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Ata nº 030/2017  

 

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

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

outubro do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência 

do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos vereadores: Ricardo Jose 

Hartmann, Marino Hermes, Marlise Rosane Traesel,  Marcia Muller Pedrolo, Valdir de 

Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Paulo Arnoldo Mendes Baierle e Hélio 

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

029/2017, 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. Ofício do Vereador Renato Andre Both, solicitando afastamento para tratar 

de assuntos particulares, e convocação e posse do suplente de vereador Paulo Arnoldo 

Mendes Baierle. que assume o período de licença de 30 dias. ORDEM DO DIA: Estão 

em estudo nas comissões os seguintes projetos: Projeto de Lei 22/2017 que altera o Plano 

Plurianual – PPA (2018 a 2021) e dá outras providências. Projeto de Lei 23/2017 que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Projeto de 

Lei nº 24/2017 que Concede Abono Aos Conselheiros Tutelares. Projeto de Lei nº 

27/2017 que autoriza o Poder Executivo a Alterar o Plano Plurianual – PPA (2014 a 

2017), a Lei de Diretrizes – LDO para 2017, LOA e dá outras providências. Obteve o 

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

25/2017 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de mutua colaboração com 

o município de Esperança do Sul. Obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário o Projeto de Lei 26/2017 que cria o programa de 

desenvolvimento da pecuária leiteira do município de Tiradentes do Sul, e dá outras 

providências. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Paulo Arnoldo Mendes Bairle, 

saudou os presentes, explanou sobre duas reuniões que participou em Três Passos, 

juntamente com demais edis, para tratar de segurança pública no município. Na delegacia 

regional de polícia com a delegada Cristiane Braucks, e com o delegado Marion Rolim 

titular da delegacia de polícia de Três passos, na segunda reunião foram recebidos pelo 

comandante do sétimo BPM Major Diego Munari. A ambos foram protocolados 

documentos relativos ao tema segurança pública, na polícia civil foi retomado um 

encaminhamento antigo sobre a instalação de delegacia de polícia no município ou um 

posto da polícia civil. Na brigada militar foi solicitado o não fechamento do posto da 

brigada nos meses de veraneio. Há uma agenda a ser confirmada na capital para tratar 

desses assuntos. Abordou quanto ao vigésimo primeiro parcelamento do salário dos 

servidores do Estado do Rio Grande do Sul, são professores e brigadianos, a situação está 

impactando a vida, uma covardia e mancha na história, pontuou que, se o caixa 

arrecadador é o mesmo todos deveriam participar desse esforço para recuperar as finanças 

do estado. Demonstrou sua solidariedade quanto a esse fato cruel que estão passando os 

servidores do estado do Rio Grande do Sul. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou 

os presentes.  Comentou denuncia que fez em 03 de abril desse ano, onde denunciou uma 

possível redução de quota na Emater, onde seria vítima de uma inusitada manobra 

política, com a transferência para outro município da onde reside, a qual se confirmou 

com o servidor da Emater Andre Rodrigues candidato a prefeito pelo PCdoB, no pleito 

de 2016, em 2015 Andre foi promovido pela empresa por merecimento,  o convênio foi 
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reduzido em uma quota por parte do município de Tiradentes do Sul, isso significa um 

profissional  a menos prestando serviço gratuito, em especial aos nossos pequenos 

agricultores. Sem consultar as entidades do município, o prefeito reduz assistência técnica 

gratuita aos nossos agricultores. O convênio foi firmado pelo ex prefeito João do PT, 

convênio iniciou em  janeiro/2016 e término seria em janeiro/2020, vigência cinco anos, 

o Prefeito Alceu e sua base aliada devem estar preocupados em desonerar custos, mas 

ironicamente em  10 de abril de 2017 envia a Câmara de Vereadores projetos de leis 

criando novos cargos de Fgs e CCs, projetos esses aprovados por cinco votos de sua base, 

o que levou a delegacia sindical os funcionários públicos a protocolar e usar tribuna 

manifestando insatisfação pelos acontecimentos envolvendo a administração pública. 

Solicitou aos vereadores, em especial da base aliada, sendo nosso município 

essencialmente agrícola, se os edis estão compactuando com essas atitudes ou estão 

preocupados em desenvolver o município. O PCdoB nesta casa representado por sua 

pessoa quer deixar registrado que se posicionou contra a atos que diminuem convênio que 

atendem de forma gratuita, e venham prejudicar a população. A redução do convênio 

representa e traz à tona que o funcionário e candidato a prefeito Andre, pode estar sendo 

vítima de perseguição política, característica de gestos desqualificados e forma covarde 

de manipular e pressionar os servidores, sendo transferência um jeito velado de perseguir. 

Resta a investigação conduzida pelas autoridades competentes, Ministério Público 

Estadual, Ministério Público Federal e Policia Federal. Vereadora Marlise Rosane 

Traesel, saudou os presentes, comentou visita aos gabinetes das deputadas Zila 

Breitenbach e Silvana Covatti, onde levou a preocupação da segurança na fronteira, 

assunto que o vereador Paulo está atuando no município, e também a solicitação de mais 

um médico do programa mais médicos. Explanou sobre curso que participou em Porto 

Alegre, do Inlegis.  Comentou que no sábado de manhã teve a grata surpresa de ver o rolo 

passar na estrada diante de sua casa e a surpresa maior foi ver o prefeito Alceu dirigindo 

o rolo. Ressaltou a humildade e dedicação do Alceu em fazer o trabalho andar e o 

município desenvolver. Vereadora Marcia Muller Pedrolo, saudou os presentes, 

comentou a questão relevante da área de saúde pública, que é a campanha do outubro 

rosa, que tem por objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da realização da 

prevenção do câncer de mama, que deve ser tratado nos doze meses, já que a doença é 

implacável. A lei garante que a paciente com neoplasia maligna tenha acesso a todo 

tratamento necessário de forma gratuita pelo SUS, no máximo em 60 dias, contados do 

dia que foi diagnosticado a doença. Sugere que a fachada da Câmara de vereadores e da 

Prefeitura Municipal, seja iluminada de rosa nesse mês, pois investir nessa campanha é 

investir na saúde da mulher de forma preventiva.  Vereador Paulo Rogério Schweick, 

saudou os presentes. Agradeceu o convite pelo dia do idoso. Comentou projeto do abono 

dos conselheiros tutelares, disse que passou despercebido, mas na semana que vem 

certamente será votado. Quanto a denúncia do Valdir a mesma deve ser investigada. 

Ressaltou que que apoia os professores e sua luta, o professor é um profissional que 

merece ser bem remunerado. Sobre segurança pública, estamos todos preocupados com 

esses roubos, em questão de semana roubaram duas motos. Ficar todos atentos se notar 

algo estranho denunciar. Vereador  Marino Hermes,  saudou os presentes, projeto do 

abono com certeza será aprovado na próxima sessão. Comentou sessão da aprovação do 

projeto da denominação da Praça Florentino Schneider, enfatizou e agradeceu a pronuncia 

de todos os vereadores. Parabenizou a administração pela compra da Van para a saúde. 
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R$ 174 mil aplicados em algo muito útil. Explicou sobre o PMAQ, programa do 

ministério da saúde, onde os profissionais, duas equipes eram avaliados e recebiam 

mensalmente o valor de R$ 7.800,00, isso aconteceu nos anos 2013,2014, 2015 e 2016.  

O programa não foi renovado em 2016 e não veio repasse em 2017. Parabéns e 

reconhecimento a esses profissionais, onde que R$ 95 mil desse valor foi para a aquisição 

da VAN. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando 

os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 09 de outubro de 2017, no 

mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim 

Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

 

Marlise Rosane Traesel     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 


