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Ata nº 031/2019   

 

Ata da vigésima nona 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 setembro 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 030/2019, 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 18/2019 que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, continua em estudo nas comissões. 

Projeto de Lei 19/2019 que altera o PPA 2018/2021, e dá outras providencias, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto 

20/2019 que abre crédito suplementar especial por anulação de dotação e dá outras 

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

no plenário. Deu entrada o Projeto de Lei 21/2019 que institui o Programa de Recuperação 

Fiscal ( REFIS – MUNICIPAL/TIRADENTES DO SUL/RS), concedendo prazos para o 

parcelamento dos créditos tributários, concede anistia de multas, juros e correção 

monetária e dá outras providências. Foi distribuído para estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes, 

referiu sobre os eventos acontecidos nos últimos dias, agradeceu a participação de todos. 

A chegada dos cavalarianos, a apresentação do CRAS. O CTG está aberto essa semana 

para a semana farroupilha, dentro do Rio Grande povo que não tem virtude acaba por ser 

escravo. Nesse ponto deve-se ter muito cuidado com as nossas ações. Na questão dos 

partidos políticos, todos que estão aqui tem por trás uma sigla partidária, e tem tudo que 

tipo de pessoa em todos os partidos, não pode dizer que seu partido é o melhor, mas pode 

dizer que seu partido tem uma ideologia política com a qual se identifico. Tiradentes teve 

muitas administrações e todos fizeram sua parte e deixaram seu legado, o partido dos 

trabalhadores dizem que conseguiu fazer muitos coisas porque estava aliado com o 

governo do estado e federal, mas isso já aconteceu antes, outros partidos estavam aliados 

com o governo estadual e federal. Referiu que o PT sempre respeitou a coligação até o 

final, honramos a nossa palavra e vamos respeitar até o final. Porque amanhã ou depois 

vamos estar lá e lá não é facial, cada prefeito tem a sua prioridade, e o prefeito é autoridade 

máxima e deve ser respeitado até o final. O PT nunca traiu, já foi traído, algo novo temos 

que rever nossas posturas, o que a Câmara comporta, um município pequeno onde todos 

se conhecem, espera que continue a prevalecer esse respeito mútuo aqui na Câmara e 

também nas eleições. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 23 de 

setembro 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 

 


