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Ata nº 035/2020   

 

Ata da trigésima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do quarto período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 16 

do mês de novembro 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,  Marino Hermes, Marcia Muller Pedrolo e Valdir de Almeida 

Bueno. Após a leitura bíblica, foi lida a ata de nº 034/2020, que após lida, e colocada em 

discussão foi aprovada por unanimidade no plenário.   ORDEM DO DIA:  Projeto de 

Lei 20/2020 que estima a receita e fixa a despesa do município de Tiradentes do Sul para 

o exercício financeiro de 2021, continua em estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador  Antonio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, parabenizou aos 

vereadores eleitos, também a quem não se elegeu, o povo coloca e tira do poder, faz parte 

do jogo político, tínhamos 42 candidatos e sabíamos que nove chegariam, foi uma eleição 

diferente devido a pandemia, a cada quatro anos renova e há surpresas. Estamos felizes 

coma eleição do Alceu, tivemos problemas, fomos denunciados e de certa forma 

prejudicados durante a campanha, mas foi também motivo de injeção de ânimo para o 

pessoal, que lutou e conseguiu reverter contornando a situação, e trazendo a eleição para 

o Alceu. E a justiça será feita, porque não teve inauguração da rede de água. Que o Alceu 

faça um bom trabalho, teve falhas e ele sabe disso, vai mudar algumas coisas, que a 

comunidade seja atendida, o vereador tem que ser mais atendido, os vereadores criticam 

não é por mal, muitas coisas não foram feitas como devia ter sido, trabalhos inacabados, 

o prefeito as vezes não sabe do que se passa, e é o olho do dono  que engorda a boiada. 

Disse que se surpreendeu com os votos que fez, mas é um processo político, mas concorda 

e agradece os votos que recebeu, faz parte do jogo político.  Esperamos que Tiradentes 

do Sul, volte a se desenvolver e que em quatro anos tenhamos talvez um consenso no 

município, se tivesse um pouco mais de diálogo, terminaria essa correria e esse stress, 

seria melhor para todos, porque essa rivalidade não leva a lugar nenhum. Vereador Valdir 

de Almeida Bueno, saudou os presentes, referiu que está feliz, todas as eleições foi 

crescendo, e graças a Deus em mais uma eleição teve votos, a política é uma caixinha de 

surpresas e nem todos se elegem, e tivemos novamente quatro eleitos dessa bancada. 

Agradeceu a todos do PcdoB que concorreram, agradeceu as coligações PDT, MDB e 

PTB. Referiu que não ganharam nas urnas, mas que a justiça seja feita, que o próximo 

prefeito que assumir ajude a comunidade, tanto faz o prefeito, se for o Andre ou o Alceu, 

mas que pelo menos na saúde melhore o nosso município. Referiu ainda que as máquinas 

continuem trabalhando como nos últimos dias da campanha. Agradeceu a família e 

amigos que o colocaram nesse segundo mandato nessa Câmara de Vereadores. Que 

possamos trazer ao menos uma empresa para desenvolver nosso município, o que mais a 

gente vê o povo reclamar, que tem ofertas de emprego em Três Passos e não tem ônibus 

para levar esse pessoal para trabalhar. Vereador Paulo Rogério Schweig,  saudou os 

presentes, parabenizou aos candidatos que concorreram ao pleito, referiu que não 

podemos dizer ainda quem será o prefeito, isso depende de uma decisão judicial, 

parabenizou os vereadores que se reelegeram, os novos que estão vindos e também os que 

concorreram, em especial agradeceu aos 256 pessoas que depositaram em voto de 

confiança em sua pessoa,  aos colegas e pessoas que ajudaram, porque sozinho não se 
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chega a lugar nenhum. Vereador  Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, referiu que 

não se reelegeu, mas está com a cabeça erguida, fez tudo que podia pelo povo, mas o povo 

decide e temos que aceitar, parabenizou os que se elegeram e também os que 

concorreram, porque juntos que se forma a legenda. Somos cidadãos tiradentenses e 

vamos continuar lutando para o bem de todos. A eleição foi decidida no voto, o voto que 

ganha, não fazer uma denúncia não consistente e querer ganhar a eleição no tapetão, a 

verdade vai vir à tona e já abemos quem é o prefeito. O povo decide e a maioria venceu.  

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

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 23 de novembro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


