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Ata nº 034/2019 

 

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 07 

do mês de outubro 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,  Enio Jose Dill, 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 033/2019, a qual após colocada em discussão e 

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

indicações e ofícios. Requerimento do Vereador Marino Hermes solicitando afastamento 

por trinta dias para tratar de assuntos particulares e convocação do suplente Enio Jose Dill 

pelo período de trinta dias.  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, obteve o parecer favorável 

nas comissões e foi  aprovado em plenário, por cinco votos favoráveis e quatro contrário. 

Tendo se manifestado contrário à aprovação os vereadores Márcia Muller Pedrolo, Enio 

Jose Dill, Paulo Rogério Schweig e Valdir de Almeida Bueno. 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. Entrada dos Projetos de Lei nº 23/2019 que instituiu turno único 

no serviço municipal e dá outras providencias e projeto de lei 24/2019 que  altera o anexo 

de metas fiscais- estimativa e compensação de renúncia de receita integrante da lei nº 

905/2018 e dá outras providências, ambos foram distribuídos para estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, 

referiu sobre a eleição do Conselho Tutelar, que se pergunta se o povo não acredita mais 

no conselho, somente novecentas e poucas pessoas compareceram, um órgão importante. 

Parabenizou os novos cinco conselheiros, uma responsabilidade muito grande com o 

município. Em Esperança do Sul, foi um exemplo de voto, as pessoas compareceram, isso 

faz parte da democracia, não é pelo salário, mas pelo trabalho que é realizado. Agradeceu 

a boa chuva, bom para o povo do interior, colocar ureia e colher o trigo, e também para o 

parque de máquinas fazer as estradas fica melhor.  Vereador   Enio Jose Dill,  saudou os 

presentes, agradeceu ao Marino a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores, 

parabenizou as oito pessoas que concorreram ao Conselho Tutelar, referiu que nos 

grandes centros a disputa é maior, com panfleto, propaganda, equipe de campanha, 

fizeram palestra explicando, pois muitas vezes as pessoas não sabem a atribuição dos 

conselheiros. Parabenizou aos eleitos e aos que concorreram e disse da importância do 

papel dos conselheiros, desejando aos que serão empossados que façam um bom trabalho. 

Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, referiu sobre o outubro rosa, 

o mês das mulheres. Parabenizou aos vencedores do conselho tutelar e pediu a 

compreensão e valorização do conselho tutelar, pessoas que vão lidar com os jovens de 

Tiradentes, referiu que ficou triste em ver que o nosso povo não acredita mais em nada. 

Poucos votantes, mas parabéns aos que se elegeram e a todos que concorreram. O 

conselho tutelar em Tiradentes recebe pouco, deveríamos valorizar um pouco mais, pelo 
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trabalho deles, desejou um bom trabalho aos conselheiros eleitos e que com seu trabalho 

consigam mudar um pouco o modo das pessoas pensarem. Vereador Paulo Rogério 

Schweig, saudou os presentes, parabenizou o esporte clube internacional por mais uma 

edição da Rod Fest com sucesso,  em nome do Gleno que está levando a frente. 

Parabenizou o Conselho Tutelar pessoas que tiveram a coragem de colocar o nome e 

foram eleitos, poucas pessoas vieram votar, o Conselho Tutelar está um pouco 

desacreditado, talvez em alguns momentos deixaram a desejar, mas esse é um retrato do 

descrédito que a política tem, ano que vem temos eleição e as pessoas não acreditam mais 

em nada, muita promessa. Temos o outubro rosa, se coloca cartaz, se incentiva, mas 

quando vão ao posto de saúde devem ser bem atendidas e encaminhadas. Não adianta 

fazer uma propaganda e quando precisa não conseguir consulta, que se olhe com atenção 

para todos esses casos, referiu que ouve muita reclamação, muito adiado as consultas, que 

a saúde olhe com mais carinho para essas pessoas. Nada mais havendo a tratar o 

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

ordinária a realizar-se dia 14 de outubro 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 

 

 

 

 


