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Ata nº 013/2020   

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 01 do mês de 

junho do ano de dois mil e vinte. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência do 

vereador Jose Valdir Vivian, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Paulo Rogério Schweig, Antônio Carlos Pedrolo, Marisa Ines Neumann, Renato Andre 

Both, Marlise Rosane Traesel, Valdir de Almeida Bueno e Márcia Muller Pedrolo. 

ORDEM DO DIA: Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o  Projeto 

de Lei nº 10/2020 que Dispõe sobre a denominação de Rua e dá outras providências, foi 

distribuído para estudo nas comissões. Entrada do projeto de Lei nº 11/2020 que autoriza 

o poder executivo municipal repassar subvenção social ao hospital de Caridade de Três 

passos, e dá outras providências, foi distribuído para estudo nas comissões.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador VALDIR DE ALMEIDA BUENO,  saudou 

os presentes, comentou primeiro caso do corona vírus no município e o atendimento 

recebido no posto de saúde, referiu que além de fechar o posto de saúde de Alto Uruguai,  

os munícipes não tem o atendimento adequado no posto de saúde da sede. Referiu que a 

saúde deve ser prioridade. Referiu ainda que no primeiro ano de mandato, o Prefeito 

Alceu, fechou o posto de saúde de Lajeado Bonito, ano passado reabriu, agora fecharam 

o posto de saúde  de Alto Uruguai. Questionou o que está acontecendo na área da saúde, 

que no seu entendimento é falta de competência, e se alguém achar que está falando coisa 

errada podem corrigir, todos sabem o que está acontecendo, mas preferem se calar. Outra 

questão são as indicações, referiu que fez cinco indicações de bueiros em estradas para 

acessos para pessoas idosas, e até agora não foi feito nenhum, se  é por perseguição, 

quando o prefeito e secretário acham que prejudicam o vereador por não fazer o serviço, 

estão enganados, pois sempre leva cópia das indicações para as pessoas tomarem 

conhecimento dos pedidos que faz aqui na Câmara.  Vereadora  MARISA INES 

NEUMANN, saudou os presentes, referiu que  tivemos um teste positivo do Corona Vírus 

no município, e que  temos que ver como realmente aconteceu o protocolo, essa família, 

uma amiga foi conversar colocando a situação como estava essa vó, achando que ela 

estava em depressão, isso na quarta-feira, antes do meio dia, foi sugerido que a família 

viesse com a vó até no posto, antes do meio dia veio a família procurar o posto de saúde 

sem trazer a vó, dizendo que a vó estava com diarreia, orientaram que a vó tinha que vir 

no posto de saúde, de tarde veio a  vó, foi consultada, foi feito o teste e deu positivo, essa 

vó foi muito bem atendida e bem cuidada, as pessoas são orientadas pelo protocolo do 

Covid, todos os dias é dito: Ficam em casa. Essa vó recebeu visita. Referiu que temos que  

cuidar dos nossos médicos e dos nossos enfermeiros, que é funcionária pública há 34 

anos, e quando falam mentiras, as pessoas não são informadas, não vão atrás, nós 

vereadores temos dificuldades em buscar a verdade, finalizou ressaltando que o 

procedimento foi correto e a família foi orientada.  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 junho 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 
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