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Ata nº 041/2019 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 25 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,  Jose Valdir Vivian,  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 040/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi 

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

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, obteve o parecer favorável nas comissões e 

foi aprovado por unanimidade no plenário. 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, 

continua em estudo nas comissões. 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário.  Projeto de Lei 31/2019 que Institui o Programa de Recuperação Fiscal – 

REFIS no Município de Tiradentes do Sul, e dá outras providências, continua em estudo 

nas comissões. 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, 

continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 32/2019 que autoriza o Poder Executivo 

a firmar convênio de cooperação mútua intermunicipal com os municípios que integram 

o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU/SALVAR 192) e dá outras 

providências, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 33/2019 que autoriza o 

Executivo Municipal a vender lotes, efetuar averbação das benfeitorias, pagamento das 

escrituras e isentar o recebimento do ITBI e certidões, dos beneficiários do programa 

nacional de habitação urbana – PNHU e dá outras providências, continua em estudo nas 

comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  Ricardo Jose Hartmann,  saudou 

os presentes, fez relatório de viagem a respeito do curso do Inlegis que participou em 

Porto Alegre, nos dias 19 ao 22 de novembro. Assuntos tratados sobre Tópicos de 

Controle, fiscalização, gestão e assessoramento dinâmico e moderno  para vereadores, 

assessores e servidores: Previdência, Encerramento de Contratos, Exonerações, Eleição 

da mesa, nova lei de licitações, condutas vedadas aos Agentes Políticos Públicos 

Municipais no Período eleitoral de 2020. Comentou-se sobre a PEC que está tramitando 

do pacto federativo, que propõe que municípios com menos de cinco mil habitantes e 

arrecadação própria inferior à de 10% da receita, serão incorporados ao município 

limítrofe, então não é necessário voltar ao município mãe, temos Esperança do Sul que 

não tem esse percentual de habitantes que poderia se juntar com Tiradentes do Sul ou 

outro município limite. Vai entrar em vigor em 30 de junho de 2023, a data de extinção 

em janeiro de 2025. A referência populacional será apurada no senso de 2020. É algo que 

pode acontecer, mas vai causar muita discussão ainda esse assunto. Agradeceu a 

secretaria de Urbanismo pelo atendimento da limpeza da aduana. Que Tiveram visita do 

pessoal da ANTAC de Porto Alegre, e graças a esse trabalho, nosso porto estava com 

outra aparência. Vereador Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, referiu sobre a 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
greve dos professores, o governador não arreda o pé, precisamos juntar força, comércio, 

está perto de acontecer de não termos mais ensino público, já assinamos a moção, mas 

vamos incentivar mais o pessoal a apoiar. Concedeu aparte ao vereador Ricardo, que 

referiu que seis deputados deram retorno, que temos que divulgar esses deputados que 

estão apoiando. Retornando a palavra, disse da importância de apoiar os professores e o 

ensino público. Comentou pedido da reforma da praça, que aqui as coisas não acontecem, 

temos que talvez pedir em conjunto para as coisas acontecerem no município. Vereador  

Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes,  referiu viagem a porto Alegre, promovido 

pelo Inlegis, quanto a PEC acha que não passa, porque os municípios pequenos são os 

que tem menos dividas, Porto Alegre é o município que mais deve. Sobre a reforma da 

previdência já está vigorando e veio para prejudicar os mais pequenos. Os que estão 

entrando no mercado de trabalho precisam somar 105 anos de idade e contribuição para 

se aposentar. Para os agricultores não mudou. A Caroline falou sobre as eleições de 2020, 

o que está decretado não tem mais volta, prefeito tem coligação, vereador não tem mais 

coligação, partido cada um larga seus candidatos a vereador, partido que não tem diretório 

municipal constituído no município não pode ter candidato. Com os vereadores vai ser 

feito o experimento, se não der certo vão voltar atrás. Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 02 de dezembro 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 

 

 


