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Ata nº 043/2019 

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

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

do dia 09 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 042/2019, a qual após colocada 

em discussão e posterior votação foi aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida 

foram lidas as Indicações. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 31/2019 que Institui o 

Programa de Recuperação Fiscal – REFIS no Município de Tiradentes do Sul, e dá outras 

providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário. 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, foi 

a votação, restando reprovado por seis votos contrários e dois favoráveis. Votaram 

contrários os vereadores Paulo Rogério Schweig, Marino Hermes, Ricardo Jose 

Hartmann, Marlise Rosane Traesel, José Valdir Vivian e Márcia Muller Pedrolo.  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. Projeto de Lei nº 34/2019 que dispõe 

sobre a contratação emergencial de professores para a rede municipal de ensino, continua 

em estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Marlise Rosane 

Traesel,  saudou os presentes, enfatizou a importância da comunidade acompanhar as 

sessões, referiu que votou contra o projeto do subsídio porque é feito economia da 

Câmara, o valor economizado é bastante, é cuidado para não ter excesso de gastos, a gente 

pedia não façam tantas diárias, que faz curso em Três Passos, não dando despesas para a 

Câmara, na ACAMRECE, cursos do Tribunal de Contas, então poderia se economizar 

um pouco mais em diárias. lamentou que foram quase todos convocados pelas redes 

sociais, então a partir da semana que vem vamos colocar todos os projetos em pauta nas 

redes sociais, para ver público aqui. Referiu que os vereadores devem se valorizar porque 

somos muito importantes para o município. Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  

saudou os presentes, referiu quanto ao projeto do subsidio que foi votado, temos que 

respeitar a opinião da maioria, mas quando criamos o PCdoB em Tiradentes do Sul, esse 

foi o nosso primeiro passo, a redução de salários, a redução de FGs, e CCs, para trazer 

economia e crescimento para o município, precisamos de crescimento tanto na pecuária 

quanto na cidade, precisamos melhorar a educação e saúde, as nossas  estradas que dão 

acesso as propriedades dos agricultores, mas a maioria vence e respeitamos muito a 

posição dos nossos amigos e parceiros vereadores. Vereador  Jose  Valdir Vivian,  

saudou os presentes, referiu a importância do projeto do subsídio que foi votado, mas sem 

diálogo não chega lá, deve ser discutido, veio para as comissões, mas não fizemos 

emendas porque temos mais um ano pela frente para fixar o subsídio dos vereadores, se 

manifestei contrário, porque como vereador pelo partido do PP, seu partido conseguiu 

nos últimos dois anos trazer para Tiradentes emendas de deputados em mais de 400mil 
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reais, temos que levar isso em consideração, não é só gastar na sociedade, mas temos que 

nos manter, e ser representante do povo em quatro cantos do município,  e 24 horas por 

dia, está na quinta legislatura, e as pessoas que o conhecem sabe que está mais pobre do 

que quando começou na política,  porque nunca deixou uma pessoa mal, a sua casa está 

de portas abertas, tem certas pessoas que nunca dão uma carona para ninguém, o trabalho 

do vereador, não é só fazer o trabalho do vereador aqui dentro da Câmara, aqui dentro 

somos os fiscais, mas fora somos os representantes do povo, durante os 4 anos e 24 horas 

por dia, já passou noites levando pessoas no médico e nunca pediu um real, esse é o papel 

de quem faz o bem para o povo, por isso foi contra  o rebaixamento do salário. Vereador  

Marino Hermes, saudou os presentes, referiu ser bacana a presença do público, colocou 

muita coisa já na semana passada, que está em ata, que é um vereador atuante e 

participativo, não tem vergonha do seu salário, quando foi nas casas pedir voto, quando 

se ganha um voto digno e honesto, não tem o porquê ter vergonha, vergonha é desviar, 

isso sim, então sempre participa, quer o bem para a comunidade, é um momento difícil 

discutir isso, tem que ter mais diálogo, disse que não vai nas casas prometer direção, CC, 

FG, tu faz uma campanha pela tua qualidade, pela pessoa que você é. Se tivesse sido 

conversado, mas que fez economia em diárias, e todo ano volta cento e poucos mil para 

o executivo, então já é uma economia, vereados estão sempre de portas abertas, não com 

o portão fechado, isso conta, aqui é interior, se olha no olha quando se busca o voto, ou 

vamos fazer uma devolução de 50% do que foi recebido de salário de vereador, não 

prejudicar quem vai concorrer. Para tudo tem diálogo. Desejou um feliz natal e um ano 

cheio de saúde a todos.  Vereador  Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes, referiu 

quanto ao projeto polêmico, que ficou se coçando para votar a favor, mas votou contra 

porque ninguém merece ter seu salário rebaixado. Se talvez a presidente, tivesse 

conversado com todos os vereadores, baixar um pouco fazer um economia, baixar 10,20 

ou 30%, mas não 60%, porque é o salário daqueles que vão vir. Se fosse nós os próximos 

estaríamos votando o nosso, mas não é justo para quem vai vir. Não é ruim a ideia, esse 

projeto vai voltar ano que vem, sempre no último ano, vai vir do prefeito vice e secretário, 

o secretário hoje ganha R$ 4.500,00, ano que vem vai ter aumento, então como o vereador 

vai ganhar R$ 1.600,00, o trabalho dos vereadores é um trabalho sério. Num curso que 

fez foi debatido com o pessoal do tribunal de contas, e foi colocado que o teto do salário 

dos vereadores depende da quantidade de habitantes do nosso município, com até 

10milhões o teto é 20% do salário dos deputados que daria 5.064,00, então se hoje 

estaríamos ganhando esse salário não estaria fora do normal. Esse valor que volta para o 

Executivo, não adianta nós dizer que economizamos para investir, porque o Executivo 

vai gastar esse valor aonde julgar melhor. E também cada vereador que acha que está 

ganhando bastante pode fazer uma doação pessoal. Vai no posto de combustível e compra 

400 ou 500 litros de diesel e doa para a Van da saúde, seria uma bela ação para quem acha 

que está ganhando bastante. Vereadora  MARCIA MULLER PEDROLO, saudou os 

presentes, referiu que no dia 07 de dezembro, sábado, tiveram o convenção municipal do 

PTB, tiveram filiações de pessoas boas, de caráter, tiveram quatro homenagens para 

pessoas que marcaram Tiradentes, primeiro lugar seu Izaias Smaniotto, fundador do PTB. 

O Florentino Schneider, prefeito de Tiradentes, homem humilde, pessoa maravilhosa, 

finado Reneo Conrat, pessoa  brilhante, e o coordenador da saúde de Frederico, uma 

pessoa maravilhosa, que tivemos em frente da coordenadoria, auxiliando nós muito na 

saúde aqui em Tiradentes do Sul, tivemos pessoas de mais partidos aqui com nós, estamos 
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muito gratos com a convenção municipal do PTB de sábado.  Referiu quanto ao projeto 

feito pela vereadora Marisa, colocou na Câmara, não sentou e não conversou com nós, 

uma falta de respeito com os  vereadores, poderia ter um pouquinho de consideração com 

nós,  o vereador Renato também colocou na tribuna que queria fazer o projeto e baixar o 

salário, mas ela pegou e deu um tapa de luva em todos nós. Afirmou que não é contra 

baixar o salário, mas que faz jus ao salário de vereador,   é vereadora 24 horas por dia, 

ela não é nem 15 minutos, porque disse na tribuna que tinha vergonha dos 15 minutos, 

mas ela tem que ter vergonha porque sempre foi a funcionária que mais ganhou dinheiro 

na prefeitura, inclusive semana passada tinha audiência aonde colocou a prefeitura na 

justiça, João foi prefeito em dois mandatos e ela ganhou indevidamente como supervisora, 

um mandato ela era vereadora e não poderia ter ganhado, hoje já pensou se não fosse da 

base aliada do prefeito Alceu e colocou a prefeitura na justiça, essa vereadora vem falar 

em economia, em 2013 o marido dela secretário de administração, fez uma portaria para 

a sobrinha dele ganhar hora extra, no tempo do prefeito João, não sei se já devolveu ou 

vai devolver, R$ 42.972,00 reais, para trabalhar das cinco às sete da tarde, e não trabalhou 

um minuto, quem deveria ganhar hora extra eram as técnicas e mulher que abre o posto, 

a enfermeira, hoje ela vem falar em economia, teria vergonha de ter colocado esse projeto 

na Câmara, porque só sabe ganhar dinheiro, não é hoje que colocou a prefeitura na justiça, 

já colocou mais vezes. As pessoas não sabem o que aconteceu em oito anos de mandato 

do João, teve muito desvio, tem secretário respondendo processo por improbidade 

administrativa, eu faço jus do meu salário, sou vereadora 24 horas por dia, que trabalha, 

ela não trabalha, fica na prefeitura e se fecha em casa depois das cinco. Que seu pai foi 

vereador 20 anos, e sempre trabalhou pela comunidade, não tem nada, tem o que tinha, 

ou até menos do que tinha antes, e é igual a ele, graças a Deus, não deve uma moeda pra 

ninguém, dorme tranquila e acorda tranquila, sem a polícia batendo na porta.  Vereador  

RENATO ANDRE BOTH, saudou os presentes, referiu sobre a votação do projeto do 

subsídio, que sua posição não foi somente pela economia que traz ao município, mas pela 

forma que a eleição é tratada no período eleitoral do município, virou um comércio, tem 

gente fazendo da política uma profissão, temos alguns eleitores já colocando preço no 

voto, tem candidato, não diz dessa casa, mas estão  fazendo campanha há um ano atrás, 

visitando o pessoal, fazendo suas propostas, e a maioria das vezes depois que se elegem, 

esquecem, apensa usufruem do dinheiro. Referiu que para quem participa nas 

comunidades o salário não é muito, mas muitos não fazem jus ao salário. Mas respeita a 

opinião de todos, cada um é livre para ter sua própria opinião. Referiu sobre o serviço da 

semana, muitos colegas se preocuparam em procurar o prefeito para mudar voto, 

intimidar, mas que procurou correr atrás, participar nas comunidades, tentar conseguir 

atender alguns pedidos junto aos secretários e foi atendido, agradeceu ao Aírton, que 

atendeu umas indicações de serviços. Comentou ainda que, na quinta-feira à noite 

aconteceu as apresentações do CRAS, muito bonito, um incentivo as crianças que vale 

muito a pena, valoriza as crianças que tem a oportunidade de participar. Referiu a respeito 

do campeonato de Tiradentes, próximo final de semana é a final do futebol sete, a grande 

maioria do pessoal está acompanhando, dois últimos finais de semana excelente público 

e jogos disputados, muito comentário no município, integra as comunidades, agradeceu 

ao prefeito e presidente do CMD, pela atitude em realizar o campeonato. Estamos 

encerrando o ano, desejou um feliz natal e ano novo a cada um, e espera que ano que vem 

seja um ano de respeito aqui na Câmara, vai ser um ano eleitoral, mas cada um cuide do 
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seu trabalho, pois quem decide é o povo, a palavra final é nas urnas.  Vereador  Paulo 

Rogério Schweig,  saudou os presentes, referiu que fica triste com o que está acontecendo 

nas redes sociais nos últimos dias, pessoas jogando o povo contra os vereadores, 

postagens de pessoas que estão há muito tempo na prefeitura, inclusive secretários 

tentando jogar a opinião pública contra os vereadores, isso não é bonito, no início da 

administração até o prefeito disse que iria cortar algumas secretarias, e tem secretário que 

realmente não faz diferença se estão ou não, pra jogar coisas nas redes sociais não 

precisamos de secretários, não nos representam, as pessoas deveriam vir aqui acompanhar 

as sessões para ver de que lado fica o vereador, não só hoje que deu essa polêmica, 

tivemos muitas discussões nessa casa, já pedimos muitas coisas, tem o projeto das cestas 

básicas dos funcionários públicos, essa lei até existe, o último aumento dos salários dos 

funcionários não foi o justo, ficou uma lacuna, então a gente sempre está defendendo, e 

lutando, referiu que mora na cidade, gosta de Tiradentes,  cidade está bastante 

abandonada, se pede pequenas coisas, quebra mola, rotatória, não sabe se é porque é 

oposição, mas infelizmente não é atendido,  já aconteceu muitos acidentes ali perto do 

parque, depois que acontecer acidente que se perca vida, não adianta ir lá. Quanto ao 

projeto, se tivéssemos sentados todos juntos para reduzir o salário dos vereadores seria 

favorável, mas antes saber aonde será destinado o valor que retorna para o executivo. Essa 

casa sempre está de portas abertas para atender as comunidades, sindicato, classe dos 

funcionários, sempre apoiamos, então analisam bem o que é jogado nas redes sociais, 

quem é justo não precisa se esconder. Vereadora Marisa Ines Neumann, saudou os 

presentes, parabenizou o evento de quinta-feira, grandioso, famílias do CRAS que 

fizeram a socialização dos trabalhos no salão paroquial, parabenizou quem participou e 

quem organizou. Do projeto legislativo 02, nessa casa temos que ter muito cuidado, esse 

projeto entrou na mesa e sentou nas comissões todas as semanas, quando a presidente 

aparecia alguns até ficavam envergonhados, ficavam cochichando, quando citam que 

deveria ter sido aprovado a cinco anos atrás, quando cogitaram que seria presidente dessa 

casa,  puxaram o tapete e  não foi presidente. Porque teve o abaixo assinado e naquele 

momento o projeto ia acontecer. Tudo tem uma caminhada, quando se fala em economia, 

é relevante, está nas nossas mãos fazer emendas e discutir, esse projeto do subsídio ano 

que vem tem certeza que não haverá redução, porque estava nas comissões poderiam ter 

feito emendas, não tem como explicar o que não tem explicação. Outra questão que é bom 

ouvir e entender,  tem vereadores que tem aptidão para baixaria, tem pessoas nessa casa 

que são vereadores e historicamente citam a família na Câmara, mas é porque tem 

saudades daqueles tempos, aonde a família nem fralda comprava pros filhos, era tudo pela 

saúde, quando se pegava o carro da saúde faziam rancho no comércio em Tiradentes e se 

levava de carona para Ijuí porque os filhos lá estudavam, se pegava o carro da saúde e se 

ia para o interior levar sal para as vacas, sempre acabam fazendo baixaria, e denunciando, 

tem tantas coisas hoje mal vistas em Tiradentes por denúncias vazias, quando chega a 

hora de provar, não tem nada para provar. Cada um tem que pegar no seu nariz pra ver se 

não tem uma mão cheia, queimar e roubar computadores porque tinham coisas que 

comprometiam, isso que naqueles tempo o pessoal não denunciava e hoje sabemos quem 

denuncia. Voltando ao projeto, referiu que  fica indignada se recusa em aceitar isso, hoje 

estamos uma hora aqui, mas aqui se senta de 15 a 20 minutos, e ainda não se discute os 

projetos, tem vereadores que chegam e dizem eu não leram o projeto, que por isso não 

podem votar, nós podemos reduzir o salário para ano que vem, vamos fazer um comum 
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acordo e reduzir, podemos fazer isso, a questão para onde vai esse dinheiro se nós reduzir 

o salário, a lei orçamentária entra cada ano nessa casa, nós podemos destinar o dinheiro, 

a casa é democrática, cada um vota como quer e o povo vota em quem quer. Mas isso de 

dar combustível no posto, distribuir dinheiro, já querem começar a comprar voto agora, é 

complexo, nem cabe dizer isso na tribuna, muito corajoso quem fala isso. Finalizou 

dizendo que, está nas mãos da comunidade, o projeto foi interessante, houve uma 

discussão, muitas vezes se evita as discussões. Referindo que aqui não negociamos 

emendas. Na sua gestão isso não vai acontecer. Nada mais havendo a tratar a presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a 

realizar-se dia 16 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 

 


