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Ata nº 013/2019   

 

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 29 

do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores: 

Marlise Rosane Traesel, Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir Vivian,  Márcia Muller 

Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both, Valdir de Almeida Bueno e Ricardo Jose 

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

sessão anterior de número 012/2019, 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 005/2019 que cria o Conselho Municipal 

de Turismo de Tiradentes do Sul –COMPTUR e o Fundo Municipal de Turismo – 

FUMTUR, e dá outras providências, continua em estudo nas comissões.   Projeto de Lei 

nº 07/2019 que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo judicial nos autos da ação nº 

9000629-32.2017.8.21.0075, em que são partes a Câmara Municipal de Vereadores de 

Tiradentes do Sul, o município de Tiradentes do Sul e Jaime Luis Behrenz, continua em 

estudo nas comissões. Projeto de Lei Legislativo nº 003/2018 que dispõe sobre o quadro 

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

continua em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir 

Vivian, saudou os presentes, comentou o valor da soja. Referiu que estamos no terceiro 

ano dessa Legislatura, que passa rápido e ano que vem entram novos. O povo cobra muito, 

mas os vereadores não tem a máquina na mão para fazer. O município tem a precatória 

para pagar, espera que esse ano se consiga pagar e ter um ano melhor no ano que vem. 

Vereadora Márcia Muller Pedrolo,  saudou os presentes, fez relatório da Viagem da 

Marcha dos Vereadores a Brasília, organizada pela UVB, referiu sobre a PEC 56, do Pacto 

Federativo é um tema complexo, se trata de um assunto de interesse público, onde 

atualmente a maior fatia fica para a união, se for aprovado esse pacto, a parte maior vem 

para os municípios,   a segunda para o estado e a menor para a União. A PEC 56 trata 

ainda a respeito de prorrogar mais dois anos o mandato, para eleição em 2022, pediram 

para nós fazer um documento em apoio ao projeto, e enviar para os deputados Federais. 

Referiu que, os vereadores são muito desunidos, temos que nos valorizar, prefeitos não 

gostam de vereadores, porque vereador incomoda. Não estamos aqui para fazer estradas, 

mas para aprovar os projetos. Ano que vem é ano eleitoral, somos comandados 75% são 

maus gestores,  despreparados e mal intencionados. Se o Prefeito desvia a culpa é nossa, 

estamos aqui para fiscalizar, se peço um documento, estou pedindo porque o dinheiro é 

público, tem pessoas que ficam um ano e dois meses esperando uma endoscopia no nosso 

município, o povo  paga caro as eleições. Gestão deve ser eficiente, nós trabalhamos 151 

dias para pagar impostos, 440 UPAS fechadas em todo o Brasil. Referiu que, encaminhou 

pedidos para o deputado Santini, pórtico da cidade, pavimentação, Capela dos Mártires 

em Alto Uruguai e um milhão de reais para o hospital de caridade para custeio, no 

Ministério da cidadania com o ministro Osmar Terra. Na última noite teve homenagem 

para as mulheres, no final da homenagem cantaram uma canção que dizia, quem vai 

mandar no mundo é a mulher. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, 

comentou sobre a saúde de Tiradentes, um mês sem médico, o secretário deve tomar 

providência para contratar o quanto antes, o pessoal está reclamando bastante e está 
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desanimado com a saúde Tiradentense.  Não tem nada definido ainda quanto a contratação 

e quem sofre é a população. Concedeu aparte a vereadora Márcia Muller, que referiu  que 

conversou com médicos, que os mesmos vem trabalhar por consultas, que não sabe se o 

secretário não tem autonomia, um fracasso do secretário, não só com o médico, mas com 

outras coisas como as próteses dentárias. Retomando a palavra vereador Valdir referiu 

que a sociedade está sofrendo, temos a médica do Planalto, onde um senhor falou que ela 

atende cinco pessoas por manhã, um senhor disse que passou e 4h15min tinham fechado 

o posto.  Que considera pouca gente cinco pessoas por manhã, o secretário deve tomar 

providências. Vereador Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, referiu sobre a 

reforma da previdência, só os pobres vão pagar, pessoas humildes defendendo a reforma 

porque estão colocando na cabeça que isso vai salvar o Brasil, enquanto que um vadio 

que tem por lá, que nunca vai saber o que é arrancar um pé de mandioca no inverno, um 

pedreiro trabalhar até os 65 anos, e ainda acham que isso vai salvar o Brasil. Vão aprovar 

do jeito que eles querem, e nossos filhos vão acabar pagando.  Nada mais havendo a tratar 

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

ordinária a realizar-se dia 06 de maio 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 

 

 

 

 

 

 

 


