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Ata nº 009/2019   

 

Ata da sétima sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da Sétima 

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

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

vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores: Marlise Rosane 

Traesel, Paulo Rogério Schweig,  Ricardo Jose Hartmann, Jose Valdir Vivian,  Márcia 

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

a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior de 

número 008/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações e ofícios.  ORDEM 

DO DIA: Entrada Projeto de Lei nº 06/2019 que dispõe sobre a política municipal de 

proteção aos Direitos da Criança e do adolescente, e sobre o conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do adolescente, bem como dispõe sobre o fundo Municipal dos 

direitos da criança e do adolescente, e o Conselho tutelar, foi distribuído e ficou em estudo 

nas comissões.   Entrada projeto de Lei nº 07/2019 que autoriza o Poder Executivo a 

firmar acordo judicial nos autos da ação nº 9000629-32.2017.8.21.0075, em que são 

partes a Câmara Municipal de Vereadores de Tiradentes do Sul, o município de 

Tiradentes do Sul e Jaime Luis Behrenz, foi distribuído e ficou em estudo nas comissões. 

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, continua em estudo 

nas comissões. Resolução 003/2018 que dispõe sobre a instituição de código de ética e 

decorro parlamentar, continua em estudo nas comissões.  Projeto de Lei 004/2019 que 

autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Médico em razão de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e dá outras 

providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os 

presentes, lamentou o fato do  agricultor que está desaparecido a três dias, um sofrimento 

para a família. Comentou sobre a safra, que o tempo está ajudando. Referiu a alegria de 

ver o trabalho realizado pelo prefeito e secretários na recuperação das estradas. Alegria 

também o professor que hoje vai dar o curso com esclarecimentos para os vereadores, do 

que o vereador pode fazer. Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes. 

Referiu que será uma noite especial de formação. Quanto as lixeiras na praça, referiu que 

a administração tinha em toda a praça pública lixeiras, orgânicas e recicláveis, aconteceu 

que as pessoas não sabiam utilizar as lixeiras. As pessoas levavam os lixos da casa e 

colocam nas lixeiras. Chegavam para recolher na segunda o lixo reciclável e estava tudo 

misturado, o orgânico com o reciclável. E hoje o único lixo que vê jogado na praça, não 

são as pessoas da comunidade, são os jovens que ocupam a praça que deixam jogado. As 

escolas trabalham a preocupam com o lixo, a educação sempre que faz um evento limpa 

o pátio após o evento, os alunos colaboram. São pontos estratégicos que foram solicitados, 

mas lembrou que nesses locais já tínhamos lixeiras, então tem que ser conversado sobre 

isso. Referiu que, formação continuada, é uma constante para todos nós que estamos em 

cargos públicos, nas escolas e frente ao povo, o povo de Tiradentes do Sul  merece uma 

atenção especial. A formação veio para trazer informação e conhecimento. O 

conhecimento deve fluir de igual para igual. Nada mais justo que trazer o palestrante até 

nós, para esclarecer nossas dúvidas, para que possamos atender cada vez melhor o povo 
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de Tiradentes do Sul. 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 abril de 

2019, no mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai 

assinada por mim Secretária e pela senhora Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

   

 


