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Ata nº 010/2019   

 

Ata da oitava   sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 08 do mês de 

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

vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores: Marlise Rosane 

Traesel, Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir Vivian,  Márcia Muller Pedrolo, Marino 

Hermes, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. Vereador Ricardo Jose 

Hartmann em viagem a Brasília com autorização da Câmara. Após a leitura Bíblica a 

presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior de número 009/2019, a 

qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada por unanimidade no 

plenário.  Em seguida foram lidas as indicações e ofícios.  ORDEM DO DIA: Projeto de 

Lei nº 06/2019 que dispõe sobre a política municipal de proteção aos Direitos da Criança 

e do adolescente, e sobre o conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, 

bem como dispõe sobre o fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente, e o 

Conselho tutelar, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por cinco votos 

favoráveis, manifestaram-se contrários a aprovação os vereadores Renato Jose Both e 

Marino Hermes. Projeto de Lei nº 07/2019 que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo 

judicial nos autos da ação nº 9000629-32.2017.8.21.0075, em que são partes a Câmara 

Municipal de Vereadores de Tiradentes do Sul, o município de Tiradentes do Sul e Jaime 

Luis Behrenz, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei Legislativo nº 003/2018 

que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do Legislativo de Tiradentes do 

Sul e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. Resolução 003/2018 que 

dispõe sobre a instituição de código de ética e decorro parlamentar, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador  Marino Hermes,  saudou os presentes, referiu sobre o pedido da 

instalação de lixeiras, sugeriu a colocação de placas orientado a maneira correta de 

reciclagem do lixo. Referiu sua preocupação com o rebanho leiteiro, com a doença 

brucelose, mais de 30 cabeças já foram sacrificadas, a importância da conscientização 

junto as comunidades, a doença é contagiosa, temos veterinário e matadouro municipal, 

quando for feita uma festa com almoço ou janta, buscar comprar carne em locais 

legalizados. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes. Referiu que nem 

sempre as coisas são da forma que gostaríamos, mas temos que fazer o trabalho dentro da 

lei, antes de nos elegermos pensávamos que poderíamos mudar alguns documentos que 

viessem para a Câmara, mas tudo tem regulamento e não podemos mudar. Tentamos 

mudar o salário, mas não conseguimos, mas vamos continuar lutando com a ajuda de 

vocês por melhores salários no Conselho tutelar. Referiu que além de brucelose temos 

aftosa no município, o rebanho leiteiro está sendo castigado, muitas vezes pegamos a 

vacina e não fizemos para não baixar os litros de leite, e hoje estamos pagando por isso, 

podemos perder muito mais, então vamos tentar deixar em dia as vacinas, mesmo com o 

sofrimento do animal, mas para manter o rebanho sadio e não pagarmos um preço muito 

alto. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, referiu  sobre a brucelose 

que é muito preocupante e está batendo na porta de muita gente, quando vê vai perder 

metade dos animais. Outra colocação, como presidente do MDB, comentou novas 

filiações do partido, ex-vereador Leomar Renz, também o Mario Klunk e Fabio. 

Agradeceu e desejou as boas-vindas aos novos filiados que fazem parte agora do time do 
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MDB. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando 

os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 15 de abril de 2019, no 

mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada 

por mim Secretária e pela senhora Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 

 


