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Ata nº 014/2016  

 

Ata da décima terceira sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, 

da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos dezesseis dias 

do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Elton Luis Pilger, verificou-se a presença dos vereadores: 

Anselmo Jose Feller, Elissandro Moacir Bonfanti, Leomar Jose Renz, Erno 

Ellwanger, Alceu Diel,  Ivaldino de Almeida Bueno,  Marisa Ines Neumann e Leila 

Cristina Pilger Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a 

leitura da ata número 013/2016, a qual após lida e colocada em discussão, obteve o 

parecer favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Foram lidas as 

Indicações e ofícios. ORDEM DO DIA: Entrada do Projeto de Lei nº 12/2016 que 

Altera a Lei Municipal 807 de 29 de setembro de 2015, o qual foi distribuído para 

estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Marisa Ines 

Neumann,  saudou aos presentes. Manifestou-se agradecendo a oportunidade em 

ter participado da XIX Marcha dos Prefeitos a Brasília. Uma oportunidade única, 

foi muito relevante, a questão é única, o problema é único e igual para todos. A vida 

e os problemas acontecem no município, então todas as dificuldades que 

enfrentamos hoje, quem sente na pele são os agentes políticos a nível municipal. 

Discute-se muito a questão de reformas e recursos, e temos a honra em dizer que 

nessa viagem foi confirmado novamente um recurso de 150 mil do Marco Maia 

para investimentos na área da saúde. Nossas viagens que a gente faz, além do 

seminário,  tem-se encontro, ficamos próximos aos deputados e é ali que estão os 

recursos, consegue-se conversar e colocar as dificuldades.  Muitas vezes as pessoas 

falam: Foram viajar, estão gastando, mas nós na nossa bancada do PT podemos 

agradecer, todas as viagens feitas valeram a pena,  os recursos vieram. Podemos 

acompanhar a saída da presidenta Dilma, agora vem outro governo aí que vai fazer 

o seu trabalho, se propôs a fazer a diferença, estamos aguardando para ver se vai 

acontecer, e só podemos falar daquilo que se sente na pele, muitos erros 

aconteceram, mas tivemos muitos acertos e talvez por isso fomos condenados. 

Vamos torcer que as cosias deem certo, que a economia volte a fluir, e como diz no 

correio do povo, a partir de hoje não se fala mais em crise, governo Temer. 
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Vereadora Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou aos presentes. Manifestou-se 

quanto a viagem a Brasília, pela primeira vez participando da Marcha, não vamos 

falar sobre a saída da Dilma, nós sabíamos e sabemos que ela não volta, a história 

vai contar para nós se era melhor a época da Dilma ou do Temer. Sobre a Marcha 

uma oportunidade única que por coincidência estava há um ano agendada e 

coincidiu com a saída da Dilma, foi prejudicada, pois tinha vários senadores que 

devido coincidir com a votação não puderam se fazer presentes, e a grande lição da 

Marcha é ver que a choradeira dos prefeitos é grande, devido repasses defasados do 

Fundeb e área da saúde, as dificuldades em fechar as contas, alguns vão responder a 

questão da lei de responsabilidade. E os poucos senadores que estiveram lá fazem 

lindos discursos, por exemplo a Ana Amélia, que se diz defensora dos municípios, e 

na verdade está na mão única e exclusiva do Congresso e do Senado aprovar os 

aumentos do FPM, poderiam ajudar muito os municípios e estão lá parados. Sobre 

ações do Ministério Público, quer ver onde os prefeitos vão parar, um procurador 

do ministério público estava lá em Brasília e deu a entender que a melhor solução é 

o diálogo, se não conseguir dialogar com o ministério público, pois um promotor 

público é bom quanto mais processos julgar e fizer acontecer e quem são as vítimas 

são os prefeitos. Quanto à licença de seis meses da licença maternidade, disse ser 

favorável, mas quer ver o próximo prefeito cumprir com tudo que tem que ser feito, 

na área da saúde e educação. Disse que lá em Brasília se escutou e parece que foi 

confirmado essa semana o repasse do estado para o hospital de Caridade de Três 

Passos no valor de duzentos e poucos mil reais dos atrasados e duzentos e poucos 

mil reais da competência de abril, deu um milhão e pouco, é um alento, mas parece 

que a dívida com os médicos é de seis milhões, então se os hospital não conseguir 

resolver a situação dos contratos absurdos que tem com os médicos, um milhão por 

mês continua não sendo suficiente, então o grande gargalo são os altos valores que 

os médicos cobram. Vereador  Elton Luis Pilger, saudou aos presentes,  comentou 

projeto que deu entrada e que com toda certeza os colegas vão aprovar. Disse que 

na terça feira participou de uma reunião em Seberi, com municípios da região 

celeiro, e também da zona de produção dessa região, especialmente sobre os 

recursos  do hospital, ameaça dos médicos, choradeira dos prefeitos de que não tem 

dinheiro, os municípios ficam esgoelados e acabam colocando mas dinheiro nos 

hospitais do que a obrigação para poder mantê-los abertos, um grupo muito grande, 

a maioria dos prefeitos estava presente, o nosso estava na marcha a Brasília, mas 

estava presente o vice, uma reunião de emergência pra se decidir de que forma seria 

pressionado o governo estadual  e federal pelo atraso dos recursos que estavam 
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colocando em risco o trabalho nos hospitais, e nós interessados pela situação do 

hospital de Três Passos, os prefeitos ficam a mercê da promotoria, tribunal de 

contas e controle interno. É um problema que deve ser discutido a forma de se 

trabalhar com o estados na questão das vagas dos hospitais, o que se percebeu que o 

plano mesmo da secretaria do estado é que se leve as pessoas para os centros 

maiores, hoje os hospitais recebem por produção, acaba gerando um trabalho para 

ter internados e se trabalha menos a prevenção. E muito trabalho ambulatorial que 

poderia ser feito nos postos de saúde são feitos no hospital, as pessoas deixam 

durante o dia e de tardinha estão pedindo pelo plantão, um atendimento rápido 

ambulatorial que não gera retorno ao hospital. Foi formado um grupo para ir 

conversar com o governo do estado, Três Passos, hoje estão ainda pagando contas 

daquele problema que envolveu o ministério público, e estão à mercê dos médicos, 

a coordenadora do hospital de Portela estava presente e colocou das finanças o 

problema que tem, mas se vê que ela tem uma firmeza muito maior para administrar 

e bater de frente com os médicos e resolver algumas situações, tem médico 

anestesista ganhando oitenta mil por mês em Três Passos, a questão do hospital está 

mais aliviado, mas amanhã depois não sabe se irá acontecer novamente. Comentou 

saída  da Dilma, hoje está o PMDB no governo, não da forma como os partidários 

gostariam, mas que espera que o Temer tenha a serenidade, pois governar sem ter a 

maioria na Câmara dos Deputados e no Senado é difícil, espera que agora o 

governo tenha essa condição e tem a certeza que dará resultado, que a economia 

volte a funcionar um pouco melhor, que os planos continuem funcionando. Que se 

tenha progresso, o pessimismo faz a coisa não melhorar, então vamos parar com a 

conversa de crise e vamos trabalhar, se o governo está falando em tirar quatro mil 

cargos de CCs já diminuiu ministérios, o que reflete politicamente,  nem tudo o 

governo consegue fazer, pode-se ver que há muita pressão, mas espera que o 

presidente tenha condições de dar uma guinada e consiga resolver a situação de 

momento e depois dos seis meses vamos ver o que vai acontecer. Nada mais 

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

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 23 de maio de 2016 no mesmo 

local e horário.  Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim 

Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

Erno Ellwanger       Elton Luis Pilger   

Secretário       Presidente 


