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Ata nº 038/2019 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 04 do 

mês de novembro 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,  Helio Hermann,  Marino Hermes, 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 037/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi 

aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidos os convites e ofícios. 

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 25/2019 que institui o Programa Municipal de 

Subsídio de horas máquinas para melhorias nas propriedades rurais do município de 

Tiradentes do Sul, e dá outras providências, continua em estudo nas comissões.  Projeto 

de Lei nº 027/2019 que autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA 2018/2021, LDO 

2019,LDO 2020 e LOA 2019, continua em estudo nas comissões. Ofício 258/2019 

solicitando a retirada  do projeto de Lei 29/2019. Entrada do Projeto de Lei 28/2019 que 

Estima a Receita e Fixa a despesa do município de Tiradentes do Sul para o exercício 

financeiro de 2020, foi distribuído para estudo nas comissões. Entrada do Projeto 30/2019 

que Altera o anexo de Metas Fiscais – Estima a Compensação de Renúncia de Receita 

Integrante da lei nº 905/2018 e dá outras providências, distribuído para estudo nas 

comissões.  Projeto de Lei 31/2019 que Institui o Programa de Recuperação Fiscal – 

REFIS no Município de Tiradentes do Sul, e dá outras providências, distribuído para 

estudo nas comissões. entrada do Projeto de Lei Legislativo 02/2019 que Fixa os 

subsídios dos Vereadores do Município de Tiradentes do Sul para a legislatura 2021/2024 

e dá outras providências, distribuído para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador  Paulo Rogério Schweig, saudou os presentes, comentou tempos 

políticos que passamos, referiu que é uma vergonha, nas redes sociais é só direita ou 

esquerda, um falando mal do outro e a política cada vez mais desgastada. A respeito do 

projeto do salário, sugeriu que se baixe para um salário mínimo, o salário do vereador, 

para igualar e ficar bom. Vereador  Valdir de Almeida Bueno,   saudou os presentes, 

sobre esse projeto do subsidio,  referiu que temos que fazer economia no município, 

começando pelos vereadores, é bom para essa casa e para quem vai concorrer a vereador 

saber o valor. Que prefeito, vice e secretários também deveria reduzir salário, com nosso 

orçamento é quase impossível administrar o município, reduzir o quadro CCs e FGs. São 

coisas que podem partir da nossa casa, conversar com o prefeito e reduzir gastos, para 

aumentar incentivos na agricultura, horas máquinas aos agricultores e produtores de leite. 

Gratificante o projeto, temos que valorizar o nosso povo de Tiradentes do Sul. Nada mais 

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

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 11 de novembro 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 

 

 


