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Ata nº 039/2017  

 

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

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

do mês de dezembro 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 038/2017, 

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.  Projeto de Lei 32/2017 que dispõe sobre a instituição de turno especial 

contínuo único, em caráter extraordinário no serviço público municipal e dá outras 

providências, continua em estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, agradeceu ao Prefeito o  

atendimento de suas indicações da estrada de Esquina Progresso e Lajeado Bonito. Disse 

que apoia e vai votar a favor do turno único, se for bem explorado essas seis horas corridas 

se faz um bom trabalho e deixa os funcionários contentes. E o comércio consegue se 

adaptar ao horário abrindo um pouco mais cedo pela manhã.  Vereadora  Marisa Ines 

Neumann,  saudou os presentes. Se referiu a agricultura dizendo que falta políticas 

públicas para a agricultura, já tivemos governos que investiram muito dinheiro em 

políticas públicas no nosso município. Muito dinheiro passou pelas questões técnicas da 

Emater, vários investimentos foram feitos e não deram certo, citou açudes que não tem 

água limpa, questão da irrigação aonde não tinha água, tudo abandonado, falta muitas 

vezes a seriedade das pessoas que trabalham com essa políticas públicas. Hoje tivemos 

uma grande demonstração a nível de Tiradentes, quantos equipamentos vieram para a 

agricultura. Sugeriu que haja uma indicação coletiva dos vereadores para a sobra do 

orçamento da Câmara seja destinada para a agricultura. Pontuou que as emendas para vir 

para o município, precisam ser bem pleiteadas, cabe a todos vereadores bater na porta dos 

deputados. Comentou referente a nota fiscal que foi trabalhado nas escolas municipais, 

paródias da educação fiscal. Parabenizou a equipe de finanças e professores que 

trabalharam esse projeto. Convidou a todos para participar na sexta-feira, pela parte da 

manhã, a socialização do conhecimento pelas escolas, no salão paroquial. Parabenizou 

evento da Emei e convidou a todos para o dia 14, noite cultural natalina, que será um 

grande espetáculo, trabalhado a nível de Cras e escolas municipais e escolas Estaduais.  

Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, comentou projeto do turno único, que 

o prefeito adiantou que o turno único será a partir do dia 18, então da tempo hábil para 

aprovação do projeto na próxima segunda-feira e com certeza será aprovado por 

unanimidade. Comentou pouco orçamento na agricultura, quando vem uma emenda como 

o encanamento de água, os canos são arrebentados e estão plantando soja em cima.  

Questionou a fiscalização desse dinheiro público.  Quando vem o recurso precisa ser 

pensando e aplicado nas pessoas certas. O pessoal da agricultura está fazendo um bom 

trabalho no interior, nesse ano já foi puxado mais pedras do que em dois anos que passou, 

nosso município precisa e está fazendo bem as estradas. Vereador Marino Hermes, 
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saudou os presentes, disse que vários prefeitos passaram e deixaram marcas, o atual 

prefeito está deixando marca na recuperação das estradas e está sendo o forte da atual 

administração. Administração municipal e pessoal da agricultura, hoje movimentou nossa 

cidade e deixou pessoas da agricultura contentes. Educação está sendo bem encaminhada 

e a agricultura, sabe do potencial do prefeito e tem certeza que em 2018 a agricultura será 

destaque como merece. Vereadora Marlise Rosane Traesel, saudou os presentes, 

comentou participação dia vinte e sete em Três Passos, na CACIS, de um debate sobre 

biodigestor, onde reuniram-se lideranças de  vários municípios. A preocupação, e o 

desafio maior, é dar o destino correto aos dejetos de animais, as nossas esterqueiras. 

Biodigestor é um estudo coordenado pela deputada Zilá, tem um relatório de produtores 

rurais com as experiências, dificuldades encontradas, o manuseio e as desvantagens, com 

três anos de utilização do equipamento foi possível pagar o investimento feito através de 

financiamentos que seriam de seis anos. Disse que é um assunto que pretende acompanhar 

e quando estiver pronto trazer para o município. Parabenizou a EMEI pelas belas 

apresentações. Comentou entrega de máquinas, através de emendas do deputado Bon Gas, 

máquinas que com certeza fomentarão a nossa agricultura e trarão mais estímulo e 

esperança de novos tempos. Vereador Genesiel Jose Welter, saudou os presentes, fez um 

apelo aos vereadores, disse ser breve sua passagem por essa casa, agradeceu a 

oportunidade ao colega Valdir, fez um apelo aos vereadores que considera de extrema 

importância, disse que passando por uma estrada sentiu forte cheiro de veneno, chegando 

em casa sentiu dor de cabeça e ânsia de vômito, ficou imaginando como seria os 

moradores próximos com crianças, chegamos a um absurdo de não nos preocuparmos 

com as pessoas, com nossos vizinhos e principalmente com nossos filhos, infelizmente a 

sociedade de um modo geral mede as pessoas pelo dinheiro, colocam espelho diante de 

si e não enxergam o próximo,  amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, se isso não 

faz sentido, então porque é feita a leitura bíblica na Câmara de Vereadores todas as 

sessões, questionou o vereador. É dever dessa casa trabalhar em defesa dos pequenos 

agricultores, devemos olhar os países da Europa e cuidar o que comer. Alimentos 

orgânicos, temos aqui no Rio Grande do Sul empresas de produtos biológicos, 

exportamos produtos biológicos e importamos veneno, aqui em Três Passos tem o 

agricultor Henrique Fokin, que está produzindo soja, cento e poucas hectares,  

interessante trazer isso para o nosso município. Comentou sobre venenos utilizados e da 

importância de trazer engenheiro agrônomo, fazer palestras com agricultores,  divulgar 

nas escolas produtos biológico, e tentar mudar essa política do veneno. A crise exige 

reinventar a partir de pequenos municípios a oportunidade é essa, o trabalho é lento e 

árduo, mas quantos mais se engajarem todos vão ganhar com isso, mas se esperarmos 

mais vinte anos será que ainda teremos água de qualidade para beber, então é interesse de 

todos, uma questão de humanidade que deve ser cuidada com carinho. Vereador  Renato 

Andre Both,  saudou os presentes, quanto a ata nº 36/2017, se expressou mal quando se 

referiu a secretaria como um todo, na verdade estava se referindo a alguns CCs e não aos 

funcionários efetivos. Estava fazendo colocações tendo em vista denúncias recebidas. 

Essa semana muitas pessoas vieram parabenizar e apoiar, mas a intenção não é se 

promover, nem denegrir nenhum colega, apenas fazer um trabalho que atenda a toda a 

comunidade. Se um secretário que está à frente de uma secretaria e em dez meses 

consegue que o Prefeito lhe tire as máquinas, com certeza não está fazendo um bom 

trabalho.  As vantagens já cobrou a quatro, cinco, meses atrás, não queria trazer essa 
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denúncia para a Câmara, mas o secretário disse que concorda e dá preferência no 

atendimento de serviços para quem produz mais. Colocou que gostaria que suas diárias 

fossem revertidas em horas máquinas para a agricultura para atender as propriedades com 

serviços para pequenos agricultores. Comentou trabalho realizado pelo Eloi, em  Lajeado 

Bugre, que fez um conjunto com as obras, o pessoal elogiou bastante. Falaram que estava 

legislando em causa própria, mas a indicação do turno único, tem cinco funcionários que 

trabalham no recolhimento do lixo. Que sua esposa vai todos os dias, mas se tiver algum 

outro funcionário que quiser fazer o trabalho todos os dias poderá fazê-lo. Concluiu suas 

colocações, afirmando que não é nada pessoal contra nenhum funcionário, talvez se 

expressou mal, mas que prometeu trabalhar pelo povo e é isso que está tentando fazer.  

Pediu desculpas se ofendeu alguém, daqui para a frente que se consiga sentar, conversar 

e resolver os problemas, e que quando se procure fazer isso, que seja bem recebido. 

Vereador Antônio Carlos Pedrolo, saudou os presentes, comentou e enfatizou trabalho 

da agricultura, rede de água, que foi resolvido problema da falta de água em Alto Uruguai, 

apesar de críticas que vem de anos, temos que parabenizar os trabalhos, como a 

distribuição de alevinos, incentivo a produtores de leite, várias salas de ordenhas que 

foram feitas e tem a participação da agricultura com a participação de todos que lá 

trabalham.  A mudança de comando é importante e quem estava por sete anos nas obras, 

e tinha uns trilhos em Tiradentes, e graças hoje ao trabalho do Alceu com o alargamento 

das estradas, o trabalho na compactação que provou que nos dias úmidos as pedras 

assentam no solo, temos que parabenizar a secretaria de obras por todos os trabalhos que 

estão sendo feitos. Comentou também a belíssima recepção que foi feita ao deputado 

Elvino Bon Gas, abriram as portas do município independentemente de sigla partidária. 

Comentou comparação importante na questão da previdência feita pelo deputado, se 

aprovar a reforma da previdência da forma que está apresentada, em dois anos uma pessoa 

deixaria de ganhar vinte e cinco mil reais, quatro mulheres em dois anos deixam de 

circular cem mil reais no nosso município. Mas essa reforma da previdência esperamos 

que os deputados coloquem a mão na consciência, pensem no povo, e essa emenda não 

seja aprovada.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 11 de 

dezembro 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 

 


