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Ata nº 028/2019   

 

Ata da vigésima sexta sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da 

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

mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores, 

Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir Vivian,  Marino Hermes, Renato Andre Both, Valdir 

de Almeida Bueno,  Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo e Ricardo Jose 

Hartmann. Após a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da 

sessão anterior de número 027/2019, a qual após colocada em discussão e posterior 

votação foi aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações 

e ofícios.  ORDEM DO DIA:    Projeto de Lei 17/2019 que autoriza a reformar banheiros 

públicos e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, referiu sobre o 

atendimento das indicações, que os vereadores precisam fazer indicações para que os 

administradores vejam a necessidade do povo. Agradeceu ao Secretário de Obras, 

operadores, que fizeram a estrada de Lajeado dos Índios, demorou quase três anos, mas 

agora foi bem-feita a estrada. É importante não só cobrar, mas também agradecer quando 

é feito o serviço para a comunidade. Que o Prefeito possa atender mais algumas 

indicações que fez e não recebeu resposta. Esperamos que seja feito o preenchimento 

campo do Palmeiras, onde estiveram aqui na Câmara mais de 20 pessoas acompanhando 

o pedido, conversou com o prefeito que disse que iam fazer mas até agora não deram 

notícias para nós, agora com o próximo ano sendo eleitoral espera que o serviço seja feito. 

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

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 02 de setembro de 2019, no 

mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada 

por mim Secretária e pela senhora Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 


