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Ata nº 021/2019   

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 24 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,  Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo e Ricardo Jose 

Hartmann. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da 

sessão anterior de número 020/2019, 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:  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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 11/2019 que Autoriza O Poder Executivo 

Municipal adiantar 50% da gratificação Natalina aos Servidores Municipais, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Entrada do 

Projeto de Lei 012/2019 que dispõe sobre a descentralização da merenda escolar, com 

repasse de recursos, aos círculos de pais e mestres das escolas municipais, para aquisição 

de merenda escolar, e dá outras providências, foi distribuído para estudo na comissões.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno,   saudou os 

presentes, referiu quanto a sua indicação, uma pessoa ligou e depois na rua conversou 

com essa pessoa que disse que  tenha uma patrola trabalhando na lavoura de um agricultor 

e para fazer estrada não tem patrola, é ruim falar essas coisas aqui na Câmara mas é  

compromisso do vereador defender as coisas públicas, referiu que não é contra fazer 

serviço na propriedade, mas primeiro sejam feitas as estradas que estão em péssimas 

condições, desde que o prefeito Alceu assumiu foi começado três vezes as estradas em 

Lajeado dos Indios e não foi terminado. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os 

presentes, referiu que não está fazendo indicações, pois tem várias indicações e temos 

secretários aí, hoje nem uma rótula, nem um quebra mola que estamos pedindo a tempo 

e não acontece nada. A desculpa é as precatórias, mas não foi pago nada e já se passaram 

dois anos e meio de administração e é pouca coisa que pedimos e não fazem. Concedeu 

aparte a vereadora Márcia que referiu que para fazer estrada não tem patrola, mas para 

colocar 18 cargas de cascalho num porto pra chibear tem patrola, tem caminhão, e tem 

cascalho, inclusive tem fotos, horrível isso, isso é normal para o prefeito que é chibeiro 

mesmo, é de praxe dele fazer porto para chibear, que é preocupante isso. Retornando a 

palavra, vereador Paulo referiu quanto ao loteamento do Hélio Hermann e do Martini, fez 

pedido de informações dia 10 de junho, a resposta veio no dia 17, entre esse pedido e a 

resposta, veio uma notificação do Ministério Público no dia 16 de maio, autorizando o 

uso de máquinas para intervenção de abertura de ruas, fazia um mês que esse documento 

tinha sido expedido no fórum, questionou que; se não tivesse feito esse pedido de 

informação esse documento já teria aparecido ou estaria deitado em alguma mesa. Sendo 

que o pessoal já tinha recolhido as taxas de máquinas para mexer nessas ruas há muito 

tempo e havia esse impasse. Referiu que vê pouca vontade, secretário com pouca vontade, 

estão só para receber salário, se não tem competência que passe para outro que queira 
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receber. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando 

os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 01 de julho   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 

 

 

 

 

 

 


