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Ata nº 019/2019   

 

Ata da décima sétima sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 10 do 

mês de junho 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, Renato Andre  Both, 

Valdir de Almeida Bueno,  Ricardo Jose Hartmann e Marlise Rosane Traesel. Após a 

leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior de 

número 018/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações e ofícios.  ORDEM 

DO DIA:  Projeto de Lei Legislativo nº 001/2019 que dispõe sobre o quadro de cargos e 

funções públicas do Legislativo de Tiradentes do Sul e dá outras providências, obteve o 

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

Lei nº 008/2019 que dispõe sobre a política de Incentivo ao desenvolvimento econômico 

e social do município de Tiradentes do Sul e dá outras providências, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Deu entrada o 

projeto de lei nº 10/2019 que abre crédito especial por anulação de dotação e dá outras 

providências, foi distribuído para estudo nas comissões. Entrada da Resolução nº 

002/2019 que Revoga a resolução Legislativa nº 002/2017 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, foi distribuído 

para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir 

Vivian,  saudou os presentes, relatou viagem que fez a Porto Alegre, onde participou de 

seminário do Inlegis. O seminário iniciou com Edison Mello, com orientação técnica para 

os legisladores e políticos, outro palestrante Vinicius que comentou sobre os arquivos do 

municípios, a Thaís Krahn também referiu sobre as políticas públicas do município, o 

deputado Edson Brum falou de valorizar o vereador, José Fortunati falou sobre o 

tratamento da água e do esgoto. No município faz parte o tratamento da água, a Corsan é 

um órgão do estado e cobra um preço único. A Caroline Turri falou sobre as eleições de 

2022, e sobre a PEC que trata de aumentar o mandato dos prefeitos e vereadores, mas a 

maioria saiu descrente de que isso vai acontecer, pois não vai dar tempo, para cada 

votação  pode ficar 40 sessões em pauta e dificilmente os deputados vão votar em menos 

tempo. O deputado Eric Lins falou sobre fake news, a comandante Nasio falou sobre a lei 

maria da penha que ela ajudou implantar e acha que deu resultado, falou um bom tempo 

e foi bastante aplaudida. Deputado Loureiro falou sobre as ouvidorias, nosso município 

já está implantado e o Cleber também falou sobre as ouvidorias. O último que falou foi o 

vice governador do estado que falou sobre as políticas de segurança pública do estado, 

estão preparando dois mil soldados mas não vai ser o suficiente para atender os 

municípios.  Vereador  Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes, relatou seminário 

do Inlegis que fez em Porto Alegre. O seminário iniciou com o Edison Mello que falou 

sobre orientação técnica para realização de políticas públicas, Vinícios Navaro a 

implantação de arquivos públicos municipais, Priscila de Oliveira sobre boas práticas de 

comunicação social, Thais Krahn falou sobre cautelas e exigências legais para concessão 

de transporte urbano, Eduardo Luchesi, falou sobre medidas para aumentar a arrecadação 

municipal, o ex-prefeito Jose Fortunati falou sobre as boas práticas, e cautelas fiscais, 
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fiscalização e gestão de abastecimento de água e esgoto nos municípios. O deputado Eric 

Lins referiu sobre fiscalização parlamentar e responsabilidades em tempos de fake news. 

A comandante Nasio, ela é coronel da brigada militar, falou sobre a importância de 

politicas públicas, de inclusão e proteção a mulher, um assunto que ela colocou para nós, 

que muitos dizem que aumentou o feminicídio depois da lei maria da penha, mas não é 

que aumentou, o que acontece é que as mulheres estão com coragem de ir denunciar e 

começou a aparecer, ela comentou um caso que aconteceu em porto alegre, que é o caso 

da Barbara Pena, uma menina que engravidou com 17 anos, teve filho, casou e teve mais 

um filho e sofria agressões do marido, e com 22 anos, o marido começou espancar ela e 

ela desmaiou e quando acordou estava queimando, tinha posto fogo nela, então jogou ela 

do terceiro andar, e quando acordou dias depois no hospital, primeira coisa perguntou foi 

dos filhos, ele tinha matado, aí a Coronel perguntou para todos que estavam lá, será que 

a responsabilidade é só desse cara se ela tinha feito mais de oito BO, pedindo ajuda e 

ninguém fez nada, depois que a mulher perdeu os dois filhos e estar toda queimada, a 

justiça foi lá e prendeu o cara. O Deputado Loureiro falou sobre implantação de 

ouvidorias municipais, e lei de defesa dos usuários,  o Cleber Nascimento falou sobre 

despesa e inexigibilidade de licitação, o Ernani Polo defendeu as privatização no estado 

do Rio Grande Do  Sul, e citou um exemplo aonde a CEEE pagou 15 bilhões na justiça 

do trabalho a pouco tempo atrás, e tem mais 800 milhões para pagar nos processos em 

andamento, e deixou de pagar os impostos do governo em 1 milhão e 300 mil reais, então 

uma empresa que ele alega que está falida e só da despesa. O vice governador falou sobre 

segurança pública colocou números interessantes, tivemos no Brasil em 10 anos 552 mil 

homicídios, no Rio Grande do Sul 25 mil homicídios, média mundial é 10 homicídios 

para cem mil habitantes, no Brasil 31,2 homicídios para cada cem mil habitantes, na 

Europa um homicídio por cem mil habitantes, então estamos vivendo numa guerra, 

também falou sobre a brigada militar  conta com 14,800 brigadianos, deveria ter no 

mínimo 30 mil, a polícia civil deveria ter seis mil, e tem 4 mil, falou sobre as cadeias 

superlotadas, citou a cadeia central que tem capacidade para 1 mil e 400 presos e hoje 

tem cinco mil presos, sobre a PEC 56  para tramitar a PEC precisa 171 deputados  a favor, 

isso teve, tá na comissão na CCJ que precisa analisar e o relator vai dar o parecer dele, 

parece que já deu, e agora vai até 40 sessões e precisa 308 votos favoráveis, depois vai 

para  o CCJ do Senado que tem até 30 dias e precisa depois 49 votos a favor para aprovar. 

A PEC sendo aprovada na Câmara dos Deputados e Senado não precisa da sansão do 

presidente, se até o dia 02 de outubro  for votado está valendo. Deputado Edson Brum 

falou sobre isso e falou que 4 milhões no mínimo o governo vai economizar, se fizer uma 

eleição só, além de que o pais perde muito porque a cada dois anos o país para.  Outra 

coisa que acontece é que quando o prefeito começa a fazer uma relação com o secretário 

do Estado pedindo alguma coisa para o município, troca o secretário que vai fazer 

campanha para deputado, troca o governo. Depois troca o prefeito Se fosse numa vez só 

seria muito mais facilitado para os recursos virem para o município.  Vereador  Valdir 

de Almeida Bueno, saudou os presentes, comentou pedido realizado pela vereadora 

Marlise, quanto aos bueiros, os nossos trabalhadores municipais tem muita pouca 

vontade, não colocam cascalho em cima dos bueiros. Questionou a água no Salãozinho, 

fizeram umas emendas e agora os moradores de Esquina Salãozinho na parte de cima não 

tem água, ao invés de tentar resolver o problema está se agravando mais, coisas que dá 

para ajeitar sem muito custo, mas está faltando vontade, falei pro pessoal ir conversar 
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com o secretário e prefeito e ver o que está acontecendo, as empresas que ganham a 

licitação já fazem com material inferior, se nós pudesse sancionar uma lei para que o 

município pudesse escolher a marca não daria tantos problemas. Vereador  Paulo 

Rogério Schweig,  saudou os presentes, sobre seu pedido de informações sobre o 

loteamento do Hélio Hermann e Seno Martini, o pessoal já fez doação de Rua está tudo 

pronto, essa administração está com pouca vontade. Tem pessoas que tem casas e não 

conseguem ligar luz, tem pessoas com máquinas no tempo parado porque não podem nem 

fazer uma reforma no galpão porque foi impedido pela administração municipal de fazer 

a reforma. A administração fosse ver o que pode ser feito, já o terceiro ano que esse 

pessoal está pagando IPTU. Um descaso com essa comunidade. Sobre os quebra molas 

na cidade, fim de semana nossa avenida se transforma numa pista de corrida, depois que 

aconteceu não adianta prender ou no outro dia ir fazer o quebra mola, descaso com o 

povo, essa administração abandonou a cidade, está ficando feia era uma cidade bonita e 

ultimamente está ficando feia, coisas pequenas, estamos aí para representar o povo e se 

for preciso vamos fazer um baixo assinado. Concedeu a palavra ao vereador Marino 

Hermes, que referiu que já faz uns dois anos do pedido, o prefeito deu carta branca, mas 

parece que o secretário não  tem vontade ou não entende de nada, quando você assume 

uma secretaria tem que ter vontade, ser responsável, ter determinação, tem que levar a 

sério o trabalho para o povo.  Retornando a palavra, Schweig reiterou e agradeceu as 

colocações do vereador Marino. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a 

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

dia 17 de junho de 2019, no mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a 

presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pela senhora Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 

 


