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Ata nº 033/2019 

 

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 30 

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

presidência do 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, Ricardo Jose Hartmann e Carmem 

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

da ata da sessão anterior de número 032/2019, 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 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, continua em estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, parabenizou aos atletas 

Tiradentenses que se destacaram nos jogos do JERGS. Agradeceu a administração 

municipal e funcionários pelo bom trabalho que estão fazendo na recuperação das 

estradas de  Linha Formosa, Alta União, Caçador e Alto Caçador. Referiu que, temos que 

dar melhores condições para a população poder se manter no município. Vereadora  

Carmen Andrea Rohr Rodhen,  saudou os presentes, em especial a aluna Amanda e seu 

pai, ela campeã estadual nos 75 metros corrida raso e terceiro lugar nos 250 metros, uma 

guerreira, três anos que vem se destacando e esse ano conquistou esse título. Temos o 

Caio que  conquistou dois títulos no sábado, corrida cem metros rasos para alunos 

cadeirantes e bocha paraolímpica e a aluna Dienefer Garcia que ficou entra as dez 

melhores no xadrez. Conquistas que o município teve a nível estadual. A Amanda, 

próximo domingo vai competir com escolas particulares em Porto alegre, tendo pela 

frente a chance de ser nossa representante a nível de pais, temos que parabenizar e 

destacar esses feitos. Finalizou, parabenizando a Amanda o Caio e a Dienfer, seus 

familiares, a escola Cecilia Meireles e a Escola Básica Tiradentes, referindo que estamos 

muito bem representados e que nada é impossível para quem acredita no poder dos seus 

sonhos.  Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, parabenizou a 

Amanda e seu pai, referindo que muitas crianças lutam para chegar e chegou a Amanda, 

o Caio e a Dienifer, estamos de parabéns por essas crianças que estão representando o 

município de Tiradentes do Sul, que são um orgulho para nós. Parabenizou a comunidade 

de Alta União pela organização da festa  no último domingo, as comunidades precisam 

se ajudar, que faz o máximo de esforço para colaborar com todos. Comentou campeonato 

de veteranos dos cinquentão, estamos participando com o nome do Vasco Vasco em Três 

Passos, temos o campeonato varzeano que também estamos participando em Três passos, 

e temos campeonato de futebol sete no município que envolve muito público. Que 

assumiu esse compromisso de participar nas comunidades. Nada mais havendo a tratar o 

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

ordinária a realizar-se dia 07 de outubro de 2019, no mesmo local e no mesmo horário. 
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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 

 

 

 

 

 

 


