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Ata nº 009/2017 

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos 

dezessete dias do mês de abril 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, Paulo 

Rogério Schweig, Marino Hermes, Marlise Rosane Traesel, Renato Andre 

Both, Jose Valdir Vivian e Valdir de Almeida Bueno. Após a leitura 

Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata nº 008/2017 que 

após lida e colocada em discussão foi aprovada por unanimidade.  Após 

procedeu-se a leitura dos ofícios, convites e indicações.  ORDEM DO 

DIA: Contas do Ex-prefeito João Carlos Hickmann do exercício de 2014, 

continuam em análise na Comissão de Finanças e à disposição da 

comunidade. Em terceira discussão os seguintes projetos de lei: Projeto de 

Lei nº 08/2017 que Altera os Artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 121, de 12 

de dezembro de 1995, que cria o Fundo Municipal de Assistência Social e 

da outras providências. Projeto de Lei 09/2017 Que altera o artigo 2º da lei 

Municipal nº 214, de 11 de maio de 1998, que institui o Fundo Municipal 

de Saúde e da outras providências. Obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário o Projeto de Lei nº 

10/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer subvenção ao 

Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras providências. Deu entrada 

e foram distribuídos para estudo nas comissões os seguintes projetos: 

Projeto de Lei 11/2017 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e 

Organizacional do Município de Tiradentes do Sul, e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 12/2017 que Altera a Lei Municipal nº 

716/2013 de 13 de março de 2013, dispõe sobre os Quadros de Cargos e 

Funções Públicas do Município de Tiradentes do Sul e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 13/2017 que Altera o Art. 3º da Lei 

Municipal nº 821/2016 de 24 de março de 2016, que dispõe sobre a 

composição dos membros do Conselho Municipal de Proteção ao Meio 

Ambiente – COMPAM – e o numero mínimo de membros presentes para 

deliberações, respectivamente. Explicações Pessoais: Vereador Valdir de 

Almeida Bueno, saudou os presentes, ressaltou a luta como vereador pelo 

desenvolvimento do município, aonde sempre solicita alguns benefícios em 

especial para a agricultura. Sobre a ponte do Poll reforçou a importância da 

recuperação da mesma  para a comunidade, devido ao alto tráfego de 

pessoas e veículos no local. Comentou campanha de um grupo de jovens de 

Tiradentes, para ajudar a família de um senhor de Três Passos que perdeu 

os dois braços numa ensiladeira, podemos ver de que forma podemos 
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ajudar essa família através da Câmara. Vereador Paulo Rogério Schweig,  

saudou os presentes, comentou e parabenizou o pessoal que organizou a 

reunião sobre a reforma trabalhista e previdenciária, realizada na Câmara 

no dia onze. Comentou suas indicações sobre estradas, e disse que há um 

discurso estranho na Câmara onde  alguns vereadores dizem que as 

máquinas estavam estragadas e outros dizem que não, fica a dúvida de 

quem está falando a verdade. Disse que quanto aos projeto até agora foi 

sempre favorável, votou a favor do projeto que beneficia o hospital. Quanto 

ao projeto 12, não estudou ainda, mas vê que vai ser um aumento de gastos. 

Vai estudar o projeto mas no momento disse ser contrário. Temos o 

anteprojeto da cesta básica que favorece a todos os funcionários, até o 

momento não voltou do executivo e é um projeto onde todos ficarão 

contentes, e também  o pagamento do abono tão falado e até o momento 

nada se vê. Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, comentou 

suas indicações e a importância de recuperar essa estrada devido ao 

transporte escolar que passa nessa estrada. Se passou mais uma Páscoa, 

nossos parceiros políticos do nosso país, mais uma cambada foi 

desvendada. Vereadora Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes, 

disse que ao ocupar a tribuna para fazer um desabafo quanto aos alvarás 

que estão sendo negados aos contribuintes devido a exigências do 

ambiental e também do setor tributário que questiona atividades da 

empresa. Disse que pagou parte do valor do alvará e que se sentiu 

indignada, e humilhada ao ser negado o fornecimento do seu alvará. 

Comentou também a dificuldade e questionamentos que pessoas encontram 

ao tentar remover árvores dos passeios, mesmo as que oferecem riscos aos 

pedestres, em especial as pessoas idosas. Vereador  Renato Andre Both,  

saudou os presentes, comentou suas indicações. Quanto à ponte em Linha 

são Francisco que liga a Crissiumal está sendo estudado a possibilidade de 

fazer de material, mas sugerimos que de imediato seja feito um reparo  para 

solucionar esse problema. Quanto à questão das máquinas da prefeitura que 

estariam com problemas mecânicos no início da atual administração, quem 

informou essa situação foi o Prefeito Alceu e a Secretária de Administração 

Jordana, seria interessante enviar um ofício para a Câmara esclarecendo 

qual das duas versões é a verdadeira. Vereador Marino Hermes,  saudou 

os presentes, comentou indiciamento dos políticos, vergonhoso para todos. 

Também a atitude do Presidente Temer, que classificou de arrogante, um 

presidente que diz querer salvar o País em cima do trabalhador que ganha 

um salário mínimo. Quanto às colocações quanto à liberação do alvará, a 

pessoa que está lá dentro da prefeitura deveria tratar com respeito o 

contribuinte. Noventa por cento do comércio não sabe do que se trata todas 
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as exigências que estão sendo feitas. Concluiu sua fala enfatizando que 

defende o município, não o partido, mas sim as pessoas do bem. Vereador  

Antônio Carlos Pedrolo, saudou os presentes, comentou projeto do meio 

ambiente que está tramitando na Câmara para que a partir da aprovação 

possam ser tomadas direções para ver as dificuldades que estão sendo 

enfrentadas pelos comerciantes,  será convocado o Secretário de 

Agricultura e posteriormente, se necessário será realizada uma audiência 

pública com a participação do comércio para tentar resolver essa situação. 

Comentou as denúncias dos deputados envolvidos em propinas e obras 

superfaturadas. Mas entre todos esses problemas temos que salientar a 

emenda do deputado Marco Maia que veio para a saúde, cento e nove mil 

reais para auxiliar na saúde. Comentou reunião realizada aqui na Câmara, 

organizada pelo sindicato dos funcionários públicos, quanto a reforma da 

previdência, o governo está acenando com algumas mudanças, mas é 

importante a luta  para assegurar os direitos da população. Quanto às 

máquinas, não é polêmica, mas continua defendendo que tinha pouca coisa 

para consertar, que vai fazer um levantamento e trazer aqui, temos um 

parque invejável para todos os municípios da região celeiro. Mas temos 

certeza que o município vai andar bem e estão sendo bem feitos os serviços 

pelo pessoal das Obras, e aqui na Câmara todos os vereadores são a favor 

do desenvolvimento do município.  Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 24 de abril 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 

 

 
 


