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Ata nº 008/2017 

 Ata da oitava sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período 

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, aos dez dias do mês de abril 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, Paulo Rogério Schweig, Marino Hermes, Marlise Rosane 

Traesel, Renato Andre Both, Jose Valdir Vivian e Valdir de Almeida 

Bueno. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura 

da ata nº 007/2017 que após lida e colocada em discussão foi aprovada por 

unanimidade. Vereadora Márcia Muller Pedrolo solicitou afastamento pelo 

período de 60 dias para tratamento de saúde.  Após procedeu-se a leitura 

dos ofícios, convites e indicações.  ORDEM DO DIA: Contas do Ex-

prefeito João Carlos Hickmann do exercício de 2014, continuam em análise 

na Comissão de Finanças e à disposição da comunidade. Em segunda 

sessão a discussão dos projetos de lei: Projeto de Lei nº 08/2017 que Altera 

os Artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 121, de 12 de dezembro de 1995, que 

cria o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. 

Projeto de Lei 09/2017 Que altera o artigo 2º da lei Municipal nº 214, de 11 

de maio de 1998, que institui o Fundo Municipal de Saúde e da outras 

providências. Projeto nº 10/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal 

fazer subvenção ao Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras 

providências.   Explicações Pessoais:  Vereador Valdir de Almeida 

Bueno,  saudou os presentes,  comentou suas  indicações, disse que as 

chuvaradas são preocupantes, que arrebentarram três pontes, quase não 

temos mais passagem a Crissiumal. Vereador  Marino Hermes,  saudou os 

presentes, disse que no ano de 1984, o Lari iniciou um trabalho nesse 

município, sabemos do seu potencial, sempre foi muito ativo, não pensou 

só no Sicredi mas em todo o município. Quanto aos pedidos de indicações 

que tenho feito, talvez excesso de trabalho, mas não estamos pedindo 

dinheiro, tenho solicitações de demarcação de ruas, estacionamento, coisas 

pequenas, não estamos cobrando muito porque sabemos das dificuldades, 

mas quatro semanas se passaram e muito pouco foi feito aqui dentro da 

cidade. Então temos que ver de que forma podemos fazer em quais 

secretários chegar, porque as solicitações não estão sendo levadas a sério. 

Desejou uma Feliz Páscoa a todos. Vereador Paulo Rogério Schweig,  

saudou os presentes,  reforçou o convite para a reunião que será realizada 

na terça aqui na Câmara. Comentou pedido de informações que fez ao 

prefeito referente ao abono,  segundo ofício recebido do prefeito, o 

pagamento será realziado, mas no momento a prioridade é a aquisição de 
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um veículo Van para a Secretaria de Saúde, bem como equipamentos para a 

melhoria na iluminação pública, e que o abono está sendo programado para 

os próximos meses. Mas quando chegamos no parque todos estão 

cobrando, esse abono deveria ter sido pago em janeiro, sendo que o ex-

prefeito João nos prometeu de presente no final do ano.  A respeito das 

indicações não adianta ficar fazendo indicações, como disse o vereador 

Marino, todos os projetos que vieram foi dada a devida atenção, mas 

nossos pedidos até agora praticamente nenhum foi atendido. Referente o 

quebra mola que pediu próximo ao parque, semana passada ouve um 

acidente no local, na esquina próximo a creche também solicitou que fosse 

colocada uma rótula ou demarcasse melhor, não esperar até algo pior 

acontecer, alguma criança se ferir, para tomar providências. No interior tem 

muita coisa a ser feita, na cidade está sendo feito o calçamento que era 

projeto da administração anterior, de coisa nova não está sendo feito nada. 

Está se vendo um descaso, nada de novo pra melhorar. A entrada da cidade, 

no trevo, está no escuro, não tem iluminação pública. Muita coisa foi feita, 

mas na administração passada; agora nada se vê. Vereador  Jose Valdir 

vivian,  saudou os presentes, comentou suas indicações. Disse que a 

Secretaria de obras tem um cronograma de trabalho e não adianta pedir 

estradas quando as máquinas estão em outro lugar do município. O tempo 

não está colaborando e não vamos condenar a nossa administração que está 

no quarto mês e também as máquinas foram pegas não todas boas e isso 

causou a demora para começar os trabalhos. Projeto do hospital de caridade 

ficou para votação na próxima segunda, cada mês vai ser repassado 21 mil 

para o hospital, o povo tem que ser atendido principalmente em estradas e 

saúde.  Vereador  Renato Andre Both,  saudou os presentes, comentou 

sobre as chuvas do fim de semana, disse que  esteve juntamente com o 

prefeito e secretário de obras visitando as pontes que foram atingidas, além 

de destruir as estradas, arrasar com as lavouras levou as pontes. Isso é um 

transtorno para o município. Na sua comunidade noventa por cento da 

produção de tijolos sai por aquela estrada, aonde a ponte do Poll foi 

removida pelas águas.  Conversando com o prefeito ele se comprometeu 

num prazo o mais breve possível reconstruir aquela ponte, estávamos 

estudando em fazer uma ponte de material, porque qualquer chuva que dá 

leva a ponte. Temos que ter paciência, mas vamos pedir para o prefeito 

resolver o mais breve possível. Por outro lado tivemos uma boa notícia na 

nossa localidade, há uma carência muito grande de água potável, e falando 

com o pessoal da Emater e com o Rodrigo responsável pelos projetos da 

Prefeitura, a nossa localidade foi beneficiada com uma rede de água, não 

totalmente, mas a comunidade tinha um poço feito na administração do 
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João, faltava nós conseguir recursos para levar essa água, agora 

conseguimos bomba e recurso para levar até a caixa para distribuir, falta 

agora a contrapartida da prefeitura para aprontar a rede. A gente está 

trabalhando, temos que ter calma, aos poucos as coisas vão se ajeitando e 

até o final vamos conseguir fazer um bom trabalho que contente o pessoal. 

Desejou uma feliz páscoa a todos. Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  

saudou os presentes, se referiu ao trabalho que  está sendo feito nas obras, e 

nós estávamos certos, as máquinas estavam boas, não estavam ruins como 

disseram no início da administração, no começo não foi feito porque em  

janeiro férias, fevereiro quantos dias de sol, deu para trabalhar um mês na 

secretária de obras e muito foi feito, mas o João deixou um parque de 

máquinas invejável para qualquer município da região celeiro, máquinas 

boas, caminhões bons e uma equipe boa de trabalho, agora as chuvas 

acabaram estragando o que foi feito e piorando o que já estava ruim, mas 

felizmente as nossas estradas estão todas encascalhadas, graças ao trabalho 

que foi feito nos últimos anos, não temos caminhões e ônibus atolando, 

infelizmente essa perca grande com pontes e bueiros, mas temos que ter 

calma. As indicações que são feitas aqui na Câmara, são todas 

encaminhadas e protocoladas na prefeitura e endereçadas às secretarias 

competentes. Todos atendidos não vamos ser, temos que ter calma, os 

pedidos de informações talvez esteja faltando um pouco de diálogo entre 

Câmara e administração, reunir-se e ver o que é prioridade ao município. 

Reforçou convite para a reunião na Câmara a respeito da reforma 

trabalhista. Projeto de subvenção ao hospital de Caridade, vamos aprovar 

na próxima sessão pois sabemos das dificuldades que o hospital enfrenta. A 

nova direção está se esforçando e fazendo melhorias no hospital. Comentou 

votos de louvor ao culto evangélico e desejou uma feliz páscoa a todos. 

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

convocando os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se 

dia 17 de abril 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 

 

 
 


