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Ata nº 042/2019 

Ata da quadragésima sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 02 do 

mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores; 

Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir Vivian,  Marino Hermes, Valdir de Almeida Bueno,  

Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo, Ricardo Jose Hartmann e Renato Andre 

Both.    Após a leitura Bíblica, a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão 

anterior de número 041/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi 

aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidos os ofícios e Indicações. 

ORDEM DO DIA:   Projeto de Lei 28/2019 que Estima a Receita e Fixa a despesa do 

município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2020, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei 

31/2019 que Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS no Município de 

Tiradentes do Sul, e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. Projeto 

de Lei Legislativo 02/2019 que Fixa os subsídios dos Vereadores do Município de 

Tiradentes do Sul para a legislatura 2021/2024 e dá outras providências, obteve o parecer 

favorável nas comissões, não foi votado,  permanecendo em pauta para a próxima sessão. 

Projeto de Lei 32/2019 que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação 

mútua intermunicipal com os municípios que integram o serviço de atendimento móvel 

de urgência (SAMU/SALVAR 192) e dá outras providências, obteve o parecer favorável 

nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei 33/2019 que 

autoriza o Executivo Municipal a vender lotes, efetuar averbação das benfeitorias, 

pagamento das escrituras e isentar o recebimento do ITBI e certidões, dos beneficiários 

do programa nacional de habitação urbana – PNHU e dá outras providências, continua 

em estudo nas comissões. Entrada do Projeto de Lei nº 34/2019 que dispõe sobre a 

contratação emergencial de professores para a rede municipal de ensino, conforme 

regimento interno ficou em estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, comentou a máquina recebida do 

estado, que veio para beneficiar os nossos agricultores. Sobre o projeto Legislativo, deve 

ser discutido, mas a presidente não discutiu com os vereadores e muito menos com a mesa 

diretora, qual o valor do subsídio. Referiu que é vereador no quinto mandato e jamais vai 

rebaixar o salário dos vereadores para fazer economia, sendo que há outras formas de 

economizar. Reafirmou ser contrário, e cada um pode concorrer e ver a disputa que é, que 

está mais pobre do que quando entrou na política, o dinheiro que ganha gasta nas 

comunidades representado o município, ressaltou que as comunidades precisam de todos 

os vereadores.  Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, sobre o projeto 

da redução do salário, de antemão é a favor do projeto, mas houve falha onde a presidente 

não pediu, nem falou com os vereadores, ainda está em tempo de conversar, é a favor do 

projeto, mas cada um tem o seu direito, o seu valor, conforme o Zequinha falou, estamos 

desvalorizando em rebaixar o salário, respeita a opinião do Zeca, mas trabalhando juntos 

nós venceremos, sozinhos não vamos a lugar nenhum. Vereador  Marino Hermes,  

saudou os presentes, sobre esse projeto do Subsídio, não houve diálogo nenhum, temos 

que considerar os colegas, não é contra ou a favor do projeto, mas que não tem vergonha 

do salário que recebe, referiu que é  vereador participativo, não tem 15 minutos, que 

trabalha e está à disposição da comunidade o dia todo, não acumula cargos, na casa dos 
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seus eleitores ninguém pediu quanto iria receber, ressaltou ser um vereador participativo, 

querer o bem da comunidade, que representa a comunidade onde vai, e que tem outras 

formas de economia, no legislativo está sobrando dinheiro, retornando cento e poucos mil 

para o executivo,  referiu que no primeiro ano não fez nenhum curso para economizar, no 

segundo ano   fez curso, parabéns para quem fez, erro foi seu que não fez, o terceiro ano 

terminando não fez nenhum curso pensando em economia, se não soubemos montar um 

projeto e dialogar, temos que saber perder e ganhar, nunca viu um projeto de lei com uma 

porcentagem tamanha, nem subir nem baixar, referiu que não é contra, mas da forma 

como está, contradiz completamente, e regimento interno diz que quando vereador 

assume ele é titular, não pode ser presidente e nem presidente das comissões, parabéns 

colega você fez curso, mas meu colega não teve a felicidade de fazer curso, não entende 

o porquê, uso de poder, tem diferença, é regimento interno,  que venha a comunidade e 

escutem os vereadores, mas vereadores participativos que levam a sério seu trabalho, 

referiu que sua posição hoje é contra esse projeto. Vereadora  Marisa Ines Neumann,  

saudou os presentes, referiu sobre a semana que se passou, Tiradentes do Sul, teve a honra 

de dizer que foi uma semana onde fluiu a construção do conhecimento e valorização do 

conhecimento pela Administração. Parabenizou a EMEI pelo grande encontro na quinta-

feira a noite, com as famílias, onde toda a comunidade participou, onde foi  apresentado 

o trabalho que as crianças desenvolvem na escola, o trabalho social, intelectual das nossas 

crianças. Parabenizou o Alyomar pelo belo trabalho e pela organização do evento sexta-

feira, que foi a palestra da silagem, foram muito felizes na organização, pelo tema, pela 

necessidade e do jeito que administraram esse encontro, parabéns, foi sucesso, fluiu 

conhecimento, novidades e de repente muito aumento para alguns que estava faltando 

esse conhecimento. Parabenizou o secretário de turismo, foi muito feliz em trazer o grupo 

para apresentar na sexta à noite, e a nossa comunidade teve a oportunidade de assistir a 

esse espetáculo. Outra questão, não digam agora que esse projeto não vai ser aprovado 

devido ao jeito que a presidente conduziu, estou a segunda vez nessa casa, esse projeto 

está na casa, entrou nas comissões para fazer emendas, não veio para ser votado logo, não 

usem a desculpa, veio de forma legal, veio para discussão. A opinião é de cada um e cada 

um vota como quer. A opinião é limitada na tua visão e nos teus eleitores. Mas ele traz 

uma economia e fortalece o nosso município. Estamos muito equivocados se acharmos 

que o político tem que bancar festas em final de semana, o trabalho do vereador é bem 

outro. Outra questão a discussão do regimento interno, ele está aqui para ser cumprido, e 

tem decisões que cabem ao presidente, o projeto vai em votação quando a presidente 

achar que é pertinente. Segunda-feira cada um coloca para o povo o que pensa. O projeto 

está posto, daqui há alguns dias vem o projeto do subsídio, dó prefeito e secretários, e 

cada um vota como achar melhor. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a 

presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se 

dia 09 de dezembro de 2019, no mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-

se a presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 


