1286ª Sessão Ordinária
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
quatorze, às dezoito horas e cinco minutos reuniu-se a Câmara de
Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária, sob a presidência do
vereador Marcos Antonio Pasa. Estavam presentes os demais vereadores
Evaldir Jacob Dries, João Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm,
Ademir Jank, Delmar Schanne, Leomar Guerino Fiúza e a vereadora
Viviane Redin Mergen. O Presidente declarou aberta a Sessão e
convidou o vereador Leandro Timm para fazer a leitura bíblica. Dispensou
a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores
possuíam cópias. O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse
retificada a ata na segunda página, a quarta linha, onde consta “nas
proximidades da propriedade do senhor Arno” seja retificado para “em
frente a propriedade do senhor Arno” e na nona linha da mesma página
onde se lê a palavra “algumas” que seja retificado para “todas”. Colocada
em votação a Ata Milésima Ducentésima Octogésima Quinta que foi
aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura das correspondências
recebidas e expedidas: recebidas: Oficio da Liga Arroiotigrense de
Bochas solicitando auxilio financeiro para pagamento de despesas com
realização de torneio; Oficio do CTG Pousada das Carretas de Arroio do
Tigre convidando para abertura oficial do 15º Rodeio Crioulo nos dias
sete, oito e nove de março no Parque de Eventos Prefeito Atílio Pasa e
solicitando auxilio financeiro para aquisição de troféus e medalhas.
Ofícios do Executivo encaminhando Projetos de Lei nº 011/2014, que
autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de oitenta
e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais; Projeto de Le nº 012/2014,
que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de cento e
quatro mil e vinte e cinco reais; Projeto de Lei nº 013/2014, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de cento e oito mil
reais; Projeto de Lei nº 014/2014, que autoriza a firmar Termo de
Ajustamento de Conduta, cm o Ministério Público Estadual, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 015/2014, que autoriza o poder Executivo
a abrir Crédito Especial no montante de trinta mil oitocentos e oitenta e
quatro reais e sessenta e quatro centavos; Projeto de Lei nº 017/2014,
que cria quatro cargos de Professor de Informática e inclui o Inciso IV ao
artigo trinta e dois da Lei Municipal nº 2043/2010 e dá outras providências
e Projeto de Lei nº 018/2014, que redefine cargo, integrante no quadro de
cargos e funções públicas na Lei Municipal nº 719/1990, e dá outras
providências. Oficio do Gabinete do Deputado Paulo Pimenta

comunicando que a pedido do vereador Leomar Fiúza e do Secretário Ari
Roehrs, o município de Arroio do Tigre foi contemplado com uma emenda
parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil reais para implantação
de infraestrutura básica em pequenas propriedades rurais, comunidades
rurais, tradicionais e especiais para prevenção e controle de doenças e
agravos junto ao Ministério da Saúde; Oficio da Comunidade São
Cristovão solicitando auxilio financeiro desta Casa para reforma no Salão
Comunitário da localidade de Coloninha. Correspondências expedidas ao
Chefe do Executivo. Oficio solicitando para que fosse enviado a esta
Casa o registro de presença dos servidores contratados de forma
emergencial durante o período de dois mil e treze e ou registro daqueles
que costumeiramente no decorrer do período tiveram abono justificado de
ausência de comprovação de ponto. Oficio ao Executivo para que seja
colocada uma lixeira em frente ao prédio do Legislativo e que seja
analisada a possibilidade de tornar área de estacionamento privado em
frente ao prédio da Câmara. Foram discutidos os pedidos de auxílios
financeiros, onde ficou decidido que na próxima Sessão será decidido os
valores a serem repassados. Ordem do Dia. Indicação nº 007/2014;
Indicação nº 008/2014; Indicação nº 009/2014 e Projeto de Lei nº
010/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos
na Ordem do Dia os Projetos de Lei nº 014/2014, 015/2014, 017/2014 e
018/2014. Colocado em deliberação do plenário a solicitação do vereador
que foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
007/2014 de autoria do vereador Delmar Schanne para que o Executivo
através da Secretaria de Administração elabore projeto de lei criando o
Programa de Prorrogação da Licença-Maternidade. Colocada em
discussão a solicitação, o vereador Delmar Schanne disse que foi
procurado por algumas servidoras do Município que solicitaram que fosse
sugerido ao Executivo o pagamento de mais sessenta dias de licença
maternidade. Colocou ainda que atualmente o município paga cento e
vinte dias que são constitucionais e que através de projeto de lei a
Administração pode conceder este benefício as servidoras. Salientou
ainda que com a aprovação da Lei os sessenta dias serão pagos com
recursos livres do Município. Concluiu colocando que o município de
Estrela Velha a lei já está em vigor deste agosto do ano de dois mil e
onze e encerrou solicitando a aprovação da indicação aos colegas para
encaminhamento ao Executivo. O vereador João Odilar Nunes colocou
ser favorável a proposta dizendo que seria justo que uma mãe ficasse
mais tempo com seu filho neste momento importante. A colega Viviane
disse que concordava com o vereador Delmar pela importância da
indicação e que também teria sido procurada por servidoras para
apresentar esta proposta. Concluiu colocando que seria importante nesta

etapa da vida este período junto ao bebê pela mãe, finalizou dizendo que
seria totalmente a favor da indicação. Como não houve mais colocações
a Indicação foi a votação onde foi aprovada por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Em seguida foi lida a Indicação nº 008/2014 de autoria
dos vereadores João Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm e da
Vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao Executivo que dentro das
possibilidades através da Secretaria de Obras e Viação fizesse a
recuperação ou substituição da iluminação pública na Rua Getúlio Vargas
devido ao péssimo estado de conservação. Colocado em discussão o
vereador Flamir Schneider disse que o pedido é de vários moradores da
rua, pois com inicio do ano letivo o trecho estaria escuro e é bastante
usado por estudantes e moradores no período da noite. Concluiu dizendo
que o Executivo tome providências na recuperação ou na troca da
iluminação na referida rua. Como não houve mais colocações a Indicação
foi a votação onde foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi lida a Indicação nº 009/2014 de autoria da Bancada do
Partido Progressista solicitando a colocação de um bueiro na estrada
geral em Linha Ocidental nas proximidades da residência de João
Brixner, pois quando de enxurradas a água acaba escorrendo pela
estrada, onde no local existe um estaria entupido. Colocado em
discussão o vereador Flamir disse que foi procurado por moradores da
localidade citada em virtude que no local é acidentado onde a água se
junta nas proximidades do campo do Ipiranga e vem até as proximidades
da Escola Balduino Brixner, percorrendo cerca de dois quilômetros, onde
existiria um bueiro no local mas foi fechado pelo morador fazendo com
isso com que água saísse da estrada e causando sérios prejuízos.
Segundo o vereador foi procurado pelo senhor João Brixner que
comentou que aceita a colocação de um bueiro nas proximidades de sua
propriedade, solucionado assim o problema no local. Como não houve
mais colocações a Indicação foi a votação onde foi aprovada por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 010/2014, que autoriza a contratação emergencial de Professores
e Servidores para atender necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Leomar Guerino Fiúza relator do projeto disse que a proposta
visa contemplar a contratação emergencial de professores e servidores
para Secretaria da Educação. Concluiu dizendo o projeto seria para
contratação de todas as vagas que seriam necessárias para dar início ao
ano letivo no Município. A colega vereadora Viviane Redin Mergen disse
que estranhava que o projeto não teria sido encaminhado a votação
antes, pois s aulas estariam começando hoje e muitos alunos deveriam
ter ficado sem professores. O vereador Leomar Fiúza disse que conforme

prevê o Regimento Interno da casa o projeto poderia ficar baixado na
Comissão até por quarenta e cinco dias. Como não houve mais
colocações o projeto foi encaminhado a votação após o intervalo. Foi
concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão foi colocado em
votação o Projeto de Lei nº 010/2014, foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº
14/2014, que autoriza o Executivo a firmar Termo de Ajustamento de
Conduta, com o Ministério Público Estadual, e dá outras providências e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Ademir Jank disse
que este projeto encaminhado a esta Casa devido a uma lei civil,
novecentos e trinta e seis de dois mil e onze, onde que o município foi
notificado que não poderia mais passar herbicidas. Colocou ainda que o
município já teria uma empresa contratada para fazer a limpeza das ruas.
Disse ainda que em sua opinião, não entende por que o Ministério
Público quer desta forma, pois vê que seria bem mais fácil para efetuar a
limpeza entre as pedras com o uso de herbicidas. Delmar Schanne
colocou que o TAC, Termo de Ajuste e Conduta onde o município se
comprometeu em dois mil e onze de firmar este termo de ajuste
declarando então que não usaria mais da limpeza química, sendo
necessário que passe para apreciação nesta Casa para que o perfeito
possa sancionar a lei. Salientou ainda que na época houve uma
denuncia no Ministério, de que estaria sendo feita esta limpeza pública
com a utilização destes produtos químicos. Esclareceu também que esta
em andamento nos próximos dias uma licitação para a contratação de
uma empresa para efetuar a limpeza na cidade durante todo o ano, assim
como no município de Sobradinho. Como não houve mais colocações, o
presidente colocou em votação o projeto sendo aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário.. Como não houve mais colocações o
projeto foi colocado em votação onde foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº
015/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no
montante de trinta mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos e a leitura do parecer. Colocado em discussão o projeto
o vereador Evaldir Jacob Dries disse que este projeto visa à contratação
de três motoristas para o transporte, e este projeto é vinculado ao projeto
número dez que foi analisado há pouco, sendo que neste, estariam
aprovando o valor para o pagamento destes servidores. O vereador
Delmar Schanne colocou que na verdade é uma transferência de rubrica,
tirando de uma e passando para outra porque não tinha valores para
contratação no tempo determinado, colocou ainda que seria o valor que
vai abranger na contratação de até três motoristas para dois mil e
quatorze. Como não houve mais colocações o projeto foi colocado em

votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Foi lido projeto nº 18/2014, que redefine cargo, integrante no quadro de
cargos e funções públicos na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o projeto o
vereador Evaldir Jacob Dries colocou que a proposta visa alterar o padrão
de vencimento do cargo de eletricista para eletricista instalador, pois os
ocupantes dos cargos estão desempenhando as mesmas tarefas e visto
isso faz-se necessário esta readequação encerrou dizendo o vereador.
Como não houve mais colocações o projeto foi colocado em votação
onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna.
O Presidente convidou o Vereador Ademir Jank para manifestar-se.
“Senhor Presidente e demais vereadores, há alguns dias atrás eu usei
este espaço para solicitar a recuperação das estradas das comunidades
de Taquaral e São Roque. A estrada do Taquaral foi feita, então venho
aqui dar os parabéns para o Secretário em exercício o Sr. Dorvalino da
Silveira e sua equipe, que recuperaram bem as estradas, e eu acredito,
que na medida do possível, agora com a chegada de uma patrola e de
outras que estão por vir, vai ser possível recuperar as várias estradas que
estão difíceis de transitar. Muito obrigado”. O Presidente convidou o
vereador Leomar Guerino Fiúza para manifestar-se. “Inicialmente quero
cumprimentar o Presidente desta casa o Sr. Marcos Antonio Pasa e
demais vereadores, Assessor Jurídico, funcionários e munícipes aqui
presentes. O que me trás aqui é um fato que me causa imensa alegria
uma vez que nós recebemos a tão sonhada patrola ou moto niveladora,
proposta no PAC dois universalização. Então o que eu quero dizer que
muitos de repente não da região centro serra, mas de muitos outros
municípios onde são avessos ao Governo Federal, criticavam diziam que
isso nunca iria acontecer e de repente até algumas pessoas aqui do
nosso município diziam que isso era ilusão. Então esta aí a ilusão esta
vez chegou. Outra satisfação muito grande que tenho também de
compartilhar com vocês é sobre uma emenda que foi solicitada por minha
pessoa ao Deputado Paulo Pimenta, e não é a primeira que ele nos
contempla, com duzentos e cinquenta mil reais, com certeza este dinheiro
vai ser aplicado em redes de águas em nosso município. Então tem
urgência de ser cadastrado, já conversei com o prefeito no domingo onde
o deputado Paulo Pimenta e o Secretario da Agricultura Luiz Fernando
Mainardi estavam presentes. Nesta reunião foi passado todos os passos.
O terceiro passo que me trás a tribuna e que de certa forma me causa
muita tristeza, mas quero fazer aqui o uso não integral de algumas
palavras da deputada Kátia Cocai do PP de Goiás. Onde nestas palavras
em algumas delas, outras minhas também, se repudia a atitude do
deputado federal Luiz Carlos Heinze. Nós vivemos tempos que tem

riscos, tempos que se tem conotações desumanizantes, conotações
fascistas, nós vemos Sr. Presidente que nosso país não conseguiu ainda
fazer luto da Ditadura militar nem do Coronelismo e muito menos da
escravidão, e ainda fica tropeçando na construção da sua democracia, os
pedaços destes períodos que se passaram anteriormente que ainda nos
cerca. Digo isto que recentemente tivemos a larga divulgação do
pronunciamento do deputado Luis Carlo Heinze. O mesmo é presidente
da Frente Parlamentar Agropecuária, integrante da chamada máfia
ruralista que habita o Congresso e que usou estas palavras criminosas,
índios, gays e quilombolas são pessoas que não prestam, que são
pessoas alheias diferentes de nós digamos assim. E quero dizer também
que o que não presta é a homofobia do Deputado, o que não presta é o
racismo que ele usa em suas palavras e o que não presta é o sentimento
daqueles que de repente por terem um pedaço de terra a mais se sentem
donos das crianças, das mulheres, dos trabalhadores, e de outras
pessoas. Não é possível que nós possamos permitir que um discurso que
incita o ódio e a violência, e nesta mesma ocasião o Deputado Luis
Carlos Heinze chama os latifundiários para se armarem, para criarem
suas milícias contra índios e quilombolas que no passado tiveram
arrancado suas terras a força de repente, discurso este desumanizante,
desumanização simbólica, incitação de violência sim, pois este discurso
só inflama feridas que há muito tempo que o governo federal tenta curar,
com programas sociais, garantia de direitos plenos a estes povos. Pois
este Deputado é formador de opiniões e tem seguidores, e quem me diz
que seus seguidores não pensam da mesma forma, a partir destas falas
quero dizer Senhor Presidente, a este Deputado, que aqui no município
de Arroio do Tigre fez nada mais e nada menos que oitocentos e oitenta e
cinco votos. Deputado este que junto com mais de uma legião de
capitalistas tentam tomar de assalto o estado do Rio Grande do Sul
orquestrado por uma imprensa dominante chamada RBS TV que em
outros tempos terem alienado uma ditadura em nosso País, repudio o
discurso do Deputado e de seus seguidores, e de pessoas que pensam
como ele e tentam difamar o governo federal, esquecem dos programas
que estão sendo desenvolvidos como: o PAC Dois; Minha Casa Minha
Vida; Mais Médicos; Mais Alimentos e tantos outros. Mas que o povo de
Arroio do Tigre fique atento para que quando este Deputado racista e
homo fóbico vier buscar votos aqui em Arroio do Tigre à custa dos
recursos do Governo Federal, tentando vender para nós, representantes
do grupo militarista RBS TV para governar o estado. Pois eu estarei muito
atento, muito obrigado”. O Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob
Dries para manifestar-se. “ Quero saudar o Presidente Marcos e em
nome dele os demais colegas vereadores. O que me trás aqui hoje é um

motivo de alegria muito grande, e tive o prazer de acompanhar o prefeito
Gilberto em Caxias do Sul, para buscar estas tão lindas máquinas, patrola
e o caminhão caçamba. Então quero agradecer de coração a Presidente
Dilma que tão bem distribuiu estas máquinas para nosso município, como
também parabenizar o prefeito Gilberto por ter corrido atrás, isso vem do
Governo Federal, mas se não vai atrás, não vem. Então eu me senti
muito emocionado, não só por mim, mas por todos os vereadores aqui de
Arroio do Tigre, por nós ter sido contemplado com estas máquinas. E
gostaria de dizer para o meu amigo e colega “Tigrinho”, que eu disse, que
esta semana viria a patrola, então estou cumprindo com o prometido, nós
não somos de prometer e sim de se comprometer. Muito obrigado.” O
presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa não tendo mais nada
a tratar marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia dez de março e
encerrou a reunião em nome de Deus.

