
 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
Ata nº 029/2017  

 

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

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

cinco 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: 

Ricardo Jose Hertmann, Marino Hermes, Renato Andre Both,  Marcia Muller Pedrolo, 

Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, Paulo Arnoldo Mendes Baierle e 

Hélio Hermann. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao vice-secretário à leitura 

da ata número 028/2017, 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. Ofício da Vereadora Marisa Ines Neumann, solicitando 

afastamento para tratar de assuntos particulares, e convocação e posse do suplente de 

vereador Ricardo Jose Hartmann, que assume o período de licença de 20 dias. ORDEM 

DO DIA: 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, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário.  Estão em estudo nas comissões 

os seguintes projetos: Projeto de Lei 22/2017 que Altera o Plano Plurianual – PPA (2018 

a 2021) e dá outras providências. Projeto de Lei 23/2017 que Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Projeto 25/2017 que autoriza o Poder 

Executivo a celebrar  convênio de mutua colaboração com o município de Esperança do 

Sul. Projeto de Lei 26/2017 que cria o programa de desenvolvimento da pecuária leiteira 

do município de Tiradentes do Sul, e dá outras providências. Deu entrada e distribuído 

para estudo os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 24/2017 que Concede Abono Aos 

Conselheiros Tutelares. Projeto de Lei nº 27/2017 que Autoriza o Poder Executivo a 

Alterar o Plano Plurianual – PPA (2014 a 2017), a Lei de Diretrizes – LDO para 2017, 

LOA e dá outras providências.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador fez 

uso da palavra. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 02 de outubro 

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 

 

 

 

 

 

 


