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Ata nº 040/2017  

 

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

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

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 039/2017, 

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, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado no plenário com um voto contrário do vereador 

Genesiel Jose Welter.  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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Entrada dos seguintes projetos:  Projeto de Lei 33/2017 que 

dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais e dá 

outras providências. Projeto de Lei 34/2017 que Inclui os incisos 4º, nos artigos 104º e 

105º, da Lei 067/1994, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 035/2017 que institui 

a Unidade de Referência Municipal (URM) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

036/2017 que Dispõe sobre a Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito. Projeto de 

Lei nº 037/2017 que Altera e Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 369/2003 de 

23 de dezembro de 2003, Estabelece o código tributário do município, consolida a 

legislação tributária e dá outras providências. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: vereador 

Marino Hermes, saudou os presentes, quanto as sobras da Câmara, concorda e 

complementou as palavras do vereador Renato, que na sessão passada manifestou que as 

mesmas sejam direcionadas a agricultura, e que na sessão passada tentou fazer essa 

colocação. Parabenizou o trabalho de recuperação das estradas, disse que há uns dez anos 

atrás o França Costa iniciou um trabalho, derrubou algumas árvores e foi denunciado por 

um sem serventia do município. Mas agora o povo já está conscientizado e essas pessoas 

não estão mais no município para atrapalhar. Todos querem estradas decentes. Não 

subestime ninguém, muitas vezes essas pessoas foram boas na época de campanha, temos 

que levar pelo bem do município, não podemos culpar um ou outro secretário, se errou, 

mas sempre tem um prefeito que tem que chegar e colocar ordem na casa. Comentou 

também que o vereador está mal falado, se preocupam em saber quanto um vereador 

ganha, mas não viu um vereador rico ainda. Os vereadores são os que mais ajudam, temos 

que em 2018 divulgar mais o nosso trabalho, pelas redes sociais, e até mesmo fazer 

reuniões no interior. Essa casa está com pessoas honestas, e seria bom se essa Câmara 

estivesse cheia, vamos fazer um trabalho em conjunto, pois gostamos daqui e aqui vamos 

seguir trabalhando. Vereador Genesiel Jose Welter, saudou os presentes, está encerrando 

os trabalhos, agradeceu a todos pela atenção que recebeu. Ressaltou que as vezes se ouve 

umas brincadeiras de mau gosto, mas um vereador que chega por pouco tempo, se fosse 

cabo eleitoral de alguém, financeiramente ganharia mais, mas se medir cada palavra que 

disse valeu muito mais a pena e não tem dinheiro que paga isso. Não condiz com seu 
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caráter e quando resolveu colocar seu nome em benefício das pessoas já tinha em mente 

um projeto político, que era voltado para a agricultura, que é a indústria do nosso 

município. Por isso votou contra o projeto do orçamento. Projetos de irrigação é uma pena 

que tenha alguns projetos abandonados. Açudes sem água, se alguma coisa não está dando 

certo tem que se visitar e ver o porquê.  Os vereadores estão aqui por quatro anos 

representando nossos agricultores, tem que visitar as comunidades e o setor da 

agricultura, conversar e melhorar, trabalhar em torno de uma melhoria. Desejou a todos 

um feliz natal e um próspero 2018, com muita paz, harmonia, saúde e dialogo. Nada mais 

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

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 18 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 

 


