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Ata nº 020/2017  

 

Ata da vigésima sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, da 

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

julho 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 Enio Jose Dill.  Após a leitura 

Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da ata número 019/2017, 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 nº 19/2017 que concede abono aos servidores públicos municipais 

de Tiradentes do Sul, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Lei 20/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual 

para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. 

Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o Projeto 01/2017 que concede 

Abono aos servidores públicos municipais do Legislativo de Tiradentes do Sul.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes. Comentou sua indicação. Disse ao Sidinei e sócio, que são jovens de coragem, 

parabenizou, por retornar e colocar um empreendimento valorizando Tiradentes do Sul. 

A professora Maristela, disse que temos que trabalhar juntos e valorizar o funcionário 

público. O abono foi votado e todos os vereadores estavam de acordo. Sobre o agente 

pedagógico está na hora de contratar alguém,  já que foi aprovado o projeto. Vereador 

Marino Hermes, Saudou os presentes. Parabenizou e desejou sucesso aos empresários 

que estão investindo no município. Disse que não vê oposição e situação, um projeto de 

tanta urgência, já foram chamadas tantas e ninguém assumiu, enfatizou que: Se fossem 

projetos decentes não teriam votado contra. Do FG uma vergonha, mas a verdade 

prevalece, questionou quantos parabéns receberam os cinco vereadores que votaram a 

favor desses projetos. Ao  Colega Vivian, disse que tem em números como foi a 

construção dessa casa, e passou a pontuar os percentuais repassados  em  2005, 2006 e 

2007,  sendo que num ano foi mais de 65 mil repassado para a Câmara. Que quando se 

fala, deve-se cumprir. Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, desejou aos 

jovens empreendedores sucesso. Comentou suas indicações. Disse que na época da 

construção da Câmara, como o colega disse, foi repassado 5%, então ainda sobrou 2%, 

sendo que a Câmara tem direito por lei a 7%. Na época tinha vereadores que queriam 

gastar o dinheiro da construção da Câmara em diárias, que não permitiu, economizamos 

para essa construção, que sente orgulho em ter defendido e deixado essa casa que serve 

de modelo para região celeiro.  Complementou que se defende o prefeito, é porque ele 

que está fazendo o bem para o povo. Vereadora Marlise Rosane Traesel,  saudou os 

presentes, parabenizou o Bilhão e seu sócio e desejou sucesso, ressaltando que precisamos 

de empresas que se arriscam e acreditam no município. Comentou visita importante que 

recebeu em Lajeado Bonito da Deputada Zilá Breitenbach. Disse que sugeriu ao Prefeito 

que contrate horas máquinas para dar conta da recuperação das estradas, sendo que há 

dinheiro em caixa. Comentou do  abono que foi aprovado, parabenizou o Alceu por estar 

conseguindo cumprir com o que prometeu. Vereadora Marisa Inês Neumann, saudou os 

presentes, parabenizou as  
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escolas municipais pela realização das festas juninas, muita doação de pipoca, amendoim 

e melado. Como é bom ver o pessoal cultivando essas culturas. Comentou o fechamento 

da agroindústria do Gelson em Lajeado Bonito. Parabenizou e desejou sucesso aos novos 

empreendedores do posto Charrua, que estão investido e acreditando na comunidade.  

Questão do funcionalismo público oito anos de gestão do prefeito João, que cuidou muito 

bem do funcionário público, os professores tem um plano de carreira porque é exigido 

em nível nacional, a reconstrução do plano vai vir nessa casa para nós aprovar, já fizemos 

a tentativa várias vezes em fazer um plano de carreira aos funcionários públicos, na sua 

visão não deveria ter FG e CC, só plano de carreira, terminar com CC e FG e todos juntos 

lutar por um plano de carreira. É difícil, mas prefeito nenhum vai dar plano de carreira, 

isso se conquistará somente através da luta. Finalizou parabenizando a escola básica, 

dizendo que está lindíssimo o ginásio para a Feira do Livro.  Vereadora Marcia Muller 

Pedrolo,  saudou os presentes, parabenizou ao Sidinei e Rafael que tiveram coragem de 

colocar esse empreendimento em nosso município. Parabenizou os funcionários e disse 

que até hoje acha um absurdo o projeto dos CCs e FGs. Sempre vai estar ao lado dos 

funcionários, se tem aumento para meia dúzia, se tem dinheiro, que seja dado para todos. 

Comentou também projeto dos agricultores que não foi aumentado horas. Do abono 

também comentou com colegas que seria contra, porque no município falta médico, 

exames, e remédios. Dentista em Alto Uruguai mesa e cadeira quebradas, em Novo 

Planalto de férias o paciente vem na sede e não é atendido.   Hoje o prefeito tem mais 

funcionários contratados que no ano de 2016. Tem recepcionista na assistência social. 

Ressaltou que achou que o prefeito Alceu iria moralizar mas está avacalhando de vez. 

Parabenizou o Secretário de Obras e o Airton Borger pelas belas estradas que estão 

fazendo, disse que é a única secretaria que está andando. A agricultura está uma vergonha 

e a saúde precisa mudar um pouco. Vereador Antônio Carlos Pedrolo, saudou os 

presentes, parabenizou os jovens empresários que estão trazendo empregos e retorno ao 

município. Discussões nessa casa fazem parte. Os próximos projetos serão mais 

discutidos com as forças da comunidade. Quanto a cesta básica disse que fez um ante 

projeto que foi indicado ao prefeito. Tem a certeza e convicção de estar fazendo o melhor 

para a comunidade. A força sindical está sempre presente, não importa quem é o prefeito, 

os projetos que aprovamos não tem indicação de nome, e na próxima semana vamos pedir 

ao prefeito o quanto onerou a folha de pagamento. Comentou reunião do hospital 

realizada na última segunda-feira, e campanha a ser realizada para angariar doações para 

melhorias no hospital.   Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 10 de 

julho 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 

 

 

 


