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Ata nº 032/2018   

  

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 15 

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: 

Hélio Hermann, 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 031/2018, a qual, após lida, colocada em discussão e 

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

Indicações.  ORDEM DO DIA: Entrada do Projeto de Lei nº 20/2018 que autoriza o 

Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – 

Agencia de Fomento /RS para saneamento e Meio Ambiente, foi distribuído para estudo 

nas co  missões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ricardo Jose Hartmann, 

saudou os presentes, parabenizou os professores pelo seu dia, ressaltou que o salário no 

município está sendo pago em dia, que no estado não é assim. Que o professor pela 

importância que tem na sociedade, deveria ser muito mais valorizado.  Comentou sua 

indicação quanto a limpeza na Aduana e da necessidade de fazer um cronograma, para 

deixar o local sempre limpo, tendo em vista ser um local público e entrada do País, aonde 

transitam muitas pessoas. Disse que o prefeito esteve em Porto Alegre e voltou otimista 

da reunião com o superintendente do patrimônio público, aonde foi muito bem recebido 

e parece que vão passar o patrimônio uns 20 anos para o município administrar e aí poder 

investir.  Parabenizou o prefeito por estar indo atrás para resolver as questões do 

município. Vereadora Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, disse que os 

professores estão de parabéns, a mídia deu um foco especial aos professores, e o que 

chamou a  tenção é que nas universidades temos 19,32% fazendo graduação para ser 

professor, pouca gente, amanhã ou depois vai faltar professores.  No município a nível de 

magistério também são poucos cursando. Desejou aos professores e familiares os 

parabéns, disse que não temos mais tanto problema nas escolas como já tínhamos, nos 

municípios pequenos é um paraíso, quando vemos tudo que acontece nos lugares maiores. 

Reportou-se as eleições, estamos no segundo turno, agradeceu a nível de Tiradentes do 

Sul, disse que muita coisa se perdeu nessa caminhada, Lula preso, mas o povo reconhece 

que o Partido dos Trabalhadores fez a diferença no município. E a nível nacional não 

precisa mais ter todos esses partidos, só o Partido dos Trabalhadores e o partido ante 

trabalhadores. Aqui no município a mesma coisa, não votaram em seu partido no primeiro 

turno, ou não existe outro partido em Tiradentes do Sul, pois a nível de presidente o 

partido não é representado e fez essa votação fantástica. Concluiu parabenizando 

Tiradentes do Sul, e parabenizando o partido dos trabalhadores, ressaltou que está todo 

mundo com o rabo preso aí fora, vamos enfiar para a cadeia quem merece e que vá um 

atrás do outro.  Vereadora Marlise Rosane Traesel, saudou os presentes, parabenizou as 

crianças, e em nome dos  vereadores Mirins cumprimentou todas as crianças que estão 

sendo muito bem representadas aqui na Câmara.  Hoje dia do professor, parabéns a toda 

a classe. Desejou boas vindas ao Mário Klunk, Enio Jose Dill, e Hélio Herrmann, sejam 

bem-vindos e que tragam bons frutos para Tiradentes. Nada mais havendo a tratar a 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão 
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ordinária a realizar-se dia 29 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 

 

 

 

 


