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Ata nº 034/2017  

 

Ata da trigésima quarta sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, 

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

do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos vereadores: 

Marisa Ines Neumann, Enio Jose Dill, Marlise Rosane Traesel, Marcia Muller Pedrolo, 

Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Paulo Arnoldo Mendes Baierle e Jose 

Valdir Vivian. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da ata 

número 033/2017, a qual após lida e colocada em discussão obteve o parecer favorável e 

foi aprovada por unanimidade no plenário. Após procedeu-se a leitura dos ofícios, 

convites e indicações. ORDEM DO DIA: Obtiveram o parecer favorável nas comissões 

e foram aprovados por unanimidade no plenário os seguintes projetos: Projeto de Lei 

22/2017 que altera o Plano Plurianual – PPA (2018 a 2021) e dá outras providências. 

Projeto de Lei 23/2017 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018. Projeto de lei 29/2017 que abre crédito suplementar por anulação de 

dotação e dá outras providências.  Obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado no plenário com voto contrário do vereador Paulo Arnoldo Mendes Bairle o 

Projeto de Lei 30/2017 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer subvenção ao 

Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras providências. Continua em estudo nas 

comissões o Projeto de Resolução nº 03/2017 que Dispõe sobre a estrutura e o 

funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul/RS. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, 

comentou as intempéries, que dificultam os trabalhos do parque de máquinas, mas que 

assim mesmo as estradas estão sendo feitas, que na sua localidade as chuvas causam 

desmoronamentos sendo preciso chamar as máquinas, o que dificulta para os moradores 

e também para a prefeitura. Comentou também reclamação de pessoas da cidade, quanto 

aos menores que estão andando nas ruas a noite, temos que ver com o conselho tutelar 

quanto ao consumo de bebida alcoólica por esses menores,  e que os vereadores junto 

com o Conselho devem discutir  e tomar alguma providência, antes que aconteça algo 

pior. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, reportou-se ao vereador 

Paulo, dizendo que concorda que deveria ser mais aberto as contas do hospital, mas de 

outra forma nos sentimos obrigados, pois se não votar o projeto eles param de atender o 

pessoal de Tiradentes. Sabendo as dificuldades do nosso pessoal fica complicado. Quanto 

aos menores que o vereador Zeca falou, disse que já ouviu muitas reclamações, 

principalmente de aposentados que estão sendo roubados e o conselho Tutelar  não está 

tomando providências. Se informou sobre as atribuições do conselho, e são eles que 

devem fazer a frente, ir atrás desses menores e depois chamar a polícia. A primeira 

reclamação deveria ser dirigida ao prefeito municipal depois ao Promotor de Justiça. 

Deveria então o prefeito fazer uma reunião com o conselho, temos leis, temos metas a 

cumprir. Disse que falou com o pessoal do conselho e eles estão receosos de tomar 

atitudes porque são ameaçados pelos menores. Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou 

aos presentes, comentou indicações a respeito de estradas que já está pedindo várias 

vezes. Disse que não é adversário, quer que o município ande, inclusive juntamente com 

o vereador Marino está pleiteando emendas. São pequenas coisas que se pede e não são 

atendidas, pedidos que por vezes são recebidos com deboche pelos encarregados. 
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Vereador  Enio Jose Dill,  saudou os presentes, comentou curso que foi fazer em Porto 

Alegre, devido a isso não esteve na reunião com o hospital. Quanto ao projeto votou 

favorável, mas ressaltou a importância da prestação de contas. Se referiu aos cursos 

realizados pelos vereadores, dizendo que vai fazer diárias quem vai gazear o curso, mas 

quem vai para aprender é muito interessante buscar informação, para que cada vez mais 

possamos acertar, a lei muitas vezes não é bem clara, difícil ser prefeito e ser presidente 

da Câmara. Vereador  Paulo Arnoldo Mendes Bairle,  saudou os presentes, sobre o 

hospital, votou pela não aprovação, que votou tranquilo não na negação do repasse dos 

valores para uma instituição que trata da saúde, mas é para que nós tivéssemos acesso ao 

que não tivemos até agora, uma administração que executa um orçamento mensal de um 

milhão e quinhentos mil reais e não consegue fazer gestão e bate nas portas de todos os 

municípios, além das outras subvenções de IPE, UNIMED e particular. O voto não é 

contra a comunidade, mas por pedido de mais explicações para entender melhor a 

situação. Comentou sobre o festival da canção estudantil de Tiradentes do Sul, na pessoa 

da dirigente cultural Fabiane Dierings parabenizou todos os organizadores do evento que 

foi um sucesso. Nossos calouros, estudantes, professores, jurados e todos que 

participaram. Cumprimentou todos os vereadores, e agradeceu, disse que foi uma 

experiência espetacular estar aqui e trabalhar para o bem da comunidade. Espera em breve 

retornar para essa casa e exercer se possível for a continuidade de alguns trabalhos. 

Vereadora Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, comentou dias que voltou de 

viagem que foram cheios de emoções, começando pelo FECAN, esse festival da canção 

acontece desde 1998, e ele  veio cada ano melhorando mais. Tem orgulho de viver em 

Tiradentes do Sul, cada administração que passa todos se dedicaram e investiram na 

educação, agradeceu em especial ao prefeito professor João que criou o projeto além da 

escola porque tinha preocupação em ocupar aquelas crianças que estavam ociosas e 

praticavam pequenos furtos, que vinham pedir bala, sobras e bolachas, não temos mais 

essas crianças. Essas crianças hoje estão cantando no festival da canção e representando 

nosso município. Outro grande orgulho foi seu pai, que perdeu seu pai nesses quatorze 

dias, mas conseguiu contar a maioria das histórias do regresso da Alemanha e países na 

Europa que visitou nesses dias, e ele estava muito feliz, disse que seu pai veio morar em 

Tiradentes do Sul em 1963, foi acolhido por seu tio Ari Link, veio de Sede Nova, que lá 

onde morava era só barba de bode e formiga e não tinha água, e a mãe queria morar num 

lugar aonde tinha água. Um dia voltou para casa e disse que achou uma terra aonde tinha 

dois riachos e lá foi  morar até falecer. Foi sócio fundador da Cotrimaio, da Sicredi, da 

Cresol e sempre nosso apoiador em dizer tem que trazer coisas novas para o município. 

Ele disse Marisa você é capaz, entra na política. E com muito orgulho e muita honra 

nesses oito anos fizemos a diferença, cuidar do município e continuamos a fazer a 

diferença nessa nova gestão que abraçamos e somos parceiros. Tiradentes do Sul tem 

falhas, nós temos falhas sim, porque somos humanos. O quanto é importante o hospital 

de Caridade, mas nós temos que aprender muito e sermos humanizados em valorizar 

aquele espaço, porque todos aqueles atendimentos que acontecem não plantão não são 

necessários, pessoas vão no plantão por uma dor de barriga porque não querem enfrentar 

uma fila no posto de saúde, mas alguém vai ser o primeiro e alguém o último. 

Humanização, cuidar, ajudar de coração sem esperar nada.  Nada mais havendo a tratar o 

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

ordinária a realizar-se dia 06 de novembro de 2017, no mesmo local e horário. Para 



 

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 
 

 

 
constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor 

Presidente.  

 

 

Marlise Rosane Traesel     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 


