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Ata nº 044/2019 

Ata da quadragésima segunda sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período 

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

do dia 16 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO 

EXPEDIENTE: Sob a presidência da vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a 

presença dos vereadores; Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir Vivian,  Marino Hermes, 

Valdir de Almeida Bueno,  Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo, Ricardo Jose 

Hartmann e Renato Andre Both.   Após a leitura Bíblica, a presidente solicitou a secretária 

a leitura da ata da sessão anterior de número 043/2019, a qual após colocada em discussão 

e posterior votação foi aprovada por unanimidade no plenário.   ORDEM DO DIA:  

Projeto de Lei 33/2019 que autoriza o Executivo Municipal a vender lotes, efetuar 

averbação das benfeitorias, pagamento das escrituras e isentar o recebimento do ITBI e 

certidões, dos beneficiários do programa nacional de habitação urbana – PNHU e dá 

outras providências, obteve o parecer contrário nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 34/2019 que dispõe sobre a contratação 

emergencial de professores para a rede municipal de ensino, obteve o parecer contrário 

nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Resolução 04/2019 que 

designa ouvidor geral e ouvidor substituto da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, 

sendo designado o ouvidor geral o vereador Valdir de Almeida Bueno e o ouvidor 

substituto vereador Paulo Rogério Schweig. Eleição da mesa diretora para o ano de 2020, 

eleita por unanimidade. Presidente  vereador Jose Valdir Vivian, vice-presidente vereador 

Renato Andre Both, secretária vereadora  Marlise Rosane Traesel, vice-secretário 

vereador Valdir de Almeida Bueno. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Marino 

Hermes, saudou os presentes, homenageou o Rui Caeppel, pela participação constante 

nas sessões. A presidente que tocou os trabalhos durante o ano, sempre pelo melhor pela 

casa.  Ao novo presidente, a responsabilidade vai ser enorme, um ano político e 

precisamos dessa casa em harmonia. Vamos ficar marcados para sempre. Se errou pede 

desculpas, mas agradece a todos pelo ano e desejou que o ano de 2020 seja de sucesso a 

todos. Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  saudou a todos, voto especial ao Rui que 

prestigiou nosso ano de trabalho. Que as pessoas venham mais a essa casa ver e ouvir as 

propostas dos vereadores e nosso trabalho. Parabenizou a administração pelo trabalho e 

que ano que vem possa ser melhor. Os vereadores precisam trabalhar pelo povo, que 

tenhamos uma boa agricultura, boa saúde e boa a educação. Que possamos estar presentes 

nas comunidades para o povo ver quem possa oferecer o melhor para a sociedade. Cada 

um vê de uma forma, parabenizou ao presidente, vai ser um ano com bastante dificuldade 

mas tenha muito cuidado para não haver problemas e se colocou à disposição para ajudar 

no que precisar. Que a casa possa ser de harmonia.  Desejou Feliz natal e bom 2020 a 

todos.  Vereadora  Marlise Rosane Traesel,  saudou a todos, que possamos estar aqui 

para trabalhar em 2020 e essa casa continue sendo de harmonia. Desejou um bom ano de 

trabalho ao novo presidente. Desejo um feliz natal e abençoado ano novo a todos, 

juntamente com a família. Vereadora  Marcia Muller Pedrolo,  saudou os presentes, foi 

um ano bastante batalhador, com discussões, ano que vem é um ano de eleição, vai ser 

uma no com bastante debates, cada um correndo atrás do seu, aos colegas foi um prazer 

estar com vossa senhorias esse ano, que aprendeu muito, se houve algum 

desentendimento fica no campo político e nunca no campo pessoal, parabenizou a 

administração pelo evento de sexta-feira a noite. Reafirmou seu compromisso com a 
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sociedade, e que sua linha de trabalho será sempre a respeito do anseio do povo e está 

sempre à disposição que o trabalho não se limita a vir na sessão. Desejou um feliz natal e 

ano novo com muitas felicidades pessoais.  Vereador  Paulo Rogério Schweig, saudou  

os presentes, desejou um bom trabalho ao novo presidente,  convidando  todos para 

acompanhar as sessões no ano que vem, as posições e debates. Desejou feliz natal e 

próspero ano novo, que todos consigam realizar seus sonhos, que seja bem-vindo o ano 

de 2020.  Vereador Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes, agradeceu a Deus 

por ter permitido esse ano de trabalho, desejou um bom trabalho a mesa diretora para 

2020. Desejou a todos Feliz Natal e próspero ano novo com saúde e que Deus ilumine a 

todos. Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou a todos, em especial ao Rui que sempre 

participa das sessões. Ano que vem ano político, agradeceu os nove votos que recebeu, 

um compromisso, ser presidente não é tão fácil, vai fazer de acordo com a lei, comentou 

processo de 2008, quando a lei não permite não se faz. Quando vem para a devolução 

quem devolve é o chefe do executivo e legislativo. Dentro da lei vai fazer o possível para 

atender a todos. Agradeceu o bom trabalho da presidente desse ano. Desejou um Feliz 

natal e um ano de 2020 com amor e compreensão.  Vereadora  Marisa Ines Neumann,  

saudou os presentes, fim de ano e de mandato, agradeceu a mesa diretora, um ano 

interessante, aprendeu muito com colegas vereadores, o Rui sempre presente aqui na 

Câmara. Disse a todos que aqui a gente se conhece, não precisa usar a tribuna para dizer 

coisas que não é pertinente porque aqui cada um se conhece, todos nos criamos aqui, 

estudou e se desenvolveu aqui. Na política quando aparece a ignorância é melhor ignorar. 

Tem saudades do Fato que dizia que se atira pedras nas árvores que tem frutas e pássaros. 

Desejou a todos um Cristo renovado no coração de cada um. Que se consiga trazer a paz 

e alegria para manter a nossa saúde. Feliz 2020, a mesa diretora um bom trabalho se 

colocando a disposição para ajudar. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente 

sessão, ficando as senhoras e senhores vereadores convocados para a sessão ordinária a 

realizar-se no mesmo local no dia 17 de fevereiro de 2020, às 19horas, salvo se houver 

convocação de sessão extraordinária anterior a essa data. Para constar lavrou-se a presente 

ata, que vai assinada por mim Secretária e pela senhora Presidente 
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