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Ata nº 020/2020   

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 03 do 

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

do vereador Jose Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: Enio Jose Dill, 

Antônio Carlos Pedrolo, Marisa Ines Neumann, Renato Andre Both, Marlise Rosane 

Traesel, Valdir de Almeida Bueno, Mario Luis Klunck e Márcia Muller Pedrolo. Após a 

leitura bíblica, foi lida a ata de nº 019/2020, que após lida, e colocada em discussão foi 

aprovada por unanimidade no plenário. Requerimento de solicitação de licença não 

remunerada do vereador Marino Hermes, pelo período de 15 dias. Requerimento de 

solicitação de licença não remunerada do vereador Paulo Rogério Schweig pelo período 

de 15 dias. Convocação dos suplentes Enio Jose Dill e Mario Luis Klunck pelo período 

de 15 dias.  ORDEM DO DIA: Entrada do projeto de Lei nº 15/2020 que cria o Conselho 

Municipal de cultura de Tiradentes do Sul e o fundo municipal de cultura, e dá outras 

providências, distribuído para estudo nas comissões.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Valdir de almeida Bueno, saudou os presentes, desejou as boas vindas, ao 

vereador Enio Dill e Mário klunk. Referiu sobre a estrada de Lajeado dos Índios, foi 

iniciada e feito até a propriedade de Mario Dilkin e até hoje não foi concluída, já fez a 

indicação, conversou com o secretário e até hoje nada, temos estradas boas, mas temos 

linhas em precárias condições, a única coisa que o agricultor pede é uma estrada boa e 

acesso as sua propriedade, e com as máquinas que temos as estradas poderiam estar 

melhores. Só se pensa em folha de pagamento, e cada vez mais funcionários públicos, 

pessoas entraram na justiça para serem chamados no concurso e hoje estão trabalhando, 

foram chamados, tentando fazer o melhor para o município. Muita politicagem que só 

vem a prejudicar o município, que se pense mais no povo e menos em si. Vereador Jose 

Valdir Vivian, saudou os presentes, desejou boas vidas aos verdores Enio e Mário, sempre 

é bom trazer as pessoas que ajudaram na eleição anterior, porque ninguém se elege 

sozinho. Sabemos que não é tão fácil, estamos em uma pandemia e graças no nosso 

município está mais controlado, temos que nos cuidar, porque depois que acontece não 

tem mais volta. Muito questionado se existe ou não essa doença, mas se não existisse não 

estaria morrendo pessoas, seria melhor se o povo pudesse trabalhar porque a economia 

estaria melhor. Sobre as estradas, nenhum prefeito fez tudo e nenhum prefeito vai fazer 

tudo, mas dá os  parabéns para essa administração que abriu mais estradas que em 

administrações passadas. Para fazer bem feito é mais demorado, e sempre tem o primeiro 

e vai ter o último.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 10 de agosto 

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 

 

 

 


