
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 Ata nº 001/2017 

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

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

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob 

a presidência do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos 

vereadores: Paulo Rogério Schweig, Marino Hermes, Marlise Rosane Traesel, 

Márcia Muller Pedrolo, Renato Andre Both, Jose Valdir Vivian e Valdir de 

Almeida Bueno. Vereadora Marisa Ines Neumann apresentou atestado médico 

justificando sua ausência. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário 

a leitura dos ofícios. ORDEM DO DIA: Definidas as Comissões permanentes da 

casa para o ano de 2017. Comissão de Justiça e Redação: Presidente: Jose Valdir 

Vivian,  Vice-presidente: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo 

Suplentes: 1º suplente: Marisa Ines Neumann,  2º suplente: Renato Jose Both 3º 

suplente; Marlise Rosane Traesel.    Comissão de Finanças e Orçamento: 

Presidente; Marisa Ines Neumann,  Vice-Presidente; Renato Jose Both, Membro; 

Valdir de Almeida Bueno. Suplentes: 1º suplente; Jose Valdir Vivian,  2º suplente; 

Paulo Rogério Schweig,  3º suplente; Marcia Muller Pedrolo. Entrada dos projetos 

Projeto de Lei nº 001/2017 que Estabelece Normas de Assistência Social – saúde e 

dá outras providências. Projeto de Lei nº 002/2017 que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal Revogar a Lei nº 002/2017 a Lei nº 737/2013.  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. Contas do Ex-prefeito João Carlos 

Hickmann do exercício de 2014. Todos distribuídos nas comissões para estudo e 

posterior parecer.  Explicações Pessoais: Vereadora Marlise Rosane Traesel,  

saudou aos presentes, e usou a tribuna para agradecer, agradeceu aos 247 eleitores 

que estão apostando na sua qualidade de trabalho, aos 4.263 eleitores de Tiradentes 

do Sul que exerceram sua cidadania, agradeceu aos seus pais Marno e Lucira pela 

retidão de caráter que imprimiram em sua consciência, a sua irmã Marlisete e sua 

família pelo apoio, ao seu marido Marcos que segurou as pontas durante o período 

da campanha, aos seus filhos Marcos Junior, Marjana e Milena que são sua fonte de 

energia e incentivo, as pessoas que ajudaram na campanha vestiram a camisa do 

PSDB sua gratidão, ao prefeito eleito Alceu Diel e Zeca Feller, a sua nora  Jordana 

Traesel presidente do PSDB, pelo convite e determinação e que continue assim e 

finalmente a sua neta Mariana que é sua inspiração e paixão. Enfatizou que tem 

uma grande missão, vai dar o melhor de si, dedicar todo o esforço para representar a 
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confiança do povo de Tiradentes do Sul, pede a Deus que lhe dê sabedoria, 

humildade, diálogo, harmonia e respeito, disse que participou de várias sessões 

após as eleições e parabenizou os vereadores que encerraram seu mandato, acredita 

que deram e fizeram o melhor de si. Desejou aos nobres colegas que tenhamos 

sessões produtivas, quatro anos de envolvimento e resultados. Vereador   Paulo 

Rogério Schweig, saudou os presentes, disse que é uma alegria estar aqui 

ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores, agradeceu os 301 votos 

conquistados que foi uma surpresa, que é uma caminhada e estará aqui para fazer o 

melhor, pois acima de tudo gosta de Tiradentes e do povo e vai estar sempre junto 

no que for preciso para tornar nossa cidade mais bonita, espera que juntamente com 

os colegas se faça um bom trabalho. Parabenizou as equipes de futebol que estão 

representando nosso município em Nova Candelária, salientou que o esporte é 

bonito e também é preciso. Vereador Jose Valdir Vivian, saudou  os presentes, 

disse que as mulheres estão bem representadas nessa casa, agradeceu os 200 votos  

que lhe foram confiados para ajudar dar continuidade nesse município, depois de 

oito anos voltando a essa casa, comentou a construção da Câmara que foi iniciada 

pelo atual Prefeito Alceu e que foi concluída na sua presidência. Um bom local para 

acolher nosso povo. Disse que é agricultor e vai continuar defendendo a agricultura 

mas não deixando de valorizar também a cidade. Vereador  Marino Hermes,  

saudou os presentes, desejou sucesso ao presidente e aos demais vereadores. Disse 

que são quatro anos que temos a responsabilidade de levar esse município avante e 

trabalhar de cabeça erguida, pensar pró munícipe, são quatro ou cinco mil 

habitantes, a responsabilidade é nossa, com o nosso trabalho e humildade em pensar 

pró município, disse que muita coisa foi feita, a educação muito bem avançada e 

trabalhada, mas que a preocupação é com a saúde e temos um trabalho muito sério, 

também a agricultura e demais setores, vamos esquecer a política e levar a sério. 

Agradeceu os 274 votos, se fossemos dividir por 9 daria 500 para cada de um de 

nós ser responsável. Vamos trabalhar quatro anos, se está vergonhoso um político 

pedir votos, vamos reverter esse quadro. Que tenhamos quatro anos de muita 

felicidade, que  sabe do potencial e humildade do prefeito Alceu que junto com a 

Câmara vai fazer a diferença. Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os 

presentes, disse que a política passou, e hoje temos que trabalhar pelo bem do povo 

do município, em prol do desenvolvimento e para todos. Disse que se elegeu pelo 

PCdoB, teve a felicidade de se eleger e a coragem de concorrer, um partido que se 

formou e concorreu sozinho, um passo importante para o partido, estamos dispostos 

a trabalhar e a hora que o munícipe precisar estaremos á disposição do povo. 
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Ressaltou que, o vereador é para estar junto do povo, ver quais são os problemas e 

tentar resolver. Vereadora  Marcia  Muller Pedrolo,  saudou os presentes,   

dirigiu-se aos funcionários dessa casa, colegas e munícipes, disse que com muito 

prazer e responsabilidade, fala em nome do povo ao qual representa, firmou na 

tribuna o compromisso que assumiu quando se candidatou ao cargo de vereadora 

desse município, compromisso de sempre defender o interesse público e da 

sociedade e jamais interesses particulares ou de um grupo político, assume o 

compromisso de fiscalizar o executivo, cobrar transparência e ética, na 

administração municipal, bem como lembrou aos administradores de Tiradentes, 

em especial o prefeito eleito, que a prefeitura e demais bens públicos, são públicos 

e não particulares e dessa forma deverá prestar conta de todos seus atos,  tome 

muito cuidado ao formar sua equipe de secretariado e assessores, pois quem deve 

prestar conta ao povo e a justiça é o prefeito. Lembrou que a Constituição Federal e 

na Lei Orgânica estabelece que nepotismo é crime de responsabilidade, dito isso 

avançou em sua fala e disse o quanto é feliz em ser cidadã Tiradentense e tal 

sentimento é maior  ao ser escolhida pelo povo para representá-los no Legislativo, 

além do papel fiscalizatório o povo elegeu os vereadores e vereadoras para dentro 

da competência legislativa que nos cabe inovar o ordenamento jurídico municipal, 

solicitou ao vereadores responsabilidade e bom senso ao aprovar os projetos de lei, 

sejam eles de autoria do poder executivo ou um dos parlamentares dessa casa, pediu 

também aos colegas que não votem favorável ou contra um projeto de lei, porque 

são da situação ou porque são amigos do prefeito, ou mesmo em troca de favores, 

atuem sempre em nome de quem os elegeram. Disse que tem como finalidade em 

seus atos sempre o interesse do povo, e que todos tenham como norte a obediência, 

a transparência pública e o respeito as leis, pois quem vota a favor de projetos que 

não visam o bem da sociedade, deverá dar explicações ao povo e porque não a 

justiça. Deixou claro que sua filosofia política é a de que tudo que é correto, justo e 

legítimo deve encontrar o caminho da sociedade e do cidadão. Que precisamos de 

uma Câmara que tenha autenticidade, política e valores éticos para que a política e 

os políticos recuperam a dignidade e respeito perante a sociedade, pois vivemos em 

tempos sombrios na política em decorrência da corrupção desfreada, assim nobres 

colegas não vamos transformar a política local em um negócio privado, mas sim 

como uma ferramenta para desenvolver a vida dos nossos munícipes para melhor, 

pois todos os nossos atos são direcionados ao povo. Vereador Antônio Carlos 

Pedrolo,  saudou os presentes, disse que estamos com uma Câmara praticamente 

nova na sua composição, no início de uma caminhada política existe divergências, 
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mas no decorrer vira uma família, já tivemos divergências muito mais fortes do que 

hoje e no decorrer dos trabalhos acabamos nos entendo e discutindo os projetos de 

forma e tranquila, cada um votando de acordo com sua consciência sem interferir 

no voto do outro, cada um faz sua análise e vê o que é melhor para a comunidade. 

Desejou ao Alceu sucesso, ele que foi vereador por três mandatos, e como prefeito 

vai valorizar a Câmara, tanto que está hoje aqui prestigiando a primeira sessão do 

ano.  Reforçou o convite do sindicato para participar da reunião no dia 22 a tarde, é 

importante participar pois a reforma previdenciária afeta a todos nós e o vereador é 

eleito para participar na sociedade. Comentou também ofício para a comemoração 

do Dia da Mulher, se algum vereador quiser colaborar doando um prêmio para o dia 

do evento. Quanto aos projetos que deram entrada, disse que temos que ouvir a 

comunidade e ver o que é melhor para todos. 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 fevereiro 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 

 

 

 
 


