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Ata nº 037/2018   

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

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, às 19horas, do dia 19 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, 

Jose Valdir Vivian, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Paulo 

Arnoldo Mendes Baierle e Valdir de Almeida Bueno. Vereador Paulo 

Rogério Schweig, estava em viagem a Brasília.   Após a leitura Bíblica a 

presidente solicitou a secretária que procedesse a leitura da ata da sessão 

anterior de número 036/2018, 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 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, 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 25/2018 que dispõe sobre a cobrança de melhoria na execução 

de obras de pavimentação na Rua São Francisco, neste município de 

Tiradentes do Sul, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado 

por unanimidade no plenário. Entrada do Projeto nº 026/2018 que Institui 

temporariamente o turno único na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 

providências, continua em estudo nas comissões. Entrada do projeto de lei 

nº 27/2018 que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 

público de 01 (um) professor(a) de língua portuguesa e dá outras 

providências, distribuído para estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Paulo Arnoldo Mendes Baierle,  saudou os 

presentes, comentou sobre o evento de limpeza das margens no Rio Uruguai, 

a construção de melhores relações das pessoas com as águas, ecossistema, 

meio ambiente, são alicerçados pela consciência da compreensão da 

preservação agora e para o futuro das novas gerações. Comentou também 

sobre a água que é distribuída em nosso município, a partir de poços 

perfurados nas localidades, que vem já a algum tempo apresentando 

problemas, citou a comunidade de São João, Alta União, Esquina Progresso. 

A obra do asfalto de Lajeado Bonito, feito há pouco tempo, está deteriorado, 

não tem consistência. Empresas de fora, recebem o dinheiro público e vão 
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embora, e fica faltando a fiscalização.  Vereador Valdir de Almeida Bueno, 

saudou os presentes, comentou a limpeza do Rio Uruguai, muito importante. 

Questão da água do São João, tem problemas em várias redes, em Lajeado 

dos Indios, também foi feito uma rede e até hoje não foi usada, falta 

fiscalização, questionou engenheiro que aprova a rede. Muita dificuldade de 

água na nossa região. Sobre o Asfalto de Lajeado Bonito, recursos foram 

investidos e a população ainda aguarda para ter um asfalto de qualidade. 

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

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

26    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   
 


