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Ata nº 013/2017 

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

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

quinze 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 012/2017 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, obtiveram o parecer favorável nas 

comissões e foram aprovadas por unanimidade no plenário conforme Decreto 

Legislativo 001/2017 que Dispõe sobre a aprovação das Contas Públicas do 

Município de Tiradentes do Sul, referente ao exercício de 2014. Projeto de Lei 

11/2017 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organizacional do 

Município de Tiradentes do Sul, e dá outras providências, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por cinco votos favoráveis e quatro votos 

contrários, sendo contrários à aprovação os vereadores: Paulo Rogério Schweig, 

Marino Hermes, Valdir de Almeida Bueno e Enio Dill. 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

cinco votos favoráveis e quatro votos contrários, sendo contrários à aprovação os 

vereadores: Paulo Rogério Schweig, Marino Hermes, Valdir de Almeida Bueno e 

Enio Dill. Projeto de Lei nº 15/2017 que Autoriza o Executivo Municipal Contratar 

um Agente de Apoio Pedagógico, obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por cinco votos favoráveis e quatro votos contrários, sendo contrários à 

aprovação os vereadores: Paulo Rogério Schweig, Marino Hermes, Valdir de 

Almeida Bueno e Enio Jose Dill. Deu entrada e ficou em estudo nas comissões o 

Projeto de Lei 16/2017 que Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 500/2007, e dá 

outras providências.  Explicações Pessoais: Vereador Renato Andre Both, saudou 

os presentes, se manifestou acerca do projeto 12, dizendo que na sessão há 14 dias 

disse que não concordava com dois cargos que estavam no projeto original, que 

questionando o prefeito o mesmo atendeu e retirou o Coordenador Geral e também 

do Urbanismo, e diminuiu o valor do Chefe de Gabinete. Tendo sido atendido suas 
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reivindicações votou favorável ao projeto. Vereador Paulo Rogério Schweig, 

saudou os presentes, disse da importância da comunidade assistir as sessões e ver as 

posições que cada vereador toma. Quanto ao projeto 12, manteve sua posição 

contrária desde o início. Comentou sua indicação que é muito cobrada, todos estão 

fazendo o possível para fazer a legalização, que considera injusto pagar IPTU se 

não tem água, luz e rua nesse loteamento.  Vereador Marino Hermes,  saudou os 

presentes, quanto ao projeto 12, ressaltou que sua posição contrária manteve do 

início ao fim. Ao colega vereador que disse na sessão anterior que a casa estava 

sendo ajeitada, disse ao mesmo que a eleição foi em 03 de outubro, tem três meses 

para formar a equipe, e agora quase no fim do mês de maio querem ajeitar a casa, já 

é tempo de trabalhar desde janeiro em diante. Hoje veio um projeto da agricultura, 

fica contente, é um projeto que da entrada para o município. Enfatizou ainda que: Já 

que se tem dinheiro para FG e tudo, que seja visto o setor da agricultura, classificou 

de “muquifo” o local aonde funciona a secretaria. Uma necessidade urgente é 

melhorar o local de trabalho para esses funcionários. Vereador Valdir de Almeida 

Bueno,  saudou os presentes, disse que a opinião de cada um deve prevalecer, 

parabenizou aos vencedores. Questionou onde fica o salário do funcionalismo. 

Comentou suas indicações e disse que quer resposta quando faz indicações, que a 

estrada de Sete Voltas já foi solicitada três vezes, e se em vinte dias não for 

resolvido vai procurar a promotoria. Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os 

presentes, disse que cada um vota conforme sua consciência. Que a casa a gente 

arruma a cada semana, a cada dia. Esses que se queimaram, no passado também 

foram secretários e se beneficiaram. Esse projeto é para o bem do município. 

Quanto aos pedidos, cada vereador faz da sua maneira. É obrigação do Secretário 

de Obras e do Prefeito fazer as estradas, estamos na sétima legislatura e sempre teve 

problemas, e sempre uma vai ser a primeira e uma a última a ser recuperada. Mas 

está de parabéns pelo trabalho que está sendo feito a secretaria de obras. Vereador 

Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, comentou as dificuldades que o 

vereador enfrenta, todos tem erros e acertos. É fácil jogar para a torcida. Que foi o 

autor da cesta básica e concedeu associação aos demais vereadores e agora tem 

vereador querendo se promover. Vereadores votaram contra o projeto de 

contratação de um professor para a EMEI. Que vereadores só pensam em fazer 

oposição e não na situação do município. Projetos polêmicos sempre vão ter, mas 

temos que dar a oportunidade para melhorar. Disse que quanto às obras estão de 

parabéns, apesar das chuvas, está se fazendo um bom trabalho. Que muitas vezes 

somos induzidos ao erro por pessoas que querem manipular. É através da educação 
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que vamos mudar esse País e infelizmente vereadores votaram contra esse projeto. 

O vereador falou em “muquifo” mas esse local já é do tempo dele e poderiam ter 

feito melhor naquele tempo. Ressaltou que quem foi falar com o prefeito para 

diminuir os cargos foram os vereadores da situação. Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se dia 22 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   

Secretária       Presidente 

 
 


