
 

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 033/2018   

  

Ata da trigésima terceira sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 22 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: 

Hélio Hermann, Mario Luis Klunk, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, 

Paulo Rogério Schweig, Enio Jose Dill, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. 

Após a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário que procedesse a leitura da ata 

da sessão anterior de número 032/2018, a qual, após lida, colocada em discussão e 

posterior votação foi aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios e 

Indicações.  ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 20/2018 que autoriza o Poder Executivo 

a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – Agencia de 

Fomento /RS para saneamento e Meio Ambiente, continua em estudo nas comissões. 

Entrada do Projeto de Lei nº 19/2018 que autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) 

Fiscal Sanitário em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências. Projeto de Lei nº 21/2018 que 

Institui Turno único no Serviço Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

23/2018 que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras 

públicas. Os projetos que deram entrada foram distribuídos para estudos nas comissões. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes, comentou as indicações, agradeceu ao Hélio Herrmann, por juntar forças na 

indicação de recuperação das estradas de Lajeado dos Indios. Disse que aqui na Câmara 

não está só para pedir, também para agradecer seus pedidos que estão sendo atendidos 

pelo prefeito e Secretaria de Obras. Vereador  Enio Jose Dill,  saudou os presentes, 

comentou sobre o esporte, final de campeonato, parabenizou a equipe do Mário que ficou 

campeã e    todas as equipes que participaram. Disse que domingo vamos ter a nossa 

eleição, onde a colega na sessão passada colocou que partidos fizeram poucos votos para 

presidente, o povo está cansado e não podemos ter orgulho desses políticos que temos lá 

em Brasília.  Disse que no Rio Grande do Sul não foi preciso fazer a Lei proibindo a 

reeleição, se não está bom o povo troca. O povo quer mudança, na mídia tem apenas um 

partido que puxam os poderosos que estão à frente. Vamos desejar que o vencedor faça 

um bom trabalho para os Brasileiros e não para benefícios próprios de seus familiares e 

dos que estão mais próximos. Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes, 

quando se fala em algo novo, se não tivesse duas filhas e se realmente fosse novo votava, 

ele não é novo, tem várias anos de Câmara de Deputados, ele votou com Temer todas as 

vezes, gostaria que falassem o que ele tem de novo, então deixaria de ter orgulho do seu 

partido. Disse que os ladrão do seu partido estão todos presos e tem mais gente ainda para 

ir, porque lugar de ladrão é na cadeia. Ponderou que não somos tão ignorantes, ninguém 

aqui da mesa e nem dos eleitores de Tiradentes do Sul, cada um sabe muito bem o que 

está fazendo, e o porquê está fazendo. Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os 

presentes, parabenizou a equipe do Mário que ficou campeã no futebol sete. Comentou 

que é a favor do turno único, que se for bem trabalhado é proveitoso. A respeito da eleição, 

muito voto de protesto, o pessoal está saturado. Disse que no seu partido apoia pessoas 

boas, que lugar de ladrão é na cadeia. Que depois vamos ver o que acontece. Nada mais 

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



 

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 
 

 

 
a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 29 de outubro 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.  

 

Marisa Ines Neumann      Marlise Rosane Traesel   

Segunda Secretária       Presidente 

 

 

 

 


