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Ata nº 030/2018   

  

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 01 do 

mês de outubro 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, Mario Luis Klunk, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, 

Márcia Muller Pedrolo, Enio Jose Dill, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. 

Após a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário que procedesse a leitura da ata 

da sessão anterior de número 029/2018, a qual, após colocada em discussão e posterior 

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

ORDEM DO DIA: Projeto 18/2018 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado 

por unanimidade no plenário. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de 

Almeida Bueno, saudou os presentes. Comentou baile anual da comunidade de Novo 

Planalto, admiração pelas pessoas que ainda se dedicam e trabalham pela comunidade. 

Também a festa de Alta União pessoas que trabalham pela comunidade. Quanto a 

construção de passeios na cidade, disse que foi o primeiro vereador que pediu para que 

fosse feito os passeios e até o momento não foi atendido, talvez por falta de recursos ou 

por não querer atender os pedidos. Temos que tentar trabalhar juntos e que o Secretário 

também tem autonomia e poderia cobrar do prefeito, com certeza um dia querem 

concorrer a um cargo político e devem atender e valorizar os pedidos dos vereadores. 

Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, parabenizou a comunidade de Alto 

União pela festa anual. Comentou que começa a colheita do trigo, que aos poucos estão 

recuperando as estradas. Comentou período político, eleições que se aproximam, o 

desânimo em fazer política no momento difícil que passam os políticos, devido aos 

escândalos que acontecem no país, mas vai ter aqueles que vão se eleger e comandar o 

país, mas acredita que vai haver muitos votos brancos e nulos. Vereadora Marisa Ines 

Neumann,  saudou os presentes, se referiu as eleições, dizendo que na educação fiscal, 

começamos a pensar, tanto se fala em corrupção, mas a sonegação é dez vezes maior que 

a corrupção, no Rio Grande do Sul, tem duas mil  empresas que estão enriquecendo e 

devendo três  bilhões para o governo, mas as empresas que não pagam impostos ninguém 

fica sabendo. Ressaltou que sejamos todos honestos. Vereadora Márcia Muller Pedrolo, 

saudou os presentes, em especial seu pai, que disse ser seu orgulho e inspiração política. 

Como a vereadora Marisa falou  da eleição, disse que está visitando as pessoas, que está 

bom fazer campanha, é bom visitar e escutar as pessoas, que sai todos os dias, que adora 

fazer campanha. Parabenizou o Marino pela atitude em ceder a cadeira na Câmara, que 

estamos numa coligação. Disse que não costuma cumprimentar tudo mundo, até porque 

no regimento interno diz que não pode. Disse ainda que ano passado pediu que fosse feito 

uma iluminação rosa na Câmara, talvez ainda saia esse ano, mas se não for feito espera 

que isso seja feito no ano que vem. Se reportou a Campanha Outubro Rosa, que é uma 

questão extremamente relevante para a saúde pública, Outubro Rosa, que tem por objetivo 

conscientizar todas as mulheres da importância de fazer a prevenção do câncer de mama,   

a cada ano que se passa a campanha vem ganhando adesão no mundo todo, pois visa 

chamar a atenção para a problemática do câncer de mama e a importância  do diagnóstico 

precoce, pois é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo, devido à baixa chance 
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de cura se não tratado logo no início. Mas deve ser tratado nos doze meses do ano, pois a 

doença é implacável. O tratamento é gratuito pelo SUS e tem direito ao tratamento no 

máximo 60 dias a partir do diagnóstico. A saúde é um direito fundamental protegido pela 

nossa constituição, então não é falta de lei, para garantir o tratamento e a prevenção, mas 

as vezes falta de compromisso social. Vereador  Enio Jose Dill,  saudou os presentes, 

agradeceu o Marino pela cedência dos 30 dias.  Parabenizou os empreendedores da 

Tiradentes Escavações, na pessoa do Leandro, Jair e Rodrigo, pela coragem em 

empreender aqui em Tiradentes do Sul, o que gera emprego, renda e desenvolvimento 

para o nosso município. Que a nossa administração possa voltar os olhos para essa 

empresa, montar um projeto, para que essas máquinas possam ser bem aproveitadas, 

principalmente fazendo melhorias no nosso setor primário. Sempre temos pessoas que 

empreendem na agricultura e querem melhorar sua propriedade na produção de alimentos.  

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

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 08 de outubro 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 

 

 

 


