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Ata nº 023/2018   

  

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 13 

do mês de agosto 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 Anelise 

Rodrigues. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário que procedesse a 

leitura da ata da sessão anterior de número 022/2018, a qual, após colocada em discussão 

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

ORDEM DO DIA: Projeto 14/2018 que revoga a lei nº 137/1996 de 18 de junho de 1996, 

que “ Autoriza o Poder Executivo a conceder uma cesta básica para servidores municipais 

e dá outras providências”, retirado de pauta conforme solicitação do Executivo através do 

ofício nº 206/2018. Projeto de Lei 15/2018 que dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado de um Agente Comunitário de Saúde para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 

Federal, e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 

16/2018 que altera o Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia da 

Receita da Lei nº 877/2017 (LDO 2018) e da Lei nº 880/2017 (LOA 2018) e dá outras 

providências, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 02/2018 que Denomina 

de Paulo Albino Hermes a Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul,RS. continua em 

estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Paulo Rogério 

Schweig, saudou os presentes, comentou sobre o projeto de revogação da cesta básica, 

dizendo que o prefeito foi infeliz quando encaminhou, e feliz, hoje, ao retirar o projeto. 

Que os funcionários já perderam tantos direitos, e que acredita que o prefeito vai estudar 

e encaminhar novo projeto. Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, disse que 

espera que a comunidade sempre venha na Câmara acompanhar o trabalho dos 

vereadores. Comentou acerca da lei da cesta básica, que há tempos foi aprovada e agora 

foi dada a existência dessa lei. Que falou para o prefeito retirar o projeto pois foi mal feito 

na época. E cabe ao prefeito discutir com o funcionalismo e vereadores para enviar outro 

projeto que não prejudique o município. Comentou sobre a precatória dos familiares do 

falecido Naudar, que o município deverá começar a pagar. Comentou ainda sobre ano 

político que pode ser de surpresas. Finalizou afirmando que como vereador sempre se 

posiciona a favor do povo e do município. Nada mais havendo a tratar a presidente 

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

realizar-se dia 20 de agosto 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 

 


