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Ata nº 011/2017 

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

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos 

dois dias do mês de maio 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. Após a leitura Bíblica o presidente 

solicitou ao secretário a leitura da ata nº 010/2017 que após lida e colocada em 

discussão foi aprovada por unanimidade no plenário. 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 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. 

Explicações Pessoais: Vereador Renato Andre Both, saudou os presentes, 

agradeceu ao parque de máquinas pelo atendimento de seus pedidos que estão 

sendo feitos na medida do possível, comentou projeto 12 dizendo que não concorda 

com algumas coisas que estão no projeto, citou que dois cargos já estão sendo 

ocupados. Salientou que um órgão para funcionar bem precisa beneficiar a todos, a 

exemplo da cesta básica que contentaria a todos os funcionários. Vereador Valdir 

de Almeida Bueno,  saudou os presentes, disse da importância de valorizar a 

sociedade visando o bem de todos. Comentou a manifestação realizada sexta-feira 

em defesa da previdência e trabalhista. Quanto aos projetos 11 e 12, ressaltou que a 

cesta básica beneficiará todos os funcionários, que esse projeto do FG deve ser 

deixado para mais tarde, hoje precisamos de estradas, educação e saúde.   Vereador 

Marino Hermes, saudou os presentes, parabenizou pelo dia do trabalho, 

especialmente os agricultores. Disse que tanto se fala em moralização e na próxima 

segunda-feira vai ser votado esse projeto polêmico e espera a participação de todos. 

Vereador  Enio Jose Dill, saudou os presentes, manifestou-se a respeito do projeto 

12, disse que o impacto não está claro, que não concorda com o projeto, e sim 

concorda em aprovar a cesta básica para todos os funcionários. Esse projeto 12 é 

um projeto político, e a cesta básica se aprovado perto das eleições também dai será 

um projeto político. A respeito do licenciamento ambiental, ficou injusto porque no 
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atropelo alguns tiveram que fazer e tiveram gastos com isso. Vereador  Jose Valdir 

Vivian,  saudou os presentes, comentou suas indicações. Disse que apesar do 

tempo, as estradas que estão sendo recuperadas estão sendo bem feitas.  Do projeto 

12 a despesa não é tão grande como estão falando.  Vereador  Paulo Rogério 

Schweig,  saudou os presentes, quanto ao projeto 12, defende que o valor daria para 

o anteprojeto da cesta básica. Comentou do abono que foi prometido e até agora 

nada se viu. Do projeto 12 nosso presidente foi infeliz em seu pronunciamento na 

sessão passada, temos pessoas sérias aqui e não somos iguais aos políticos de 

Brasília. Aqui é uma casa séria, vamos discutir esse projeto, vamos ser justos, 

muitas outras coisas há para fazer nesse município. Vereador Marlise Rosane 

Traesel,  saudou os presentes, parabenizou quem participou do ato de protesto 

contra as reformas. Parabenizou trabalhadores pelo seu dia, lamentou a taxa de 

desemprego, aonde o Brasil no ranking de desemprego ocupa o 7º lugar. 

Parabenizou a administração e Secretaria de Obras pelas excelentes estradas que 

estão sendo feitas. Parabenizou ao Prefeito que liberou os alvarás e resolveu a 

questão ambiental. Vereadora  Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, falou 

sobre o dia do trabalho e a evolução do trabalho no tempo.  Na questão dos 

investimentos, o quanto de dinheiro é investido nos alunos e quantos procuram 

aproveitar esse investimento público. O trabalho dignifica e faz bem, a partir da 

bíblia Adão e Eva quando expulsos do paraíso tiveram que trabalhar, então o 

trabalho naqueles tempos já foi considerado um sacrifício. Ressaltou as 

manifestações para preservar direitos conquistados, ressaltou a importância de cada 

um fazer a sua parte. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

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

dia 08 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 
 


