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Ata nº 023/2019   

 

Ata da vigésima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 08 

do mês de julho 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, Renato Andre Both, Valdir 

de Almeida Bueno,  Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo e Ricardo Jose 

Hartmann. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da 

sessão anterior de número 021/2019, a qual após colocada em discussão e posterior 

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

e ofícios.  ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 012/2019 que dispõe sobre a 

descentralização da merenda escolar, com repasse de recursos, aos círculos de pais e 

mestres das escolas municipais, para aquisição de merenda escolar, e dá outras 

providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário. Projeto de Lei nº 13/2019 que autoriza o Poder Executivo a Lei de diretrizes 

– LDO para 2019, e abrir crédito especial na LOA 2019 e dá outras providências, continua 

em estudo nas comissões. Entrada do projeto de Lei 014/2019 que dispõe sobre a 

instituição gestão democrática no sistema municipal de ensino público de Tiradentes do 

Sul e dá outras providências, distribuído para estudo nas comissões.  Entrada do Projeto 

de Lei 015/2019 que autoriza o município de Tiradentes do Sul a conceder auxílio 

financeiro ao conselho comunitário pró-segurança pública – Consepro e dá outras 

providências, distribuído para estudo nas comissões. Entrada do Projeto de Lei 016/2019 

que Abre crédito especial por anulação de dotação na LOA 2019 e dá outras providências 

foi distribuído para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 

Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, referiu quanto ao atendimento da saúde, 

solicitou um pouco de atenção dos funcionários da saúde com  as pessoas de terceira 

idade. Uma senhora de Lajeado Bonito o procurou para comentar dos 30% da receita 

médica que ela encaminhou no mês de janeiro, até o momento não receberam, os 

funcionários poderiam explicar, temos funcionários públicos com grande capacidade 

experiência de trabalho, o dinheiro pode ir diretamente para a conta do banco, mas 

poderiam explicar qual a forma para receber. Se o Secretário pudesse vir aqui na Câmara 

para explicar seria bom para o conhecimento de todos. Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 15 de julho de 2019, no mesmo local e no mesmo horário. Para 

constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pela senhora 

Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 

 


