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Ata nº 007/2018   

  

Ata da sétima sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 02 do mês de 

abril do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da 

vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Paulo Rogério 

Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Jose Valdir Vivian, Márcia 

Muller Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. Após 

a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior de 

número 006/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade. Ofício do vereador Antônio Carlos Pedrolo solicitando licença diante 

de investimento em cargo público, e convocação do suplente Ricardo Jose Hartmann, que 

assumiu na presente sessão por prazo indeterminado.  Após foram lidos os demais ofícios, 

convites e indicações.   ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 001/2018 que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos ao consórcio intermunicipal de gestão 

multifuncional (CITIGEM) e dá outras providências e Projeto de Lei 004/2018 que Abre 

crédito suplementar especial, por anulação de dotação e dá outras providências, obtiveram 

o parecer favorável nas comissões e foram aprovados por unanimidade no plenário. 

Decreto Legislativo 001/2018 que dispõe sobre a instituição da Câmara Mirim na Câmara 

de Vereadores de Tiradentes do Sul, continua em estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ricardo Jose Hartmann, saudou os presentes, 

agradeceu a oportunidade de estar desempenhando o trabalho junto a Câmara de 

Vereadores, aos 155 eleitores que acreditaram e votaram, tornando-o o primeiro suplente 

do partido. Especialmente ao colega Pedrolo por aceitar esse desafio, uma ideia que 

surgiu, amadureceu aos poucos e ele concordou em assumir essa secretaria. Desejou 

sucesso ao Pedrolo, com certeza vai dar certo porque é uma secretaria que tem uma equipe 

formada por excelentes profissionais. Vereador     Marino Hermes, saudou os presentes, 

comentou referente ao anteprojeto da cesta básica, que a administração leve a sério e dê 

uma resposta, ou parecer em que pé se encontra esse projeto. Disse da importância de 

fazer uma reunião para conversar e ver a possibilidade de oferecer essa cesta básica. 

Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, manifestou apoio as colocações 

do vereador Marino quanto o anteprojeto da cesta básica, e comentou sobre as máquinas 

que seja dada uma agilidade nos consertos. Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os 

presentes, comentou sobre as mudanças na administração onde temos três novos 

secretários. Pedrolo na educação, Schmidt no Urbanismo e Ale na Agricultura. Desejou 

as boas vindas e um trabalho com seriedade aos munícipes que assim esperam. Comentou 

safra boa, com preço bom, Argentina vai colher menos, Estados Unidos vão reduzir a 

planta da soja, o que está motivando a melhora de preço. Quanto a cesta básica é boa para 

os funcionários, temos que analisar, município vizinho tem problemas com isso, processo 

na justiça por não conseguir pagar, o anteprojeto não é lei, se mostrou a favor do prefeito 

fazer uma lei, de uma cesta básica ao final do ano, isso já seria bom e não comprometeria 

o orçamento do município. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, 

disse que está sempre tentando trazer mais pessoas para assistir as sessões, disse que é a 

favor do incentivo do trabalhador municipal, vários municípios têm essa lei de cesta 

básica, alguns funcionários recebem mais, mas tem alguns que trabalham por um salário 

mínimo e não é fácil. Ressaltou de trabalhar juntos e votar a favor dos projetos bons e 
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contrários se projeto não for bom para o município. Comentou que acha que precisávamos 

mais um médico para atender no município, de preferência um clínico geral, uma 

promessa que foi feita para a comunidade Tiradentense.  Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 09 de abril de 2018, no mesmo local e no mesmo horário. Para 

constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pela senhora 

Presidente.  

 

Renato André Both       Marlise Rosane Traesel   

Secretário                Presidente 

 

 


