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Ata nº 012/2017 

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

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, aos oito 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 011/2017 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. Deu entrada e foi 

distribuído para estudo nas comissões o Projeto de Lei nº 15/2017 que 

Autoriza o Executivo Municipal Contratar um Agente de Apoio 

Pedagógico.  Explicações Pessoais: Vereador Marino Hermes, saudou os 

presentes, disse estar surpreso e contente pelo trabalho que está se fazendo 

nessa casa, um trabalho sério pelo bem do município. Parabenizou o Miro 

pelo bailão da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Homenageou a todas as 

mães parabenizando pelo dia das mães, pessoa que gera a vida, uma 

semana especial. Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os 

presentes, parabenizou as mães pela passagem do seu dia. Comentou sua 

indicação, salientou que a cesta básica é pra todos. Quanto aos projetos 11 

e 12 continua com opinião contrária a aprovação. Vereador Paulo Rogério 

Schweig,  saudou os presentes, parabenizou a todas as mães pelo dia das 

mães no próximo domingo. Comentou suas indicações em estradas e 

salientou que desde o início se manifestou contrário a aprovação do projeto 

11 e 12, que é favorável a aprovação da cesta básica e abono que deixará 

todos os funcionários felizes. Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou 

os presentes, comentou que muito já se perdeu, e muito temos a perder, 

cesta básica e abono são garantias que ainda podemos ter. Quanto a 

presença dos alunos nas sessões, está fazendo a diferença, seria interessante 

também a comunidade, os pais desses alunos participarem, que a 

comunidade ainda não acordou para a importância de acompanhar as 
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sessões.  Sobre as percas, disse ainda que funcionários perderam a licença 

prêmio e o fundo próprio de aposentadoria. Que antes tínhamos setores 

com status de secretaria. Nós temos a lei municipal da cesta básica é só 

reativar, e o abono o ex-prefeito João deixou para nós e vamos ganhar, foi 

um acordo, e acordos devem ser cumpridos, como o prefeito João também 

cumpriu com o acordo do abono com o prefeito Reneo Conrat.  Da cesta 

básica é uma questão dos funcionários se organizar, formar uma comissão e 

ir falar com o prefeito. Outra perda grande a questão do percentual que o 

governo ajudava nas vacinas da aftosa. Que hoje o governo não está 

ajudando nada. Temos que fazer uma reflexão que muitas lutas são pelo 

bem conveniente a si e não pelo bem comum. Vereador  Enio Jose Dill, 

saudou os presentes, disse que professores trazer os alunos para a Câmara 

equivale a uma aula, que somos quase todos vereadores novos e também 

estamos aprendendo. Parabenizou a todas as mães. Em nome do Miro 

parabenizou a coordenação da paróquia pelo bom baile. Sobre o esporte 

disse que os vereadores são cobrados porque o esporte está parado, nenhum 

evento,  e sugeriu também que a administração focasse em outros esportes 

além do futebol, há várias modalidades que podem ser exploradas. Quanto 

indicações de estradas, disse que não faz, são muitos pedidos e é difícil a 

situação. Quanto as colocações da Marisa a respeito de perdas, tivemos 

também  uma grande perda, que foi o fechamento do Centro da Terneira 

em Lajeado Bonito, uma alavancada muito grande na produção do leite, 

estava dando um grande resultado, a administração anterior fez um grande 

investimento e a Administração passada desativou o centro, causando um 

grande prejuízo. Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, disse 

que tivemos uma semana de chuvas, difícil atender e conseguir fazer 

metade dos pedidos. Parabenizou a todas a mães pela passagem do dia das 

mães. Quanto a Aftosa disse que os governos não ajudam mais, o Estado 

em crise, vai ser difícil voltar essa ajuda. Quanto aos Projetos 11 e 12, disse 

que é favorável ao projeto porque temos que organizar a casa e é essa a 

intenção do prefeito, organizar a casa para fazer um bom trabalho.  E 

quanto ao abono o prefeito já enviou ofício a Câmara de Vereadores 

dizendo que vai pagar o abono aos funcionários. Comentou também sobre a 

cesta básica que deve ser feito um estudo, que os vereadores terão a 

oportunidade quando vier o plano plurianual para a Câmara. Nada mais 

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

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 15 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.  
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