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Ata nº 041/2017  

 

Ata da quadragésima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período 

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

do dia dezoito do mês de dezembro 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, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno, Paulo Rogério Schweig, 

Renato Andre Both e Jose Valdir Vivian. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou a 

secretária à leitura da ata número 040/2017, 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: Leitura de mensagens 

retificativas aos projetos de Lei 34 e 35/2017. Projeto de Lei 33/2017 que dispõe sobre a 

revisão anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais e dá outras 

providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário. Projeto de Lei 34/2017 que Inclui os incisos 4º, nos artigos 104º e 105º, da 

Lei 067/1994, e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 035/2017 que institui a Unidade 

de Referência Municipal (URM) e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas 

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

comissões os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 036/2017 que Dispõe sobre a 

Complementação do Prefeito e Vice-Prefeito. Projeto de Lei nº 037/2017 que Altera e 

Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 369/2003 de 23 de dezembro de 2003, 

estabelece o código tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras 

providências. Projeto 38/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o Lote 

Rural e dá outras providências. Projeto de Lei 39/2017 que altera os Artigos 20 e 29 da 

Lei Municipal 347/2002, de 17 de Dezembro de 2002 e Projeto de Lei nº 040/2017 que 

Autoriza o ressarcimento a Associação Comunitária Integração, e dá outras providências. 

Em seguida passou-se a eleição da mesa diretora para o ano de 2018, concorrendo a 

presidência da casa a vereadora Marlise Rosane Traesel e Valdir de Almeida Bueno. O 

Vereador Valdir obteve dois votos e a vereadora Marlise obteve sete votos, os demais 

membros da mesa foram eleitos por unanimidade. Ficando a Mesa Diretora para o ano de 

2018 assim constituída: Presidente: Marlise Rosane Traesel, Vice-Presidente: Jose Valdir 

Vivian, Secretário: Renato Andre Both, Vice-Secretário: Marisa Ines Neumann.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadores saudaram os presentes, comentaram projetos 

que estiveram em pauta durante o ano, parabenizaram a nova mesa diretora, desejaram 

um bom 2018 com continuidade nos trabalhos desta casa, atuando sempre no atendimento 

dos anseios do povo.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão extraordinária a realizar-se dia 28 de 

dezembro de 2017, no mesmo local, às 18 horas, onde estarão em pauta os projetos que 

estão em estudo na casa. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim 

Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel     Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário                Presidente 

 


