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Ata nº 018/2017  

 

Ata da décima oitava sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 

dezenove do mês de junho 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, Marino Hermes, Marlise Rosane Traesel, Renato 

Andre Both, Jose Valdir Vivian, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e 

Mário Luis Klunk.  Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da 

ata número 017/2017, a qual após lida e colocada em discussão obteve o parecer favorável 

e foi aprovada por unanimidade no plenário. Após procedeu-se a leitura dos ofícios, 

convites e indicações.  ORDEM DO DIA: Projeto de lei 18/2017 que autoriza o 

Executivo Municipal Adiantar 50% da Gratificação Natalina aos Servidores Municipais, 

obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 

Deu entrada e foi distribuído para as comissões o Projeto de Lei nº 19/2017 que concede 

abono aos servidores públicos municipais de Tiradentes do Sul, e Projeto de Lei 20/2017 

que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras 

providências.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora  Márcia Muller Pedrolo, 

saudou os presentes, ressaltou o papel de vereadora de fiscalizar, dizendo que tem muita 

coisa errada que cabe a fiscalização. Colegas da situação criticam, mas que não vai se 

calar. Disse a vereadora Marisa, quanto ao projeto, que deu aumento sim, que o FG4 teve 

aumento de R$ 1,105,00, assessor jurídico deu R$ 134,00 e foi criado três CCs.  Que a 

questão não é pessoal, que vai continuar expondo nessa casa tudo que acontece. Disse a 

vereadora Marlise,  que mesmo tendo a nora trabalhando na administração, a mesma deve 

ter posição nessa casa, e não só parabenizar e elogiar o prefeito, que é uma vereadora que 

se elegeu com muito dinheiro e com promessas de cargos. Criticou a divulgação do evento 

aonde a RG trouxe árvores, e pediu a vereadora que traga a lista dos colonos que 

receberam as mudas. Enfatizou que cada qual faz o discurso e se expressa da forma como 

quer e acha adequado para se comunicar com a sociedade. Denunciou acontecimento na 

saúde, enquanto que um idoso de sessenta e poucos anos vai consultar em Portela, sai de 

manhã às 9 horas, consultar à 1h30 da tarde, e retorna às 10 horas da noite, outro paciente 

de quarenta e poucos anos é levado especialmente de carro para Ijui. Finalizou dizendo 

que vai continuar fazendo seu discurso da forma que sabe. Vereador Valdir de Almeida 

Bueno,  saudou os presentes, comentou sua indicação. Comentou o projeto do abono que 

veio para a Câmara o qual havia sido solicitado por todos os vereadores. Comentou 

projeto aprovado do décimo terceiro. Ressaltou que cabe aos vereadores fiscalizar e que 

cada um se expressa como quer e como pode. Nada mais havendo a tratar o presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a 

realizar-se dia 26 de junho de 2017, no mesmo local e  horário. Para constar lavrou-se a 

presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pela senhora Presidenta.  

 

Marlise Rosane Traesel       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretária                Presidente 

 

 


