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Ata nº 010/2017 

 Ata da décima sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e quatro 

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, Valdir de Almeida 

Bueno e Enio Jose Dill. O suplente de Vereador Enio Jose Dill  tomou posse na, em 

virtude do afastamento para tratamento de saúde da vereadora Marcia Muller 

Pedrolo. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata nº 

009/2017 que após lida e colocada em discussão foi retificada a pedido do vereador 

Marino Hermes, para constar que se referiu ao Presidente, mas que não citou o 

nome do mesmo. Sendo aprovada a ata após a retificação.  Após procedeu-se a 

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

prefeito João Carlos Hickmann do exercício de 2014, aguardam parecer da 

Comissão de Finanças. 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, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade.  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, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 11/2017 que dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa e Organizacional do Município de Tiradentes do 

Sul, e dá outras providências e o Projeto de Lei nº 12/2017 que Altera a Lei 

Municipal nº 716/2013 de 13 de março de 2013, dispõe sobre os Quadros de Cargos 

e Funções Públicas do Município de Tiradentes do Sul e dá outras providências, 

continuam em estudo nas comissões. Projeto de Lei nº 13/2017 que Altera o Art. 3º 

da Lei Municipal nº 821/2016 de 24 de março de 2016, que dispõe sobre a 

composição dos membros do Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente – 

COMPAM – e o numero mínimo de membros presentes para deliberações, 

respectivamente, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Explicações Pessoais: Vereador Paulo Rogério 

Schweig, saudou os presentes, convidou a todos para participar dia 28, parar tudo, 

porque um dia parado pode representar muito no futuro, na luta pela manutenção 

dos direitos trabalhistas e previdenciários. Quanto às indicações das horas 

máquinas, e sobre o projeto 12, logo se colocou contra e defende o funcionalismo 
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publico num todo, o projeto doze vai beneficiar alguns, comentou o anteprojeto da 

cesta básica que vai contentar todos os funcionários. Vereadora  Marisa Ines 

Neumann,  saudou os presentes, comentou sobre o transporte escolar onde foi 

concluído semana passada todos os itinerários a nível de município. Grandioso o 

transporte escolar do município de Tiradentes do Sul, acompanhou todas as rotas e 

da os parabéns a todos os motoristas no dia do trabalho,  gentileza gera gentileza, 

são todos muito gentis, muitos pais vinham no balcão reclamar e falar coisas que 

nós não conhecíamos, agora nos conhecemos e constatamos que a comunidade está 

sendo muito bem beneficiada com o transporte. Parabéns ao motoristas, nas escolas 

elogiam que os motoristas que param nas escolas são parceiros e ajudam a 

trabalhar, isso faz engrandecer a educação no município. E as estradas tem trechos 

ruins, mas muito cascalho foi puxado pra essas estradas e as estradas na maioria 

estão boas. Convidou a todos para sexta-feira vir se manifestar, não adianta a 

prefeitura fechar as portas, esperamos que todos participem. Vamos nos organizar, 

alertar os nossos Deputados e Senadores, e ir para a rua nos manifestar.  Vereador  

Marino Hermes,  saudou os presentes, comentou reunião realizada com o 

Secretário da Agricultura e Secretária de Administração, trocamos ideia e nos 

trouxeram a informação que a partir de amanhã vai ser liberado o alvará e o 

ambiental foi simplificado. Quanto ao projeto doze, disse que trocou ideias com 

várias pessoas e é complicado, citou a crise que passamos também na agricultura, 

salientou a preocupação da folha continuar em dia, concluiu dizendo  não ser o 

momento de aprovar. Vereador Enio Jose Dill,  saudou os presentes, comentou 

quanto a polêmica do comércio, disse que por dois mandatos foi presidente da 

ACIPS, fizeram o CNPJ, melhoraram a campanha dos prêmios, está vendo que hoje 

a ACIPS ta meio desligada, essa polêmica a respeito das licenças ambientais, não 

podemos infringir as leis mas se adequar a elas, e a administração está de parabéns 

por ter encontrado uma solução mesmo que é para pouco tempo, mas esse tipo de 

problema não pode deixar acontecer, tem que ver antes. Comentou a importância de 

fazer uma agro feira para incentivar o comércio. Sobre o projeto doze, é um 

aumento de despesa, primeiro tem que se preocupar em arrecadar, não seria 

necessário criar o FG4 se funcionou 25 anos sem. Vereadora Marlise Rosane 

Traesel,  saudou os presentes, parabenizou a Secretaria da Educação pelo trabalho 

do acompanhamento do transporte e perceberem a realidade de todas as 

comunidades. Comentou reunião com o Secretário da Agricultura a respeito da 

licença ambiental, o comércio não está quieto, foi um susto um choque que 

levamos. Uma coisa nova e hoje foi esclarecido, aonde vai ser simplificado e o 
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custo não vai ser tão alto. Está difícil para a agricultura e também para o comércio. 

O comércio vai ter um ano de prazo para regularizar a situação. O conselho que 

hoje foi aprovado, vai criar uma lei para isentar as atividades passíveis de isenção. 

Das atividades também vai ser dado prazo, importante para que o comércio possa se 

organizar. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, comentou seu 

pedido de informações que é por causa do projeto doze, que tínhamos menos 

funcionários nessa época do ano passado, se um prefeito quer cortar gastos em 

primeiro lugar tem que cortar o número de funcionários, e se quer dar aumento que 

dê para todos. No dia da posse nomeou quatro secretários, hoje está com sete 

secretários e quer inventar FG e CC 4 de R$ de 3.510,00, manifestou-se contra o 

projeto, disse que temos sete secretários e o prefeito alegou que não queria colocar 

mais secretários, que daria FG 4, se tem dinheiro nos cofres que dê aumento para 

todos os funcionários. O único prefeito até hoje que não se mexeu em nenhuma 

modalidade esportiva foi o Alceu, quer cortar custos na Emater e no esporte, vamos 

ser gentil e generoso com o nosso povo. Ele quer ajudar alguns e prejudicar outros. 

Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, comentou reunião com o 

Secretário da Agricultura sobre a licença ambiental e também a ordem que o 

prefeito emitiu no dia de hoje para que se libere o alvará. Foi aprovado o conselho e 

esperamos que o conselho se reúna e faça a resolução norteando o comércio. Alvará 

também existe uma cobrança muito alta de valores por metros quadrados, temos 

estabelecimentos grandes e isso eleva muito os custos, uma lei que está em vigor, 

temos que trazer para discussão, fazer uma audiência pública juntamente com o 

Executivo e convidado todo o comércio para participar. Disse que a vida política é 

feita de polêmicas, um grupo político administra o município da maneira que achar 

mais conveniente e necessária. Vereador está aqui para discutir e enfrentar as 

adversidades do dia a dia, cada um vote conforme sua consciência. Quanto a cesta 

básica pediu ao prefeito municipal que envie para a Câmara, os funcionários 

merecem. O abono também esperamos que seja dado aos funcionários. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores 

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 02 de maio 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 
 


