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Ata nº 038/2017  

 

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

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

e sete 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 037/2017, 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 31/2017 que estima a receita e 

fixa a despesa do Município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2018, 

continua em estudo nas comissões.  Entrada do Projeto 32/2017 que dispõe sobre a 

instituição de turno especial contínuo único, em caráter extraordinário no serviço público 

municipal e dá outras providências, foi distribuído para estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora  Márcia Muller Pedrolo, saudou os 

presentes, se referiu ao dia 25 desse mês, que  é comemorado o dia internacional de 

combate a violência contra a mulher, é triste que em 2017 ainda temos que constatar tanta 

violência contra as mulheres, não apenas violência física, pois as mulheres pelo fato de  

serem mulheres, sofrem as mais diversas formas de agressões,  tanto moral, psicológica, 

sexual, além de outras, inclusive dentro da própria política sofremos preconceitos e 

barreiras, prova disso é essa Câmara de Vereadores que historicamente sempre teve sua 

composição formada quase que exclusivamente por homens, só olhar no registro dos 

quadros nessa câmara, isso entristece, por isso sempre pede e incentiva o ingresso das 

mulheres nas políticas, que tem duas colegas vereadores o que a deixa feliz, mas 

deveríamos ter uma presença muito maior  de mulheres,  e esse é o retrato nacional. 

Comentou ainda que temos a lei 11.340 do ano de 2006 conhecida como Lei Maria da 

Penha, que veio para combater todas as formas de discriminação contra mulher, além de 

colocar na cadeia esses covardes marginais que agridem mulheres, concluiu dizendo que 

não existe mulher que gosta de apanhar, o que existe é mulher humilhada demais para 

denunciar, machucada demais para reagir,  com medo demais para acusar, e pobre demais 

para ir embora. Vereador  Marino Hermes,  saudou os presentes,  reportou-se a colocação 

da colega Márcia, realmente tanto machão que se acha o cabra macho, muito triste. 

Comentou que a ata falou a verdade quanto as colocações da tribuna quanto ao valor dos 

preços dos produtos agrícolas. Reportou-se ao Genesial, conversando com casais mais 

novos que necessitam muito de fazer silagem. Até nas salas de aula está repercutindo, e 

colega Marisa no Passa Três tinha mais de 100 alunos agora está com 30 alunos. Temos 

que ver uma forma e buscar força para rever a situação e investimentos na agricultura.  

Ressaltou que esses casais novos que estão aí, necessitam de mais amparo e mais 

segurança. Vereador Antônio Carlos Pedrolo, reportou-se ao Marino dizendo que 

realmente interpretou mal as suas colocações na sessão anterior quanto ao preço do leite, 

o que classificou de um ato falho de sua parte. Nada mais havendo a tratar o presidente 

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

realizar-se dia 04 de dezembro de 2017, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-
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se a presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

 

Marlise Rosane Traesel     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 

 

 

 


