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Ata nº 041/2018   

 

Ata da quadragésima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período 

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

do dia 17 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: 

Sob a presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos 

vereadores: Marino Hermes, Jose Valdir Vivian, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines 

Neumannn, Renato Andre Both, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e 

Paulo Rogério Schweig.   Após a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário que 

procedesse a leitura da ata da sessão anterior de número 040/2018, a qual, após lida, 

colocada em discussão, e posterior votação, foi aprovada por unanimidade no plenário.  

Após foram lidos os demais ofícios e indicações.  ORDEM DO DIA:  Projeto de lei nº 

27/2018 que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 01 

(um) professor(a) de língua portuguesa e dá outras providências, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de 

Resolução nº 003/2018, que Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras 

providências ficará em estudo e dará prosseguimento no próximo ano. Entrada 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, ficará em estudo e dará 

prosseguimento no próximo ano. Após foi realizada a eleição para a Mesa Diretora do 

ano de 2019. Indicados os candidatos pelas bancadas conforme rege Art.19 § 3º e Art. 22 

do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, concorreram a presidência da casa os 

vereadores Marisa Ines Neumamm e Paulo Rogério Schweig. Após a votação realizou-se 

a contagem dos votos, recebendo cinco votos a vereadora Marisa Ines Neumann e quatro 

votos o vereador Paulo Rogério Schweig. Para vice- presidente o candidato vereador 

Renato Andre Both recebeu sete votos válidos e dois votos foram em branco.  Para 

primeira secretária a candidata vereadora Marlise Rosane Traesel recebeu oito votos 

válidos e um voto foi em branco. Segundo secretário candidato José Valdir Vivian, 

recebeu oito votos válidos e um voto foi em branco.  A Mesa Diretora para o Exercício 

de 2019, ficou assim constituída: Presidente Marisa Ines Neumann, Vice-presidente 

Renato Andre Both, Primeira Secretária Marlise Rosane Traesel, Segundo Secretário Jose 

Valdir Vivian. A mesa assume os trabalhos a partir de 1º de janeiro de 2019.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  Marino Hermes,  saudou os presentes. Se 

reportou aos colegas, dizendo que a Márcia e o Rogério vieram a esta casa em busca de 

apoio para realizar a cirurgia de sua filha, que cada colega busque uma solução, uma 

saída, uma ajuda para auxiliar de alguma forma essa família.  Comentou colocação do 

colega Zequinha quanto ao programa mais médicos, a médica que temos agora em 

Tiradentes do Sul, dessa vez uma brasileira, e o valor pago ficará no nosso país.  Finalizou 

dizendo que acredita no município, desejou um feliz natal e um 2019 iluminado pelo pai 

do céu a todos. Vereadora Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes. Agradeceu a 

confiança e disse que a coligação está solida. Prevaleceu a democracia. Em 2019 no 

Legislativo vai ser cumprido a Lei orgânica e o Regimento interno com todas as honras 

que o povo de Tiradentes do Sul merece. Todos os projetos que vierem em benefício serão 

aprovados. Nos mais médicos, Tiradentes do Sul conseguiu sim uma médica, que bom, 

mas não se preencheu todas as vagas. Quando se fala de um país, o Brasil tem sua bandeira 

e sua constituição e ninguém deve interferir, em Cuba se investe cem por cento em 
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educação. E o nosso pessoal que estuda e se forma em universidades federais deveria 

contribuir ao menos cinco anos com trabalho gratuito no pais. Disse a todos que  nenhum 

ano novo se constitui se mantivermos as críticas, devemos ter o compromisso de buscar 

emendas parlamentares para desenvolver porque nenhum município se desenvolve 

somente com recursos próprios. Desejou um feliz natal e próspero ano novo a todos.  

Vereador  Ricardo Jose Hartmann, saudou os presentes,  comentou programação do  

Natal Luz, parabenizou a banda pela bela apresentação, e também as  demais 

apresentações. Comentou formatura da Escola Estadual Básica Tiradentes e os 60 anos 

de história da escola. Cumprimentou a nova mesa diretora e disse da certeza que vai ser 

feito um belíssimo trabalho em 2019. Convidou a todos para participar da Festa dos 

navegantes no Porto Soberbo. Vereadora  Marcia Muller Pedrolo,  saudou  os presentes, 

disse que estamos chegando ao final da segunda sessão legislativa do mandato. Comentou 

a batalha da Márcia e do Rogério. Chegando ao fim da segunda sessão legislativa, foi um 

ano de trabalho e realizações. Onde se dedicou com responsabilidade e compromisso, tem 

orgulho em sempre defender os interesses do povo e jamais interesses particulares. Os 

privilégios devem ser sempre combatidos. Sempre pautou sua conduta dentro da 

cordialidade e respeito a opiniões, mas discordou de projetos que foram aprovados por 

essa casa. Parabenizou a presidente Marlise pela forma imparcial que conduziu os 

trabalhos dessa casa. Disse que espera que a futura presidente dessa casa lembre e 

conduza os trabalhos acima de questões partidárias. Disse aos colegas que foi um prazer 

estar com eles esse ano, e de sua parte tudo fica no campo político nada no campo pessoal. 

Por último reforçou  que está sempre à disposição, pois o trabalho do parlamentar não se 

limita a vir na sessão. Vereador  Jose Valdir Vivian, saudou os presentes. Ao Rogério e 

a Márcia  disse que podem contar com os vereadores, vamos ajudar de uma forma ou 

outra, fazer uma rifa, ou uma ação entre amigos, um pequeno esforço pode causar um 

grande benefício. Saudou a Marlise a primeira presidente mulher dessa casa e agora 

teremos a Marisa. Ressaltou que acordos devem ser cumpridos.  Desejou um Feliz Natal 

e Próspero ano novo para todos. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes,  

parabenizou o encontro de sexta à noite, todos estão de parabéns. Parabenizou em nome 

do Claudenei  os 60 anos de história da nossa escola.  Parabenizou a Marisa e desejou um 

bom trabalho, agradeceu os quatro votos que recebeu, assim funciona a democracia. 

Espera que sejam mais atendidos em seus pedidos, em especial no que se refere aos 

quebra molas antes que aconteça algum acidente. Desejou a todos um Feliz Natal.  

Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes. Ao Rogério disse que tem um 

caso parecido na família, é sofrido, mas pode contar com sua pessoa, que nunca vai deixar 

de ser solidário. Disse que desde que se elegeu sempre se propôs ajudar os trabalhos na 

defesa do município. Disse que deixou sua marca no esporte. Sempre na luta política e 

em casa, faz as coisas com dedicação. Quanto as indicações concorda que não se pode 

fazer tudo de uma hora para outra, mas espera que o Prefeito que é o nosso prefeito  possa 

atender a todos. Parabenizou a Marisa, desejou um bom trabalho e vai trabalhar junto. 

Desejou um Feliz natal e próspero ano a todos, que 2019 seja melhor que 2018. Que Deus 

ajude a todos. Vereador Renato Andre Both,  saudou a todos.  Na última sessão 

comentou sobre os CCs, na semana muitas ligações, muita gente querendo ver o circo 

pegar fogo, mas o que falo no gabinete falo em público também, falou dos CCs, falou de 

dez CCs, que não tem nada contra CC nenhum, se referiu quanto aos cargos e secretarias, 

sabe que o prefeito entendeu sua colocação.  Quando nós nos coligamos, era tudo bonito, 
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que cada um tem que fazer a sua parte, não é porque colocou um adesivo no carro vai ter 

quatro anos de emprego. Todos trabalharam. Disse que se hoje está na política é por causa 

que o Prefeito o convidou, mas tem sua posição. Apenas pequenas coisas que possa se 

corrigir e melhorar. Agradeceu a todos os secretários que atenderam as indicações. Disse 

que algumas indicações fez na Câmara e outras pessoalmente, porque as vezes quando se 

faz indicações aqui na Câmara, quando se chega no lugar já tem outros padrinhos. 

Desejou a todos um bom 2019, reiterando que todos estão aqui para trabalhar pelo 

município e para as pessoas. Vereadora  Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes.  

Reportou-se a Câmara Mirim, aonde solicitou aos vereadores mirins que viessem hoje dar 

seu depoimento sobre o projeto. Nas escolas os alunos se interessaram pela política e pelo 

que acontece no município. Comentou sexta-feira muito bonita as apresentações, no 

sábado muito bem organizada a formatura dos alunos, fiz parte dos 60 anos de história 

dessa escola, foi bom e gratificante participar desse evento. Parabenizou a nova mesa 

diretora, desejou excelente trabalho em 2019. Que continue essa parceria boa entre os 

vereadores, que fez o máximo para atender todas as demandas. Desejou a todos um Feliz 

natal e Próspero ano novo. Finalizou dizendo que se sente orgulhosa em ter sido a 

primeira presidente dessa casa. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a 

presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se 

dia 18 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.  

 

Renato Andre Both        Marlise Rosane Traesel   

Secretário        Presidente   


