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Ata nº 020/2018   

  

Ata da vigésima sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 02 do 

mês de julho do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: 

Jose Valdir Vivian, Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines 

Neumannn, Márcia Muller Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both e Valdir de 

Almeida Bueno. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário a leitura da ata 

da sessão anterior de número 019/2018, a qual após colocada em discussão e posterior 

votação foi aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios,  e indicações.    

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 11/2018 que Autoriza o Município de Tiradentes do 

Sul efetuar concessão ao Hospital de Caridade de Três Passos, e dá outras providências, 

obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 

Ofício 159/2018 solicitando a retirada do projeto nº 009/2018 que dispõe sobre a 

descentralização da Merenda nas Escolas Municipais do Município de Tiradentes do Sul, 

através do repasse descentralizado de recursos para a aquisição e preparação de alimentos 

nas Unidades e Ensino e, das outras providências.  Entrada do projeto de lei 10/2018 que 

autoriza o executivo municipal adiantar 50% da Gratificação natalina, Conforme 

Regimento interno fica em estudo nas comissões.  Entrada do projeto de lei 12/2018 que 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul 

Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS para máquinas e equipamentos 

rodoviários, Conforme Regimento interno fica em estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo 

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

sessão ordinária a realizar-se dia 09 de julho de 2018, no mesmo local e no mesmo 

horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pela 

senhora Presidente.  

 

Renato André Both       Marlise Rosane Traesel   

Secretário                Presidente 

  

 

 


