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Ata nº 003/2017 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos seis dias do mês 

de março 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, Márcia Muller Pedrolo, 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 002/2017 que após lida e colocada em discussão foi 

aprovada por unanimidade. Após procedeu-se a leitura dos ofícios, convites e 

indicações. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 001/2017 que Estabelece Normas 

de Assistência Social – saúde e dá outras providências, obteve o parecer favorável 

nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 

002/2017 que Autoriza o Poder Executivo Municipal Revogar a Lei nº 002/2017 a 

Lei nº 737/2013, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário.  Projeto de Lei nº 003/2017 que Altera Dispositivo da Lei 

Municipal nº 569/2009 que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 

providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de lei 04/2017 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a Contratar Professor para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário. Deu entrada o projeto de Lei nº 005/2017 

que Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º da Lei nº 791, de 10 

de março de 2015 e dá outras providências, foi distribuído para estudo nas 

comissões. Contas do Ex-prefeito João Carlos Hickmann do exercício de 2014, está 

em análise na Comissão de Finanças e a disposição da comunidade.  Explicações 

Pessoais:  Vereadora  Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, dirigindo-se 

aos colegas vereadores,  disse que são quatro anos para trabalhar e estudar,  e pela 

reunião das comissões que participou já pode perceber a motivação que todos tem 

para trabalhar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento do município através 

de projetos que são de utilidade pública. Teceu comentário acerca dos projetos 

aprovados. Parabenizou a todas as mulheres pelo dia da mulher. Referente à 

reforma da previdência ressaltou  a importância de acompanhar o trabalho dos 

deputados e ver quem está a favor e quem é contra essa reforma da forma como foi 

encaminhada. Afirmou que a reforma tem que acontecer mas não da forma como 

está acontecendo. Vereador Marino Hermes,  saudou os presentes,  em especial as 
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mulheres, dizendo que  nessa casa há empate com o número de mulheres e homens. 

Em especial parabenizou a Marli, funcionária dessa casa, que muito bem representa 

as mulheres, uma mulher guerreira e batalhadora, que tanto luta para tudo dar certo, 

tanto no trabalho como na sua vida familiar. Vereador Jose Valdir Vivian, saudou 

os presentes, parabenizou a mulher pelo seu dia, dizendo que todas merecem 

respeito. Comentou sua indignação com a corrupção a nível nacional, citando a lava 

jato, disse que esses acontecimentos prejudicam os pequenos políticos. Comentou o 

problema das estradas, que sabe a dificuldade que o município pegou as máquinas, 

mas aos poucos nosso secretário e prefeito vão atingir os objetivos e recuperar as 

estradas pois a colheita está aí e da produção que vem o retorno do ICMS para o 

município. Vereadora  Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes, prestou 

homenagem especial as mulheres, convidando a todas para a comemoração dessa 

data no dia 08 de março no salão Paroquial a partir das 13h30min. Salientou que 

tem uma tia, a Jaci Traesel, que é também tia da vereadora Márcia e tia da 

vereadora Marisa, que vai receber no dia 08 de março o Troféu Mulher Cidadã, na 

categoria atividade comunitária em prol da mulher, no plenário da mulher 

legislativa através de indicação da deputada Zilá Breitenbach do PSDB. Que tem 

orgulho tanto de sua tia Jaci quanto da deputada Zila, pelo que são e representam 

para todas as mulheres.  Encerrou o pronunciamento lendo uma mensagem para as 

mulheres. Vereador Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, em especial as 

mulheres pela passagem do seu dia.  Referiu-se e questionou quanto ao abono que o 

ex-prefeito João prometeu aos funcionários no final do ano e até agora os 

funcionários não receberam. Vereador Renato Andre Both,  saudou os presentes,  

disse que ouviu criticas a nossa secretária de Administração Jordana, de que a 

mesma não estaria  colaborando com o comércio local e estaria levando as 

máquinas para fora, são pessoas de má fé que não acompanham o trabalho da 

prefeitura e ficam espalhando isso nas comunidades. Disse que conversou com a 

Jordana que o informou que foi feito levantamento de preço e deu uma diferença,  

aqui orçamento de 16 mil e em Três Passos deu 9 mil, devido a isso foi levado para 

Três Passos. Muita gente criticou que ela não era companheira, mas nós temos que 

valorizar a Jordana que só pensou no bem do município e na economia. Não  

adianta ir lá só pedir emprego para os nossos cabos eleitorais, pensar em benefício 

próprio e não pensar no bem do município.  Ela está lembrando do município e do 

que foi prometido na campanha. Para finalizar parabenizou a todas as mulheres pela 

passagem do seu dia, dizendo que cada um tem uma mulher na sua vida, que na sua 

vida tem três mulheres que o fazem muito feliz. Vereador Antônio Carlos Pedrolo, 
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saudou os presentes, parabenizou as mulheres pelo seu dia, na casa temos mulheres 

vereadoras e também mulheres que trabalham na assessoria. A respeito do abono, 

disse que com certeza o dinheiro ficou em caixa, e o ex-prefeito João não pode dar 

o abono em período eleitoral, mas informalmente o Prefeito Alceu disse que talvez 

no meio do ano, então com certeza o abono vai vir e para surpresa nossa talvez vai 

ser um valor maior do que o esperado. Quanto aos projetos aprovados, fomos 

adversários políticos, mas nós vereadores aqui dentro da casa a melhor coisa é se 

respeitar e cada um tem seu voto. Comentou aprovação do ofício para o prefeito 

Alceu se ausentar e sair para fora do país. Quanto às estradas início de mandato é 

normal, pessoal de férias, tinha que recuperar umas máquinas, mas não foi tanto 

como se disse, na verdade se pegou um parque muito bom, com caminhões novos, 

patrolas novas, carregador novo, retroescavadeira zero não tinha nem andando, mas 

um certo tempo temos que dar para a administração engrenar. Parabenizou as 

mulheres e convidou a todos para participar do evento no dia 08 de março no salão 

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

convocando os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 13 de 

março de 2017 no mesmo local e horário.  Para constar lavrou-se a presente ata, que 

vai assinada por mim Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel      Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário       Presidente 
 


