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Ata nº 017/2017  

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia doze 

do mês de junho 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, Marino Hermes, Marlise Rosane Traesel, Renato Andre Both, Jose 

Valdir Vivian, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e Mário Luis Klunk.  

Tomou posse o suplente de vereador Mario Luis Klunk, em virtude do afastamento do 

vereador titular Paulo Rogério Schweig que está em tratamento de saúde. Após a leitura 

Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da ata número 016/2017, a qual após 

lida e colocada em discussão obteve o parecer favorável e foi aprovada por unanimidade 

no plenário. Após procedeu-se a leitura dos ofícios, convites e indicações.  ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei 17/2017 que altera o Art. 13 da Lei Municipal nº 415/2005, e dá 

outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de lei 18/2017 que autoriza o Executivo Municipal 

Adiantar 50% da Gratificação Natalina aos Servidores Municipais, continua em estudo 

nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora  Márcia Muller Pedrolo,  

saudou os presentes, comentou sobre os últimos projetos aprovados na Câmara que 

denominou como vergonhosos. Mencionou a vereadora Marisa que na sua fala se referiu 

a sua pessoa dizendo que deveria estudar mais e não falar inverdades, enfatizou que é 

responsável pelo que fala e pelo que faz. O projeto criou sim novos cargos e elevou gastos 

com a folha de pagamento, somos um município pobre e precisamos priorizar áreas 

importantes. E estamos com um gasto acima de 100 mil reais sem contar os encargos 

trabalhistas. E esse projeto que aprovamos que estabelece horas de serviços para 

agricultores,  não se dá mais horas por falta de recursos. Do agente pedagógico ninguém 

da oposição é contra a contratação de uma professora, quem votou contra foi no sentido 

da ilegalidade da contratação. Vereadora Marlise Rosane Traesel, saudou os presentes, 

disse que apoia as colocações da vereadora Marisa no sentido de que temos que estudar 

mais, e temos muito a aprender. Parabenizou a administração pela excelente campanha 

da 14 campanha plante árvores nobres junto com a RGE e a SEMA, ressaltando a 

importância de apoiar esse projeto e abraçar essa causa. Vereadora  Marisa Ines 

Neumann,  saudou os presentes, pediu desculpas a vereadora Márcia, mas quando disse 

que muito temos a estudar estava antes desse projeto. Pontuou que nos projetos teve um 

aumento, não teve aumentos. Que cada prefeito é uma gestão, temos que estudar como 

lidar com pessoas e de que forma nos expressar, e não usar a tribuna para baixarias. A 

classe política já está desgastada nesse país devido a tantos casos de corrupção, e aqui 

num município pequeno cabe o respeito e se tivermos problemas pessoais conversar, que 

isso vem a engrandecer a todos e dar um olhar diferente sobre a classe política.   Vereador 

Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, comentou a luta e a batalha do vereador. 

Estamos trazendo ideias, não é um anteprojeto político, mas é um projeto para valorizar 

a agricultura, sendo que pequenos agricultores não possuem local adequado para 

armazenar os produtos e fazer a secagem. Que a administração tome posse desse 

anteprojeto e veja o que pode fazer. Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os  
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presentes, disse que nosso país tem muitos casos de corrupção, mas que aqui no município 

o prefeito está dando o exemplo. Comentou o velho ditado de que o peixe morre pela 

boca, ressaltando que temos que respeitar as pessoas. E não um vereador que se elege vir 

na tribuna desacatar, e prejudicar, temos muito que aprender e conhecimento se busca 

respeitando as pessoas.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 19 de 

junho de 2017, no mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente 

ata, que vai assinada por mim Secretário e pela senhora Presidenta.  

 

Marlise Rosane Traesel       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretária                Presidente 

 

 


