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Ata nº 024/2020   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 31 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 023/2020, que após lida, e colocada em discussão 

foi aprovada por unanimidade no plenário.   ORDEM DO DIA:  Entrada do projeto de 

Lei 17/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 

2021. Entrada do Projeto de Lei do Legislativo nº 01/2020 que fixa os subsídios do 

Prefeito e Vice Prefeito do Município de Tiradentes do Sul para a Legislatura 2021/2024 

e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo 02/2020 que fixa os subsídios dos 

vereadores do Município de Tiradentes do Sul para a legislatura 2021/2024 e dá outras 

providências. Projeto de Lei Legislativo nº 03/2020 que fixa os subsídios dos secretários 

municipais do município de Tiradentes do Sul para o quatriênio de 2021/2024 e dá outras 

providências. Projetos foram distribuídos para estudo nas comissões.  Processo de contas 

de Governo do Exercício de 2018, em análise na Comissão de Finanças.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, 

comentou sobre a agricultura familiar, auxilio emergencial foi vetado pelo presidente para 

essa classe, espera que a Câmara derrube o veto e os agricultores familiares também 

possam receber esse benefício. Notícia boa o FUNDEB, uma luta muito grande de toda a 

classe, foi aprovado o projeto do FUNDEB por unanimidade, onde pode ser usado 70% 

do valor para pagamento de funcionários e professores e 30% para outros investimentos 

que são necessários em sala de aula. Comentou sobre a volta do atendimento no 

município, não vai ser igual como antes da pandemia, temos que entender que precisamos 

proteger nossos funcionários, mas devagarinho volta o atendimento.  Referiu que se 

aproxima as convenções municipais, esperamos que seja tranquilo, desejou a todos os 

candidatos uma boa campanha, tranquila, cada um argumente da sua forma, somos 

situação, a oposição faz uma campanha diferente, mas desejou boa sorte a todos, enfatizou 

que valeu a pena emancipar Tiradentes, e desejou um bom trabalho a quem estiver a frente 

do município a partir de 2021. Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, 

referiu sobre o covid, disse que no município está diminuindo os suspeitos e temos dois 

casos confirmados, queremos colaborar, já ficamos seis meses em casa, podemos ficar 

mais dois, até que passa, acredita que novembro e dezembro tudo volte ao normal. Em 

Três Passos tivemos bastante casos, a JBS esteve fechada e hoje volta a trabalhar, que 

tudo possa se  resolver. Referiu que sempre foi um lutador pela agricultura, esse trabalho 

que hoje está sendo realizado tivesse começado em 2017, que é uma satisfação quando o 

agricultor recebe um serviço, que a administração não pense só antes seis meses antes da 

eleição, ganhe quem ganhar que esse trabalho seja implantado para nós em Tiradentes, 

tanto no interior quanto na cidade. Que o nosso povo seja mais valorizado. Vereador  Jose 

Valdir Vivian,  saudou os presentes,  manifestou preocupação com agricultores, estiagem 

no mês de agosto, a planta de milho sendo sacrificada, esse ano ainda geou, os insumos 

mais caros,  problema da cooperativa aqui da sede, agricultores tem o produto a receber 

e a cooperativa não tem como pagar. referiu sobre serviços, que os agricultores estão 
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ganhando agora, disse que sempre defendeu a agricultura, concorreu seis vezes a vereador 

e uma vez a vice prefeito, uma vez concorreu em Três Passos, sempre defendeu o povo 

tanto do interior como da cidade. Mas se não foram atendidos, foi porque em 

administrações  passadas, foi cometido um erro, a morte do doutor Naudar custou para o 

município mais de dois milhões e agora a atual administração teve que pagar. Na época 

teve um responsável, seria obrigação do gestor público indicar ou denunciar essas pessoas 

que autorizaram essa viagem, não teria saído tão caro hoje para o município. Tem ainda 

mais pessoas na justiça e ainda vai custar mais para o município. Por isso que foi 

segurado, porque o município teve que pagar, então se as coisas não eram feitas é porque 

não tinha dinheiro.   Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 08 de 

setembro 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 

 

 


