
 

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 035/2018   

Ata da trigésima quinta sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período 

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, às 19horas, do dia 05 do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. 

PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da vereadora Marlise 

Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Hélio Hermann, Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa 

Ines Neumannn, 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 034/2018, 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, obteve o parecer favorável 

nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 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, continua em estudo nas 

comissões. Projeto de Lei nº 21/2018 que Institui Turno único no Serviço 

Municipal e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 

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

execução de obras públicas, obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário. 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, continua em estudo nas comissões. 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, 

continua em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador  Paulo Arnoldo Mendes Bairle,  saudou os presentes. Referiu-se 

aos 35 meses, três anos de atraso do salário dos funcionários púbicos do 

poder executivo. Enquanto que o Poder Judiciário, Ministério Público, 

Tribunal de Contas, Deputados Estaduais, recebem em dia. Classificou a 

situação de imoral e constrangedoramente legal.   Vereador Valdir de 

Almeida Bueno, saudou os presentes, disse que temos que valorizar o nosso 

povo que ainda tem por orgulho em manter o esporte em Tiradentes.  

Comentou sobre a situação precária das estradas, que tapa buracos deveriam 

ser feitos constantemente. Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou 
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a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária 

a realizar-se dia 12 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 

 
 


