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Ata nº 031/2017  

 

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

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

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 030/2017, 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: 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 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 de Lei nº 24/2017 que Concede Abono 

Aos Conselheiros Tutelares. Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o 

projeto de lei 29/2017 que abre crédito suplementar por anulação de dotação e dá outras 

providências.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ricardo Jose Hartmann, 

saudou os presentes, agradeceu a colega Marisa a oportunidade de fazer parte dos 

trabalhos da Câmara nesses 20 dias. Teceu comentários quanto a audiência pública que 

aconteceu na primeira sessão que esteve presente, aonde foram apresentadas as contas e 

pode perceber que a Prefeitura está sendo bem administrada. Solicitou aos vereadores e 

administração que se dê uma assistência ao Porto Soberbo, aonde passa em média 1.500 

veículos por mês em torno de 3.000 pessoas e não há sequer um banheiro no local.  O 

Porto Soberbo é a porta de entrada do município e país e deve ser um lugar mais bem 

cuidado, bonito e apresentável. Vereador Marino Hermes, saudou os presentes, se 

reportou a vereadora Márcia quanto ao pedido de divulgação do mês de Outubro Rosa, 

dizendo da importância para a saúde das mulheres. Em nome da esposa do Ricardo se 

referiu a todas as mulheres. Encerrou que está se afastando da câmara na próxima semana, 

com alguns dias de licença de interesse pessoal e desejou um bom trabalho a todos. 

Vereador Paulo Arnoldo Mendes Bairle, saudou os presentes, comentou 

encaminhamento da vereadora Márcia do outubro Rosa. Reportou-se a sessão passada 

aonde o colega Valdir Bueno fez uma denúncia. Destacou que a redução de cotas na 

Emater é uma decisão administrativa que cabe ao poder executivo, e que foi encaminhado 

a redução de três cotas. Sendo o custo mensal de cinco cotas  de 12 mil reais ao município, 

sem contar aluguel, luz, agua, telefone e internet. Na ocasião a direção da Emater pediu 

mais tempo para as mudanças, então foi acordado a redução momentânea de uma cota. A 

determinação de reduzir cotas deve-se a decisão da administração em fortalecer a 

secretaria da agricultura com a convocação de mais técnicos. A decisão de quem seria 

removido cabe a Emater. Não é correto desqualificar a decisão de governo, sendo que 

cabe ao Legislativo legislar e ao Executivo administrar. Na denúncia há termos pesados, 

certa arrogância e ofensas.  Para encerrar ressaltou que nunca o partido considerou 

oponentes partidários como inimigos. Mas nos últimos dias de campanha quando se ouvia 
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sobre possível cassação, um carro de som percorreu o município em alto volume, 

atacando o atual prefeito e vice e nos mesmos termos o Elton e Renz. Famílias pioneiras 

que com seus antepassados que ajudaram a criar as bases do município, ofendidas por 

quem aqui chegou recentemente. Não se ataca a honra assim, mas nós não fomentamos o 

ódio e desejamos sucesso a todos, mas que se faça a coisa certa, pontuou o vereador. 

Vereador Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes. Comentou a aprovação do 

projeto do abono dos membros do Conselho Tutelar. Comentou sobre a cultura de jogar 

lixo nas Campinas e da necessidade de conscientizar as pessoas para não continuar com 

essa prática. Comentou sua indicação quanto aos riscos que representam os postes de 

energia elétrica que necessitam serem trocados, e sobre os prejuízos que acarretam a 

constante falta de energia elétrica. Que no ano de 2013 a RGE recebeu um prêmio de 

melhor empresa de distribuição de energia elétrica do país, mas algo errado deve estar 

acontecendo. Vereador Helio Hermann, saudou os presentes, comentou abono merecido 

aos membros do Conselho Tutelar. Sobre a energia elétrica a situação está difícil, tem 

postes da alta tensão praticamente caindo, o que é muito perigoso. Que fez um protocolo 

há praticamente sessenta dias e até agora não foi atendido. Comentou a situação difícil 

dos agricultores. A secretaria da agricultura precisa trabalhar mais. Agradeceu ao colega 

Jose Valdir que lhe cedeu trinta dias para desempenhar a função de vereador e aos colegas 

vereadores pela recepção. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, 

comentou projeto do Conselho tutelar. Também a indicação do colega Hélio, que desde 

o início das sessões vem pedindo a recuperação dessas estradas.  Reportou-se ao vereador 

Paulo Arnoldo, palavras bem colocadas como diminuir custos, mas até agora aumentou a 

folha do município em mais de 700 mil reais. Daria para cortar custos de outras formas e 

deixar os técnicos, e pelo que sabe não foi contratado nenhum técnico na agricultura para 

visitar as famílias e ver o que falta nas propriedades. Ressaltou que, os recursos públicos 

devem ser distribuídos a todos de forma plena e clara. Que vai defender o seu partido e 

que acha uma injustiça tirar o André, mas que vai continuar trabalhando. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 16 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 


