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Ata nº 020/2019   

 

Ata da décima oitava sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 17 do 

mês de junho 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, Renato Andre Both, Valdir 

de Almeida Bueno, e Marlise Rosane Traesel. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou 

a secretária a leitura da ata da sessão anterior de número 019/2019, 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:  Projeto de lei nº 10/2019 que 

abre crédito especial por anulação de dotação e dá outras providências, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Resolução nº 

002/2019 que Revoga a resolução Legislativa nº 002/2017 que Autoriza a Câmara 

Municipal de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS a associar-se e contribuir com a 

Associação das Câmaras Municipais da Região Celeiro – ACAMRECE, continua em 

estudo nas comissões. Entrada do Projeto de Lei nº 11/2019 que Autoriza O Poder 

Executivo Municipal adiantar 50% da gratificação Natalina aos Servidores Municipais, 

foi distribuído para estudo na comissões.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 

Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, referiu quanto ao pedido de informações 

do loteamento Hermann, destacando a parte  do ofício que que diz: ‘Outrossim oportuno 

esclarecer que em loteamento particular o uso de máquinas para intervenção na área é de 

seus proprietários”, referiu que tentaram várias vezes abrir essas ruas e a administração 

disse que é proibido, mas segundo o que consta no ofício pode ser realizado. Que vão ver 

sobre isso.  Referiu quanto a greve, onde foram no trevo de Boa Vista, viu pessoas de 

todos os partidos, pessoas que estavam achando injusto tirar a aposentadoria estavam lá, 

lutando pelos direitos de todos. Destacou que temos que lutar pelo certo, parabenizou 

pessoas que participaram da manifestação. Nada mais havendo a tratar a presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a 

realizar-se dia 24 de junho 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 

 

 


