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Ata nº 021/2017  

 

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

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

de julho 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, Marino Hermes, Marlise Rosane Traesel, Renato Andre Both, Jose Valdir 

Vivian, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno e Enio Jose Dill.  Após a leitura 

Bíblica o presidente solicitou a secretária à leitura da ata número 020/2017, 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: Projeto de Lei 20/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-

2021 e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. Projeto 01/2017 que 

concede Abono aos servidores públicos municipais do Legislativo de Tiradentes do Sul, 

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

Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o Projeto de nº 21/2017 que 

autoriza o Poder Executivo Municipal fazer subvenção ao Hospital de Caridade de Três 

Passos  e dá outras providências.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de 

Almeida Bueno, saudou os presentes, teceu comentários sobre pedido de informações a 

Administração Municipal, acerca dos motivos que levaram a anulação da licitação da 

Van. Vereadora  Márcia Muller Pedrolo,  saudou os presentes, se dirigiu a colega que 

sugeriu a administração a contração de máquinas, dizendo a mesma que o município tem 

máquinas, e se tem dinheiro em caixa que valorize e pague horas extras aos funcionários 

para a realização dos trabalhos de recuperação das estradas. Comentou o projeto do 

Agente Pedagógico, que foi pedido urgência na aprovação, e até o momento ninguém 

aceitou trabalhar pelo período de seis meses, enfatizou a ilegalidade do mesmo. Concluiu 

sua fala enfatizando que a Administração precisa respeitar as leis. Nada mais havendo a 

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

sessão ordinária a realizar-se dia 07 de agosto de 2017, no mesmo local e horário. Para 

constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor 

Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretária                 Presidente 

 


