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Ata nº 027/2017  

 

Ata da vigésima sétima sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, 

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

de setembro do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos vereadores: 

Marisa Ines Neumann, Marino Hermes, Renato Andre Both,  Marcia Muller Pedrolo, 

Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Paulo Arnoldo Mendes Baierle e 

Hélio Hermann, que tomou posse diante do afastamento do vereador titular Jose Valdir 

Vivian, que solicitou afastamento por trinta dias por motivos particulares.  Após a leitura 

Bíblica o presidente solicitou ao vice-secretário à leitura da ata número 026/2017, a qual 

após lida e colocada em discussão obteve o parecer favorável e foi aprovada por 

unanimidade no plenário. Após procedeu-se a leitura dos ofícios, convites e indicações.  

ORDEM DO DIA: Projeto de Resolução nº 02/2017 que Autoriza a Câmara Municipal 

de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS a associar-se e contribuir com a Associação das 

Câmaras Municipais da Região Celeiro- ACAMRECE, continua em estudo nas 

comissões. Projeto de Lei nº 003/2017 que Denomina de Praça Florentino Schneider a 

praça situada defronte à Prefeitura Municipal, continua em estudo nas comissões. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Marino Hermes, saudou os presentes. 

Parabenizou aos cavalarianos por essa semana que saíram com sol e retornaram trazendo 

chuva. Parabenizou o pessoal do CTG que organizou a Cavalgada. Referiu-se ao pessoal 

de Linha São Francisco que vieram por causa das pontes, manifestando que a 

administração defina uma data para a conclusão dessas pontes, sendo que veio esse 

recurso através da Defesa Civil. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes, salientou que todos os vereadores lutam por dias melhores. Explanou que na 

tarde de hoje, houve uma reunião com o Prefeito para tratar referente as pontes, aonde foi 

informado que veio o dinheiro e vai ser feita a licitação, que em 25 a 30 dias iniciará os 

trabalhos de construção dessas pontes. Disse das dificuldades de quem precisa dessa 

ponte, em específico a empresa do Nestor Heineck que necessita dessa ponte para 

transportar os tijolos. O dinheiro está aí e as pontes vão sair. Estamos aqui lutando pelas 

comunidades, salientou que é um orgulho quando as pessoas vem na Câmara assistir o 

trabalho dos vereadores.  Vereador  Renato Andre Both, saudou os presentes, ao pessoal 

de Linha São Francisco que veio prestigiar o trabalho dos vereadores, quanto as pontes, 

pontuou que durante meses vem acompanhando junto ao prefeito,  no dia 23 o prefeito 

recebeu ofício informando a liberação de 112 mil reais para a construção dessas pontes e 

mais dois bueiros na localidade da prainha, mas para abrir a licitação o dinheiro precisa 

estar na conta, e na semana passada esse dinheiro entrou na conta, e essa semana está 

sendo feito o edital.  Em torno de 25 a 30 dias, se tudo correr dentro do previsto, então no 

mais tardar até o final de dezembro, serão entregues essas pontes. Ressaltou que se 

dependesse da vontade do vereador e prefeito há muito tempo essas pontes teriam sido 

feitas, mas que tem lei para tudo, e a partir do momento que acionamos a Defesa Civil, 

precisamos aguardar a resposta. Sobre a rede de água a mesma está em andamento, já foi 

liberado uma parte do dinheiro e o projeto já foi aprovado, falta a contrapartida do 

município para a conclusão. Quaisquer dúvidas procurem nós, excelente o que fizeram, 

tomara que mais comunidades venham na Câmara acompanhar o trabalho dos vereadores. 

Vereador  Paulo Arnoldo Mendes Bairle,  saudou os presentes, referiu-se e saudou os 
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Cavalarianos da 14º Cavalgada, que nessa semana Farroupilha levam no lombo do cavalo 

a história do Rio Grande. A chegada foi um momento emocionante e lá estavam as 

crianças que fizeram uma bela apresentação. Comentou questão da segurança pública, 

manifestando sua preocupação quando o posto da brigada está na eminência de ser 

fechado mais uma vez, onde os efetivos serão deslocados para operação no litoral gaúcho, 

ou reforço em outros locais, pela situação que temos de fronteira que faz esse pedido para 

que se avalie a possibilidade de agendar audiência com o Secretário da Justiça e 

Segurança,  com o comandante da Brigada Militar, Chefe da polícia Civil em Porto Alegre 

para que se trate desses compromissos do estado com a sociedade.  Quanto as pontes em 

Linha São Francisco, o Legislativo e a Administração estão se empenhando, alguém 

errou, pois já deveria estar pronto, mas não foi aqui, mas temos certeza que em poucos 

dias estará pronto e terão os acessos restabelecidos. Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  

saudou os presentes, disse que os vereadores estão sempre empenhados em defender as 

demandas do município. Sabemos a falta que fazem essas pontes, mas temos que 

parabenizar a administração municipal que foi feliz e decretou situação de calamidade, o 

que gerou argumentos para conseguir esse valor de R$ 112 mil reais através da Defesa 

Civil para a reconstrução dessas pontes.  Dificuldade do pessoal do parque de obras, 

diante das constantes chuvas, mas as estradas estão sendo bem-feitas, com alargamento e 

compactação. Comentou do varzeano, jogos de integração, com respeito entre as 

comunidades, grandes espetáculos, com presença de grande público. Semana Farroupilha, 

os Cavalarianos nos honram com a cavalgada, parabéns aos organizadores desse evento 

dessa semana, sempre incentivando o tradicionalismo.  Reportou-se ao vereador Both, 

dizendo para não levar tanto a sério, as vezes é pimenta, cada um faz o seu trabalho, a 

comunidade vai ver no final quem está empenhado. Que situação e oposição sempre vão 

existir, mas deve-se sempre priorizar o bem comum. Nada mais havendo a tratar o 

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

ordinária a realizar-se dia 18 de setembro de 2017, no mesmo local e horário. Para constar 

lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

 

Renato Andre Both       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 


