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Ata nº 026/2019   

 

Ata da vigésima quarta sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 12 do 

mês de agosto 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,  Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo e Ricardo Jose 

Hartmann. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da 

sessão anterior de número 025/2019, a qual após colocada em discussão e posterior 

votação foi aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações.  

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 014/2019 que dispõe sobre a instituição gestão 

democrática no sistema municipal de ensino público de Tiradentes do Sul e dá outras 

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

no plenário.  Projeto de Lei 015/2019 que autoriza o município de Tiradentes do Sul a 

conceder auxílio financeiro ao conselho comunitário pró-segurança pública – Consepro e 

dá outras providências, continuou em estudo nas comissões.  Projeto de Lei 17/2019 que 

autoriza a reformar banheiros públicos e dá outras providências, continua em estudo nas 

comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou 

os presentes, agradeceu o trabalho de patrolamento da estrada de Lajeado dos Indios. 

Comentou sua indicação. Gostaria que a administração tomasse conhecimento das 

indicações e fosse feito o trabalho para as pessoas. Quanto ao projeto 17 referiu que a 

Márcia tem razão e que o vereador Ricardo também, mas não sendo do município alguém 

é responsável, alguém construiu  e agora deve manter, pouca vontade dos 

administradores. Projeto bastante polêmico e o prefeito é responsável pelo projeto. Nada 

mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores 

para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 19 de agosto 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 

 

 

 


