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Ata nº 028/2017  

 

Ata da vigésima oitava sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, da 

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

de setembro do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos vereadores: 

Marisa Ines Neumann, Marino Hermes, Renato Andre Both,  Marcia Muller Pedrolo, 

Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Paulo Arnoldo Mendes Baierle e 

Hélio Hermann. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao vice-secretário à leitura 

da ata número 027/2017, a qual após lida e colocada em discussão obteve o parecer 

favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Após procedeu-se a leitura dos 

ofícios, convites e indicações.  ORDEM DO DIA: Projeto de Resolução nº 02/2017 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. Projeto de Lei nº 003/2017 que Denomina de Praça 

Florentino Schneider a praça situada defronte à Prefeitura Municipal, obteve o parecer 

favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Deu entrada e foi 

distribuído para estudos os seguintes projetos de lei:  Projeto de Lei 22/2017 que Altera 

o Plano Plurianual – PPA (2018 a 2021) e dá outras providências. Projeto de Lei 23/2017 

que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Projeto 

25/2017 que autoriza o Poder Executivo a celebrar  convênio de mutua colaboração com 

o município de Esperança do Sul. Projeto de Lei 26/2017 que cria o programa de 

desenvolvimento da pecuária leiteira do município de Tiradentes do Sul, e dá outras 

providências. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Todos os vereadores prestaram 

homenagem aos familiares do saudoso Florentino Schneider, exaltando o homem público 

e a liderança que o mesmo sempre exerceu. Que Florentino fez história na política, sendo 

vereador por Três Passos, vice-prefeito por quatro anos, e prefeito por oito anos em 

Tiradentes do Sul.  Considerado justo por todos a denominação da Praça Florentino 

Schneider. Todos parabenizaram a iniciativa do vereador Marino que trouxe em pauta 

esse projeto.  O vereador Paulo Arnoldo Mendes Bairle, ainda teceu comentários quanto 

a prática delituosa que se tornou recorrente no município, quanto ao não pagamento de 

produtores de leite. Picaretagem onde vira e meche os captadores de leite deixam 

prejuízos aos produtores. Não há contratos, não há garantias desse comércio, é um caso 

de polícia, de Ministério Público e do Poder Judiciário, por isso trouxe essa proposta que 

está na mesa sobre a formação de uma comissão de vereadores para acompanhar e ajudar 

na solução, pois parece que nosso produtor está sem garantias jurídicas. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 25 de setembro de 2017, no mesmo local e 

horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pelo 

senhor Presidente.  

 

 

Renato Andre Both       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 

 


