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Ata nº 023/2020   

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 24 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: Paulo Rogério 

Schweig, 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 022/2020, que após lida, e colocada em discussão 

foi aprovada com retificação a pedido do vereador Valdir de Almeida Bueno, que referiu 

que houve pronunciamento na tribuna, seu e da vereadora Marlise Rosane Traesel. Ofício 

do vereador Marino Hermes   ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 016/2020 que cria o 

Fundo Municipal de cultura de Tiradentes do Sul e  dá outras providências, continua em 

estudo nas comissões.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir Vivian,  

referiu ao pleito eleitoral que se aproxima, que todos possam se entender e cada um buscar 

sua vaga com coerência. Referiu quanto ao jovem que foi brutalmente assassinado na 

cidade de Humaitá, filho de agricultores de Tiradentes do Sul, que atualmente trabalhava 

na Procel. Também manifestou pesar pelo falecimento de Dorildo Ropke, pessoa bastante 

conhecida no município.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 24 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 

 

 

 

 

 


