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Ata nº 018/2018   

  

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 18 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 017/2018, 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 dá outras providências, continua em 

estudo nas comissões. Entrada do Projeto de Lei 11/2018 que Autoriza o Município de Tiradentes 

do Sul efetuar concessão ao Hospital  de Caridade de Três passos, e dá outras providências.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, 

comentou questão da semana passada, em relação ao esporte, conversa com membros da equipe, 

reunião com o prefeito, onde tudo ficou esclarecido. Destacou que o prefeito ficou satisfeito por 

termos ido procurar, que o município vai ajudar com o valor de duzentos reais nas despesas do 

ônibus por viagem, 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, 

disse que a educação gasta em média, por ano, desde a administração do João, 32%, que quando 

se fala que a educação gasta muito, ressalta-se que quando se investe em educação, se investe em 

qualidade de vida. Isso dá resultados inclusive no posto de saúde, e nossos jovens estudam se 

preparam para ficar no município e quando saem se dão muito bem lá fora. A Vereadora 

apresentou um relato com os números da educação, funcionários lotados, gastos com o transporte 

escolar nas escolas do município e estado. Comentou a questão da merenda escolar. A educação 

conectada, a partir da internet tudo vai ser inovado até 2024, que está 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, aonde estamos nos 

preparando para o final do ano fazer um espetáculo. Tem a questão da educação fiscal, outros 

resultados são com as olimpíadas escolares. Ressaltou que tudo é resultado do trabalho que vem 

acontecendo. Vereadora Marlise Rosane Traesel,  saudou  os presentes, comentou projeto 

vereador Mirim, o qual está coordenando, que 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. 

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

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 25 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 

  

 

 

 


