
 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
Ata nº 025/2019   

 

Ata da vigésima terceira sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 05 

do mês de agosto 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 024/2019, a qual após colocada em discussão e posterior 

votação foi aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações.  

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 014/2019 que dispõe sobre a instituição gestão 

democrática no sistema municipal de ensino público de Tiradentes do Sul e dá outras 

providências, continuou em estudo nas comissões.  Projeto de Lei 015/2019 que autoriza 

o município de Tiradentes do Sul a conceder auxílio financeiro ao conselho comunitário 

pró-segurança pública – Consepro e dá outras providências, continuou em estudo nas 

comissões. Projeto de Lei 016/2019 que Abre crédito especial por anulação de dotação 

na LOA 2019 e dá outras providências obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário. Entrada do projeto de Lei 17/2019 que autoriza a 

reformar banheiros públicos e dá outras providências, conforme regimento interno foi 

distribuído para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir 

de Almeida Bueno,  saudou os presentes, referiu que o nosso município não vai muito 

bem, principalmente na questão da saúde, estamos na metade do ano e não tem mais 

dinheiro, as pessoas estão cobrando que só podem ficar doentes até metade do ano, talvez 

o valor esteja mal distribuído, ao invés de dar 30 % diminuir o percentual para que todos 

que necessitam possam ser beneficiados. Falta planejamento par trabalhar melhor. 

Referiu que o vereador é bastante cobrado, principalmente pelas pessoas de terceira idade, 

o secretário deveria ter feito um estudo para não largar tudo logo e ficar final de ano sem 

ter recursos,  meio ano e praticamente estamos sem dinheiro, finalizou ressaltando a falta 

planejamento e trabalho no setor da saúde. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou 

os presentes, ressaltou que não está fazendo indicações, pois tem muitos indicações que 

não foram atendidas, se sente aborrecido porque como político, o que acontece no 

município deve ser discutido em gabinete, esses últimos dias o que ouvimos na cidade, 

que em bar falaram mal de funcionários públicos, deve se ter mais cautela, se tiver algo 

para falar, várias pessoas vieram falar que ouviram o que foi falado, chama no gabinete 

porque isso é uma vergonha para o nosso município. Concedeu aparte a vereadora Marcia 

Muller Pedrolo, que referiu que ficou surpresa, que teve funcionário no bar que não 

bateram nele porque teve gente que defendeu, e na segunda-feira pegou e foi viajar a 

Porto alegre e levou junto o funcionário. Então temos prefeito em bar desacatando 

funcionários públicos. Retomando a palavra, vereador Paulo, referiu que o administrador 

falar mal dos próprios CCs, Tiradentes município pequeno e bonito, fica feio, e não é isso 

que queremos para o município. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a 

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

dia 12 de agosto 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.  
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