1322ª Sessão Ordinária
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão
Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam presentes os
demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza,
Delmar Schanne, Evaldir Jacob Dries, Marcos Antonio Pasa, João Odilar
Nunes e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão o
presidente convidou o vereador Delmar Schanne para efetuar a leitura bíblica.
Em seguida o presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária
anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a
Ata Milésima Trecentésima Vigésima Primeira foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido:
Oficio do Executivo Municipal encaminhando resposta ao Pedido de
Informações de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa; Oficio do Executivo
Municipal encaminhado para apreciação e votação em regime de urgência os
Projetos de Lei nº 023/2015, que altera o valor de repasse à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE de Arroio do Tigre, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 024/2015, que altera o artigo da Lei Municipal nº
2482/2014, que adere ao Programa mais Médicos para o Brasil, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 025/2015, que concede Subvenção Social a
AJURATI, Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 026/2015, que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Especial no montante de dezoito mil reais e Projeto de Lei nº
027/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de cento e quinze mil e seiscentos reais. Ordem do Dia: Indicação nº
008/2015; Emenda Modificativa nº 001/2015 ao Projeto nº 003/2015 e Projeto
de Lei nº 003/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou que fossem
colocados em deliberação do Plenário a inclusão na Ordem do Dia dos
Projetos nº 024/2015, 026/2015 e 027/2015. Colocado em votação as inclusões
foram aprovadas por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
008/2015 de autoria da vereadora Viviane Redin Mergen do Partido
Progressista que indicava ao Executivo a fosse efetuada a recuperação das
estradas em Linha São Pedro e Linha dos Winkelmann devido ao péssimo
estado de conservação, pois a empresa que realiza o transporte escolar estaria
ameaçando a paralisação do transporte devido às más condições das estradas.
Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina
seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a da Emenda Modificativa
nº 001/2015 ao Projeto de Lei nº 003/2015, que altera o artigo da Lei Municipal
nº 2353/2013, que cria gratificações para os membros das Comissões de
Licitações, de que trata o artigo cinquenta e um, da Lei Federal nº 8666/1993,

de autoria da vereadora Viviane onde modifica a redação do parágrafo único do
projeto: “Parágrafo único – O servidor que for designado para exercer a
Presidência das Comissões perceberá a gratificação em dobro, podendo
somente ocorrer por um exercício financeiro, não sendo permitida a percepção
do valor no exercício seguinte”. Colocado em discussão a vereadora Viviane
disse conforme a justificativa do projeto coloca que deverá haver uma
alternância na presidência da Comissão, para que todos os membros tenham
conhecimento na área, fazendo com isso com que o trabalho não seja
desempenhado por apenas uma pessoa. Finalizou solicitando pela aprovação
da emenda. Como não houve mais manifestações foi colocada em votação à
referida emenda que foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 003/2015, que altera o artigo da Lei
Municipal nº 2353/2013, que cria gratificações para os membros das
Comissões de Licitações, de que trata o artigo cinquenta e um, da lei Federal
nº 8666/1993 e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o
vereador Leandro Timm disse que conforme já colocado através da emenda
modificativa, sendo dispensadas maiores colocações e pediu pela aprovação.
Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado à votação após o
intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 003/2015 acrescido da Emenda
Modificativa nº 001/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 026/2015, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Especial no montante de dezoito mil reais e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider disse
que o projeto autorizava a abertura de crédito para contrapartida na aquisição
de um veículo furgão para ser utilizada na distribuição de merenda escolar.
Colocou ainda que o Convênio seria do ano de dois mil e doze e que foram
realizadas no ano passado dois processos licitatórios e declarados desertos,
pois o valor original estaria defasado. Finalizou colocando que com este valor
poderá ser aberto novo processo pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, com
o apoio do Território Centro Serra. O vereador Leomar Guerino Fiúza colocou
que os recursos aprovados hoje serão em benefício do município e que o
Consórcio de Saúde deveria ter cerca de quatrocentos mil reais represados
para aquisição de outros equipamentos e veículos e que os valores estariam
defasados. Colocou ainda que quando do planejamento, da juntada de
documentos e até a liberação dos montantes transcorreu bastante tempo,
criando com isso esta defasagem e não tendo condições de prosseguimento do
convênio. O presidente convidou o vereador Flamir Schneider para pronunciarse. “Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, a Imprensa aqui presente,
também a nossa comunidade. O que me traz novamente usa a Tribuna como já
falei na última, última Tribuna que usei é referente aos recursos pendentes do

nosso Município de Arroio do Tigre e agora mais preocupado ainda porque
conforme o Decreto oitenta e quatro zero sete de vinte e quatro de fevereiro de
dois mil e quinze os municípios tem prazos para apresentar os projetos licitar e
iniciar as obras então esse prazo será dia trinta de junho de dois mil e quinze
com todos os recursos com restos a pagar dois mil e treze dois mil e quatorze
que ainda tem projetos pendentes junto a Caixa ou que não foram licitados ou
iniciados ate o dia trinta de junho de dois mil e quinze conforme o decreto se
perde o recurso. Então diante disso a gente como vereador recebeu uma lista,
lista dos municípios que tem pendência ainda para resolver junto a Caixa
Econômica Federal e Arroio do Tigre aparece duas vezes nessa lista, de dois
mil e treze sendo duzentos e cinquenta mil para a construção da quadra
poliesportiva da Linha Tigre e duzentos e cinquenta mil reais para construção
do calçamento da Rua Pastor Richter, Rua Martin Lutero, Lidovino Fanton,
Geraldo Scotta e Rua Balduino Peitter. Então nós, Arroio do Tigre são
quinhentos mil, duzentos e cinquenta mil em cada um e eu acredito que tenha
mais recursos ainda de dois mil e quatorze que também ainda precise que o
Executivo de uma atenção especial para o Município não acabar perdendo
esses recursos, quem vai acabar perdendo e a comunidade da Linha Tigre e o
pessoal que mora nessas ruas aqui do nosso Município. Então o que esta
faltando é o Município enviar o projeto, aprovar o projeto, licitar e iniciar ainda
pelo menos uma medição esse ano, então isso me preocupa conforme o
decreto emitido que nem eu já falei no dia vinte e quatro de fevereiro de dois
mil e quinze pressionando na verdade os municípios para que os municípios
apresentem os projetos e que de andamento a essas obras ai. O decreto, o
pessoal que quiser pegar uma cópia do decreto, nesse decreto só não entra os
recursos vinculado a saúde, então a saúde não entra nesse prazo, a educação
e os recursos do PAC, então esses três recursos aí não entram nesse Decreto
dando prazo os restos dos recursos dos outros Ministérios todos eles se
enquadram nesse decreto, então a gente pede que o Executivo de andamento
a essa situação a esses projetos. Outro assunto que me traz a usar a Tribuna e
referente ao Programa Cinema na Melhor Idade que nós ano passado já
através da Câmara já aprovamos o projeto aonde já foi adquirido o telão, o reto
projetor pra iniciar, então o cinema na melhor idade esse ano pra dar
continuidade ao projeto já teve uma atividade aqui, mas pra dar andamento a
esse projeto o pessoal responsável que trabalha com os grupos da terceira
idade nos passou o cronograma, então no dia vinte e seis do três de dois mil e
quinze que é quinta-feira haverá a apresentação do filme „doce de mãe‟ para o
pessoal dos grupos de terceira idade aqui da cidade. No dia vinte oito de cinco
de dois mil e quinze também de maio haverá também apresentação então do
cinema para o pessoal da terceira idade e no dia trinta do sete de dois mil e
quinze também haverá apresentação do cinema aqui junto a Câmara Municipal

de Arroio do Tigre com a apresentação de mais um filme para o pessoal da
terceira idade. O inicio do filme do cinema na verdade e a partir das quatorze
horas até às dezesseis horas. Então a gente quer agradecer o Presidente que
esta se empenhando tentando ajudar na divulgação e tudo isso a gente esta
usando aqui a Tribuna para ajudar nessa divulgação desse importante projeto
do pessoal da melhor idade eu acho que e importante esse público também ter
seu espaço e nós Vereadores estar apoiando esse projeto ai. Outro ponto que
eu gostaria de conversar, colocar e esclarecer é referente ao Programa Minha
Casa Minha Vida sub cinquenta, na última terça-feira tivemos, fomos
procurados por beneficiários do programa para acompanhar eles junto a uma
audiência no Ministério Público com a doutora Greice pra ver o que esta
acontecendo com esse projeto, que segundo relato dos beneficiários, alguns
dos beneficiários assinaram esse contrato em dois mil e doze e outros em dois
mil e treze então já faz bastante tempo que esse pessoal que esses
beneficiários assinaram esses contratos e até hoje a gente vê quatro obras
iniciadas e muito em câmera lenta ainda, então em cima disso a gente
conversou com a Doutora Greice que vai pedir informações referente a esse
programa e encaminhar ao Ministério Público Federal também algumas
questões. Eu gostaria que o Prefeito, colocou algumas coisas que eu não
posso concordar uma delas, ele coloca que o município não tem participação
nesse programa a não ser a indicação das famílias eu discordo do Prefeito
porque consegui o TAC que e o Termo de Acordo e Compromisso e um termo
que e assinado entre Município, o Estado, Banco onde fala das obrigações de
cada um nesse programa e pra minha surpresa depois de conseguir esse TAC
que e bastante enorme aqui, mas que fala das obrigações tem algumas
situações que segundo os beneficiários me colocaram que o projeto na
verdade o Município se compromete com uma série de critérios de itens com
os beneficiários depois a gente eu não vou ler todo ele pois é muito extenso
mas se o Prefeito quiser a gente pode conseguir uma cópia para ele pra ele
poder ver que o Município tem e tem varias obrigações nesse programa
inclusive com a legalização dos terrenos que também são citados nesse TAC.
O Prefeito coloca que tem terrenos irregulares hoje, são irregulares mas,
conforme diz o TAC aqui o Município se compromete em regularizar esses
terrenos, então esta aqui e tem a questão dos valores também tem que
questionar aqui também os valores que foram acordados aqui nesse TAC onde
o Governo Federal participa com vinte e cinco mil reais o Município participa
com cinco mil reais sendo desses cinco mil reais dois mil financeiros e três mil
em bens e serviços inclusive com terraplanagem gratuita e segundo o relato
dos beneficiários essa terraplanagem todos pagaram, então há irregularidades,
então a gente vai deixar uma cópia depois pro pessoal poder olhar os
compromissos e as obrigações do Município, do Estado, dos beneficiários e do

Governo Federal com esse programa. Seria isso que a gente queria deixar hoje
de mensagem agradecer a todos pela atenção e meu muito obrigado”. O
presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para pronunciar-se.
“Primeiramente quero saudar o Presidente Guegue, em nome dele os demais
colegas Vereadores, o Assessor Jurídico, o Secretário Marlon, a Imprensa
escrita e falada, o nosso amigo patrão do CTG Herança Gaudéria e os demais
que nos assistem. Queria agradecer o Prefeito Gilberto por atender o meu
pedido, que eu pedi pra ele numa semana e na mesma semana estava as
máquinas recuperando as estradas daqui do asfalto a Sitio Baixo, Sitio Alto,
Sitio Novo, Linha Savedra e parte do Balneário Hermes, que estão terminando
hoje. Tem duas máquinas moto niveladora no Sitio Novo terminando o
Balneário Hermes que vai até o Despraiado e amanhã iniciarão a estrada da
Lomba Alta com uma retroescavadeira, um caminhão e uma motoniveladora e
hoje ainda também uma motoniveladora continua em Linha Paleta e outra na
travessa no Morro da Lentilha e arredores da cidade. Então tem muitos trechos
ainda intransitáveis como a Viviane falou eu vi lá que está péssimo, mas
alguém vai ter que aguentar um pouco, não tem como fazer tudo ao mesmo
tempo, mas na medida do possível todas elas serão recuperadas. A estrada da
Lomba Alta tá critica, Lagoãozinho, uma parte do Taboãozinho também e daí
vai vim ali pela São Pedro. Quero agradecer o Secretário Dorvalino e o Diretor
Paulinho que os pedidos que eu fiz pra eles, eu tenho que agradecer todos
eles, eles me atenderam. Seria isso que eu tinha pra dizer, uma boa noite a
todos e um bom retorno e uma boa semana de trabalho, obrigado”. O
presidente da Casa passou os trabalhos ao vice para pronunciar-se na Tribuna.
O vice assumiu os trabalhos e convidou o vereador para pronunciar-se. “Uma
boa noite a todos, quero saudar o Jerson, o Claudio, o Marlon, funcionários
dessa Casa e meus colegas Vereadores, Presidente do meu Partido,
Lourivaldo, o Presidente do Sindicato, em nome deles todos, a imprensa escrita
e falada. Que me trouxe aqui, eu queria agradecer a Secretaria de Obras por
ter feito na Rua Esperândio Dalberto, na esquina com Florindo Klafke e não sei
quanto tempo, mas isso não interessa quanto tempo faz que deu aquela
enchente e daí trancou uns canos lá e ai estourou pra cima, estourou até
calçamento lá e daí teve gente que já tinha vela comprada, se fazia um ano ia
se fazer aniversário. Queria dizer pra vocês gente criticando tu não vai a lugar
nenhum, escutam, o que eu estou dizendo pra vocês, porque esse que ta
falando aqui sabe como que é, eu já vi que em dois mil e onze eu sou morador
dessa rua a quinze anos em dois mil e onze nas pressas, nas pressas de
resolver o problema foi lá os caras e tinha que trocar canos colocaram lata,
cortaram lata, colocaram latão em cima de cano quebrado e daí com a
enchente o que pode acontecer, logo pra baixo dessa entrada em frente a
propriedade do nono Dagort também tinha um problema na época foi feito a

mesma coisa canos quebrados, levo lá se achar que estou faltando com a
verdade, levo lá pra mostrar pra vocês como e que é e ai a água quando dá
uma enchente estoura em algum lugar, arrancou calçamento do meu vizinho e
ai eles cobrando, cobrando e ai então eu ia lá quase que toda semana, vamos
fazer aquilo ai gente, nós não podemos, eu sempre digo eu nunca vou
conseguir fazer tudo, mas pelo menos tentar e o que eu fizer e o que da pra
fazer, fazer bem feito, não adianta tentar fazer as coisas mal feitas, não adianta
mas não e falar eu não estou falando mal só quero agradecer por eles, tiveram
que arrancar deu um serviço colocaram não sei quantos sacos de cimento,
concreto em cima de calçamento pra tentar resolver o problema, não adiantou
em nada mas ta bom agora foi resolvido o problema. Quero agradecer a
Secretaria de Obras por ter recuperado a estrada do Taquaral, São Roque, só
não sei por que deixaram umas entradas sem fazer, isso eu vou chegar no
Secretário de Obras porque eu acho que ninguém é diferente todo mundo é
igual nós somos todos iguais. Outro assunto que me traz aqui gente, nós temos
eu já falei, não sei por onde começar, eu acho que a Prefeitura nós mesmos,
eis a questão do lixo, o lixo se é pra mim dizer quando que o lixo passa se é de
dois em dois dia não posso dizer mas a minha esposa quando ela coloca o lixo
quando o caminhão vem vindo ela vai lá e coloca o lixo dentro da lixeira. Eu
tenho um vizinho meu, só eu não sei como e que ele aguenta, ele disse que ele
ia tirar foto que ia colocar na imprensa toda, de manhã quando ele levanta tem
uma sacola de lixo tem um cachorro que sai e pega a sacola de lixo vai lá e
rasga na frente da casa dele, isso não é só na casa dele vocês pode até
pensar que eu estou falando assim o que é que tem a haver isso, é sério gente
o que eu não quero pra mim, eu não faço para os outros porque que nós, nós
somos todos o Município de Arroio do Tigre e educado porque colocar o lixo se
o caminhão vai passar de manhã cedo. Eu vi gente colocar de noite porque o
porque, disso daí eu acho que nós temos que chegar e colocar divulgar nas
rádios pedir se tiver que gastar, pedir pro pessoal não colocar o lixo de noite se
o caminhão passa de manhã então era isso meu muito obrigado uma boa
semana de trabalho a todos, muito obrigado.” O vice passou os trabalhos ao
presidente que não tendo mais nada a tratar marcou a próxima reunião
ordinária para o dia sete de abril, terça-feira, às dezoito horas e encerrou a
reunião em nome de Deus.

