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Ata nº 037/2017  

 

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

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

do mês de novembro 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, Marcia 

Muller Pedrolo, Genesiel Jose Welter, Paulo Rogério Schweig, Renato Andre Both e Jose 

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

número 036/2017, 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 Valdir de Almeida Bueno e convocação do 

suplente de vereador Genesil Jose Welter. ORDEM DO DIA: Entrada do projeto de Lei 

31/2017 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Tiradentes do Sul para o 

exercício financeiro de 2018, foi repassado para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Marino Hermes,  saudou os presentes,   comentou a dificuldade 

que passa a agricultura, não é de hoje, há 20 anos atrás foi colocado que alguém iria 

subsidiar plano agrícola, os grã’os, tem dinheiro para tudo, para mensalão, menos para a 

agricultura,  o salário mínimo é novecentos e trinta e sete reais, mas se trabalha e no final 

do mês se recebe,  a agricultura não consegue se estabilizar dessa forma, cinquenta e 

poucos centavos o litro de leite, e teria forma de subsidiar. Se reportou ao Renato, seu 

desabafo, seu descontentamento é verdadeiro, é real,  enfatizou que cada partido deveria 

concorrer sozinho, aí iria mudar,  não teria essas pendengas e promessas. Se faz de tudo 

para ganhar a eleição. Para um senhor de setenta anos foi prometido uma equipe completa 

da agricultura.  Ressaltou que sabe do trabalho pesado que é a agricultura. Disse que já 

faz semanas que não faz pedidos, sabe que é excesso de trabalho. Tomara que alguém 

tenha pulso e tome posição e reveja isso tudo.  Vereador Antônio Carlos Pedrolo, saudou 

os presentes, saudou a brigada militar pelos 180 anos de sua fundação, completados no 

último sábado, ressaltou essa data tão importante para a brigada e para toda a sociedade. 

Comentou que em viagem a Porto Alegre, em audiência com o Secretário de Segurança 

César Schirmer, o mesmo se comprometeu a deixar até o final do ano cinco brigadianos 

atuando aqui no nosso município. Comentou visita recebida no município do deputado 

Elvino Bohn Gas, que nos presenteou com a emenda de compra de ensiladeiras e 

distribuidor de esterco, ficou combinado de fazer a entrega aqui na praça Florentino 

Schneider, dia 04 de dezembro para os grupos que foram formados. Esse deputado muitas 

emendas conseguiu para nós, como caminhão e retroescavadeira.  Comentou calçamento 

do Lotemaneto Meinem está sendo concluído, emenda do Marco Maia. Várias emendas 

da saúde, equipamentos e mobiliários para o posto novo, que espera que deputados da 

atual administração também consigam algumas emendas para Tiradentes do sul. Temos 

emenda para uma draga que é importante e espera que as coisas aconteçam e possamos 

continuar trabalhando. Reportou-se ao Marino, dizendo que, não é uma secretaria que vai 

conseguir melhorar o valor dos produtos, mas os governos federais e estaduais.  Vereador 

Genesiel Jose Welter,  saudou os presentes, comentou sua satisfação em fazer parte dos 

trabalhos da Câmara de Vereadores, breve passagem, mas espera fazer um trabalho 

significativo, tudo que for feito na Câmara vai ficar na história do município.   Enfatizou 

que o que é certo temos que apoiar. As estradas estão sendo bem feitas. A Secretaria da 
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Agricultura está deficiente, precisa ser trabalhado e discutido, conversado sem medir 

forças e sem brigas. Hoje nosso município depende da agricultura. Se não tiver um 

trabalho sério voltado para a agricultura, que é a indústria do município, daqui há alguns 

anos nossos filhos não terão a oportunidade, não é culpa do prefeito Alceu, mas desde 

que é município vem sendo trabalhado dessa forma. Ressaltou que política é para 

construir através do diálogo, tem que ter algum projeto, alguma forma de melhorar, é 

difícil ser agricultor e não ter apoio como deveria ter.  Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão 

ordinária a realizar-se dia 27 de novembro 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   

Secretário                Presidente 

 


