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Ata nº 033/2017  

 

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

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

e três do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. PEQUENO EXPEDIENTE: 

Sob a presidência do vereador Antônio Carlos Pedrolo, verificou-se a presença dos 

vereadores: Marisa Ines Neumann, Enio Jose Dill, Marlise Rosane Traesel, Marcia Muller 

Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Paulo Arnoldo Mendes 

Baierle e Jose Valdir Vivian. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a secretária à 

leitura da ata número 033/2017, a qual após lida e colocada em discussão obteve o parecer 

favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Após procedeu-se a leitura dos 

ofícios, convites e indicações. ORDEM DO DIA: Estão em estudo nas comissões os 

seguintes projetos: Projeto de Lei 22/2017 que altera o Plano Plurianual – PPA (2018 a 

2021) e dá outras providências. Projeto de Lei 23/2017 que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Projeto de lei 29/2017 que abre crédito 

suplementar por anulação de dotação e dá outras providências.  Projeto de Resolução nº 

03/2017 que Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da 

Câmara Municipal de Tiradentes do Sul/RS. Obteve o parecer favorável nas comissões e 

foi aprovado no plenário Projeto de Lei nº 27/2017 que autoriza o Poder Executivo a 

Alterar o Plano Plurianual – PPA (2014 a 2017), a Lei de Diretrizes – LDO para 2017, 

LOA e dá outras providências. E o Projeto de Lei 28/2017 que altera o plano plurianual 

– PPA (2014 a 2017), a Lei de Diretrizes – LDO para 2017, LOA 2017 e dá outras 

providências. Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o Projeto de Lei 

30/2017 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer subvenção ao Hospital de 

Caridade de Três Passos e dá outras providências.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  

Vereadores não fizeram uso da palavra. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou 

a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-

se dia 30 de outubro de 2017, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a presente 

ata, que vai assinada por mim Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

 

Marlise Rosane Traesel     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 

 

 


