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Ata nº 032/2019 

 

Ata da trigésima sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 23 do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Em razão de 

licença da vereadora Marisa Ines Neumann, assume a presidência o vereador Renato 

André Both. Verificou-se a presença dos vereadores, Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir 

Vivian,  Marino Hermes, Valdir de Almeida Bueno,  Marlise Rosane Traesel, Márcia 

Muller Pedrolo e Ricardo Jose Hartmann. Tomou posse a suplente  de vereadora Carmem 

Andrea Rhoden Rohr.   Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a secretária a leitura 

da ata da sessão anterior de número 031/2019, 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, Obteve o parecer favorável 

nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 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, continua em estudo 

nas comissões. Entrada projeto 22/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar repasse de recursos ao consórcio intermunicipal de festão multifuncional ( 

CITEGEM) e dá outras providências, foi distribuído para estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes, referiu sobre a semana farroupilha, cavalarianos foram bem recebidos em todas 

as comunidades, 112km a cavalo de sexta até segunda, foi divertido e honrado. Essa 

tradição é comemorada durante uma semana, temos que agradecer todos que 

colaboraram, nas apresentações, no costelão e nas atividades desenvolvidas. Nada mais 

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

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 30 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 pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 


