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Ata nº 022/2017  

 

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

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

19horas, do dia sete de agosto 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, Renato Andre Both, 

Jose Valdir Vivian, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e Paulo Rogério 

Schweig. A vereadora Marlise Rosane Traesel afastada por 15 dias em repouso após 

cirurgia.   Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da ata 

número 021/2017, 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 20/2017 que dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de 

nº 21/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer subvenção ao Hospital de 

Caridade de Três Passos e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, teceu comentários quanto as 

indicações dos vereadores, onde muito se pede e pouco é atendido. Vereadora  Marcia 

Muller Pedrolo,  saudou os presentes. Ocupou a tribuna para fazer uma análise  do 

meio do meio ano de atuação no Legislativo,  relatou que traz algumas certezas, entre 

elas que os vereadores precisam ser atuantes e fiscalizar as ações do executivo, e que 

nosso município não vem sendo bem administrado. Que tem todo o respeito e carinho 

pela pessoa e amigo Alceu Diel, mas como prefeito não dá para aceitar. Citou serviços 

mal prestados, como a falta de iluminação pública, a educação precisa de mais atuação, 

e estradas a situação está complicada.  Precisamos de mais competência, atitudes e 

menos desculpas. Parabenizou a passagem do dia dos motoristas e agricultores, 

mulheres e homens guerreiros que fazem a agricultura a principal fonte de renda do 

nosso município. Parabéns ao engenheiro Eloi e equipe pelo trabalho realizado na festa 

do colono e motorista. O Prefeito nem sequer se manifestou no evento para parabenizar 

nos agricultores, o que considerou algo lamentável.  Vereadora Marisa Ines Neumann,  

saudou os presentes, destacou festa grandiosa do colono e motorista e parabenizou aos 

organizadores do desfile. Discorrendo sobre a merenda escolar, destacou que 30% é o 

mínimo que deve ser comprado da agricultura familiar, mas poderia ser 100%, e hoje 

não está se conseguindo comprar o mínimo por falta de oferta. Foi elaborado o edital, 

ninguém se prontificou, foi realizado a 2º e 3º chamada e ninguém veio oferecer. A 

compra da agricultura familiar é desde 2007, descreveu como triste, relevante e 

preocupante, ter que comprar de fora o que poderia ser adquirido no município. Na 

educação se referiu as turmas multiseriadas, que acompanha as escolas e que a 

qualidade das aulas depende muito do professor. Em relação as estradas toda equipe de 

obras deve ser elogiada porque as estradas estão sendo muito bem feitas, as obras 

durante anos foi governada pelo PMDB e agora estamos vendo a diferença. Concluiu 

sua fala, citando frase de Oscar Niemayer: “ Projetar Brasília para os políticos que 

vocês colocaram lá, foi como criar um lindo vaso de flores para vocês usarem como  
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pinico, hoje vejo tristemente que Brasília nunca deveria ter sido projetada em forma de 

avião, mas sim de camburão”.  Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, 

comentou indicações. Reportou-se a manifestação da vereadora Marisa, quanto ao 

parque de máquinas, manifestando que talvez hoje haja autonomia maior o que faz a 

diferença. Parabenizou festa do colono e motorista, bonita festa e desfile, parabenizando 

quem organizou. Falou sobre o Cenário político, e ressaltou que é difícil ser político, 

que começou um trabalho bonito e pensa em continuar, mas se olharmos Brasília é uma 

vergonha o que acontece nesse País.  Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os 

presentes, registrou que reiniciando os trabalhos que tenhamos harmonia entre colegas, 

deixando de lado divergências pessoais e discutir interesses da comunidade.  

Parabenizou a Secretaria de agricultura em especial o Eloi que organizou o desfile da 

festa do colono e motorista, mostrando a evolução que houve, ressaltou que com as 

novas tecnologias da gosto ser agricultor. Lamentou fato da morte trágica desse rapaz, 

trabalhou com nós na Prefeitura, participava de esportes no município. Quanto a 

iluminação pública temos que rever a qualidade do material. Abordou o cenário político 

do País, lamentável, por muito menos tiraram a Dilma, e todos os políticos, nós 

vereadores somos taxados e sofremos com isso, cassaram a Dilma mas o alvo principal 

é não deixar o Lula concorrer. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a 

presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se 

dia 14 de agosto de 2017, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a presente 

ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

 

Renato Andre Both       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                 Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


