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Ata nº 035/2019 

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 14 

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

presidência da vereadora Marisa Ines Neumann, que retornou à presidência no dia 08 de 

outubro de 2019. Verificou-se a presença dos vereadores, Mario Luis Klunk,  Helio 

Hermann,  Enio Jose Dill, Valdir de Almeida Bueno,  Marlise Rosane Traesel, Márcia 

Muller Pedrolo, Ricardo Jose Hartmann e Renato Andre Both.    Após a leitura Bíblica a 

presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior de número 034/2019, a 

qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada.  Em seguida foram 

lidas as indicações, pedido de informações e ofícios. Requerimento do Vereador Jose 

Valdir Vivian, solicitando afastamento por trinta dias para tratar de assuntos particulares 

e convocação do suplente Helio Hermann pelo período de trinta dias. Requerimento do 

Vereador Paulo Rogério Schweig, solicitando afastamento para tratar de assuntos 

particulares, pelo período de dezesseis dias, sendo convocado o suplente Mario Luis 

Klunk, pelo período de dezesseis dias. ORDEM DO DIA: Projeto 22/2019 que autoriza 

o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos ao consórcio intermunicipal 

de gestão multifuncional ( CITEGEM) e dá outras providências, continua em estudo nas 

comissões. Projeto de Lei nº 23/2019 que instituiu turno único no serviço municipal e dá 

outras providencias, continua em estudo nas comissões. 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, continua em estudo nas comissões. Entrada do 

Projeto de Lei 26/2019 que altera ementa, os Art. 1º, Art. 2º item I e Parágrafo único, Art. 

3º e seu parágrafo único, Art. 5º, revoga-se o item III do art. 4º, parágrafo único do art.5º, 

Art. 7º da Lei nº 936/2019 de 09 de outubro de 2019, e dá outras providências, o qual 

ficou em estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de 

Almeida Bueno, saudou os presentes, e comentou acerca do projeto do turno único, e de 

como a aprovação do projeto repercute no comércio e nos demais segmentos do 

município. Vereador Enio Jose Dill, saudou os presentes e colocou seu ponto de vista 

referente projetos que estão tramitando, em especial sobre o projeto do turno único, 

questionando a real economia que traz para os cofres públicos, diante do que representa 

para o comércio e também para os demais moradores da cidade e do interior. Sugeriu que 

seja estudado a possibilidade de fazer outro horário.  Vereadora Marisa Ines Neumann, 

saudou os presentes, parabenizou aos professores pelo dia do professor, e manifestou sua 

opinião acerca do projeto do turno único que está tramitando nesta casa. Referiu que 

durante a semana se estude o projeto, se discuta, que cada vereador se inteire sobre o 

assunto, que funcionários e empresários façam uma caminhada em conjunto, para que na 

próxima segunda-feira seja votado o projeto. Os pronunciamentos na tribuna, não estão 

referidos na íntegra, devido a problemas no áudio.  Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 21 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 


