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Ata nº 001/2018   

 

Ata da primeira sessão, em Caráter Ordinário, da Segunda Sessão do Primeiro Período 

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

do dia 19 do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: 

Sob a presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos 

vereadores: Marisa Ines Neumann, Paulo Rogério Schweig,  Antônio Carlos Pedrolo, Jose 

Valdir Vivian, e Márcia Muller Pedrolo. Vereadores Marino Hermes e Renato Andre 

Both não se fizeram presentes devido estarem a serviço da Câmara Municipal em viagem 

a Brasília. O Vereador Valdir de Almeida Bueno, não se fez presente à sessão devido 

falecimento de seu sogro.  Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a 

proceder a leitura dos ofícios, convites e indicações  ORDEM DO DIA: Em pauta o 

Projeto de Lei nº 036/2017 que Dispõe sobre a Complementação do Prefeito e Vice-

Prefeito Projeto de Lei nº 040/2017 que Autoriza o ressarcimento a Associação 

Comunitária Integração, e dá outras providências, e o Projeto de Lei 39/2017 que altera 

os Artigos 20 e 29 da Lei Municipal 347/2002, de 17 de Dezembro de 2002, que ficaram 

em estudo desde o ano de 2017. Entrada do Projeto de Lei 001/2018 que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos ao consórcio intermunicipal de gestão 

multifuncional (CITIGEM) e dá outras providências e projeto de Lei 003/2018 que Altera 

a Lei Municipal nº 369/2003 de 23 de dezembro de 2003, estabelece o código tributário 

do município, consolida a Legislação Tributária e dá outras providências. Ambos foram 

distribuídos para estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 

Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, comentou acerca do projeto que autoriza 

o ressarcimento a Associação Comunitária,  e as razões pelo qual ainda não foi votado. 

Manifestou-se favorável à aprovação do mesmo, mas antes disso será realizada uma 

reunião para esclarecer alguns fatos. Desejou um bom trabalho aos colegas em 2018, que 

consigamos manter uma boa discussão e aprovar os projetos de interesse público. Em 

2017 tivemos projetos polêmicos, mas com uma boa discussão com vereadores e a 

sociedade, conseguimos aprovar a maioria dos projetos. Apoiamos a administração e 

estamos ajudando a administrar, confiando, pois, sabemos que procuram fazer o melhor 

pela sociedade. Comentou movimento em Três Passos em defesa da previdência, disse da 

divisão entre Fetraf e  Fetag, dois órgãos de defesa dos agricultores, considerou o 

movimento fraco, salientou a importância da união desses órgãos, que para alcançar 

melhor resultado devem marcar esses protestos em conjunto pela defesa da agricultura. 

Disse ainda que temos vereadores viajando a Brasília, isso é importante pela busca de 

recursos. E um vereador faltou devido ao falecimento do seu sogro o Praxedes, desejamos 

votos de pesar a família dele. Na próxima sessão estaremos com todos os vereadores e os 

projetos serão apreciados por esta Casa. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os 

presentes, comentou acerca do projeto que autoriza o ressarcimento a Associação 

Comunitária, esse projeto já poderia ter sido aprovado, mas estamos numa democracia e 

querem conversar, então vamos nos reunir com a comunidade e vamos conversar sobre 

esse projeto. Da Afusul, comentou que temos o calendário de eventos, mas não temos 

uma lei que impede a realização de mais de um evento por dia, isso deve ser revisto. 

Desejou um bom trabalho a todos, que Deus abençoe a todos e tenhamos um bom 2018. 

Vereadora  Marcia Muller Pedrolo,  saudou a todos desejando um bom retorno ao 

trabalho, apesar que o trabalho dos vereadores junto à sociedade deve ser constante. Com 
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mais de um ano de atuação nesse Legislativo, traz a certeza de que precisamos ser mais 

atuantes, fiscalizar e cobrar ações concretas do Poder Executivo, ações que condizem com 

o interesse público e não com interesse de alguns. Nosso município não vem sendo bem 

administrado, não está afirmando que nada está sendo feito, porém o que está sendo feito 

é o mesmo de sempre, aquele serviço mal prestado, precisamos de pessoas que saibam 

administrar, pois temos servidores públicos competentes e máquinas para o trabalho, 

precisamos de competência, atitudes e menos desculpas. Faço com base nos fatos, e não 

me acovardo diante da situação que se apresenta, hoje conversando com pessoas e na 

farmácia colocaram horário para entregar medicamentos, pelo que sabe enquanto tem 

medicamentos no estoque o horário que o paciente chegar deve ser entregue. Tem 

cirurgias eletivas de pequenos portes, há pessoas oito a nove meses na fila esperando, isso 

deve ser revisto.  Ligou no 0800 e se informou das farmácias, temos que ver a nossa 

realidade e não fazer os munícipes de gato e sapato. Se a farmacêutica é concursada para 

40 horas deve trabalhar as 40 horas e não colocar horário. Vereadora  Marlise Rosane 

Traesel,  saudou os presentes, iniciamos hoje nosso trabalhos no Legislativo, acredita que 

todos estão motivados a dar o melhor de si,  estamos numa nova fase aonde pela primeira 

vez assume uma mulher a presidência dessa casa, primeira foto feminina a ser colocada 

no meios de fotos de presidentes. Agradeceu a família pelo suporte. Assume o 

compromisso para que outras venham e tenham a mesma coragem, com trabalho sério, 

cumprindo o regimento interno, defendendo os direitos do povo de Tiradentes com muita 

transparência e honestidade. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 26 de 

fevereiro 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 André Both       Marlise Rosane Traesel   

Secretário                Presidente 

 

 

 

 

 


