
1306ª Sessão Ordinária
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às
dezoito horas, 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, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar
Schanne, Evaldir Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar Nunes, Flamir Schneider
e a vereadora Viviane Redin Mergen. Após convidou o vereador Delmar
Schanne para fazer a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em
votação a Ata Milésima Trecentésima Quinta foi aprovada por unanimidade. O
Presidente convidou o Secretário Municipal de Planejamento, Indústria,
Comércio e Turismo, Nilson Sérgio Schneider, acompanhado do Engenheiro Civil
do Município, Gustavo Costa para prestar esclarecimentos sobre as obras
paradas no município, quais seriam e que estaria sendo feito para a retomada
das obras a pedido do vereador Delmar Schanne. O Secretário colocou que
assumiu a pasta a mais ou menos cento e vinte dias e que em outra ocasião
não havia tanta demanda de trabalho como existe hoje. Explicou que existem
no município quatro ginásios em construção, quatro licitados, uma ampliação de
ginásio, oito ruas licitadas, duas desistências de empreiteira para construção
das mesmas, cinco ruas em projetos, mais uma creche, um colégio e o ginásio.
Colocou que problema maior é a deficiência de pessoal e cada vez a mais
exigências da Caixa para liberação das obras. O presidente agradeceu a
presença de todos e colocou que no decorrer do tempo se alguém quisesse se
manifestar poderia, passando a palavra ao vereador Delmar Schanne que
agradeceu a presença do Secretário e do servidor e das pessoas presentes. O
Engenheiro Civil do Município, senhor Gustavo Costa começou fazendo
esclarecimentos sobre as obras existentes. Inicialmente colocou que estão
sendo executadas obras de calçamento na Rua Beno Bernhard por uma
empresa de São Miguel das Missões e que a mesma irá efetuar os trabalhos nas
Ruas Jacob Pasa e Vilma Mergem Andres, ficando as calçadas para outra etapa.
A obra de construção do calçamento na Rua Dom Guilherme Muller na saída
para Linha Tigre está parada e segundo o engenheiro a empresa foi notificada
duas vezes pela Secretária e uma pelo setor jurídico e que em sua alegação
estaria devolvendo a obra, a mesma alegação teria sido feito na construção do
calçamento em Vila Progresso. Indagado sobre a perda de recursos o servidor
disse que talvez pudesse ocorrer e que sempre é solicitada a prorrogação dos
prazos junto ao agente financeiro e que nestes casos serão feitos os distratos



nos contratos e protocolados junto a Caixa. Foi colocada também que a
empresa que efetuou as obras do prédio da Câmara de Vereadores que existem
problemas estruturais seria a mesma que estaria com problemas nas outras
obras. Disse ainda que na obra em Vila Progresso teria sido assinado termo que
iria ser construído calçadas e não teria condições e a obra esta com noventa e
cinco por cento concluída, mas está com este problema e com isso a Caixa não
dá a liberação em definitivo da obra. Na sequencia colocou que a obra de
construção do ginásio de Linha Taquaral seria a mais complicada, sendo que já
foram feitas diversas reuniões com a construtora e hoje segundo o engenheiro
a obra estaria com cinquenta e seis por cento concluídas. Segundo ele foi
efetuada a medição a cerca de dois atrás e faltaria o pagamento de nove mil
reais e que não existiria montante em caixa para isso. Disse que a Caixa alega
que a obra deveria estar com cinquenta por cento concluídas para o
pagamento, mas até o momento não repassou a verba para o pagamento.
Indagado sobre a responsabilidade, ele disse que atribuiria a ambos e salientou
que a partir de dois mil e doze a Caixa somente libera o termo de inicio da obra
se tiver cinquenta por cento do valor da obra depositado. O vereador Delmar
indagou sobre o que poderia ser feito, pressionar a caixa e foi respondido que
sim. Houve a manifestação de representantes da comunidade de Linha
Taquaral, onde o engenheiro destacou que quem faz a medição é o engenheiro
da Caixa e apenas é acompanhado pela Administração Municipal. Foi sugerido
pelo vereador Flamir Schneider que fosse feita uma pressão no Ministério das
Cidades para a liberação da verba. O presidente saudou a presença do Prefeito
Municipal. O engenheiro colocou que estas obras iniciadas em dois mil e doze
teriam a promessas de pagamento até o final do ano. Houve a manifestação de
presentes e do Prefeito Municipal. Foi destacado ainda que em Linha Cereja a
obra estaria em execução e nos próximos dias será efetuada medição, o mesmo
acontecendo em Coloninha que tem quarenta por cento das obras do ginásio
concluídas e está em execução e será efetuada medição nos próximos dias.
Ficou a indignação dos vereadores a respeito da empresa, pois quando existe
não dinheiro em caixa não executa a obra e quando tem também não executa.
Seguindo colocou que o ginásio de Linha Ocidental está com quase a metade
das obras concluídas e que aguarda medição para os próximos dias e disse
existir valores em caixa. Esclareceu ainda que já foram notificada a construtora
da academia ao ar livre para finalização dos trabalhos. Foi notificada a empresa
que construiu os noventa e seis módulos sanitários da FUNASA, mas segundo o
servidor não está sendo encontrada, sendo que este processo já se encontra



com o Ministério Público. Quanto a construção das outros trinta módulos
sanitários foi revertida a situação e irá ter medição na próxima semana
esclareceu o secretário Nilson. O secretário também destacou que as trinta
casas serão construídas, que nesta semana irá acontecer uma reunião com o
proprietário da empresa que estaria alegando uma defasagem no preço. O
Engenheiro ressaltou que na construção destas casas existe um problema que
prevê a construção de dez centímetros acima do nível da rua e que a maioria
seria em declives, colocou que foi enviado ofício ao banco para manifestação
sobre o problema e que em visita as áreas foram liberadas apenas doze para a
construção. Foi indagada sobre prazo para construção do Posto de Saúde de
Sito Alto, que segundo o servidor deve passar do final do ano. Disse ainda que
a obra esta em execução e que não teria os dados em mãos e que poderia
trazer em outra oportunidade. Finalizando colocou que o ginásio Tigrão estaria
com quarenta e oito por cento concluídas e já foi encaminhada medição a Caixa
para laudo. Segundo o secretário ainda faltam a reforma dos banheiros, do
palco e do pisa da quadra, finalizou dizendo que várias as vezes foi entrado em
contato com o proprietário da construtora para que ele retome as obras
paralisadas. O vereador Leandro Timm colocou que existem diversas obras
paralisadas e ainda aquelas que não iniciaram ainda, sendo uma preocupação
de todos. O Engenheiro colocou que esta empresa que vem executando as
obras é a única na região que vem participando dos processos. Indagado sobre
os projetos de Linha Barrinha, Vila Progresso e Linha Paleta. Foi respondido que
os projetos de Linha Barrinha e Vila Progresso estariam prontos e que faltava o
de Linha Paleta que estava com problemas de PPCI, onde são necessárias
diversas adaptações nas saídas, nas arquibancadas e na rede elétrica. O
engenheiro colocou que ainda existe o projeto de construção que se encontra
em Cachoeira do Sul para analise. O Engenheiro colocou que ainda tem a
construção de duas salas de aula na localidade de Sitio Novo, um colégio e um
ginásio para cidade, uma creche nova, num total de aproximadamente cinco
milhões de reais. O presidente da Casa agradeceu a presença de todos. Em
seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Foi
lido: Recebidas: Convite da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre para
V Fórum Municipal de Segurança e Soberania Alimentar com o tema “Mel:
alimento, energia e saúde” no dia vinte e seis de setembro, as oito horas e
trinta minutos no Clube 25 de Julho; Oficio do Tribunal de Contas do estado do
Rio Grande do Sul encaminhado Processo de Contas referente ao exercício
financeiro de dois mil e nove para apreciação e votação; Oficio do Executivo



Municipal encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência os
Projeto de Leis nº 106/2014, que concede Subvenção Social ao CTG Pousada
das Carretas, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 107/2014, que
autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de vinte e dois mil
trezentos e vinte reais; Oficio do Executivo Municipal solicitando a retirado do
Projeto de Lei nº 099/2014, que autoriza a contratação emergencial de
profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente; Oficio do Executivo encaminhando para apreciação e votação
Projeto de Lei nº 109/2014, que autoriza a contratação de Profissionais para
atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; Ofício do Executivo
Municipal comunicando que o Projeto de Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para ano de dois mil e quinze será enviado até dia vinte e sete de outubro;
Oficio do Executivo encaminhando em anexo a relação dos pagamentos
efetuados por meio de Recibo de Pagamento Autônomo; Oficio do Executivo
encaminhando relação das horas extras solicitadas; Oficio do Executivo
comunicando que foram efetuadas por meio de processos de licitações diversas
reformas em prédios públicos em atendimento ao Pedido de Informação nº 005
desta Casa. Ordem do Dia: Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei
nº 103/2014 e Projeto de Lei nº 103/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries
solicitou que fossem incluídos na Ordem do dia os seguintes Projetos: Projetos
de Lei nº 106/2014, 107/2014 e 109/2014. Colocado em deliberação do
Plenário as inclusões, foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. O presidente solicitou a leitura da Emenda Modificativa nº 001/2014
ao Projeto de Lei nº 103/2014 de autoria do vereador Leomar Guerino Fiúza,
que altera o artigo terceiro, passando a ter a seguinte redação: Artigo terceiro:
“Os livros classificados como irrecuperáveis deverão serem doados a APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arroio do Tigre, podendo está
fazer uso ou dar outra destinação final que venha em beneficio da Entidade”.
Colocado em discussão a Emenda o vereador autor da mesma disse que o
artigo terceiro previa o descarte dos livros para diversas entidades do município
e com esta emenda a APAE poderia destinar da melhor forma que encontra-se
para fazer renda ou aproveitar em trabalhos escolares. Como não houve mais
colocações foi colocado em votação, onde foi aprovada por oito votos favoráveis
e nenhum contrário. Foi lido Projeto nº 103/2014, que disciplina a forma de
descarte dos livros didáticos das bibliotecas municipais da Rede Municipal de
Ensino, classificados como irrecuperáveis e a leitura do parecer da Comissão.



Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto
visa o descarte dos livros didáticos da biblioteca pública e das escolas e que em
visita na biblioteca constatou a existência de milhares de títulos, sendo apenas
conservados aqueles que pertencem ao programa nacional de livros didáticos.
Como não houve mais manifestações o projeto foi colocado em votação após o
intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 103/2014, acrescido da Emenda
Modificativa nº 001/2014 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Tribuna. O presidente convidou o vereador Leandro Timm para
ocupar o espaço. “Senhor Presidente, demais colegas, comunidade que nos
assistem imprensa escrita e falada. Primeiro lugar quero agradecer ao senhor
pela cedência do veículo, pois na quinta feira levei o pessoal da terceira idade,
dona Maria Brixner, Professora Laíse e Leoni Henker até o município de Pinhal
onde lá fomos visitar um Centro de Convivência do Idoso. Então quero
agradecer o senhor pela cedência do carro e o pessoal da terceira idade
também agradece. Segundo assunto é de um pedido que eu fiz ao Executivo
referentes aos RPA de dois mil e treze até o momento e que me causa espanto
que vou dar um exemplo só, a Catieli Raminelli consta aqui que quase todos os
meses é pago por isso ai, e gostaria dever com o Executivo por que este valor
da soma não consta na folha, e qual seria o motivo do não encaminhamento do
impacto financeiro quando da contratação de pessoal? Alguma coisa eu acho
que eles querem esconder, pois desde dois mil e treze até o momento foram
pagos vinte e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais através de RPAs e
isso não consta na folha de pagamento. Outro assunto que me traz a esta
tribuna é o pedido feito do cartão ponto da Flávia Pasa e também da Camila
Mainardi, por que várias vezes fui de manhã para falar com a Camila no mês de
agosto, de três a quatro vezes e não a encontrei. Me mandaram o cartão ponto
dela, sendo que no mês de agosto nenhuma manhã ela compareceu na
Prefeitura, nenhuma, e acho que todos são sabedores que no mês de agosto la
está trabalhando no Hospital pelo que me informaram hoje e fui atrás e me
confirmaram que ela trabalha meio turno no hospital e meio turno na Prefeitura
e ela é cc cinco, cargo de confiança do Prefeito. Então minha gente este
pessoal a gente fica triste, Zeno que vocês trabalham oito horas por dia e
ganham seus seiscentos, setecentos reais e ai uma cc cinco que é cargo de
confiança do prefeito tem meio turno no hospital e meio turno na prefeitura e
isso nos não podemos admitir uma situação destas, por isso fica minha
indignação com o Executivo Municipal, seria isso, meu muito obrigado”. Não



tendo nada mais a tratar, o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para
o dia vinte e nove de setembro, às dezoito horas e encerrou a reunião em
nome de Deus.   


