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Ata nº 014/2020   

 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 08 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: Projeto de Lei nº 10/2020 que Dispõe sobre a denominação de Rua 

e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. 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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovada por unanimidade 

no plenário.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Valdir de Almeida Bueno,  

saudou os presentes, comentou que na semana passado a colega vereadora disse que tem 

pessoas espalhando mentiras quanto ao atendimento no posto de saúde, em especial sobre 

o COVID-19,  questionou a vereadora se a mesma se referia ao vereador ou a outras 

pessoas. Pois falou com o Clides Mitmann que referiu quanto ao atendimento que essa 

senhora recebeu no posto de saúde. Ressaltou que é não é de seu caráter usar de mentiras, 

mediante essa colocação, solicitou a vereadora que esclarecesse esse fato. Nada mais 

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

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 15 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 

 

 

 

 


