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Ata nº 022/2019   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 01 do mês de 

julho 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 021/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações e ofícios.  ORDEM 

DO DIA:  Projeto de Lei 012/2019 que dispõe sobre a descentralização da merenda 

escolar, com repasse de recursos, aos círculos de pais e mestres das escolas municipais, 

para aquisição de merenda escolar, e dá outras providências, continua em estudo na 

comissões. Entrada do Projeto de Lei nº 13/2019 que autoriza o Poder Executivo a Lei de 

diretrizes – LDO para 2019, e abrir crédito especial na LOA 2019 e dá outras 

providências, foi distribuído para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereadora Marcia Muller Pedrolo,   saudou os presentes, fez relatório de viagem, curso 

do Inlegis que participou em Porto Alegre, dias 24 a 28 de junho, que tratou sobre: 

Aspectos Relevantes, Competências das Câmaras Municipais: Organização do processo 

Legislativo,  obrigações e responsabilidades dos vereadores, Presidentes e Assessores: 

como organizar a Câmara municipal, prestação de contas de gestão e calendário de 

obrigações, palestra especial, a humanização no serviço público e técnicas e informações 

para implantação. Falou sobre a ouvidoria, a nossa não está fluindo muito, se não está 

fluindo pela internet deve ser pessoalmente por escrito na Câmara. Fazer denúncias e 

elogios, a humanização no serviço público, muito mau atendimento, principalmente na 

saúde aonde as pessoas não tem acolhimento, o secretário deveria acolher mais as pessoas. 

Recebeu uma ligação de uma senhora, aonde o marido tem problema de pulmão, foram 

no médico, pagaram consulta, fez exames, combinou com o Maurício para mostrar os 

exames e chegou para mostrar e disseram que não era nem urgência e nem emergência. 

Os funcionários públicos não tem oportunidade de fazer cursos e se aperfeiçoar, deve ser 

dado oportunidade para os nossos funcionários, não só querer cobrar. Aprendemos os dez 

mandamentos do bom administrador público. Planejamento com toda equipe, cumprir o 

planejamento, fazer acontecer, não ficar no papel, cumprir a lei, ser igualista, ser prudente, 

aprender com a experiência olhando os erros do passado, ser transparente, publicar todos 

os atos, documentar os atos, manter assessoria técnica competente, não aceitar indicação 

política sem saber se o servidor está habilitado ou preparado para o cargo,  ser eficiente e 

eficaz, fazer sua equipe saber a diferença, ser ético, ter sempre em vista o interesse 

público, sem isso todos os demais mandamentos não tem sentido. Referiu quanto a 

colocação da sessão passada, estão muito mal administrada as estradas, visitou três 

colonos esse final de semana, é uma vergonha o encascalhamento do pátio deles, é 

horrível, teve colono que colocaram duas cargas de pedra, o leiteiro não pode entrar, e o 

prefeito sabia que tinham esparramado no pátio e não esparramaram, muitas vezes o 

prefeito não sabe o que está acontecendo, em outra casa, o morador tem vinte e duas 

vacas, tem trator e ele mesmo amassou aquelas pedras, porque estava horrível. Referiu 

que, quando vem na tribuna, porque é vereadora, se fala de algum funcionário, porque 
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tem funcionário que sempre foi acostumado a cobrar serviço, e quando pisa no calo do 

funcionário que sempre cobrou serviço, dói pra ele, hoje não está cobrando mais com 

certeza, disse que vai me processar, que me processe, que tenho um camalhote pra dar 

parte dele, quando tu vem e fala tu é condenada que é a ruim, mas não tem medo, tem 

provas do que falo. Parabenizou a família que mandou fazer a estrada, porque é uma 

vergonha, esteve lá e as estradas estão feias e lá passa o transporte escolar  duas vezes por 

dia,  é lamentável, pois quem dá retorno para o município são os agricultores que vendem 

leite, foram de noite esparramar cascalho no pátio de  um colono que tem vinte e oito 

vacas, não tem como dar os parabéns olhando o serviço, tem colegas vereadores dizendo 

que a Márcia está se vendendo pro prefeito, mas tem o exemplo do seu pai e não depende 

disso aqui, que não bebe água no cocho de ninguém, vai falar cada segunda do que 

acontece e se quiserem tenho provas. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os 

presentes, referiu sobre o pouco ou nada quase que foi feito na cidade, fizemos indicações, 

falamos com o prefeito e secretários, estão mexendo nas flores, mas as ruas, quebra mola 

e passeios nada foi feito. As estradas do interior, Lajeado dos Indios, Sete Voltas, 

Saudades, lugares que é cobrado, começam e param o serviço, concedeu aparte a 

vereadora Marisa, que referiu que passou final de semana em Saudades e as estradas estão 

muito boas. Retomando a palavra, vereador Paulo, disse que é bom que fizeram essa 

estrada, mas tem várias estradas precisando de reparos e ficaram para trás, concedeu 

aparte ao vereador Valdir Bueno que disse que iniciaram os trabalhos novamente e foi até 

o Paulo Fontoura, que espera que os trabalhos continuem e seja feito o mais breve 

possível. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando 

os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 08 de julho   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 

 

 

 


