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Ata nº 008/2018   

  

Ata da oitava sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 09 do mês de 

abril do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da 

vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Paulo Rogério 

Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Jose Valdir Vivian, Márcia 

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

a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior de 

número 007/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios, convites e indicações.   ORDEM 

DO DIA:  Decreto Legislativo 001/2018 que dispõe sobre a instituição da Câmara Mirim 

na Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, continua em estudo nas comissões. Deu 

entrada o projeto de lei 005/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer 

subvenção ao Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras providências, que foi 

distribuído para analise nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 

Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes, comentou visita de agentes federais na 

aduana do Porto Soberbo. Foi instalado o programa da Receita Federal aonde será 

realizado controle do fluxo de pessoas e veículos. Na época do fechamento não havia esse 

controle, temos o lado negativo de que nós vamos ter que fazer o trabalho da Receita e 

temos o lado positivo que haverá um controle do movimento. Solicitou aos vereadores 

que vejam junto aos deputados a possibilidade de trazermos novamente o posto da Receita 

Federal no Porto Soberbo. Concedeu aparte a vereadora  Márcia Muller Pedrolo,  que 

colocou que em viagem a Porto Alegre esteve em audiência com o senhor Paulo Paz 

superintendente da Receita Federal, acerca da possibilidade de trazer novamente esse 

posto para o município e sugere que seja marcada uma reunião com prefeito, vereadores, 

representantes da  comunidade do Porto Soberbo para ir a Porto Alegre tratar desse 

assunto. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, comentou indicação 

do passeio, problema sério, próximo ao bolão crianças correndo no meio da rua porque 

não tem passeio. Comentou projeto da cesta básica que até hoje não tivemos retorno, e 

essa lei existe desde 1996, então vamos ver se ela foi revogada e se não foi revogada por 

qual razão não está sendo cumprida.  Consultando um jurídico o mesmo informou que 

99% de chance de os funcionários ganharem a causa se entrarem na justiça.  Vereador 

Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, parabenizou e agradeceu ao prefeito e 

secretário de obra o atendimento do seu pedido da reforma da ponte. Quanto a cesta básica 

espera que assim que a administração achar que tem condições comece a pagar essa cesta 

aos funcionários. Disse que vem de uma vida sacrificada na agricultura e sabe das 

dificuldades, sendo que tem funcionários do conselho que não recebem um salário 

mínimo.  Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando 

os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 16 de abril 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 

 


