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Ata nº 012/2016  

 

Ata da décima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período 

Legislativo, da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, aos dois 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, Artêmio Gross, Airton Adelar Borger, 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 011/2016, 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: Projeto de Lei nº 

10/2016 que Autoriza o Executivo Municipal fazer a subvenção ao 

Hospital de Caridade de Três Passos, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 

11/2016 que dispõe sobre o repasse de valor mensal, durante o período 

letivo, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação 

Infantil Vovó Oraide, para complementação da merenda escolar, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no 

plenário.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  Airton Adelar 

Borger,  saudou aos presentes, disse que o nosso município a cada ano que 

passa continua com  dificuldade com as empresas que vem comprar o leite 

e não pagam. Empresas que há anos atrás lesaram os produtores e ainda 

não pagaram. Temos que ver em nome da Câmara junto as empresas e se 

unir. Sobre o projeto da subvenção vai dar uma aliviada com essa ajuda. 

Sobre o campeonato varzeano parabenizou a equipe do Sempre Alegre e 

Sol de América, no início foi cedido a sede do campo do inter para disputar 

a final e semi final e durante essa semana foi proibido o campo, que não 

sabe os motivos. Ressaltou a humildade do sol e Sempre Alegre que 

aceitaram mudar o local da partida. Comentou ainda que há muita 

reclamação com a dificuldade do município nos postos de saúde no interior 

aonde não tem farmacêutico não é mais entregue os medicamentos. O que 

quase inviabiliza o atendimento médico no interior. Vereadora  Leila 

Cristina Pilger Hermes,  saudou aos presentes, quanto ao projeto de 

subvenção, disse que é uma pena que foi só seis meses, quanto a demissão 

dos médicos da UTI, se pergunta até onde é justo um anestesista em Três 

Passos ter um salário mensal de oitenta mil reais, estudou, mas é um valor 

muito alto, e falta coragem da gestão em dizer não para alguns médicos de 

Três Passos e buscar médicos de fora como Portela fez. Estamos sendo 



 

 

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 
 

 

 

reféns de alguns médicos em Três passos. Sobre a questão do leite, deixou 

o convite para quinta-feira temos uma mobilização em Portela, a da Seberi 

deu certo a da Taurinos falta gente para ir, os próprios agricultores estão 

desmotivados ou estão com medo. Solicitou votos de pesar em nome da 

Câmara para a família da Cleusa, disse que trabalhou cinco anos com o 

Betão e perdemos uma grande pessoa.  Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 09 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 

 
 


