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Ata nº 005/2020   

 

Ata da quarta sessão, em Caráter Ordinário, do quarto período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 09 do mês de 

março do ano de dois mil e vinte. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência do 

vereador Jose Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Paulo Rogério Schweig, Ricardo José Hartmann, Marisa Ines Neumann, Renato Andre 

Both, Marlise Rosane Traesel, Valdir de Almeida Bueno e Márcia Muller Pedrolo. 

ORDEM DO DIA: Contas de Governo dos Exercícios de 2015 e 2016 do ex-prefeito 

João Carlos Hickmann e ex vice-prefeito Aloisio Theodoro Fusiger. E as Contas de 

Governo de 2017 do atual prefeito Alceu Diel e Vice-prefeito Anselmo Jose Feller. Estão 

em análise na comissão de Finanças e Orçamento. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes, cumprimentou as mulheres 

pelo dia da mulher. Referiu quanto a viagem a Porto Alegre do curso que participou do 

dia 03 a 06 de março, o qual tratou sobre Orientações sobre procedimentos, cuidados e 

prevenção das principais orientações do TCE e medidas de correção nas áreas: 

Atendimento, Mídias Sociais, Gestão de Gabinetes, Oratória, prevenção de apontes, 

responsabilidades e atribuições das Equipes de Assessoria e diárias. Estão falando que 

alguma coisa vai mudar sobre as diárias. Edson Mello falou sobre cargos, empregos e 

funções, a fixação dos subsídios, concessão de férias, limite dos subsídios e desvio de 

função, difícil o município que não dá um problema um aponte por desvio de função. A 

palestrante Thais Schumann, falou sobre apontamentos, julgamentos sobre publicidade 

promovido pelo Legislativo e Executivo, o que pode caracterizar  promoção pessoal de 

agentes públicos e ensejar a condenação do gestor ao ressarcimento de valores aos cofres 

públicos, concurso público, processo seletivo e contratação emergencial. O Lucas 

Dalfran, falou sobre redes sociais,  que o brasileiro, fica 9h14min nas redes sociais, na 

campanha política, cidades maiores usam essas formas para fazer campanha, as vezes 

numa postagem tornam o político um mito, mas numa postagem termina com a carreira, 

então temos que ter cuidado no que vamos postar e compartilhar, pode surgir uma 

condenação. O Cléber Nascimento falou sobre criação de ouvidorias, que estreitam a 

relação entre o cidadão e as organizações públicas, otimizadas e prestação de serviços, 

fortalecendo o exercício da cidadania, conforme a lei nº 3.460 de 2017, o cidadão deve 

esperar o atendimento, receptivo, cordial, imparcial, respeitoso, sigilo e confidencialidade 

nos recebimentos e tratamentos das demandas, bem como nas orientações eventualmente 

fornecidas, devemos divulgar para as pessoas que existe as ouvidorias, os vereadores 

devem divulgar que tem ouvidoria, a Caroline Turri falou sobre as eleições 2020, 

condutas vedadas aos agentes públicos, fim das coligações, número de candidatos por 

partido, 150% dos números de vagas existentes na Câmara, respeitando o percentual de 

30% por sexo e 70% para outro. Sobre o partido que não atingir o coeficiente vai disputar 

as vagas nas sobras. Esse ano vai ser assim, e para as próximas provavelmente não vai 

valer mais essa regra. Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, fez 

relatório do curso, onde tivemos de terça de meio até sexta ̀ as onze horas o curso, o Edson 

Mello, orientações técnicas cabe a administração da Câmara de vereadores, dispor e saber 

e formar alguma ideia, algum projeto, remuneração dos seus servidores, são coisas 

práticas do município, também a Tais falou sobre apontamentos, julgamentos, saber, 

publicidade promovida pelo poder executivo e legislativo, é importante os vereadores 
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saberem a forma como agir dentro da câmara. O Lucas Dalfran, pessoas não compram 

candidatos, elas compram a história de candidatos, o que um fizer de bom os outros devem 

conversar para trazer junto para fazer uma boa administração e não tentar comprar esse 

candidato, achou de fundamento as colocações desse palestrante. É um ano eleitoral e 

hoje temos aí algumas visões políticas, hoje partidos correndo atrás de pessoas, dando 

emprego para quem não precisaria, pessoas bem colocadas, que não dependeriam de estar 

no exercício público, deixando seus afazeres para serem funcionários públicos. A Carolini 

uma pessoa de muita ideologia, condutas verdadeiras, agentes públicos em ano eleitoral, 

é proibido qualquer tipo de doação, e a gente sabe que já tem gente doando agora, fazendo 

doações para ser bem representado pelo povo, nós vereadores podemos mudar essa forma 

de fazer política, nós mesmos podemos sentar e fazer uma campanha diferente. O Cleber 

Nascimento falou muito de diárias, para nós vereadores quando sai uma licitação nós 

saber qual ganhou a licitação, que isso é um compromisso do vereador, a maioria das 

câmaras de vereadores não fazem isso, amanhã ou depois o próprio tribunal vai cobrar 

isso, porque o vereador tem que ser comprometido com a sociedade, com a administração 

municipal. Sentamos no banco da frente para prestar bastante atenção no curso. Tem 

coisas que tem que mudar no curso, comentei com a Tais Schuman que o povo tem que 

ter mais respeito no curso, se não querem assistir que saiam para fora da sala. Finalizou 

saudando as mulheres pela passagem do dia da mulher. Vereadora  Marcia Muller 

Pedrolo, saudou os presentes, referiu que está muito feliz,  contente, quando foi a Brasília 

em abril levou pedido de emendas para deputados, pediu o pórtico, gruta de Alto Uruguai, 

pavimentação e um milhão para custeio do hospital de Caridade, agora teve muita sorte e 

foi contemplada com uma emenda de 238 mil pelo deputado Osmar Terra, falou com o 

prefeito vamos fazer uma parceira, o Covati Filho também conseguiu uma emenda de 250 

mil, para fazer a Rua João Francisco Barros, na Henrique Dias vai ser asfalto a gruta em 

Alto Uruguai,  vamos fazer com recursos próprios, se admirou da posição do prefeito, foi 

bonito, referiu que no tempo do seu pai era vereador,  veio uma emenda de cem mil para 

a gruta e o prefeito João desviou e fez asfalto, agradeceu o Osmar Terra e o Prefeito que 

foi gentil, o prefeito faz o que quer, mas o Alceu falou que como consegui a  emenda  

faço o que quiser. Referiu que não está contente, teve vendo e fez uns pedidos, uma 

empresa no tempo do João, em oito anos, faturou um milhão e seiscentos e quarenta e 

cinco mil reais, muito dinheiro para o nosso município, enriquecimento ilícito, um 

retrovisor R$ 7.424,00 reais, isso é sub faturado, a safira foi para leilão por cinco mil e 

pouco, não foi vendida no leilão,  depois ela foi reformada por dezessete mil nessa mesma 

empresa, referiu que pediu para o atual prefeito quanto ele gastou nessa empresa para 

comparar, então é de se apavorar, ainda acham que sua pessoa é bicho feio, se querem 

pedir de sua pessoa não tem medo, não se assusta, polícia federal e ministério público não 

tem nada, tem funcionário sendo afastado do trabalho, não podem mais ficar no setor, 

então tem problemas sim. Parabenizou o governo Bolsonaro, aqui em Tiradentes tem 

gente que convidou e ficou fazendo protestos, dava grito no trevo em Bela Vista, não só 

ela, mas tem mais quatro pessoas que se aposentaram na era Bolsonaro. Finalizou dizendo 

que está muito contente com a emenda e só tem a comemorar. Vereador Jose Valdir 

Vivian,  saudou os presentes,   fez o relatório da viagem a Porto Alegre, o Cleber é um 

auditor aposentado do tribunal de contas, sempre diz do poder que o legislativo tem, o 

Cleber falou da ouvidoria, nós temos implantado e até hoje não temos nenhuma 

reclamação. Tem município que ainda não implantou. Tem município que acharam que a 
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ouvidoria seria até para reservar a Câmara para fazer reuniões, se vê o pouco 

conhecimento de alguns. A Caroline falou sobre as eleições, todos se preocupam, esse 

ano o gasto vai ser em torno de treze mil declarados, mas vai poder depositar na conta até 

um mil e trezentos reais, não tem doações de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas, nem 

para a gasolina vai dar. Castigaram os pequenos partidos mas de outro lado foram 

beneficiados com a sobra de votos. Tais Schumann sempre fala em questão de respeito 

dentro da Câmara. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 16 de março 

de 2020, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada 

por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel                Jose Valdir Vivian 

Secretária                Presidente 

 

 

 


