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Ata nº 037/2020   

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 30 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 036/2020, 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. Deu entrada e foi 

distribuído para estudo nas comissões o Projeto de Lei 21/2020 que Autoriza o Poder 

Executivo a contratar um tesoureiro em razão de excepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os 

presentes, referiu sobre a chuva, expectativa melhor para planta a soja e produzir ainda 

alguns  grãos de milho.  Referiu sobre a cassação do Alceu, dizendo que há pessoas que 

o estão acusando pela denúncia, o Alceu e o Zeca Feller,  no  dia que fizeram a 

inauguração da água, deveriam condenar a pessoa que gravou o vídeo, não condenar os 

adversários, os adversários nem todos não são tipo eles, hoje o PSDB e  PP estão tomando 

da mesma água que tomamos há quatro anos atrás, nós fomos cassados e ficamos 

quietinhos e não culpamos ninguém, é uma coisa normal, na política cada um defende os 

seus, nós temos pessoas de caráter muito baixo em Tiradentes do Sul, que é uma pessoa 

aberta, o que tem para falar, fala para todos, e estão falando por trás que eu não poderia 

me eleger, porque eu tinha feito a denúncia, a única coisa que fiz, fui junto arrumar 

testemunha. Referiu que a semana passada toda não ganhou água por perseguição política, 

tem provas, o próprio secretário falou no galpão da prefeitura. Essas pessoas que venham 

falar comigo, e esclarecer o que está acontecendo.  Vereador Antônio Carlos Pedrolo,  

saudou os presentes, referiu sobre a chuva que foi boa para toda a região. Quanto ao 

governo do estado, está pagando em dia o salário dos professores, depois de 57 meses, 

votei em branco no segundo turno, mas está de parabéns o governador que normalizou o 

pagamento. Em Tiradentes do Sul, estamos de parabéns, nunca atrasou o salário. Essa 

questão da denúncia, questão da água temos que tratar todos iguais no município, 

independente da opção partidária. É a terceira eleição que tem cassação no município, 

mas essa denúncia desse ano foi infundada, vamos aguardar o que vai acontecer. Referiu 

ainda sobre a eleição, onde sempre há surpresas, ninguém é dono do mandato, estamos 

felizes, esperamos quatro anos de um governo melhor para todos. Nada mais havendo a 

tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima 

sessão ordinária a realizar-se dia 07 de dezembro 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 

 


