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Ata nº 003/2020   

 

Ata da segunda sessão, em Caráter Ordinário, do quarto período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 26 do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência do 

vereador Jose Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Paulo Rogério Schweig, Ricardo José Hartmann, Marisa Ines Neumann, Renato Andre 

Both, Marlise Rosane Traesel, Valdir de Almeida Bueno e Márcia Muller Pedrolo. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 01 que Concede Revisão Geral Anual aos 

Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos, nos termos do Inciso X do Art. 37 

da Constituição Federal, e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 002/2020 que 

inclui no Art. 1º da Lei Municipal nº 583/2009 de 15 de Maio de 2009, estabelece valores 

das tarifas públicas municipais, e dá outras providências, continua em estudo nas 

comissões.  Projeto de Lei 003/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer 

subvenção ao Hospital de Caridade de Três Passos, e dá outras providências, obteve o 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  saudou os 

presentes, saudou o novo presidente da Câmara para 2020, um ano de muito cuidado para 

a administração municipal, fazer as coisas pela lei, foi votado aumento salário para os 

funcionários, esse aumento vai vir em mês de março, em fevereiro não vai ser pago. 

Comentou que no Alto Uruguai, na avenida foi pedido uns quebra mola e até hoje não foi 

feito isso, nenhuma providência da administração municipal. Vereador  Jose Valdir 

Vivian, saudou os presentes, agradeceu aos colegas vereadores, que possamos ter 

harmonia nessa casa, como tivemos em anos passados, agradeceu a confiança que 

recebeu, um ano político é bem complicado, vamos fazer tudo dentro da lei, porque a 

responsabilidade é do presidente. Comentou que ano passado foram bem feitas as estradas 

e agora precisam novamente serem recuperadas, com o início das aulas temos o transporte 

escolar passando todos os dias nessas estradas. 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 março de 2020, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a 

presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel                Jose Valdir Vivian 

Secretária                Presidente 

 

 


