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Ata nº 010/2018   

  

Ata da décima sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, da Oitava 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 23 do mês de 

abril do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da 

vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Paulo Rogério 

Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Jose Valdir Vivian, Márcia 

Muller Pedrolo, Marino Hermes, Renato Andre Both e Valdir de Almeida Bueno. Após 

a leitura Bíblica a presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior de 

número 009/2018, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios e convites. ORDEM DO DIA:  

Decreto Legislativo 001/2018 que dispõe sobre a instituição da Câmara Mirim na Câmara 

de Vereadores de Tiradentes do Sul, continua em estudo nas comissões. Projeto de lei 

005/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal fazer subvenção ao Hospital de 

Caridade de Três Passos e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 006/2018 que 

fixa valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor 

(RPV) pelo município de Tiradentes do Sul e dá outras providências, continua em estudo 

nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Paulo Rogério Shweig, saudou 

os presentes, colocou que há muitas reclamações em relação as fichas que são retiradas 

nas segundas-feiras pela parte da manhã, que seria importante vereadores e secretário da 

saúde conversarem para encontrar outra alternativa. Vereador Jose Valdir Vivian, 

saudou os presentes, comentou que é importante ver a respeito da entrega das fichas, 

talvez fazer uma diferenciação para pessoas do interior e da cidade, os da cidade estão 

mais próximos, as pessoas do interior até que chegam a fila está cheia. Concedeu aparte 

a Vereadora  Marisa Ines Neumann,  que disse que já teve seis formas de agendamento, 

nenhuma dá certo, e a fila é necessária e nenhuma pessoa que vem fica sem agendamento. 

Quem tem convênio médico leva 45 dias para ser atendido. E na saúde todos são 

atendidos. Continuando sua fala, vereador Jose Valdir  disse que talvez para o pessoal 

do interior poderia se encontrar uma forma diferente. Que pelo IPE sua esposa também 

fez agendamento em abril e conseguiu para junho e precisa pagar a diferença. Difícil na 

saúde contentar a todos, mas nos municípios grandes é pior. Concedeu aparte ao vereador 

Paulo Schweig  que colocou que seria interessante os vereadores irem na saúde, 

acompanhar e ver o que realmente está acontecendo, que fez uma colocação, não quis 

dizer que está errado, sabe que a situação é difícil. Vereador Jose Valdir, concluiu sua 

fala dizendo que achar uma solução e não sacrificar o secretário, que está fazendo o 

possível dentro do que o município comporta. Agradeceu o secretário de obras pelo 

atendimento dos pedidos que estão sendo atendidos na medida do possível. Vereador  

Valdir de Almeida Bueno, saudou os presentes, colocou que trouxe uma senhora para 

pegar ficha para consulta no posto de saúde, às quinze para as seis já havia cinco pessoas 

aguardando na fila. Se o agente de saúde pudesse marcar consultas seria uma opção. O 

que a vereadora Marisa falou é verdade, todos são agendados, o que o Paulo falou já fez 

umas cinco ou seis vezes, de ir lá e acompanhar o trabalho no posto de saúde. Disse que 

temos pessoas capacitas trabalhando na saúde e temos que valorizar, e que mesmo assim 

sempre há pessoas que saem descontentes e magoados com o atendimento. Temos 

pessoas que não tem a consciência de valorizar o trabalho dos outros. Disse que tentou 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
marcar pelo SUS uns exames em março e teria para junho, então fez particular. Isso teria 

que conversar e ver se teria como melhorar. Porque exames e consultas são caríssimas. E 

muitas pessoas não tem condições. Não é culpa da saúde, mas culpa dos nossos 

governantes tanto o federal quanto o estadual. Nada mais havendo a tratar a presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a 

realizar-se dia 30 de abril de 2018, no mesmo local e no mesmo horário. Para constar 

lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pela senhora Presidente.  

 

Renato André Both       Marlise Rosane Traesel   

Secretário                Presidente 

 

 


