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Ata nº 006/2018  

  

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 26 do mês de 

março 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, Antônio Carlos Pedrolo, 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 005/2018, 

a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada por unanimidade. 

Após foram lidos os ofícios, convites e indicações.   ORDEM DO DIA: Continuam em 

estudo nas comissões os seguintes projetos:  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. Entrada 

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

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, o qual foi distribuído para estudo nas 

comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os 

presentes, comentou a festa realizada em homenagem ao município, desejando votos de 

louvor aos grupos de idosos que fizeram a galinhada, evento este que vai virar um marco 

no município.    Também sobre a inauguração do posto de saúde que foi iniciada pelo ex-

prefeito João e concluído nessa gestão. Reiterou pedido de tapa buracos, o tempo não está 

colaborando, mas a safra mesmo assim vai ser boa. Vereador Antonio Carlos Pedrolo, 

saudou os presentes, disse da possibilidade de se licenciar da Câmara a partir da semana 

que vem. Que a política é um ciclo e vai ser um desafio muito grande assumir essa pasta. 

Primeira vez que um secretário não vai ser da área de educação e espera ser atuante, 

desempenhar um bom trabalho e conseguir colocar em prática seus conhecimentos 

adquiridos nesse tempo que está na política. Comentou vigésimo sexto aniversário do 

município, disse da satisfação em participar da inauguração do posto e também sobre as 

estradas que estão sendo muito elogiadas. Na saúde trabalho de investimento e 

melhoramento nos prédios, comentou deslocamento de órgãos públicos para diminuir o 

aluguel, e a confraternização em homenagem ao aniversário do município, com almoço 

para mil e poucas pessoas, com integração com as comunidades. Onde o lucro da festa 

foi revertido para os grupos de idosos. Festa grande e esperamos que venha a se repetir 

nos próximos anos. Concluiu dizendo que  a vida é feita de desafios, vai ser um desafio, 

e espera corresponder, que nem sempre um canudo na mão da pessoa significa que ela 

saiba coordenar. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, agradeceu ao 

Pedrolo pelo trabalho como presidente no ano passado. Desejou um bom trabalho na 

Secretaria de Educação, o primeiro homem que vai ser secretário de educação no 

município. Parabenizou a Marlise pela ideia da Câmara Mirim, que os vereadores têm 

que trabalhar e trazer coisas novas para o município. A festa em homenagem ao município 

parabenizando os grupos de idosos que fizeram a galinhada, e outros comércios que 

apoiaram esta festa.  Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, parabenizou 

a administração pública pela inauguração do posto e pelo almoço comunitário, também 

aos comércios que fizeram doações de alimentos para o almoço e aproveitou para pedir 

ao prefeito para trazer mais um médico para atender no município. Desejou a todos uma 
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feliz Páscoa, ressaltando que o ódio não leva a nada. Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 02 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 

 

 

 


