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Ata nº 006/2020   

 

Ata da quinta sessão, em Caráter Ordinário, do quarto período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 16 do mês de 

março do ano de dois mil e vinte. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência do 

vereador Jose Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Paulo Rogério Schweig, Ricardo José Hartmann, Marisa Ines Neumann, Renato Andre 

Both, Marlise Rosane Traesel, Valdir de Almeida Bueno e Márcia Muller Pedrolo. 

ORDEM DO DIA: Contas de Governo dos Exercícios de 2015 e 2016 do ex-prefeito 

João Carlos Hickmann e ex vice-prefeito Aloisio Theodoro Fusiger. E as Contas de 

Governo de 2017 do atual prefeito Alceu Diel e Vice-prefeito Anselmo Jose Feller. Estão 

em análise na comissão de Finanças e Orçamento. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, fez uma reflexão sobre as 

condições do município, quanto a água, colheita, estrada, muita gente reclamando, mesmo 

sendo oposição temos que ver as coisas da forma como estão hoje, referiu que esteve 

conversando com o secretário que disse que tinha que puxar água, mas puxar água é 

serviço do secretário de urbanismo não de obras. Foram feitas bastante redes de água em 

anos passados, outras feitas agora, temos que procuram uma solução para essas redes, 

temos três emendas de rede uma na linha são Francisco, uma da ressaca de Campo Sales 

e uma na Barra do Lajedo Grande. Não adianta investir dinheiro e horas máquinas em 

encanamento, e agora ter que puxar água da mesma forma. Recurso público sendo 

investido errado, não adianta investir e não ter água, quando se faz um projeto, se vem 

um recurso, temos que pensar, tomar a frente, conversar com o povo e dizer que não 

adianta só enterrar os canos, se não tem água não adianta colocar canos. Concedeu aparte 

a vereadora Márcia Muller Pedrolo, que referiu que redes foram mal feitas, alguém teve 

lucro com isso e hoje as pessoas pagam por isso. Retornou na palavra, complementando 

que quando vem um recursos público tem que ter um planejamento, uma certeza do que 

vamos fazer. Temos que tomar uma atitude e resolver de uma vez por todas. Vereador 

Paulo Rogerio Schweig,  saudou  os presentes, referiu sobre o problema de água em 

Tiradentes do Sul, com essa história de fazer poço artesiano, muitas pessoas fecharam as 

fontes que tinham em casa, e hoje a prefeitura precisa puxar água para essas pessoas, não 

adianta só empurrar a culpa para a administração, temos que ver a fundo essa questão. 

Que já  falou com a Corsan, mas um dia vamos ter que pegar água do rio, fazer uma 

barragem ou algo assim, porque os poços artesianos não vão dar conta. Parabenizou as 

mulheres pela passagem do dia da mulher. Sobre o município, que bom seria se todo ano 

fosse dia de eleição, pedimos melhorias, agora parece que vão fazer, está começando a 

acontecer. A respeito dos partidos políticos, todos os partidos são bons, mas sempre tem 

algumas pessoas que não tem a conduta correta. Nada mais havendo a tratar o presidente 

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

realizar-se dia 23 de março de 2020, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a 

presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel                Jose Valdir Vivian 

Secretária                Presidente 

 

 


