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Ata nº 023/2017 

 

Ata da vigésima terceira sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, 

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

sete de agosto do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos 

vereadores: Marisa Ines Neumann, Marino Hermes, Renato Andre Both, Jose Valdir 

Vivian, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e Paulo Rogério Schweig. A 

vereadora Marlise Rosane Traesel, não se fez presente está afastada por 15 dias em 

repouso após cirurgia.   Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao vice secretário à 

leitura da ata número 022/2017, a qual após lida e colocada em discussão obteve o 

parecer favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Após procedeu-se a 

leitura dos ofícios, convites e indicações.  ORDEM DO DIA: Nenhum projeto em 

pauta.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes, parabenizou a aluna Natália da escola Marechal, por estar representando o 

município em salto em distância. Teceu comentários a respeito do pedido dos alunos, 

enfatizando a importância do município em legalizar um ônibus para realizar os 

transportes para participação em jogos fora do município. Vereadora Marisa Ines 

Neumann, saudou os presentes, prestou homenagem a todos os pais. Questão do 

transporte escolar, caminhar dois mil metros faz bem, o transporte escolar está se 

tornando inviável, vamos ter que ver a realidade. Relevante os alunos viajarem, as 

oportunidades estão aí, vão buscar e conhecer. Parabenizou a Natália, atletismo é uma 

modalidade as vezes não valorizada por ser individual, mas está representando o 

município e é uma caminhada de sucesso, destacou que saltar quatro metros e 21 

centímetros, vemos aí um potencial. Vereador Marino Hermes, saudou os presentes, 

desejou sucesso aos alunos, bom vir para a Câmara conversar. Comentou suas 

indicações, nove vereadores e um prefeito, não pode passar o tempo e não sermos 

ouvidos e atendidos como deveríamos.  Temos que trabalhar mais, com 

responsabilidade com o povo.  Vereador Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, 

parabenizou a Natália, reportou-se ao vereador Marino, que disse que por vezes não 

somos atendidos, destacando que somos filhos de Tiradentes e queremos o 

desenvolvimento. Olhando esses alunos vemos a necessidade de ter uma área industrial 

que gere oportunidade de empregos para jovens poderem ficar em Tiradentes, vai lutar e 

pede apoio a todos os vereadores para trazer empregos para Tiradentes, queremos fazer 

um trabalho bonito, mas é difícil quando vemos as atitudes de políticos a nível de Pais. 

Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, comentou suas indicações, faz 

poucos pedidos porque o trabalho principal do vereador é fiscalizar as ações do 

Executivo. Visitar essa universidade em Santa Maria é importante, quanto mais estudo 

tiverem nossos jovens, melhor para o município futuramente ser administrado. Com 

quase 25 anos de município, muitos problemas ainda temos para resolver, mas temos 

que ter calma porque o possível está sendo feito.  Vereador Antônio Carlos Pedrolo, 

saudou os presentes, em especial os alunos, parabenizou a Natália  que tão bem está 

representando o nosso município, parabenizou os pais pela passagem do seu dia. Quanto 

as  indicações, tivemos notícia boa de que a Defesa Civil conseguiu 109 mil reais para 

refazer as  pontes no limite com Crissiumal. Sobre o pedido dos alunos, os vereadores  

 



 

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 
 

 

 
com certeza vão ver o possível que podem fazer para ajudar. Destacando a importância  

do esporte, se referiu ao varzeano,  esperamos que tenhamos um bom campeonato.  

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

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 21 de agosto de 2017, no 

mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim 

Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

 

Marlise Rosane TRaesel       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretária                 Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


