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   Ata nº 001/2018   

 

Ata da primeira sessão, em Caráter Ordinário, da Segunda Sessão do Primeiro Período 

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 

19horas, do dia 19 do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO 

EXPEDIENTE: Sob a presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a 

presença dos vereadores: Marisa Ines Neumann, Paulo Rogério Schweig,  Antônio 

Carlos Pedrolo, Jose Valdir Vivian, e Márcia Muller Pedrolo. Vereadores Marino 

Hermes e Renato Andre Both não se fizeram presentes devido estarem a serviço da 

Câmara Municipal em viagem a Brasília. O Vereador Valdir de Almeida Bueno, não se 

fez presente à sessão devido falecimento de seu sogro.  Após a leitura Bíblica o 

presidente solicitou ao secretário a proceder a leitura dos ofícios, convites e indicações  

ORDEM DO DIA: Em pauta o Projeto de Lei nº 036/2017 que Dispõe sobre a 

Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito Projeto de Lei nº 040/2017 que Autoriza o 

ressarcimento a Associação Comunitária Integração, e dá outras providências, e o 

Projeto de Lei 39/2017 que altera os Artigos 20 e 29 da Lei Municipal 347/2002, de 17 

de Dezembro de 2002, que ficaram em estudo desde o ano de 2017. Entrada do 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 003/2018 que Altera a Lei Municipal nº 369/2003 de 23 

de dezembro de 2003, estabelece o código tributário do município, consolida a 

Legislação Tributária e dá outras providências. Ambos foram distribuídos para estudo 

nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Antônio Carlos Pedrolo,  

saudou os presentes, comentou acerca do projeto que autoriza o ressarcimento a 

Associação Comunitária,  e as razões pelo qual ainda não foi votado. Manifestou-se 

favorável à aprovação do mesmo, mas antes disso será realizada uma reunião para 

esclarecer alguns fatos. Desejou um bom trabalho aos colegas em 2018, que consigamos 

manter uma boa discussão e aprovar os projetos de interesse público. Em 2017 tivemos 

projetos polêmicos, mas com uma boa discussão com vereadores e a sociedade, 

conseguimos aprovar a maioria dos projetos. Apoiamos a administração e estamos 

ajudando a administrar, confiando, pois, sabemos que procuram fazer o melhor pela 

sociedade. Comentou movimento em Três Passos em defesa da previdência, disse da 

divisão entre Fetraf e  Fetag, dois órgãos de defesa dos agricultores, considerou o 

movimento fraco, salientou a importância da união desses órgãos, que para alcançar 

melhor resultado devem marcar esses protestos em conjunto pela defesa da agricultura. 

Disse ainda que temos vereadores viajando a Brasília, isso é importante pela busca de 

recursos. E um vereador faltou devido ao falecimento do seu sogro o Praxedes, 

desejamos votos de pesar a família dele. Na próxima sessão estaremos com todos os 

vereadores e os projetos serão apreciados por esta Casa. Vereador  Paulo Rogério 

Schweig,  saudou os presentes, comentou acerca do projeto que autoriza o 

ressarcimento a Associação Comunitária, esse projeto já poderia ter sido aprovado, mas 

estamos numa democracia e querem conversar, então vamos nos reunir com a 

comunidade e vamos conversar sobre esse projeto. Da Afusul, comentou que temos o 

calendário de eventos, mas não temos uma lei que impede a realização de mais de um 

evento por dia, isso deve ser revisto. Desejou um bom trabalho a todos, que Deus 

abençoe a todos e tenhamos um bom 2018. Vereadora  Marcia Muller Pedrolo,  
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saudou a todos desejando um bom retorno ao trabalho, apesar que o trabalho dos 

vereadores junto à sociedade deve ser constante. Com mais de um ano de atuação nesse 

Legislativo, traz a certeza de que precisamos ser mais atuantes, fiscalizar e cobrar ações 

concretas do Poder Executivo, ações que condizem com o interesse público e não com 

interesse de alguns. Nosso município não vem sendo bem administrado, não está 

afirmando que nada está sendo feito, porém o que está sendo feito é o mesmo de 

sempre, aquele serviço mal prestado, precisamos de pessoas que saibam administrar, 

pois temos servidores públicos competentes e máquinas para o trabalho, precisamos de 

competência, atitudes e menos desculpas. Faço com base nos fatos, e não me acovardo 

diante da situação que se apresenta, hoje conversando com pessoas e na farmácia 

colocaram horário para entregar medicamentos, pelo que sabe enquanto tem 

medicamentos no estoque o horário que o paciente chegar deve ser entregue. Tem 

cirurgias eletivas de pequenos portes, há pessoas oito a nove meses na fila esperando, 

isso deve ser revisto.  Ligou no 0800 e se informou das farmácias, temos que ver a 

nossa realidade e não fazer os munícipes de gato e sapato. Se a farmacêutica é 

concursada para 40 horas deve trabalhar as 40 horas e não colocar horário. Vereadora  

Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes, iniciamos hoje nosso trabalhos no 

Legislativo, acredita que todos estão motivados a dar o melhor de si,  estamos numa 

nova fase aonde pela primeira vez assume uma mulher a presidência dessa casa, 

primeira foto feminina a ser colocada no meios de fotos de presidentes. Agradeceu a 

família pelo suporte. Assume o compromisso para que outras venham e tenham a 

mesma coragem, com trabalho sério, cumprindo o regimento interno, defendendo os 

direitos do povo de Tiradentes com muita transparência e honestidade. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 26 de fevereiro 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 
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Ata nº 002/2018   

 

Ata da segunda sessão, em Caráter Ordinário, da Segunda Sessão do Primeiro Período 

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 

19horas, do dia 26 do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO 

EXPEDIENTE: Sob a presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a 

presença dos vereadores: Marisa Ines Neumann, 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 001/2018, a qual após colocada 

em discussão e posterior votação foi aprovada por unanimidade. Após foram lidos os 

ofícios, convites e indicações.   ORDEM DO DIA: Em pauta o Projeto de Lei nº 

036/2017 que Dispõe sobre a Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito. Projeto de 

Lei nº 040/2017 que autoriza o ressarcimento a Associação Comunitária Integração, e 

dá outras providências, e o Projeto de Lei 39/2017 que altera os Artigos 20 e 29 da Lei 

Municipal 347/2002, de 17 de dezembro de 2002, estão em estudo desde o ano de 2017.  

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 003/2018 que Altera a Lei Municipal nº 369/2003 de 23 

de dezembro de 2003, estabelece o código tributário do município, consolida a 

Legislação Tributária e dá outras providências, continuam em estudo nas comissões. 

Deu entrada o Projeto de Lei nº 002/2018 que Abre Crédito suplementar especial por 

anulação de dotação e dá outras providências. Formadas as Comissões Permanentes 

para o ano de 2018: Comissão de Justiça e Redação: Presidente: Jose Valdir Vivian, 

Vice-Presidente: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo; 1º suplente: Marisa 

Ines Neumann, 2º Suplente: Renato Jose Both, 3º Suplente: Valdir de Almeida Bueno.  

Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: Marisa Ines Neumann, Vice-

presidente: Renato Jose Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno. 1º Suplente: Jose 

Valdir Vivian, 2º suplente: Paulo Rogério Schweig, 3º Suplente: Marcia Muller Pedrolo.     

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 05 de março 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 
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Ata nº 003/2018   

 

Ata da terceira sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 05 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: Marisa Ines Neumann, 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 002/2018, a qual após colocada em discussão 

e posterior votação foi aprovada por unanimidade. Após foram lidos os ofícios, convites 

e indicações.   ORDEM DO DIA: Em pauta o Projeto de Lei nº 040/2017 que autoriza 

o ressarcimento a Associação Comunitária Integração, e dá outras providências obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

036/2017 que Dispõe sobre a Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito. Projeto de 

Lei 39/2017 que altera os Artigos 20 e 29 da Lei Municipal 347/2002, de 17 de 

dezembro de 2002, estão em estudo desde o ano de 2017.  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 003/2018 que Altera a Lei Municipal nº 369/2003 de 23 de dezembro de 2003, 

estabelece o código tributário do município, consolida a Legislação Tributária e dá 

outras providências. Projeto de Lei nº 002/2018 que Abre Crédito suplementar especial 

por anulação de dotação e dá outras providências,  continuam em estudo nas comissões. 

Deu entrada o Projeto de Lei 004/2018 que Abre crédito suplementar especial, por 

anulação de dotação e dá outras providências, que foi distribuído para estudo nas 

comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora  Márcia Muller Pedrolo,  

saudou os presentes, se referiu quanto ao atendimento da farmácia, disse que se elegeu 

pelo povo, e como vereadora se não pode cobrar então não tem o que o vereador fazer, 

sendo que o papel do vereador é fiscalizar e cobrar. Disse que falando com o Prefeito, o 

mesmo também acha que o mal atendimento é grande no município. Que não veio falar 

da pessoa da Cátia, veio falar do mal atendimento, e não importa de quem é filha. A 

Cátia veio aqui e generalizou os vereadores que alguns tinham oitava série, podemos ter 

vereador com oitava série mas tem vereadores formados e pós-graduados, e tem 

funcionários que deveria fazer relações públicas para atender o povo. Ninguém gosta de 

ser mal atendido, e no edital da abertura do concurso as funções não são descrições 

taxativas, no sentido de que deverá fazer só o que está ali descrito, são exemplificativas, 

e a prova disso é no final diz claramente executar outras tarefas afins, então irá realizar 

todas as funções descritas no edital e mais as funções que tenham alguma relação com o 

trabalho do farmacêutico. Ademais quando a servidora esteve aqui nos questionando se 

queremos um trabalho qualitativo ou quantitativo, isso nem é pergunta que se faça, nós 

queremos um serviço de qualidade. Em minhas colocações sobre o atendimento ao 

horário foi uma reclamação trazida pelo povo, pessoas que vem do interior e quando 

chegam na farmácia não podem pegar seu medicamento controlado pois foi estabelecido 

um horário para a entrega. Isso aconteceu e eu cobrei do Maurício, da Jordana e do 

Prefeito. O serviço público deve facilitar a vida e não dificultar. Faço essas observações 

pesando no bem estar das pessoas, em geral são pessoas carentes que vem lá do interior. 
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Sei da competência da Cátia, mas enquanto vereadora quero que tenhamos um 

atendimento mais humanizado no SUS, que facilite a vida do usuário, e quando se faz 

observações e críticas, são no sentido de dar voz aos munícipes, que não estão contentes 

com o serviço prestado e eles tem o direito. Disse ao administrador municipal e 

servidores que não ficam sempre na defensiva, pois não estamos aqui para nos 

confrontarmos, mas para prestar o melhor serviço possível ao cidadão.  Vereador  Jose 

Valdir Vivian,  saudou os presentes, comentou o final da polêmica do projeto 40 que 

repassa esse recurso para o Centro Comunitário, hoje foi aprovado por unanimidade, 

isso vem para o bem de todos que frequentam e usufruem desse centro. Comentou 

também que nem todos os municípios possuem um local como temos aqui a nossa 

Câmara de Vereadores, e para nós é uma satisfação termos esse local.  Enfatizou  que 

como vereador sempre defende o povo da cidade e do interior. Vereador Antônio 

Carlos Pedrolo, saudou os presentes, comentou da importância de manter o Centro 

Comunitário, e solicitou ao Prefeito para dar uma atenção especial na recuperação da 

tela do campo do internacional. Comentou audiência pública do GT Leite realizada aqui 

na Câmara, na última sexta-feira, um grupo de gestores, através de sindicato, 

agricultura, Emater, sicredi, cresol e administração municipal, a maioria dos prefeitos 

veio e assinou o decreto de emergência, é um balde de água no oceano, mas para quem 

acompanha a situação leiteira é o início de uma caminhada, que vai virar um efeito 

cascata, pois a situação é de todos os pequenos agricultores. Na mídia a propaganda 

enganosa de que o Agro negócio está bem, dando lucro, que os agricultores estão fortes, 

mas isso não é a realidade. Parabenizou a presidenta Marlise por ter trazido até nós o 

curso realizado quarta e quinta, nós vereadores participamos vários cursos na área de 

legislação e esse curso foi para tornar as pessoas mais humana, foi um investimento 

pequeno, estávamos em 24 pessoas e todos gostaram do curso. Foi um dos cursos mais 

importantes que fiz como vereador. Reforçou Convidou a todos para evento que será 

realizado, quinta-feira, às 19h30min, pela Assembleia de Deus na praça da cidade. 

Comentou que ano passado a Câmara de Vereadores ficou um saldo de R$ 114 mil 

reais, teve uma divulgação referente diárias, mas a Câmara viajou, buscou recursos, 

então alguns apoiaram alguma legislatura e não se elegeram, mas concorram de novo, 

são nove vagas, fácil passar. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, 

comentou suas indicações. Parabenizou o centro comunitário, que hoje foi votado por 

unanimidade esse projeto, que esse recurso vai ser bem aplicado, pessoas que dirigem as 

sociedades são honestas e com transparência. Disse que hoje a modalidade esportiva 

maior é o futebol de campo, temos que arremangar as mangas e fazer mais modalidades 

esportivas. A questão do leite, parabéns ao prefeito e a todos que estão na luta, é muito 

difícil se manter no interior só com o leite. O povo tem que se unir, o município se 

organizar, e nós lutar por dias melhores, por mais incentivo no interior. Vereador 

Marino Hermes, saudou a todos, desejou um bom ano de 2018 para todos, no final de 

quatro anos veremos o resultado de nosso trabalho, quem nós fomos, quem nós 

respeitamos, o que fizemos de bem. Ao prefeito municipal que não olhou sigla 

partidária, fomos a Brasília, entregamos pastas no Senado, nos Ministérios, deputados 

federais, se vier 30 a 40% do que trabalhamos já estamos satisfeitos. Obrigado ao 

prefeito por essa visão de crescimento, de se unir e parar com picuinhas internas, pensar 

num município melhor. Sobre o projeto não se votou antes por falta de explicações e 

vereadores não estarem a par, mas hoje foi explicado e votado por unanimidade, sendo 
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que o recurso vai ser repassado para a associação.   Quanto as colocações referente a 

farmacêutica, disse a todos que se houve alguma falha da Càtia pede desculpas, mas que 

conhece e sabe do caráter e capacidade de sua filha. Vereador Paulo Rogério Schweig, 

saudou a todos, comentou do projeto que já deveria ter sido votado, mas aqui em 

Tiradentes o povo é malicioso, é fácil falar, hoje ficou explicado e que bom que foi 

resolvido e votado. Apoiou ao Sadam na questão do baile do município, essa data 

sempre foi a Afusul que promoveu, que sabe que se fosse pela pessoa do prefeito 

também não teria concordado, nosso calendário de eventos temos que criar uma lei com 

o poder de trancar e isso não acontecer mais. A banda já estava contratada e a 

associação vai ter que arcar com a multa, deixou sua indignação. Nada mais havendo a 

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

sessão ordinária a realizar-se dia 12 de março 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 
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Ata nº 004/2018   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 12 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: Marisa Ines 

Neumann, 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 003/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade. Após foram lidos os ofícios, convites e indicações.   ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei nº 040/2017 que autoriza o ressarcimento a Associação 

Comunitária Integração, e dá outras providências obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei 39/2017 que 

altera os Artigos 20 e 29 da Lei Municipal 347/2002, de 17 de dezembro de 2002, 

obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 

Projeto de Lei nº 002/2018 que Abre Crédito suplementar especial por anulação de 

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

aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei 003/2018 que Altera a Lei 

Municipal nº 369/2003 de 23 de dezembro de 2003, estabelece o código tributário do 

município, consolida a Legislação Tributária e dá outras providências, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Continuam em 

estudo nas comissões os seguintes projetos:  Projeto de Lei nº 036/2017 que dispõe 

sobre a Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito. 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.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da 

palavra. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 19 de março 

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 
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Ata nº 005/2018  

  

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 19 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: Marisa Ines 

Neumann, 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 004/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade. Após foram lidos os ofícios, convites e indicações.   ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei nº 036/2017 que dispõe sobre a Complementação do Prefeito e 

Vice-Prefeito obteve o parecer contrário nas comissões e foi aprovado no plenário com 

sete votos favoráveis e um contrário, o voto contrário partiu da vereadora Marcia Muller 

Pedrolo.  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.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS:    Vereador Jose 

Valdir Vivian,  saudou os presentes, comentou início da colheita, temos a perspectiva 

de boa colheita, reforçou ao secretário de Obras que seja dada uma atenção especial na 

recuperação das estradas, com tapa buraco nos trechos piores para o escoamento da 

safra. Reforçou o convite para as comemorações do vigésimo sexto aniversário do 

município, com inauguração do posto de saúde e almoço gratuito, que todos os colegas 

se façam presentes neste ato público. Vereador Antônio Carlos Pedrolo, saudou os 

presentes, comentou homenagem realizada para o dia da mulher, ato bonito com a 

participação de aproximadamente oitocentos mulheres, parabenizou a administração 

pelo evento. Se referiu a inauguração do posto de saúde, obra iniciada na administração 

do João e concluída na administração do Alceu. Teremos daqui há alguns dias a 

inauguração do calçamento no loteamento Meinem, também obra iniciada na 

administração João com recursos de emenda do deputado Marco Maia, uma de muitas 

emendas que o deputado trouxe para o município, a qual será concluída pelo Prefeito 

Alceu. Comentou mudanças que estão acontecendo no município, empresas mudando 

de local, como o sicredi e órgãos públicos que serão mudados de lugares. Comentou 

almoço comunitário que será realizado, após a inauguração do posto, em homenagem ao 

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

agradeceu e parabenizou o Secretário de Obras, pelo atendimento de sua indicação em 

Lajeado dos Índios. Salientou o pedido do Zeca quanto a dar prioridade nos serviços de 

tapa buracos nos piores trechos de estrada, para o escoamento da safra. Comentou 

inauguração do novo posto de saúde que será realizada.  Salientou ainda, que como 

vereador busca e trabalha para o melhor de todos e não para o benefício de meia dúzia. 

Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 26 de março 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.  
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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 
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para trazer mais um médico para atender no município. Desejou a todos uma 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 
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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 
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mínimo e não é fácil. Ressaltou de trabalhar juntos e votar a favor dos projetos bons e 

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 
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Ata nº 008/2018   

  

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 09 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 007/2018, 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. Deu entrada o projeto de lei 005/2018 que autoriza o Poder 

Executivo Municipal fazer subvenção ao Hospital de Caridade de Três Passos e dá 

outras providências, que foi distribuído para analise nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes, comentou visita 

de agentes federais na aduana do Porto Soberbo. Foi instalado o programa da Receita 

Federal aonde será realizado controle do fluxo de pessoas e veículos. Na época do 

fechamento não havia esse controle, temos o lado negativo de que nós vamos ter que 

fazer o trabalho da Receita e temos o lado positivo que haverá um controle do 

movimento. Solicitou aos vereadores que vejam junto aos deputados a possibilidade de 

trazermos novamente o posto da Receita Federal no Porto Soberbo. Concedeu aparte a 

vereadora  Márcia Muller Pedrolo,  que colocou que em viagem a Porto Alegre esteve 

em audiência com o senhor Paulo Paz superintendente da Receita Federal, acerca da 

possibilidade de trazer novamente esse posto para o município e sugere que seja 

marcada uma reunião com prefeito, vereadores, representantes da  comunidade do Porto 

Soberbo para ir a Porto Alegre tratar desse assunto. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  

saudou os presentes, comentou indicação do passeio, problema sério, próximo ao bolão 

crianças correndo no meio da rua porque não tem passeio. Comentou projeto da cesta 

básica que até hoje não tivemos retorno, e essa lei existe desde 1996, então vamos ver se 

ela foi revogada e se não foi revogada por qual razão não está sendo cumprida.  

Consultando um jurídico o mesmo informou que 99% de chance de os funcionários 

ganharem a causa se entrarem na justiça.  Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou 

os presentes, parabenizou e agradeceu ao prefeito e secretário de obra o atendimento do 

seu pedido da reforma da ponte. Quanto a cesta básica espera que assim que a 

administração achar que tem condições comece a pagar essa cesta aos funcionários. 

Disse que vem de uma vida sacrificada na agricultura e sabe das dificuldades, sendo que 

tem funcionários do conselho que não recebem um salário mínimo.  Nada mais havendo 

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

próxima sessão ordinária a realizar-se dia 16 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 
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Ata nº 009/2018   

  

Ata da nona sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da Oitava 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 16 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 008/2018, 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 005/2018 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal fazer subvenção ao Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras 

providências, continua para analise nas comissões. D eu entrada o 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.     

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, 

comentou baile jantar dançante realizados nas comunidades de Esquina Brasil e Alta 

União, integração importante nas comunidades. Também sobre a safra de soja que está 

na reta final, preço está bom. Ao Secretário de Obras que veja as estradas que ainda 

falta fazer para que todos tenham um bom acesso.  Vereador Marino Hermes, saudou 

os presentes, se manifestou quanto a indicação do Paulo, e da importância em atender 

esse pedido devido a circulação de crianças nesse local, que seja feito com urgência esse 

quebra mola na Avenida, antes que aconteça algum acidente no local. Parabenizou ao 

Renatinho, pessoal de Sete Voltas pela conquista do título em Nova Candelária, e 

também da final do campeonato em Sete Voltas. Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 23 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 
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Ata nº 010/2018   

  

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 23 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 009/2018, a qual após colocada em discussão e posterior 

votação foi aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios e convites. 

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 005/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer 

subvenção ao Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras providências, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 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, continua em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Paulo Rogério Shweig, saudou os presentes, colocou que há muitas 

reclamações em relação as fichas que são retiradas nas segundas-feiras pela parte da 

manhã, que seria importante vereadores e secretário da saúde conversarem para 

encontrar outra alternativa. Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, 

comentou que é importante ver a respeito da entrega das fichas, talvez fazer uma 

diferenciação para pessoas do interior e da cidade, os da cidade estão mais próximos, as 

pessoas do interior até que chegam a fila está cheia. Concedeu aparte a Vereadora  

Marisa Ines Neumann,  que disse que já teve seis formas de agendamento, nenhuma 

dá certo, e a fila é necessária e nenhuma pessoa que vem fica sem agendamento. Quem 

tem convênio médico leva 45 dias para ser atendido. E na saúde todos são atendidos. 

Continuando sua fala, vereador Jose Valdir  disse que talvez para o pessoal do interior 

poderia se encontrar uma forma diferente. Que pelo IPE sua esposa também fez 

agendamento em abril e conseguiu para junho e precisa pagar a diferença. Difícil na 

saúde contentar a todos, mas nos municípios grandes é pior. Concedeu aparte ao 

vereador Paulo Schweig  que colocou que seria interessante os vereadores irem na 

saúde, acompanhar e ver o que realmente está acontecendo, que fez uma colocação, não 

quis dizer que está errado, sabe que a situação é difícil. Vereador Jose Valdir, concluiu 

sua fala dizendo que achar uma solução e não sacrificar o secretário, que está fazendo o 

possível dentro do que o município comporta. Agradeceu o secretário de obras pelo 

atendimento dos pedidos que estão sendo atendidos na medida do possível. Vereador  

Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, colocou que trouxe uma senhora para 

pegar ficha para consulta no posto de saúde, às quinze para as seis já havia cinco 

pessoas aguardando na fila. Se o agente de saúde pudesse marcar consultas seria uma 

opção. O que a vereadora Marisa falou é verdade, todos são agendados, o que o Paulo 

falou já fez umas cinco ou seis vezes, de ir lá e acompanhar o trabalho no posto de 

saúde. Disse que temos pessoas capacitas trabalhando na saúde e temos que valorizar, e 

que mesmo assim sempre há pessoas que saem descontentes e magoados com o 
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atendimento. Temos pessoas que não tem a consciência de valorizar o trabalho dos 

outros. Disse que tentou marcar pelo SUS uns exames em março e teria para junho, 

então fez particular. Isso teria que conversar e ver se teria como melhorar. Porque 

exames e consultas são caríssimas. E muitas pessoas não tem condições. Não é culpa da 

saúde, mas culpa dos nossos governantes tanto o federal quanto o estadual. Nada mais 

havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 30 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 
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Ata nº 011/2018   

  

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

da sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 30 

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 010/2018, 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, continua em estudo nas 

comissões. Deu entrada e foi distribuído nas comissões o projeto de Lei 007/2018 que 

autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 01 (um) 

farmacêutico e dá outras providências. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum 

vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a 

presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se 

dia 07 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 
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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 
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vez como vereador e foi a primeira vez que aconteceu algo assim, espera que não 

aconteça mais, 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 
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Ata nº 013/2018   

  

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 14 

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 012/2018, 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 007/2018 que autoriza a contratação 

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

providências, continua em estudo nas comissões. Projeto de Resolução 01/2018 que 

institui o Regimento Interno da Câmara Mirim da Câmara de Vereadores de Tiradentes 

do Sul, continua em estudo nas comissões.  Deu entrada e foi baixado para estudo nas 

comissões o Projeto de Lei 08/2018 que autoriza a contratação temporária de 

excepcional interesse público de 01 (um) professor(a) de séries iniciais e dá outras 

providências.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da palavra. 

Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 21 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 
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Ata nº 014/2018   

  

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 21 do 

mês de maio do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Jose  Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: 

Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Márcia 

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

vereadora Marlise Rosane Traesel não se fez presente por motivo de estar em viagem a 

Brasília a serviço da Câmara de Vereadores. Após a leitura Bíblica o vice-presidente 

solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior de número 013/2018, 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 

007/2018 que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 01 

(um) farmacêutico e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e 

foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Resolução 01/2018 que institui o 

Regimento Interno da Câmara Mirim da Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, 

continua em estudo nas comissões.  Projeto de Lei 08/2018 que autoriza a contratação 

temporária de excepcional interesse público de 01 (um) professor(a) de séries iniciais e 

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

unanimidade no plenário.      EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso 

da palavra. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 28 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 pelo senhor Vice-Presidente.  

 

Renato André Both       Valdir Jose Vivian   

Secretário                Presidente 
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Ata nº 015/2018   

  

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 28 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: Jose  Valdir Vivian, Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, 

Marisa Ines Neumannn, Márcia Muller Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both e 

Valdir de Almeida Bueno. Após a leitura Bíblica o vice-presidente solicitou ao 

secretário a leitura da ata da sessão anterior de número 014/2018, 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Resolução 01/2018 que institui o Regimento 

Interno da Câmara Mirim da Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, obteve o 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais 

havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 04 de junho 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 
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Ata nº 016/2018   

  

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 04 do 

mês de junho do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel,  verificou-se a presença dos 

vereadores: Jose Valdir Vivian, Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, 

Marisa Ines Neumannn, 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 015/2018, a qual após colocada em discussão 

e posterior votação foi aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios 

e convites.   ORDEM DO DIA: Entrada do Projeto de Lei nº 001/2018 do Legislativo,  

que Cria o Cargo de provimento em Comissão de Assessor Jurídico e de Assessor de 

Presidência e dá outras providências, ficou em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, comentou a 

questão da folha do município, que conforme exposição na audiência pública, a situação 

do município é preocupante. Vereador Marino Hermes, saudou os presentes, agradeceu 

a presença do Secretário de Saúde, na Câmara de Vereadores, para esclarecer o trabalho 

na saúde. Comentou situação de um cidadão que foi bem atendido na saúde. Que o 

salário da médica é tão questionado, mas se é tão fácil teria mais profissionais na saúde. 

Comentou do esporte representando o município e fazendo bonito. Parabenizou as 

Obras pelos trabalhos, que falando com o Secretário de Obras solicitou um serviço e no 

terceiro dia foi feito o trabalho. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a 

presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se 

dia 11 de junho 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 
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Ata nº 017/2018   

  

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 11 do 

mês de junho do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel,  verificou-se a presença dos 

vereadores: Jose Valdir Vivian, Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, 

Marisa Ines Neumannn, 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 016/2018, a qual após colocada em discussão 

e posterior votação foi aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios 

e convites.   ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 001/2018 do Legislativo,  que Cria o 

Cargo de provimento em Comissão de Assessor Jurídico e de Assessor de Presidência e 

dá outras providências, continua em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 18 de junho 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 

 

 
 Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, questão da semana passada, conversa em 

relação a equipe, reunião com o prefeito, onde tudo ficou esclarecido. O Prefeito ficou 

satisfeito por termos ido procurar, o prefeito vai ajudar com o valor de 200 reais com o 

ônibus por vez, e no momento que os jogos acontecerem aqui em Tiradentes a prefeitura 

vai pagar 50% do valor dos juízes. Quanto as colocações do Laércio referente recursos 

da educação, a educação gasta em média por ano desde a administração do João  32% 

foi o fechmqento do ano esde o início da administração do João, então quando se fala 

que a educação gasta muito,quando se investe em educação se investe em qualidade de 

vida. Isso da resultados no posto de saúde, e também nossos jovens estudam e se dão 

muito bem lá fora. Para clarear entrei na educação em 2008, hoje temos duas 

supervisoreas, eu tenho 40 horas, a professora geni 20, e a Ana Paula 20 horas, temos a 

auxiliar administrativo a Tânia, o Secretário, a Gessi 20 horas aprendendo o trabalho da 

Taãnia que estará de licença, temos hoje vago a vaga do CMD que n]ao está sendo 

ocupado, temos um sistema que em 2008 não existia, temos 44 professores com 20 

horas no quadro, cinco diretores com 40 horas, 4 c oordenadores pedagócigso com 20, 

horas, temos onze funcionários na s escolas, uma funcionária na casa da cultura, um 

pedreito lotado na educação, 4monitores na creche, ....10 motoristas, um responsável  

pelo transporte escoalr, dez cies na educação, os professores tem direito a sete horas de 

planejamento,.o cie é um estagiário mas não e regente de turma, isso equivale na 

educação 218 funcionário, dessses 95 está em educação, o piso nacional do professor é 

2.455,00 para 40 horas, no trasnprote escolar temos dez itinerários, três linhas por dia, 

roda 1.246,60 km por dia, puxamos 226 alunos para o estado, gastamos ano passado 

1.135.169,00 em transporte escolar, o estado repassou para puxar os alunos do estado 

329.325,00 então a prefeitura puxa bancou dos cofres públicos 805,444,00 ,uito 

dinheiro só no transporte. Temos 445 alunos crianças matriculadas,o retorno pelo FNE 

por aluno por ano 4.145,66, o aluno que puxamos para o estado não ganhamos nada, 

aluno matriculado na rede municipal é dinheiro para o município. Então quando esses 

meneinos vem pedir para ajudar nós ajudamos, a questão da merenda além do transporte 

esoclar, a merenda o aluno da creche o município ganha um real e sete centavos por 

refeição para a criança, 0,36 para o ensino fundamental. A escola ainda tem merenda 

nas escolas porque a prefeitura banca. É um custo altíssimo, e se não aterdemos os 

sitema dentro da educação que devem ser monitorados, não vai retornar nenhum valor. 

A educação é fora do comum o quanto que se trabalha lá dentro, e ainda temos 

obrigação de fazer a educação continuada, a Paula é coordenadora, parceira a Elaine 

Heck, a Geni e a Grace Feller. A Marisa trabalha na questão da educação conectada, a 

partir da internet tudo vai ser inovado até 2024, estou fazendo curso online via governo, 

e não tem dizer eu não quero, temos que ser nós, porque somos nós. Quando se fala na 

educação se atinge muita coisa, por exemplo a noite cultural natalina, se preparando 

para o final do ano fazer um espetáculo. Tem as questão da educaçõao fiscal, outro 

resultado são com as olimpíadas escolares. Tudop é resultado do trabalho que vem 

acontecendo.  

 

Marlise Rosane Traesel,  saudou  os presentes, comentou projeto vereador Mirim, estou 

coordenando, começou a trabalhar com as escolas com apoio da secretaria de educação, 

apresentou em todas as escolas, conversou com todos os diretores, a partir de amanhã 

vai fazer visitas nas escolas e colocar o projeto para os alunos, e motivar a participação. 



 

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 
 

 

 
O partido vai ser a escola, não vai ter sigla partidária, as eleições estão previstas para 

acontecerem antes do recesso escolar, e em agosto fazer a posse aqui na Câmara com 

solenidade que já estamos organizando.  

 

 

 

 

 


