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Ata nº 003/2019   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 18 do mês de 

fevereiro 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,  Ricardo Jose Hartmann, Jose Valdir Vivian,  

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

Após a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura do Pedido de 

Informação, Indicações e convites.  ORDEM DO DIA:  Em pauta emenda ao projeto de 

Lei 001/2019 e Projeto de Lei nº 001/2019  que “Concede revisão geral anual aos 

servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso X do artigo 37 

da Constituição Federal e dá outras providências”, que ficou em estudo nas comissões. 

Desarquivamento e reinício da tramitação do 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. Desarquivamento e reinício da tramitação da Resolução 

003/2018 que dispõe sobre a instituição de código de ética e decorro parlamentar. 

Formadas as comissões permanentes para o ano Legislativo   2019 que ficaram 

constituídas: Comissão de Justiça e Redação- Presidente José Valdir Vivian Vice 

Presidente Paulo Rogerio Schweig e Membro Marcia Muller Pedrolo, 1º suplente Marlise 

Rosane Traesel, 2º suplente Renato André Both, 3º suplente Valdir de Almeida Bueno. 

Comissão de Finanças e Orçamento- Presidente Marlise Rosane Traesel; Vice-Presidente 

Ricardo José Hartmann; membro Valdir de Almeida Bueno, 1º suplente Jose Valdir 

Vivian, 2º suplente Paulo Schweig, 3º suplente Marcia    Muller Pedrolo. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida  Bueno,  saudou os 

presentes, comentou seu  trabalho da Câmara em benefício da população de Tiradentes. 

Agradeceu trabalho do secretário de Obras, tapa buracos que solicitou, disse que o Zeca 

se criou no interior e sabe das dificuldades das pessoas do interior. Reportou-se ao 

vereador Renato, dizendo que que não costuma falar pelas costas, a questão da água do 

Olarias, conversou com a comunidade e eles disseram que o edil nunca falou com as 

pessoas da diretoria. Também quanto aos cento e dezesseis pedidos que o vereador disse 

que teve atendidos, isso para os demais vereadores é uma vergonha, então não adianta 

pedir para secretário, temos que pedir para o vereador. Disse que muito tem lutado e 

trabalhado pelo pessoal da  agricultura e também da cidade, tudo pela comunidade 

tiradentense. Que o vereador Renato não venha falar bobagem, não concorda de dizer 

uma coisa na tribuna e depois outra, não leve a mal, mas não quer que se repita, quando 

tiver alguma cosia venha falar com sua pessoa primeiro.   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 fevereiro de 2019, no mesmo local e no mesmo horário. 

Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pela senhora 

Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 


