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Ata nº 036/2017  

 

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

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

do mês de novembro 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, Marcia 

Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Renato Andre Both 

e Jose Valdir Vivian. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da 

ata número 035/2017, 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: O Projeto de Resolução nº 03/2017 que Dispõe 

sobre a estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de 

Tiradentes do Sul/RS, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Renato Jose Both,  

saudou os presentes, comentou que duas secretarias da atual administração vivem em 

situações opostas, temos a Secretária de Obras  que está sendo muito elogiada, fazendo 

um ótimo trabalho, por estar fazendo bem feitas as estradas, o que anos atrás partidos com 

as mesmas máquinas e o mesmo pessoal não conseguiram fazer. E temos a Secretaria da 

Agricultura, que deveria ser o carro chefe, mas está deixando muito a desejar, tanto pelo 

atendimento dos funcionários, como no atendimento às propriedades. Deveriam atender 

a todas as pessoas, não somente aquelas que oferecem agrados ou vantagens a 

funcionários ou aos chefes. Citou como exemplo um serviço que pediu para um vizinho, 

na sua localidade, há quatro meses. O serviço foi feito pela metade. A máquina poderia 

ter chegado às 8h se tivessem vontade, chegou às 9h, trabalhou até às 10h15 e ficou sem 

combustível, um descaso com o dinheiro público, um operador andar 4km, trabalhar uma 

hora, teve que ir outro levar combustível para abastecer a máquina, e pior do que isso é 

abastecer e o operador pegar a máquina e ir embora. Frisou que levou ao prefeito não só 

a ideia de tirar máquinas, mas também tirar algumas pessoas da Secretária, tem alguns 

funcionários atendendo mal que não tem condições de ficar numa secretaria e ajudar 

administrar o município. Como a folha está quase no limite, poderíamos dar oportunidade 

para essas pessoas procurarem outros empregos e nesse lugar contratar dois operadores 

que estão faltando. Enfatizou que não quer que a secretaria trabalhe para a sua pessoa, 

mas quando pediu o serviço para o seu vizinho o funcionário disse que não trabalhava 

para vereador, que ele trabalha para o povo, mas o serviço que foi pedir para seu vizinho, 

foi serviço para o povo. Já para outro morador do lado, que comprou semente desse 

funcionário, a máquina trabalhou três dias. Ressaltou que mesmo sendo da situação temos 

que cobrar, que levou ao conhecimento do prefeito e espera uma providência.  Vereador 

Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, em especial saudou e agradeceu ao ex-

prefeito João que deixou o abono para os funcionários. Comentou que visitou o Conselho 

Tutelar, o qual está de portas abertas para quem quiser ir lá conversar.  Se reportou ao 

colega Renato, perdemos a eleição, mas somos parceiros, ele sendo da situação se sente 

as vezes como eu me sinto, quando pedimos um serviço ficam dando risada. O rapaz do 

posto de combustível fez tudo particular, o posto vai gerar retorno para o município, pediu 

para colocar um cascalho, e solicitou umas estradas, e não está sendo atendido, talvez o 

prefeito nem sabe o que está acontecendo nas secretarias, pontuou o vereador. Vereador 



 

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 
 

 

 
Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, se reportou ao vereador Renato sobre a 

ponte que estão fazendo no Lajeado Grande  na Ressaca, no Leonir Dilkin, ia ficar pronta 

hoje, a próxima ponte do Hélio Poll em breve vai ser feita.  Disse que vai se afastar por 

quatro sessões, vai assumir o Genesile Welter. Disse que até o momento tem a agradecer, 

que fez dez pedidos e foi atendido em três. Parabenizou ao Renato pela coragem e pulso 

firme de falar. Ressaltou que a Câmara está de parabéns pelo trabalho honesto que está 

desempenhando. Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, ao ex-prefeito 

João que nos honra com sua presença,  temos Tiradentes antes e após Prefeito João. 

Comentou trabalho na recuperação das estradas. Que o diálogo é a melhor forma de 

chegar a um acordo. Parabenizou ao Paulo que foi no Conselho Tutelar, todos os 

vereadores é importante tirar as dúvidas e ver qual o trabalho dos conselheiros. Enfatizou 

que sabe do trabalho do conselho tutelar e das dificuldades que enfrentam. O que 

aconteceu foi bom para o conselho e para a Câmara.  Comentou sobre o varzeano no 

município, que se aproxima a final do Campeonato Varzeano de Tiradentes do Sul, essa 

semana sai os finalistas, ressaltou a importância da integração entre as comunidades 

através do esporte. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 20 de 

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

vai assinada por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

 

Marlise Rosane Traesel     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 


