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Ata nº 031/2018   

  

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 08 

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, especialmente sua filha que compareceu na sessão, 

a juventude do Palmeiras, disse que se elegeu vereador para trabalhar pela comunidade. 

Nem sempre somos atendidos, mas estamos fazendo nosso trabalho, e espera que essa 

indicação de terraplenagem na sede do Palmeiras seja atendida. Vereador  Jose Valdir 

Vivian,  saudou os presentes, disse que é gratificante ver as pessoas na câmara 

reivindicando melhorias, que apoia a indicação do colega Bueno e que também vai falar 

com o Prefeito para atender essa indicação de terraplenagem na sede do Palmeiras em 

Lajeado dos Indios. Comentou quanto as eleições, muito demorado, pessoas três horas na 

fila, parabenizou os eleitos de todos os partidos, nossa região está bem representada, 

vamos ver se os eleitos vão trabalhar pelo nosso povo sem fazer falcatruas. Vereadora  

Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes, disse da importância  das atividades 

esportivas nas comunidades. Que sempre defende a prática de esportes e que temos que 

desenvolver atividades esportivas também para as mulheres. O esporte vai se fortalecer 

quando as nossas crianças forem valorizadas e possam participar de varzeanos, 

valorizando gente do município e trazendo menos pessoas de fora para jogar aqui.   Nada 

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

para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 15 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 

 

 

 

 


