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Ata nº 027/2019   

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 19 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 026/2019, 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 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário.    Projeto de Lei 17/2019 que autoriza a reformar 

banheiros públicos e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ricardo Jose Hartmann,  saudou os 

presentes, referiu a respeito do fechamento da SAMU, fez um comparativo dos 

municípios da região, com o número de habitantes e os valores repassados mensalmente 

ao SAMU. Três Passos, Tiradentes do Sul, Humaitá, Esperança do Sul, e Sede Nova  

repassavam  penas R$ 2.886,00, enquanto que  surpreende os valores repassados por 

Tenente Portela, Redentora, Derrubadas, Miraguaí, Barra do Guarita e Vista Gaúcha que 

somam R$  20.000 mil reais. Vejam a diferença, questionou a possibilidade de reverter, 

considerou interessante trazer esses números  para conhecimento dos colegas vereadores,  

serviço útil e necessário para o nosso povo, faltou alguém pedir apoio maior antes de 

fechar. Concedeu aparte ao vereador Marino, que referiu que o presidente da Amuceleiro 

poderia ter reunido com os prefeitos da região e ver o que poderia ser repassado. 

Retomando a palavra, Ricardo referiu que R$ 0,50 centavos por habitantes poderia ser 

repassado. Referiu quanto ao projeto dos banheiros no Porto Soberbo, convive e sabe da 

necessidade e importância, citou exemplo de quinta feira fechou o porto antes do meio 

dia e que quinze carros ficaram na fila aguardando até as 2horas da tarde, também chamou 

atenção semana passada, uma senhora empurrando um cadeirante, então no calçamento é 

difícil. Uma calçada seria o ideal. Muitas melhorias deveriam ser feitas para atender os 

transeuntes.  Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, disse ao 

Ricardo, que quis dizer que o Ricardo defende a comunidade do Porto e a Marcia está 

defendendo a parte legal que é a lei. Referiu que não é contra a reforma desde que seja 

dentro da lei. Assim fica difícil de votar esse projeto diante da situação que o município 

está enfrentando, o comércio está morto a agricultura quebrada, então temos que pensar 

os dois lados. Referiu que ficamos mais uma semana sem médico em Tiradentes do Sul, 

graças a Deus o médico voltou, então muito difícil para nós Tiradentenses, na saúde temos 

tantas pessoas idosas que necessitam de médico. Tudo respinga nos políticos, ninguém 

quer saber se o vereador sabe ou não, ele vem fazer perguntas. Houve uma falha esse 

dinheiro que foi descontado do médico, por falta de atitude, porque se foi tratado o valor 

deveria ser repassado para outros funcionários. O povo fica esperando, tinha um senhor 

de 80 anos, às cinco horas estava na fila para pegar uma ficha. O secretário chega dando 

a mão e perguntado se está tudo bem quando tem pessoas desde às cinco horas para pegar 
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uma ficha. Todos os Tiradentenses merecem um pouco mais de atenção pela 

administração. O Secretário falou que ia tentar mudar mas até agora não tentaram nada.  

Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 26 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.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 


