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Ata nº 034/2018   

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

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 29 

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, Paulo Arnoldo Mendes Bairle 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 033/2018, 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: Estão em estudo nas comissões os seguintes 

projetos de Lei:  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. 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.  Projeto de Lei 22/2018 que Estima a receita e 

fixa a despesa do Município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2019. 

Projeto de Lei nº 024/2018  que dispõe sobre a execução de Obra pública, autoriza a 

cobrança de contribuição de melhoria nas ruas especificadas, e dá outras providências. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Paulo Arnoldo Mendes Bairle, saudou os 

presentes, comentou a possibilidade de aumentar o tempo do grande expediente e 

Explicações Pessoais. Reportou-se ao ano passado, quando esteve atuando na Câmara de 

Vereadores, fez um relatório da viagem a Porto Alegre, aonde cumpriu agenda 

institucional na Secretaria de Justiça e Segurança do Estado, foram recebidos pelo 

secretário Shirmer, explanando a situação do posto da brigada militar de Tiradentes do 

Sul que restou exitosa, também ficou garantido na época a permanência de todos os 

efetivos, não sendo ninguém transferido para a operação golfinho. O resultado de viagem 

ficou comprovado. Terminada a agenda, adiantou o retorno e restitui o valor de meia 

diária aos cofres públicos. Convidou a todos para prestigiar os vereadores mirins, em 

sessão a ser realizada dia 30 de outubro, aonde estarão colegas da polícia civil proferindo 

palestra, um bate papo com a comunidade. Concluiu sua fala, comentando acerca da 

eleição presidencial, onde nenhum candidato o animou, um com colegas presos e outros 

deixando a desejar em vários aspectos, mas desejou sucesso ao presidente eleito para que 

faça um trabalho para melhorar a vida dos brasileiros em todos os aspectos. No estado o 

governador eleito do PSDB, uma nova promessa.  Vereador  Mario Luis Klunk,  saudou 

os presentes, agradeceu a oportunidade de estar nessa casa e aos colegas vereadores pela 

recepção. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 05 de 

novembro de 2018, no mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente 

ata, que vai assinada por mim Secretária e pela senhora Presidente.  

Marisa Ines Neumann      Marlise Rosane Traesel   

Segunda Secretária       Presidente 

 


