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Ata nº 007/2019   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 18 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 006/2019, 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 03/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer 

subvenção ao hospital de caridade de Três Passos e dá outras providências, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovada por unanimidade no plenário. 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário. Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o Projeto de Lei 

004/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Médico em razão de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal 

e dá outras providências.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Marcia Muller 

Pedrolo,  saudou os presentes. Referiu sobre o 5º Encontro das Mulheres no Poder 

Público realizado pelo Inlegis em Porto Alegre, tiveram como palestrantes Edison Mello, 

Carolini Turri, Jose Fortunati, Thais Krahn, Carlos Roberto Santos, Major Nadia e 

Juremir Machado. No encontro foram referenciadas as cinco mulheres mais poderosas do 

mundo, Malala do Paquistão, a ambientalista queniana Wangari Maathai, Angela 

Dorothea Merkel a mulher mais poderosa do mundo político, Zilda Arns médica pediatra 

brasileira, indicada três vezes ao prêmio Nobel da Paz. Hillary Clinton, advogada e 

política norte americana, Carlota Pereira de Queirós a primeira mulher brasileira eleita 

deputada Federal, foi médica, escritora e pedagoga.  Referiu quanto ao empoderamento 

feminino, que as mulheres são batalhadoras, quando querem conseguem. Foi falado da 

liberdade, da felicidade, da violência contra a mulher. Empoderar vem do poder, tomar 

poder, realizar e conduzir a situação, sentir-se livre e optar por escolhas. Marcos 

históricos na busca por igualdade,  lei da maria da penha, questões relacionadas a 

igualdade de gêneros, remuneração da mulher, volume de trabalho maior do que os 

homens, direitos da mulher conquistados na integralidade, o empoderamento passa por 

vários caminhos, na sociedade, pelo conhecimento dos direitos da mulher, pela inclusão 

social, instrução profissionalização consciência da cidadania. Sobre o Estatuto das 

pessoas com deficiência, que entre as pessoas mais pobres do mundo 20% tem algum tipo 

de deficiência, mulheres e meninas, pessoas com deficiência são vulneráveis a abusos, 

são mais propensas a serem vítimas de violência ou estupro e tem menor probabilidade 

de obter ajuda na polícia a proteção jurídica ou cuidados preventivos. Quanto ao espaço 

público e acessibilidade, nas repartições públicas as pessoas cadeirantes chegam no 
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balcão e o balcão deve ser da altura deles, no passeio acesso aos cadeirantes, muitas 

prefeituras fazem entradas para virem as verbas sem efetivo atendimento aos cadeirantes. 

Muito se falou da violência contra a mulher, lei maria da penha, relatou  casos de assedio, 

que mais do que dobram entre mulheres de 16 a 24 anos 66%,  de 25 a 34 anos o 

percentual é de 53,9%. Comentários desrespeitosos quando andavam na rua, cantadas ou 

comentários desrespeitosos em local de trabalho, assediada fisicamente em transporte 

público, na balada de maneira agressiva alguém tocou seu corpo, agarradas e beijadas 

sem consentimento. O assédio é maior entre as mulheres pretas. Para finalizar seu 

pronunciamento a vereadora leu um poema sobre a felicidade.  Vereador Valdir de 

Almeida Bueno, saudou os presentes. Referiu ao péssimo estado que se encontram as 

nossas estradas. Que nosso gestor tome conhecimento. As indicações dos vereadores, 

considera que a maioria vai pro lixo. Referiu que comentou com o Airton no parque de 

máquinas e o mesmo disse que tem conhecimento dos problemas, mas não fazem os 

reparos. Concedeu aparte a vereadora Márcia Muller Pedrolo, que referiu que das cinco 

retros, quatro estão estragadas, não tem como trabalhar no município. Retomando a 

palavra, o vereador  referiu que há anos atrás os serviços andavam, agora com tantas 

máquinas não estamos vendo exemplo da administração, onde o prefeito se diz agricultor, 

deve tomar conhecimento do estado das estradas. Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou  

os presentes, referiu sobre os últimos trinta dias onde choveu mais que trezentos 

milímetros no município, final e começo de ano, obrigação dar férias aos funcionários e 

quando se iniciou os trabalhos começou a chuva. No momento temos que fazer tapa 

buracos, as estradas do município são bastante acidentadas, precisamos conscientizar os 

funcionários e responsáveis, para na medida do possível, fazer o máximo que puder, não 

deixar a máquina parada. Comprar máquinas que tenham manutenção dentro da região, 

temos uma máquina que está em Porto Alegre. Temos uma boa safra programada e está 

preocupando o agricultor não somente as estradas, mas também o excesso de chuvas e a 

perspectiva do preço da soja.  Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 25 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 

 

    

  

 


