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Ata nº 012/2018   

  

Ata da décima segunda sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 07 

do mês de maio 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 011/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi 

aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios,  convites e indicações. 

ORDEM DO DIA:  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. Projeto de Lei nº 006/2018 que fixa valor para os débitos judiciais a serem 

pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) pelo município de Tiradentes do Sul 

e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Lei 007/2018 que autoriza a contratação temporária 

de excepcional interesse público de 01 (um) farmacêutico e dá outras providências, 

continua em estudo nas comissões. Deu entrada Projeto de Resolução 01/2018 que institui 

o Regimento Interno da Câmara Mirim da Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul.    

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, 

comentou referente locais na cidade que ainda não possuem passeio, e a dificuldade que 

isso representa para pessoas de idade. Que o município poderia fazer os passeios e depois 

cobrar dos proprietários, sendo que essa possibilidade está prevista em lei. Parabenizou 

bonita festa realizada no último final de semana pela comunidade de Esquina Progresso 

e desejou a todas as mães um Feliz dia das Mães. Vereador  Marino Hermes,  saudou os 

presentes, homenageou a todas as mês pela passagem do seu dia. Comentou da 

importância de se trabalhar diferente, Câmara de Vereadores mais integrada com o 

Executivo, convidar secretários para vir até na Câmara, que toda sessão se convidasse um 

secretário, que isso seja feito para agregar trabalho. Vereador Ricardo Jose Hartmann, 

saudou os presentes, desejou a todas as mães um feliz dia das mães. Comentou sua 

indicação sobre iluminação pública, que falando com o Secretário do Urbanismo foi 

informado que há falta de material, devido a isso ainda não foram feitos os reparos. 

Comentou casos de violência que estão ocorrendo no município, inclusive com assalto a 

mão armada, deixando moradores apreensivos. Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  

saudou os presentes, manifestou-se quanto ao atendimento da Secretaria da Saúde, que 

tem pessoas idosas que não sabem se explicar, trocou uma ideia de convocar Secretários 

para vir aqui na Câmara e explanar o trabalho de cada secretaria. Disse que em outras 

cidades o passeio é feito e cobrado junto com o IPTU, pode até ser parcelado. Parabenizou 

as mães pela passagem do seu dia.  Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, 

prestou homenagem a todas as mães. Parabenizou o Secretário de Obras juntamente com 

o Prefeito pelas estradas que estão fazendo no município. Disse que estamos na sétima 

Legislatura, e segunda passada aconteceu um caso lamentável aqui na Câmara de 

Vereadores, disse que o respeito deve estar em primeiro lugar, a pessoa tem que pensar 

antes de falar, acontecimento que o deixou muito triste, que está a quinta vez como 

vereador e foi a primeira vez que aconteceu algo assim, espera que não aconteça mais, 
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pois não é preciso muito estudo para respeitar as pessoas.   Vereadora Márcia Muller 

Pedrolo, saudou os presentes, cumprimentou pela passagem do dia das mães, esclareceu 

e solicitou primeiramente se dirigindo a presidente dizendo que deve desempenhar essa 

função com uma conduta imparcial, com tratamento idêntico a todos os parlamentares 

dessa casa. Cada um tem sua personalidade e sua forma de atuar e por vezes somos mais 

intensos e enérgicos, mas que trata a todos com educação, tem suas diferenças políticas e 

ideológicas, mas educação deve ser recíproca. Respeito gera respeito, não é mulher de se 

calar diante de indiretas e piadinhas dirigidas a sua pessoa. Procura sempre ir atrás de 

conhecimento para melhorar sua atuação aqui na Câmara de Vereadores. Se critica o 

serviço público ou solicita alguma melhora não é por questões pessoais, mas é sua função 

como vereadora. Sua atuação é passageira e é pelo povo, não para agradar alguém. 

Comentou situação de fiscalização realizada na Costa do Rio Uruguai, realizado por dois 

funcionários da prefeitura que disseram que são fiscais. Questionou a atuação dos 

mesmos.   Vereadora Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes. Fazendo uma 

retrospectiva desse ano, disse ser um ano muito próspero, onde recebemos carros na 

saúde, máquinas, foram feitas quase todas as estradas. Questão da água preocupa e temos 

que ver o que podemos fazer de definitivo para os munícipes.  Parabenizou os vereadores 

pelo trabalho nas indicações e votação dos projetos que tramitam nessa casa. Que estamos 

aqui para somar e contribuir com o município. O projeto Câmara Mirim vai integrar 

alunos, comunidade e Câmara. Pediu bom senso aos vereadores sendo que não há 

necessidade de ofensas pessoais. Prestou homenagem a todas as mães pela passagem do 

dia das mães. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 14 de maio 

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 

 

 

 

 


