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Ata nº 006/2017 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e sete 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 005/2017 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, está em análise na Comissão de Finanças e a disposição da 

comunidade.  Explicações Pessoais:  Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os 

presentes, comentou suas indicações. Manifestou sua preocupação diante da super 

safra, e o preço do produto, o povo á está reclamando, e os nossos governantes a 

nível nacional querendo aumentar os impostos, o povo sempre paga a conta, vai ser 

um ano difícil, mais um problema que deu com os frigoríficos, prejudica quem vai 

vender gado e esse valor vai deixar de circular  no município. Vereador Marino 

Hermes,  saudou os presentes, comentou sobre a visita que está acontecendo nos 

comércios pela fiscal do ambiental. Embasada em uma lei federal, devemos analisar 

e fazer uma lei municipal, estão notificando, e dando trinta dias, ressaltou que não 

está questionando, mas temos que tentar ver se é possível fazer uma lei municipal e 

regularizar, e discutir antes de notificar, já está ruim para o comércio, imagina 

notificar e dar trinta dias para cada um. Do esporte, questionou quem é responsável 

pelo ginásio poliesportivo, muitas vezes não recebem a chave e estão pagando 

horário e não conseguem praticar esportes, gostaria que fosse revisto e que o 

pessoal tivesse um local para praticar esportes. Vereador Antônio Carlos Pedrolo, 

saudou os presentes, salientou que o comércio já tão atingido, quem sabe vamos 

fazer uma audiência e ver o que está acontecendo. Nós como vereadores temos que 

defender a comunidade. Comentou sua indicação, que o prefeito disponibilize horas 

extras e pode ser feito no final de semana. Protestos de final de semana da lava jato, 

foi esquecido a reforma da previdência, aconteceu a carne fraca, as coisas estão 

encobrindo a reforma da previdência. Comentou ainda que volta e meia recebemos  

elogios pela moção que fizemos quanto a reforma da previdência aqui na Câmara 

de Vereadores. Convidou a todos para participar da missa todo dia 21 em memória 

dos Mártires Padre Manoel e coroinha Adilio, há um crescimento do trabalho, na 



 

 

 

 

 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 
          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 

última missa tivemos mais de 300 pessoas no local aonde ocorreu a última missa. 

Enfatizou que temos tudo para dar um início no turismo religioso aqui no 

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

convocando os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 03 de 

abril 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


