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Ata nº 026/2017  

 

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

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

quatro de setembro 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, Renato Andre Both, Jose Valdir 

Vivian, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig e 

Paulo Arnoldo Mendes Baierle. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao vice-

secretário à leitura da ata número 025/2017, 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 nº 

002/2017 que Altera a Carga Horária do Cargo de Secretária, Integrante do Quadro de 

Cargos Efetivos e a Carga Horária do Cargo em Comissão do Poder Legislativo de 

Tiradentes do Sul/RS, estabelecida na Lei nº 0250, de 20 de abril de 1999, obteve o 

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

01/2017 que dispõe sobre o horário de Funcionamento do Legislativo Municipal de 

Tiradentes do Sul/RS, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Resolução nº 02/2017 que Autoriza a Câmara Municipal de 

Vereadores de Tiradentes do Sul/RS a associar-se e contribuir com a Associação das 

Câmaras Municipais da Região Celeiro- ACAMRECE, continua em estudo nas 

comissões. Projeto de Lei nº 003/2017 que Denomina de Praça Florentino Schneider a 

praça situada defronte à Prefeitura Municipal, o qual foi distribuído para estudo nas 

comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Marino Hermes, saudou os 

presentes. Se referiu ao sucesso do início do campeonato, grande público se fez 

presente, podemos notar o quanto nosso pessoal gosta de esportes. Desejou sucesso ao 

novo proprietário da lotérica. Quanto ao projeto de Lei denominando a Praça Florentino 

Schneider, salientou que a proposta parte da Câmara com mérito ao ex-prefeito, já 

falecido, Florentino Schneider, que não leva sigla partidária, mas sim, a compreensão de 

todos os vereadores.  Vereador Jose Valdir Vivian, saudou os presentes. Comentou 

suas indicações sobre os quebra-molas. Quanto ao campeonato municipal, agora temos 

tempo bom para fazer o campeonato, relembrou do episódio na administração anterior 

em que o mesmo foi negado para a realização da final. E espera que isso não se repita. 

Vereador Paulo Arnoldo Mendes Bairle, saudou os presentes. Teceu comentários 

referente ao seminário promovido pela Acamrece, são eventos importantes para a 

formação do vereador. Alguns vereadores se equivocaram quando da participação em 

seminários, mas estes não representam o conjunto, e após a participação pode entender 

o quanto o mesmo qualifica a representação de um parlamentar. Comentou em relação a 

lotérica, satisfação em saber que o Paulinho assumiu. E também do campeonato 

varzenao que é um dos mais prestigiados da região. Comentou sobre a licitação da Van, 

realizada pela atual administração. Que a primeira licitação foi anulada, e a segunda 

licitação a Van sofreu melhorias, como ar condicionado, bancos reclináveis, porta 

automática, o que elevou o custo, mas que tudo foi realizado dentro da transparência e 

honestidade, visando o melhor para os munícipes que necessitam de um transporte 

confortável para se deslocarem a outros municípios. Nada mais havendo a tratar o 
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presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão 

ordinária a realizar-se dia 11 de setembro de 2017, no mesmo local e horário. Para 

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

Presidente.  

 

 

Renato Andre Both       Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                 Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


