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Ata nº 039/2018   

Ata da trigésima nona sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período 

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, às 19horas, do dia 03 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. 

PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da vereadora Marlise 

Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Jose Valdir Vivian, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Renato 

Andre Both, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e Paulo 

Rogério Schweig.   Após a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário 

que procedesse a leitura da ata da sessão anterior de número 038/2018, a 

qual, após lida, colocada em discussão, e posterior votação foi aprovada por 

unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios e Indicações.  ORDEM 

DO DIA:  Projeto de Lei 22/2018 que Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2019, obteve 

o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no 

plenário. Projeto de lei nº 27/2018 que autoriza a contratação temporária de 

excepcional interesse público de 01 (um) professor(a) de língua portuguesa 

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

28/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de 

cooperação entre os municípios da região AMZOP e Celeiro, para troca de 

serviços de transporte de pacientes, e dá outras providências, continua em 

estudo nas comissões.      EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Marisa 

Ines Neumann¸ saudou os presentes, comentou sobre obras públicas, as 

quais vem planejadas com plantas que não aprovam para a nossa região, 

devido a isso ocorre o problema de chover dentro. O engenheiro fiscaliza 

conforme o cronograma do projeto. Mas problemas acontecem para quem 

faz as coisas. A ponte do São João foi licitada e tem o memorial descritivo 

aonde se manteve um dos pilares e outro foi reformado, e hoje deu problema 

no pilar que se manteve, que foi feito na administração do Hélio 

Scheuermann. Cinco empresas participaram da licitação, uma obra que teve 

um custo de 31.570,00. E a responsabilidade do acompanhamento das obras 

é do secretário e dos engenheiros. Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os 

presentes, comentou sua indicação. Disse que o Prefeito e Secretário de 

Obras estão fazendo os trabalhos, mas novembro choveu bastante e foi difícil 

os trabalhos. As estradas estão bem melhores que no passado, mas tem 

problemas e sempre vai ter. Comentou que vai assumir o presidente do país, 

e temos que desejar sucesso para que faça um pouco do que prometeu ao 

povo brasileiro, cortando uma parte da corrupção já é um avanço. Comentou 

questão dos médicos, teve inscrição, então já temos oito mil e quinhentos 
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empregos a mais no pais. Comentou orçamento aprovado para 2019, de 

18.990.000, da mais ou menos um milhão e meio por mês, desse valor temos 

400 mil para educação e 200 e pouco para a saúde  e o restante para a folha 

e para manter o que temos.  Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes, comentou problemas no município, dizendo que o prefeito não vai 

conseguir resolver a metade, mas quando se chega no poder se é cobrado. 

Temos muitos problemas de água no município. Disse que um senhor lhe 

disse que o vereador não faz nada e que convidou aquele senhor para vir 

assistir as sessões e ver o trabalho dos vereadores, que como vereador, está 

aqui batalhando para resolver problemas de água, são muitos problemas no 

município, no São João viemos pedindo para resolver o problema, no Olarias 

tinha festa no domingo e também sem nenhuma gota de água no banheiro. 

Está na hora de começar a trabalhar junto e dar uma satisfação para as 

pessoas. Estamos aguentando muita humilhação devido aos políticos 

prometer, devemos concorrer sem promessas e sem iludir o povo para depois 

não receber essas cobranças. As estradas estão tentando fazer, temos 

operadores que não fazem a parte deles, isso o prefeito se queixou, que tem 

operadores que não fazem o serviço, não ajudam o município, temos que 

repensar e que o prefeito tome posição e tome pulso firme. Enfatizou que 

disse ao prefeito que tem que ter pulso firme, coloque filmadoras nas 

máquinas e se for necessário bote pra rua, cada um tem que trabalhar e fazer 

a sua parte.  Vereadora  Marcia Muller Pedrolo,  saudou os presentes, 

comentou a respeito de obras públicas, esteve falando com pessoas que 

trabalharam no asfalto do Bonito, medindo o asfalto, no papel tem, mas na 

metragem não tem nada. O Prefeito foi na promotoria e essa firma que fez 

no Bonito, deu baixa. Tem pena dos moradores de Lajeado Bonito, mas é um 

causo, rolo em cima de rolo. Em Tiradentes chove em todas as obras, teve 

um eletricista em Novo Planalto e pediram pra funcionaria não ligar a luz 

quando chove. Tem gato no posto velho pro novo, foi comprado poste e até 

hoje não foi colocado. Na sessão semana passada disse que estava alterada, 

mas que fica triste quando fica sabendo das coisas, recursos que perdemos 

dos munícipes, que descobriu que em 2015 e 2016  na Assistência Social 

descobriu coisas de pessoas que trabalham no governo em Porto Alegre, é 

muito triste, falou pro prefeito e pra presidente, se não colocar as coisas nos 

eixos, não vai andar.  É como aquele projetinho que entrou na Câmara tem 

que retirar ou vamos dar um jeito, a secretária disse que é três sessões, 

semana que vem traz o projeto pra nós dar baixa, pedimos para extinguir o 

cargo, ano que vem, vem aí e colocam alguém goela abaixo, vamos dar baixa 

para não dar problema futuramente. Se reportou a colega Arnoldo, que veio 
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aqui dizer na Câmara  que doou o dinheiro para a escola, que admira, mas 

quem ganha doze mil por mês pode doar, que se ganhasse doze mil doava 

tudo. Mas disse que vai pedir para ele quantas pessoas batem na porta dele 

por dia, e ele vem dizer que tem pessoas que compram voto, mas ele foi um 

vereador que esparramou dinheiro no Porto Soberbo, e vem dizer que não 

comprou voto. Mas tem gente que falou de boca aberta que ganhou isso e 

aquilo dele. Não pode vir na tribuna e dizer me elegi com mil ou dois mil, 

cada um gastou e nosso salário quem põe o valor somos nós, o prefeito e a 

presidente da Câmara tem que colocar cada um no seu devido lugar. Porque 

os outros funcionários reclamam da carga horária.   Disse ainda que se 

preocupa porque alguém vai devolver esse dinheiro. Pessoas ganhando 

dinheiro indevido. Discorda não está nem aí, podem chamar de chata, não se 

preocupa, é o seu papel de vereadora, se não puder fazer as coisas, nem quer 

mais ser vereadora, quer ser prefeita de Tiradentes, porque gosta de fazer as 

coisas e fiscalizar, chamaram seu pai de ladrão e depois apareceu os ladrão. 

Se alguém roubou tem que ir para a cadeia mesmo, aqui em Tiradentes tem 

meia dúzia que tem que ir para a cadeia. Vereador  Paulo Rogério Schweig, 

saudou os presentes, falou sobre audiência pública em Porto Alegre,  que 

voltou aborrecido com o descaso das autoridades com nosso município. O 

nosso presidente falou muito em regularizar fronteiras, talvez mude um 

pouco. Disse que a prefeitura está fazendo alguma coisa, mas que é pouco. 

Dos operadores, não é tanto o operador, ou o motorista, mas o secretário deve 

cobrar, caso contrário cada um faz como quer. Muitas vezes falta cobrança. 

Vereadora  Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes, comentou 

viagem a Porto Alegre para tratar sobre a Aduana. Quem organizou foi a 

Rota do Yucumã que quer promover toda a região através do turismo. 

Alegaram que não tem efetivo, estão esperando o concurso, então ano que 

vem tem a possibilidade. Parabenizou a formatura das crianças do Proerd, 

trabalho da brigada militar nas escolas, projeto muito interessante, contra as 

drogas e ao mau caminho. Comentou viagem a Porto Alegre com os 

vereadores mirins, viagem de conhecimento, visitamos a assembleia 

legislativa, o palácio do governador. A tarde fizemos visitação ao museu da 

PUC. Uma viagem muito gratificante, disse ainda que teremos nos próximos 

dias a última sessão da Câmara mirim. Comentou sobre as diárias 

manifestou-se contra o aumento de diárias, Tiradentes tem 17 diárias para 

cada vereador, Três Passos tem 20 diárias, temos um orçamento de 17 

milhões e Três Passos 79 milhões por ano, uma diferença muito grande, acha 

suficiente e a vereadora Márcia não viajou a Brasília porque estava de 

atestado e não tinha mais diárias. Nada mais havendo a tratar a presidente 
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encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão 

ordinária a realizar-se dia 10 de dezembro de 2018, no mesmo local e no 

mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por 

mim Secretário e pela senhora Presidente.  

 

Renato Andre Both      Marlise Rosane Traesel   

Secretário         Presidente   
 


