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Ata nº 035/2017  

 

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

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

do mês de novembro 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, Renato Andre Both e Jose 

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

número 034/2017, 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: 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 Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, comentou pedido 

de informações. Quanto as indicações que já fez, são poucas coisas que pedimos, não 

vamos ter outra saída, vamos ter que ir tirar fotos, chamar as pessoas e postar na internet. 

Sabemos que tem desvio de função e vamos começar a fiscalizar, fazer o nosso papel, 

pontuou o vereador. Vereadora  Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, disse que 

o homem é um ser social, um ser humanamente igual, socialmente igual, a diferença está 

nas nossas ações. No feriado dos finados, chama a atenção a questão grave do lixo, 

pessoas que nunca receberam flores em vida, quando morrem enchem o túmulo de flores 

e o primeiro vento leva.  Várias pessoas fizeram mutirão e ficaram dias ajuntando lixo, 

mas daí vem a questão da educação do lixo, porque levar tantas flores, leva uma flor 

natural. As flores podem ser plantadas, e quem levar flores deve depois recolher os potes. 

Parabenizou a equipe do pessoal do urbanismo que se empenhou e deixou o cemitério 

municipal limpo. Conclui afirmando que vamos ter resultados no momento que nós se 

educar e conscientizar. Vereador  Enio Jose Dill,  saudou os presentes. Falou da boa 

apresentação do CTG Sentinela Costeira, que seu filho participa, sua esposa fez um vídeo 

que teve mais de seiscentas visualizações. Comentou sobre o esporte, onde está em 

andamento o campeonato municipal e nos jogos se vê a participação da sociedade, onde 

se vê o quanto o povo gosta de futebol. Fez um pedido ao presidente do CMD para que 

se veja a viabilidade de se fazer outras modalidades para atingir mais público. Comentou 

campeonato de bolão aonde Tiradentes do Sul está participando, são seis municípios 

participando. Disse que fez uma indicação para melhorar a parte da iluminação ao redor 

do centro comunitário e não foi feito. Parabenizou a bonita festa e sede do Flamenguinho 

de Lajeado Progresso. A comunidade sempre leva o nome do município quando participa 

e também quando recebe outros municípios. Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os 

presentes, terminou o mês de outubro e agora começa o mês de novembro azul, prevenção 

do câncer do homem, vamos conscientizar para que todos façam a prevenção. Quanto aos 

pedidos disse ao Paulo que o certo é fiscalizar, e estrada é obrigação do município fazer. 

Vereadora Marcia Muller Pedrolo, saudou os presentes, manifestou-se sobre questão 

louvável que foi o mutirão que a sociedade de Alto Uruguai de forma organizada realizou 

na última quinta-feira com a limpeza do cemitério comunitário, o poder público tem a 

obrigação de realizar a manutenção do que é público, para isso que a sociedade paga 

diariamente tantos impostos, porém as vezes por irresponsabilidade ou descaso de quem 
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administra muitos serviços são esquecidos e mal prestados. Diante dessa realidade teve a 

iniciativa de envolver moradores da localidade de Alto Uruguai e alunos da escola 

Almirante Tamandaré, que de forma exemplar acompanharam e realizaram um lindo 

trabalho, recolhendo lixo, arrancando mato que crescia no local e arrumando a cerca, 

realizando o serviço de limpeza e  manutenção do cemitério,  e nos comprometemos de 

atuar de forma contínua na manutenção do que é de todos. Esse tipo de iniciativa pode 

parecer por vezes simplório e sem grande expressão, mas tem certeza que esses atos 

envolvendo as pessoas faz toda a diferença em uma comunidade. Agradeceu a todos que 

se envolveram nesse trabalho, parabenizou a equipe do urbanismo pelo belo trabalho que 

realizaram junto com a comunidade no recolhimento do lixo. Abordou a atuação modesta, 

para não dizer insignificante da administração pública deste município no trabalho que 

deixou de realizar no mês de outubro, quanto a questão da prevenção do câncer de mama, 

visitou alguns municípios da região e Porto Alegre, e nesses municípios estava presente 

e foi vivido a campanha outubro rosa. Através de caminhadas, palestras reuniões entre 

outras atividades. Esses administradores passavam a mensagem de que sabiam que 

investir na prevenção era investir na vida, cada um real investido em prevenção se 

economiza três reais a mais em tratamento. Questionou o que foi feito em nosso 

município, qual foi o trabalho de atuação e divulgação do nosso município em levar 

conhecimento e informação para as mulheres. Foi uma atuação muito modesta. No início 

desse mês falou da importância desse trabalho, e a administração pública foi irresponsável 

com a saúde pública. Todos notaram esse desleixo da administração com o outubro rosa. 

E neste mês de novembro temos uma campanha tão importante quanto o outubro rosa que 

é o novembro azul, pediu mais responsabilidade dessa administração com a gestão da 

saúde pública, pois um sistema de saúde sério e eficiente é uma obrigação que a 

administração tem com a sociedade. Não é uma crítica pela crítica, são fatos que 

vivenciamos nesse município e nós vereadores estamos aqui para cobrar explicações, é 

para isso que aqui estamos. Está na hora de começar a fazer uma gestão de qualidade e 

inovadora. Reiterou o agradecimento a comunidade de Alto Uruguai, que mostrou que 

quando nos unimos por alguma causa, tornamos o lugar no qual vivemos muito melhor.   

Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 13 de novembro de 2017, 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     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 


