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Ata nº 003/2018   

 

Ata da terceira sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da Sétima 

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

março 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,  Márcia 

Muller Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. Após 

a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior de 

número 002/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade. Após foram lidos os ofícios, convites e indicações.   ORDEM DO DIA: 

Em pauta o Projeto de Lei nº 040/2017 que autoriza o ressarcimento a Associação 

Comunitária Integração, e dá outras providências obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 036/2017 que Dispõe sobre 

a Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito. Projeto de Lei 39/2017 que altera os 

Artigos 20 e 29 da Lei Municipal 347/2002, de 17 de dezembro de 2002, estão em estudo 

desde o ano de 2017.  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. Projeto de Lei nº 

002/2018 que Abre Crédito suplementar especial por anulação de dotação e dá outras 

providências,  continuam em estudo nas comissões. Deu entrada o Projeto de Lei 

004/2018 que Abre crédito suplementar especial, por anulação de dotação e dá outras 

providências, que foi distribuído para estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereadora  Márcia Muller Pedrolo,  saudou os presentes, se referiu quanto 

ao atendimento da farmácia, disse que se elegeu pelo povo, e como vereadora se não pode 

cobrar então não tem o que o vereador fazer, sendo que o papel do vereador é fiscalizar e 

cobrar. Disse que falando com o Prefeito, o mesmo também acha que o mal atendimento 

é grande no município. Que não veio falar da pessoa da Cátia, veio falar do mal 

atendimento, e não importa de quem é filha. A Cátia veio aqui e generalizou os vereadores 

que alguns tinham oitava série, podemos ter vereador com oitava série mas tem 

vereadores formados e pós-graduados, e tem funcionários que deveria fazer relações 

públicas para atender o povo. Ninguém gosta de ser mal atendido, e no edital da abertura 

do concurso as funções não são descrições taxativas, no sentido de que deverá fazer só o 

que está ali descrito, são exemplificativas, e a prova disso é no final diz claramente 

executar outras tarefas afins, então irá realizar todas as funções descritas no edital e mais 

as funções que tenham alguma relação com o trabalho do farmacêutico. Ademais quando 

a servidora esteve aqui nos questionando se queremos um trabalho qualitativo ou 

quantitativo, isso nem é pergunta que se faça, nós queremos um serviço de qualidade. Em 

minhas colocações sobre o atendimento ao horário foi uma reclamação trazida pelo povo, 

pessoas que vem do interior e quando chegam na farmácia não podem pegar seu 

medicamento controlado pois foi estabelecido um horário para a entrega. Isso aconteceu 

e eu cobrei do Maurício, da Jordana e do Prefeito. O serviço público deve facilitar a vida 

e não dificultar. Faço essas observações pesando no bem estar das pessoas, em geral são 

pessoas carentes que vem lá do interior. Sei da competência da Cátia, mas enquanto 
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vereadora quero que tenhamos um atendimento mais humanizado no SUS, que facilite a 

vida do usuário, e quando se faz observações e críticas, são no sentido de dar voz aos 

munícipes, que não estão contentes com o serviço prestado e eles tem o direito. Disse ao 

administrador municipal e servidores que não ficam sempre na defensiva, pois não 

estamos aqui para nos confrontarmos, mas para prestar o melhor serviço possível ao 

cidadão.  Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, comentou o final da 

polêmica do projeto 40 que repassa esse recurso para o Centro Comunitário, hoje foi 

aprovado por unanimidade, isso vem para o bem de todos que frequentam e usufruem 

desse centro. Comentou também que nem todos os municípios possuem um local como 

temos aqui a nossa Câmara de Vereadores, e para nós é uma satisfação termos esse local.  

Enfatizou  que como vereador sempre defende o povo da cidade e do interior. Vereador 

Antônio Carlos Pedrolo, saudou os presentes, comentou da importância de manter o 

Centro Comunitário, e solicitou ao Prefeito para dar uma atenção especial na recuperação 

da tela do campo do internacional. Comentou audiência pública do GT Leite realizada 

aqui na Câmara, na última sexta-feira, um grupo de gestores, através de sindicato, 

agricultura, Emater, sicredi, cresol e administração municipal, a maioria dos prefeitos 

veio e assinou o decreto de emergência, é um balde de água no oceano, mas para quem 

acompanha a situação leiteira é o início de uma caminhada, que vai virar um efeito 

cascata, pois a situação é de todos os pequenos agricultores. Na mídia a propaganda 

enganosa de que o Agro negócio está bem, dando lucro, que os agricultores estão fortes, 

mas isso não é a realidade. Parabenizou a presidenta Marlise por ter trazido até nós o 

curso realizado quarta e quinta, nós vereadores participamos vários cursos na área de 

legislação e esse curso foi para tornar as pessoas mais humana, foi um investimento 

pequeno, estávamos em 24 pessoas e todos gostaram do curso. Foi um dos cursos mais 

importantes que fiz como vereador. Reforçou Convidou a todos para evento que será 

realizado, quinta-feira, às 19h30min, pela Assembleia de Deus na praça da cidade. 

Comentou que ano passado a Câmara de Vereadores ficou um saldo de R$ 114 mil reais, 

teve uma divulgação referente diárias, mas a Câmara viajou, buscou recursos, então 

alguns apoiaram alguma legislatura e não se elegeram, mas concorram de novo, são nove 

vagas, fácil passar. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, comentou 

suas indicações. Parabenizou o centro comunitário, que hoje foi votado por unanimidade 

esse projeto, que esse recurso vai ser bem aplicado, pessoas que dirigem as sociedades 

são honestas e com transparência. Disse que hoje a modalidade esportiva maior é o futebol 

de campo, temos que arremangar as mangas e fazer mais modalidades esportivas. A 

questão do leite, parabéns ao prefeito e a todos que estão na luta, é muito difícil se manter 

no interior só com o leite. O povo tem que se unir, o município se organizar, e nós lutar 

por dias melhores, por mais incentivo no interior. Vereador Marino Hermes, saudou a 

todos, desejou um bom ano de 2018 para todos, no final de quatro anos veremos o 

resultado de nosso trabalho, quem nós fomos, quem nós respeitamos, o que fizemos de 

bem. Ao prefeito municipal que não olhou sigla partidária, fomos a Brasília, entregamos 

pastas no Senado, nos Ministérios, deputados federais, se vier 30 a 40% do que 

trabalhamos já estamos satisfeitos. Obrigado ao prefeito por essa visão de crescimento, 

de se unir e parar com picuinhas internas, pensar num município melhor. Sobre o projeto 

não se votou antes por falta de explicações e vereadores não estarem a par, mas hoje foi 

explicado e votado por unanimidade, sendo que o recurso vai ser repassado para a 

associação.   Quanto as colocações referente a farmacêutica, disse a todos que se houve 



 

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 
 

 

 
alguma falha da Càtia pede desculpas, mas que conhece e sabe do caráter e capacidade 

de sua filha. Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou a todos, comentou do projeto que 

já deveria ter sido votado, mas aqui em Tiradentes o povo é malicioso, é fácil falar, hoje 

ficou explicado e que bom que foi resolvido e votado. Apoiou ao Sadam na questão do 

baile do município, essa data sempre foi a Afusul que promoveu, que sabe que se fosse 

pela pessoa do prefeito também não teria concordado, nosso calendário de eventos temos 

que criar uma lei com o poder de trancar e isso não acontecer mais. A banda já estava 

contratada e a associação vai ter que arcar com a multa, deixou sua indignação. 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 março 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 

 

 

  

 

 


