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Ata nº 014/2017 

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

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

vinte e 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 Marcia Muller Pedrolo. Após a leitura Bíblica o 

presidente solicitou ao secretário a leitura da ata nº 013/2017 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: Ofício nº 

147/2017 solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 16/2017 que Altera o Artigo 1º 

da Lei Municipal nº 500/2007, e dá outras providências. Entrada do Projeto de Lei 

nº 17/2017 que altera o Art. 13º da Lei Municipal nº 4158/2005, e dá outras 

providências, o qual foi distribuído para estudo nas comissões.  Explicações 

Pessoais: Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, manifestou sua 

indignação diante dos fatos noticiados acerca da corrupção no País que envolve 

todos os partidos. Disse que aqui na Câmara os vereadores tem decisões próprias, 

não somos contra tudo, fomos contrários apenas contra três projetos, do agente 

queríamos que o agente fosse nomeado no concurso. Do anteprojeto, o presidente  

nos deu abertura para nos associar e a partir do momento que nos deu abertura 

vamos defender e verificando nos arquivos constatamos que há uma lei de cestas 

básicas em vigor, basta colocar em prática. Quanto aos motoristas há alguns que 

ganham horas e outros compensam. Aqui na Câmara pensou que falariam sobre 

projetos, não da vida pessoal, mas se for por esse lado também levantou a ficha do 

presidente, do tempo que era secretário e do tempo que comprava bois, mas acha 

que falar sobre vida pessoal não fica bem aqui na Câmara.  Vereador Marino 

Hermes,  saudou os presentes, disse que na administração já foi secretário, que foi 

infeliz na sua colocação quanto ao local de funcionamento da Secretaria da 

agricultura. Que foi Secretário de Obras, relatou conquistas do seu tempo; foi 

iniciado o campo, foi aterrado, foi cercado, o clube foi preenchido. O galpão para 

abrigar veículos da educação, foi dado início nessa casa, faltou dinheiro e foi 

repassado valor para essa casa, o centro administrativo, foram distribuídas telas 

para campos de futebol, São João, Sete Voltas e Esquina Progresso. Novo Planalto 

foi dado início. Na sua época tinha cinco médicos e não foi dinheiro pelo ralo, que 

sabe o que faz e por onde anda. Vereadora Marisa Ines Neumann, saudou os 
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presentes, comentou acerca de projetos que foram aprovados nas sessões passadas, 

sobre o projeto 15 do agente pedagógico, um agente se afastou do concurso e a 

outra não foi nomeada, o agente vai ser chamado conforme a lista do concurso, 

aprovamos o FG e CCs mas não se deu aumento, com exceção do CC4 que 

aumentou R$ 134,90. Comunidade está sendo iludida, destacou que  políticos 

devem ser verdadeiros e ter conhecimento do que se vota nessa casa. Quanto a cesta 

básica  nos temos a lei da cesta básica desde 96, só colocar em prática.   Vereadora 

Marcia Muller Pedrolo,  saudou os presentes, disse teve que se afastar da função 

de vereadora por prescrição médica, mas sempre que possível acompanhou os fatos 

no município e no cenário nacional. Fatos lamentáveis aos quais se posicionou 

contrária, falando diretamente com munícipes e também nas redes sociais. 

Lamentou a posição de alguns parlamentares que votaram em projetos contrários ao 

interesse do povo. Projetos vergonhosos, aumento salariais de F6  e CCs, bem como 

a criação de mais CCs privilegiando apenas alguns, Este governo prometeu cortar 

gastos, diminuir secretarias, mas se elegeram prometendo empregos para todo 

mundo. Não vamos nos calar diante de irregularidades, vereador que teve a 

petulância de dizer que não poderia vir a Câmara assistir as sessões e se manifestar 

porque estava afastada das funções de vereadora. Que aprendeu com seu pai, que 

muito se orgulha, nunca se calor diante de injustiças, mesmo que isso incomode 

alguns. Enfatizou aos colegas que nunca irá aprovar leis que só beneficiam um 

grupo ou contrariam a lei como o projeto aprovado do agente pedagógico. Devemos 

atuar pelo povo e interesse do povo e não para satisfazer o prefeito. Terminou sua 

fala dizendo que: Todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo.  Vereador  

Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, quanto ao projeto 16, não é contra 

o projeto, apenas solicita que sejam aumentados os benefícios aos agricultores. 

100% de horas máquinas, e horas para silagem e fossa séptica. Sobre o projeto 

pedagógico não foi contra, mas entende que deveria se contratar pelo concurso. A 

pessoa estudou, se formou, se tem uma vaga, e chegou à vez, vamos efetivar. Que é 

a favor das coisas boas que vem para a sociedade Tiradentense, o Presidente disse 

que os vereadores da oposição não tem ética, mas que aprendeu a trabalhar desde 

pequeno, sempre respeitando a sociedade e agora como vereador participa e vai em 

todos os eventos, vamos aprovar os projetos bons, entende que o presidente errou 

quando fez a critica. Finalizou dizendo que não recebeu nenhuma critica por ter 

votado contra os projetos, e tem certeza que alguns colegas receberam muitas 

criticas.  Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, disse que quanto ao 

projeto 15 vereador marido de professora não deveria ter votado contra, deveria ter 
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dado o exemplo. Ressaltou que essa câmara foi feita com o dinheiro do Legislativo 

não do Executivo, se teve dinheiro em caixa foi  porque a Câmara conseguiu 

economizar, mérito dos vereadores e não do executivo.  Falou do vexame no 

congresso nacional, onde só falam em milhões. Nós aqui na Câmara cada vereador 

custa mais de quatro mil com os encargos, e devemos representar bem o povo, 

dentro e fora da casa.  Terminou sua fala enfatizando que defende o prefeito que 

está fazendo um trabalho inédito no município. Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  

saudou os presentes, comentou sobre os 25 anos do sindicato festa bonita e 

grandiosa. Homenagem a todos que já tiveram a frente das lutas. Quanto ao projeto 

quinze vereadores deviam ter sido contra a forma de contratação mais não contra o 

projeto, o executivo que decide a forma de contratação. Muitas coisas boas estão 

sendo realizadas pela atual administração. Quanto aos comentários pessoais, disse 

que não foi o primeiro comércio que quebrou, e que em todas as administrações 

foram criados cargos. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

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

dia 29 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 

 
 


