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Ata nº 002/2017 

Ata da segunda sessão, em Caráter Ordinário, do Primeiro Período Legislativo, da 

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e sete dias 

do mês de fevereiro 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, Paulo Rogério Schweig, Marino Hermes, 

Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo, Renato Andre Both, Jose Valdir 

Vivian e Valdir de Almeida Bueno. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao 

secretário a leitura da ata que após lida e colocada em discussão foi aprovada por 

unanimidade. Após procedeu-se a leitura dos ofícios e indicações. ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei nº 001/2017 que Estabelece Normas de Assistência Social – 

saúde e dá outras providências. Projeto de Lei nº 002/2017 que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal Revogar a Lei nº 002/2017 a Lei nº 737/2013.  Projeto de Lei 

nº 003/2017 que Altera Dispositivo da Lei Municipal nº 569/2009 que dispõe sobre 

o estágio de estudantes e dá outras providências, continuam em estudo nas 

comissões. Contas do Ex-prefeito João Carlos Hickmann do exercício de 2014, está 

em análise na Comissão de Finanças e a disposição da comunidade. Deu entrada o 

projeto de lei 04/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar 

Professor para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

distribuído para estudo nas comissões.  Explicações Pessoais:  Em virtude da 

audiência pública para avaliação e demonstração do 3º Quadrimestre de 2016 que 

aconteceria em seguida a sessão, 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 06 de março de 2017 no mesmo 

local e horário.  Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim 

Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel      Antônio Carlos Pedrolo   

Secretário       Presidente 

 

 

 

 

 

 


