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Ata nº 005/2017 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e um 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 004/2017 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 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovada por 

unanimidade no plenário. 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:  Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou 

os presentes, disse que quando se faz uma indicação espera que seja feito um 

trabalho da administração pública, mas que sabe que não é possível atender tudo de 

um dia para o outro, bastantes reclamações e trabalhos a serem feitos, mas tudo tem 

seu tempo. Vereadora  Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes, parabenizou 

o município pelos seus 25 anos, disse que foi privilegiada em nascer e crescer aqui, 

estudar, formar uma família e participar do desenvolvimento de nosso município,   

que continuemos a nossa missão de desenvolver, buscar projetos, e aceitar o desafio 

de fazer mais e melhor. Parabéns aos munícipes que produzem, trabalham e 

engrandecem com determinação. Fez um agradecimento a Secretaria de educação 

que participa da vida das crianças.  Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os 

presentes. Comentou sobre as fichas do posto de saúde,  na segunda-feira de manhã 

há um fluxo muito grande de pessoas e muita reclamação, tinha que ser visto uma 

outra forma de fazer.  Comentou também sobre a importância de abrir a Avenida 

Tiradentes. Vereador Marino Hermes,  saudou os presentes, comentou sobre a 

emancipação do município em 1992, parabenizou a todos que fizeram pelo 

desenvolvimento desse município, ainda tem muito a ser feito, mas gostamos e 

admiramos o nosso Tiradentes do Sul, é gratificante para todos os munícipes. 

Comentou a reforma da previdência, a forma como está sendo apresentada temos 

que ir para a Rua que seja feita a reforma mas não dessa forma. Pressionar os 

políticos que ano que vem vão pedir votos para nós novamente. Vereadora  Marisa 
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Ines Neumann,  saudou os presentes, manifestou a preocupação com a questão da 

previdência, parabenizou a administração que apoiou a manifestação semana 

passada, o município foi grandiosamente representado em Santo augusto, com três 

ônibus, sindicato dos Trabalhadores, Prefeitura e sindicato dos funcionários 

públicos, que lotaram os ônibus e foram a luta. Se nós povo não acordar e for para 

as ruas nós vamos perder e vamos perder muito. O salário está correndo sério risco, 

quem está correndo risco é quem está dentro do teto que ganha até R$ 4.700,00 

reais, agora os nossos Senadores, deputados federais, governadores, judiciários que 

ganham acima de 30 mil, 40 mil não estão correndo risco porque não vão sofrer a 

reforma da previdência, quem vai sofrer novamente é o trabalhador, então quando 

chamados vamos a luta, buscar manter nossos direitos, se tiver que pagar ônibus 

para fechar Brasília vamos fechar, é na luta que vamos vencer.  Nada mais havendo 

a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 27 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 


