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Ata nº 005/2019   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 06 do mês de 

março do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da 

vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores: Marlise Rosane 

Traesel, Paulo Rogério Schweig,  Ricardo Jose Hartmann, Jose Valdir Vivian,  Márcia 

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

a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior de 

número 004/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações.  ORDEM DO DIA:  

Entrada Projeto de Lei 03/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer 

subvenção ao hospital de caridade de Três Passos e dá outras providências, foi distribuído 

para estudo nas comissões. Projeto de Lei Legislativo nº 003/2018 que dispõe sobre o 

quadro de cargos e funções públicas do Legislativo de Tiradentes do Sul e dá outras 

providências, continua em estudo nas comissões. Resolução 003/2018 que dispõe sobre 

a instituição de código de ética e decorro parlamentar, continua em estudo nas comissões.  

Projeto de Lei 002/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Conselho 

Municipal de Controle Social e Saneamento, continua em estudo nas comissões. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Vereadora Marcia Muller Pedrolo, saudou os 

presentes, se referiu homenageando o dia internacional das mulheres. O dia oito de março, 

dia internacional da mulher, era celebrado desde o início do século vinte, se hoje a data é 

lembrada como um pedido de igualdade de Gêneros e com protestos ao redor do mundo, 

no passado nasceu de uma raiz trabalhista. Disse que no município não vai ter nada no 

dia da mulher, nosso município está tão pobre nas datas comemorativas, está precário em 

tudo, está esquecido e feio. Nos municípios vizinhos ouvimos programações com 

palestras, a semana toda com programações.  Na saúde, conversando com um familiar, 

vem um filho e diz que seu pai tem câncer, precisa de uma ressonância e a funcionária do 

posto diz que só pelo SUS, e precisa esperar seis meses. Ressaltou que tem pessoas que 

tem condições de pagar, mais tem outras que não tem, o município precisa acolher essas 

pessoas, através de assistente social, alguém que apoie e esteja a par da situação. Disse 

ainda, que essa semana vai a Porto Alegre, lá vai ter programações para as mulheres e 

quer trazer coisas diferentes para ano que vem. Trouxe um modelo de projeto lei mulher 

cidadã, fazer em nome de todos os vereadores para ano que vem agraciar, fazer esse 

projeto no município para envolver as mulheres, temos que mudar. Temos o mês de 

outubro e novembro podemos trocar as lâmpadas e fazer uma bonita homenagem, como 

já pediu a dois anos atrás.  Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, comentou 

a boa chuva para a plantação. Os agricultores são os guerreiros que produzem renda para 

o município. Quanto aos terrenos da cidade, o poder público entrar em contato para que 

sejam feitos os passeios, as pessoas comentam muito a dificuldade de transitar nos locais 

aonde não tem passeio, principalmente pessoas idosas.  Fez relatório do curso que 

participou em Porto Alegre, do Inlegis, na primeira parte tivemos o palestrante Edson 

Melo, que falou bastante sobre o plano nacional de educação, o vereador tem o dever de 

participar, não deve esperar convite, devemos participar pois o vereador é o fiscal do 

município. Segunda aula com a Tais Chumamm Kramp, que tratou das licitações, onde 

também o vereador tem o dever de fiscalizar. Terceira aula com o Jose Fortunato, quanto 
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a ocupação do espaço público, como praças, passeios. Quarta aula com a Carolina Turre, 

sobre espaço administrativo disciplinar. Quinta aula com o Cléber Nascimento, parte do 

poder legislativo, explicou como o vereador deve fazer. Sexta aula, novamente com a 

Caroline Turra, quando o município desapropriar uma área particular como deve ser feita 

a comissão, nunca o município pode pagar menos do que está tabelado. Vereador  Paulo 

Rogério Schweig,  saudou os presentes, homenageou as mulheres pelo seu dia. Também 

acha que a administração municipal está deixando uma lacuna nos dias comemorativos, 

no tempo do João, em finais de ano também era feito tão bonita as confraternizações. 

Concedeu aparte a vereadora Marlise, que disse que a administração estava aguardando 

o orçamento a respeito das precatórias, e na semana do município em março será realizada 

uma programação também pelo dia da mulher. Voltando a palavra, o vereador Paulo 

comentou a respeito dos passeios, que já pediu, que as pessoas cobram, e temos que ver, 

nos amparar numa lei e encaminhar. Concedeu aparte da vereadora Márcia, que disse que 

os passeios é trabalho do secretário de turismo, não entende o secretário varrendo rua, 

roçando pátio, um absurdo, gastar com um secretário para varrer rua. Se sentar atrás de 

uma mesa e tiver alguém para fazer projetos, tem municípios como Nova Hartz, que 

calçaram toda a cidade só com projetos. É uma secretaria que vem dinheiro, colocar meia 

dúzia para sustentar, e nosso município cada dia mais feio, cabe ao gestor que está 

administrando. Retomando a palavra, o vereador Paulo disse que é, bom levantar essa 

discussão, quando vê abrem os olhos e a coisa vai andar. Falou sobre o carnaval, o Brasil 

sofrido do jeito que está, as pessoas estão fora da realidade, e ainda no final o lixo que 

fica jogado, um absurdo o que acontece no país.  Vereador Valdir de Almeida Bueno, 

saudou os presentes, em especial todas as mulheres pelo dia  internacional das mulheres. 

A mãe deve ser muito valorizada, para criar bem uma família em primeiro lugar é a mãe. 

Fez relatório do curso, do Inlegis, que participou em Porto Alegre, muito importante, 

disse a presidente que seria bom trazer um curso para todos participarem, todos aprendem 

a mesma coisa. Tem alguns pontos que se referiu, que o poder Legislativo pode participar 

da elaboração do PPA, da LOA e LDO. Pelo menos de um setor, como obras ou 

agricultura.  Temos o direito de fazer emendas, se entendermos que o município precisa 

de mais recurso numa determinada área. Chamou muita atenção sobre o planejamento da 

cidade, que é importante para o desenvolvimento. Temos que nos preparar e buscar 

conhecimento. A escola aberta, o espaço público, tem muita coisa que podemos trazer e 

implantar no nosso município. Que vereador tem compromisso de quando é feito uma 

licitação, de ver e concordar com a licitação.    Nada mais havendo a tratar a presidente 

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

realizar-se dia 11 de março 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 

 

 

 


