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Ata nº 021/2018   

  

Ata da vigésima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câ mara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 09 

do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência da vereadora Marlise Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: 

Jose Valdir Vivian, Paulo Rogério Schweig, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines 

Neumannn, 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 020/2018, a qual após colocada em discussão e posterior 

votação foi aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios,  e indicações.    

ORDEM DO DIA: Projeto de lei 10/2018 que autoriza o executivo municipal adiantar 

50% da Gratificação natalina, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado 

por unanimidade no plenário. Projeto de lei 12/2018 que Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – Agência de 

Fomento/RS para máquinas e equipamentos rodoviários, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Marino Hermes,  saudou os presentes, referiu-se ao projeto doze, bom que 

venha, mas que gostaria que fosse quitado dentro do mandato.  Comentou jogos 

convidando a todos para prestigiar. Comentou o recesso. Vereador Ricardo Jose 

Hartmann, saudou os presentes, comentou situação que enfrentou no hospital de 

Caridade de Três Passos. Reportou-se a um curso que fez em Porto Alegre, onde o 

palestrante  ex- prefeito Fortunati comentou qual o maior e melhor plano de saúde que 

temos, disse que o  maior é o SUS e melhor ele quis dizer que, mesmo quem tem plano 

de saúde, dependendo da doença cai fora do plano e migra para o SUS, por isso ele diz 

que o SUS é o melhor. Quanto ao hospital de Caridade, seu pai passou mal, pressão 

altíssima, foi atendido pelo médico do SUS e foi encaminhado para exames. Não foi feita 

internação. Como estava sentindo-se mal levamos para consultar com dr. Rafael, que 

assim que consultou fez a baixa e encaminhou urgente para o hospital. Chegaram ao 

hospital não era 4h30, várias vezes foi questionar, falou com atendentes e enfermeira e 

nada de ser atendido, diziam para ter paciência, era 6h30, chegou o doutor e até o 

momento ninguém tinha dado medicamento, então veio a enfermeira dar um 

medicamento embaixo da língua para baixar a pressão. O médico disse que ele teve muita 

sorte pois poderia ter morrido.  Concedeu aparte a vereadora Marisa Inês Neumann, que 

disse que isso se deve a incompetência da gestão. Continuando sua fala, Hartmann disse 

ainda que tinha um senhor passando mal na cama ao lado e foi transferido para a UTI, e 

somente vieram trocar os forros da cama, que estavam com mau cheiro, no outro dia de 

tarde. Enfatizou que só vendo para acreditar como está a situação do hospital de caridade. 

Vereador Jose Valdir Vivian,  saudou os presentes, agradeceu o bom entendimento 

nesses quase seis meses de trabalho na Câmara. Agradeceu o secretário de obras e Prefeito 

pela boa conservação das principais estradas do município. O nosso povo quer boas 

estradas e bom atendimento na saúde. Temos que cobrar essa instituição quando vem 

pedir recursos no município que seja dado um bom atendimento ao povo. Vereadora  

Marlise Rosane Traesel,  saudou a todos, chegando ao recesso comentou semestre 

trabalhoso na questão de projetos aprovados. Comentou projeto Câmara Mirim, as 

crianças estão envolvidas e gostando desse projeto, um trabalho novo tanto para eles 
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quanto para nós, convidou a todos os colegas para participar desse processo, um trabalho 

bonito que vai dar repercussão para nós, em agosto será realizada a diplomação deles aqui 

na Câmara, vai envolver famílias e comunidade. Nada mais havendo a tratar a presidente 

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

realizar-se dia 06 de agosto 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 


