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Ata nº 009/2018   

  

Ata da nona sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da Oitava 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 16 do mês de 

abril do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da 

vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Paulo Rogério 

Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Jose Valdir Vivian, Márcia 

Muller Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. Após 

a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior de 

número 008/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios, convites e indicações.   ORDEM 

DO DIA:  Decreto Legislativo 001/2018 que dispõe sobre a instituição da Câmara Mirim 

na Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, continua em estudo nas comissões. 

Projeto de lei 005/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer subvenção ao 

Hospital de Caridade de Três Passos e dá outras providências, continua para analise nas 

comissões. D eu entrada o Projeto de Lei nº 006/2018 que fixa valor para os débitos 

judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) pelo município de 

Tiradentes do Sul e dá outras providências.     EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 

Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, comentou baile jantar dançante realizados nas 

comunidades de Esquina Brasil e Alta União, integração importante nas comunidades. 

Também sobre a safra de soja que está na reta final, preço está bom. Ao Secretário de 

Obras que veja as estradas que ainda falta fazer para que todos tenham um bom acesso.  

Vereador Marino Hermes, saudou os presentes, se manifestou quanto a indicação do 

Paulo, e da importância em atender esse pedido devido a circulação de crianças nesse 

local, que seja feito com urgência esse quebra mola na Avenida, antes que aconteça algum 

acidente no local. Parabenizou ao Renatinho, pessoal de Sete Voltas pela conquista do 

título em Nova Candelária, e também da final do campeonato em Sete Voltas. Nada mais 

havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 23 de abril 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 

 

 


