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Ata nº 009/2020   

 

Ata da sétima sessão, em Caráter Ordinário, do quarto período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 04 do mês de 

maio do ano de dois mil e vinte. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência do 

vereador Jose Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Paulo Rogério Schweig, Antônio Carlos Pedrolo, Marisa Ines Neumann, Renato Andre 

Both, Marlise Rosane Traesel, Valdir de Almeida Bueno e Márcia Muller Pedrolo. 

ORDEM DO DIA: Entrada do Projeto de Lei nº 08/2020 que visa a prorrogação de prazo 

de vencimento de dívida de natureza tributária ou não tributária, relativa ao exercício de 

2020, em face do decreto municipal nº 20/2020 e 23/2020 de calamidade pública, em 

decorrência da infecção humana pela COVIDT-19 (novo coronavírus), e dá outras 

providências.  Ficou em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 

Antônio Carlos Pedrolo, saudou os presentes, referiu que é uma satisfação retornar ao 

legislativo depois de dois anos afastado, período no qual foi secretário de educação.  

Agradeceu ao Prefeito Alceu pela oportunidade em dirigir a pasta, ao Ricardo pelo 

trabalho desempenhado no legislativo. Relatou o trabalho que desenvolveu na Secretaria 

de Educação, que possui o orçamento maior do município, felicidade em trabalhar com 

uma boa equipe, conduziu a pasta de uma forma tranquila,  ressaltou o trabalho dos 

motoristas, funcionários de escola, merendeiras, professores dedicadas que fazem 

acontecer, pessoal da Secretaria da educação, do EMEI, só quem acompanha de perto 

para ver o carinho e dedicação com que tratam nossas crianças.  Colegas secretários de 

todas as pastas, se sente feliz em ter dirigido essa pasta. Ao partido do PT pelo apoio, 

referiu que as coisas acontecem, a vida é feita de decisões, que procura o diálogo, e só 

tem a agradecer. Finalizou desejando um bom trabalho a todos colegas vereadores até o 

final desse ano.  Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, agradeceu ao 

novo secretário que começou a recuperação das estradas de Lajeado Índios. Sobre o 

Corona Virus, referiu que nós agricultores, trabalhadores, estamos sendo prejudicados, 

lacraram todos as copinhas, bocha, futebol sete, jogos de loto e balãozinho, as pessoas 

dizem que já estão na terceira idade, e agora não sobrou nada para fazerem, vão entrar em 

depressão e vão acabar morrendo, e que hoje de manhã primeira coisa que abriu o face e 

viu foi o pessoal postando foto na prainha, que vem gente de todo lado,  se nosso prefeito 

municipal lacrou nossas copas, poderia lacrar também a prainha. Nós vereadores devemos 

cobrar, o que é para um é para todos, e na prainha tem gente de fora que frequenta o nosso 

município. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 11 de maio 

de 2020, no mesmo local e horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada 

por mim Secretária e pelo senhor Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel                Jose Valdir Vivian 

Secretária                Presidente 

 

 


