1333ª Sessão Ordinária
Aos treze dias do mês de julho 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, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes, Evaldir Jacob Dries e a
vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a reunião o Presidente
convidou o vereador Flamir Schneider para que efetuasse a leitura bíblica. Em
seguida dispensou a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior, pois
todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Trigésima Segunda foi aprovada por unanimidade. Solicitou ao
diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas: Oficio do
Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação os Projetos nº
073/2015, que dispõe sobre a cobrança de créditos tributários e não tributários
inscritos ou não em divida ativam, e dá outras providências e Projeto de Lei nº
074/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por
excepcional interesse público. Ordem do Dia: Indicação nº 037/2015; Indicação
n° 038/2015; Indicação nº 039/2015; Indicação nº 040/2015; Projeto de Lei nº
069/2015; Projeto de Lei nº 070/2015; Projeto de Lei nº 071/2015; Projeto de
Lei nº 072/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou ao presidente para que
fossem incluídos na Ordem do Dia os Projetos de Lei nº 073/2015 e 074/2015.
O presidente colocou em deliberação do Plenário que foi aprovado a inclusão
por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 037/2015, de autoria
do vereador Flamir Schneider indicando ao Executivo Municipal que dentro das
possibilidades seja feita a instalação de uma faixa de segurança nas
proximidades da Galeria Mainardi, a fim de oferecer mais segurança aos
pedestres que utilizam a Lotérica, o Ministério Público e a Secretaria de
Agricultura. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento
Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação
n° 038/2015, que indica ao Executivo a recuperação da estrada geral entre a
cidade a ponte sobre o Arroio Jacuizinho, na divisa com o município de Estrela
Velha. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno
determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 039/2015, de autoria do vereador Leandro Timm, que indica ao
Executivo que seja oficiado ao DAER para recuperação do acesso a cidade
através da Rua 25 de Julho que se encontra em péssimo estado de
conservação. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento
Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação
nº 040/2015, de autoria dos vereadores da bancada do Partido Progressista
solicitando ao Executivo, providências na recuperação da guarda da ponte na

Rua Afonso Frederico Weber, na Vila Mohr que se encontra danificada há
vários meses. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento
Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 069/2015, que altera artigo da Lei Municipal nº
2.635/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de cento e noventa e oito mil seiscentos e trinta e trinta e três reais e
setenta e três centavos e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em
discussão o relator, vereador Marcos Antonio Pasa disse que no mês de abril
foi aprovado pela Casa projeto autorizando o pagamento com emenda
estipulando o pagamento em parcela única dos valores devidos pelo Município
ao Hospital Santa Rosa de Lima e que em conversa com o colega Schanne
achou por bem não apresentar outra emenda, pois segundo o vereador a
Administração já teria os valores para pagamento desta primeira parcela e
conforme descrito no oficio encaminhado ao Executivo à direção da casa de
saúde disse não poder esperar para receber os valores no final do ano, pois
teria compromissos para serem cumpridos. O vereador Delmar Schanne
colocou que no seu entender a Câmara não deve atrasar ainda mais o
pagamento dos valores ao hospital, pois em conversa com o Secretário da
Fazenda do Município lhe foi assegurado à disponibilidade de valores para o
pagamento ao Hospital ainda nesta semana. Salientou ainda que já seriam
notórias as economias do Executivo com a implantação do turno único e que
todos os compromissos da Administração seriam cumpridos dentro do possível.
Como não houve mais colocações, o presidente encaminhou a votação o
projeto para após o intervalo. Foi lido o projeto nº 070/2015, que concede
Subvenção Social ao Clube Pró Segurança Pública, Clube da Gasolina, e dá
outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
João Odilar Nunes, relator do projeto disse que o auxílio seria disponibilizado
através do orçamento do Executivo e seria para benefício do Clube da
Gasolina, assim como outras entidades já teriam recebidos valores. Colocou
ainda que o valor seria para reforma da Cabana da Brigada Militar, para
posteriormente ser colocado em prática o projeto Policia Mirim. Como não
houve mais colocações, o presidente encaminhou a votação o projeto para
após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Foi solicitada a leitura dos
projetos nº 071/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de dois mil reais e do projeto nº 072/2015, que
concede Subvenção Social a Associação Esportiva e Recreativa Linha Paleta,
de Arroio do Tigre, e dá outras providências e a leitura dos pareceres da
Comissão. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm, relator dos
projetos disse que o valor seria disponibilizado através do orçamento da
Câmara para cobrir gastos com o troneio de futsal em homenagem ao colono e
motorista, realizado na Linha Paleta com a presença de trinta e nove equipes

distribuídas na categoria veterana, feminina e masculina livre. Conclui dizendo
que seria um dos maiores eventos deste gênero na região e reforçou o convite
para o festival do porco na estufa que será realizado no dia dezenove,
domingo. O vereador Delmar Schanne também reforçou o convite e salientou
que todos os vereadores seriam convidados para a entrega dos prêmios do
torneio. Como não houve mais colocações, o presidente encaminhou os
projetos para votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
069/2015 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocou em votação o projeto nº 070/2015 que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Colocou em votação o projeto nº 071/2015 que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocou em votação
o projeto nº 072/2015 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
assiste. O que me traz á tribuna hoje é que no ultimo dia seis de julho, nós
estivemos no gabinete do Deputado Adolfo José Brito, onde encaminhei um
pedido do Presidente da CACISAT eu vou ler para vocês aqui: a Câmara do
Comércio e Indústria e Serviços de Arroio do Tigre, a CACISAT situada na rua
Dom Guilherme Müller, sala dois, bairro centro, vem através de seu Presidente
Moacir Ceolin, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar a viabilidade de
proceder os devidos estudos nas localidades de Coloninha ,Sítio Baixo, Sítio
Novo, Vila Tamanduá e Vila Bela Vista interior de Arroio do Tigre e Segredo
onde existem muitos usuários de telefonia móvel e não à sinal. Diante disso
reiterando o pedido à Vossa Excelência para as providências cabíveis para a
instalação de uma antena receptível em algum ponto da região expandindo o
sinal para todos os usuários ali residentes salientando que a medida vai ser de
grande relevância em todos os sentidos comerciais. Então esse é um pedido
feito pelo seu Moacir Ceolin, Presidente da CACISAT já é muito tempo em que
nós viemos debatendo aqui a viabilidade de uma antena, porque existem ali
muitas pessoas como o próprio colega o seu João que a gente tem muita
dificuldade de falar contigo, então foi protocolado lá e entregue ao Deputado
Brito. Segundo assunto é indicação que eu fiz no começo dessa sessão a onde
que a gente pede ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodovias (DAER)
solicitando a recuperação do acesso da nossa cidade como todos vocês sabem
o nosso acesso está em péssimas condições, não é só o acesso mas a nossa
quatro, oito, um, que se encontra até no Passa Sete em péssimo estado. O
Doutor Marcos protocolou e já fez um requerimento um pedido de arrumação
da quatro, oito, um, e também do nosso trevo de acesso andei falando também
com o Vereador Schanne que é o líder do governo onde ele me disse que aqui
na entrada da nossa cidade é responsabilidade da Prefeitura, Schanne

segundo informações dele, então peço encarecidamente que a Prefeitura com
seu órgão competente a Secretaria de Obras que faça essa recuperação
porque o pessoal que vem de fora na entrada de nossa cidade é uma
vergonha, diante disso quero desejar a vocês uma boa semana e que Deus
ilumine a todos nós.” O Presidente convidou o vereador Flamir Schneider para
pronunciar-se. “Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, Assessor
Jurídico dessa Casa e Servidores, comunidade que nos assiste. O que me traz
a usar a tribuna nessa noite na verdade são noticias boas do nosso município.
Venho em nome da bancada do Partido Progressista relatar aos Vereadores e
a comunidade que no dia dez de julho estivemos conversando com o
Secretário do Planejamento, seu Nilson Schneider para que se faça o
cadastramento de uma proposta no valor de quatrocentos e cinquenta mil reais
para a aquisição de uma retro escavadeira hidráulica que irá beneficiar a
Associação dos Piscicultores do nosso Município, então na viagem à Brasília
em contato com os Deputados e Senadores, recebemos então a autorização
de lá para que o Município faça esse cadastramento e que nós tenhamos no
final do ano esse cadastramento e que esse recurso venha para nosso
Município e beneficie a Associação dos Piscicultores do nosso Município então
eu estive conversando com o Secretário e ele disse que iriam fazer o
cadastramento junto ao SICONV, sistema de cadastramento de propostas,
assim quando tivessem tempo porque faltou a servidora responsável pelo
cadastramento que hoje está cedida ao consórcio, mas ele ia se esforçar
bastante para que se faça esse cadastramento e esse cadastramento, líder de
governo, é feito até o dia dezesseis então até quinta-feira, a emenda de
bancada sessenta, doze, zero, zero, zero, quatro, então a gente já passou o
oficio ao Secretário e ele iria providenciar então fica só o alerta que vai precisar
ser feito até quinta-feira de preferência então a Secretaria deve se esforçar
para que seja feito o cadastramento e depois o outro passo seria a liberação
desse recurso então já conversamos com o Secretário e ele ia procurar fazer
esse cadastramento também à bancada progressista atendendo um abaixo
assinado do Bairro Getúlio Vargas que nos entregaram um abaixo assinado
com mais de duzentas assinaturas para que seja feito um cadastramento de
uma proposta também de uma quadra coberta no Bairro Getúlio Vargas
proposta voluntária e que a gente encaminhe essa proposta para os Deputados
Senadores para que se empenhem e consigam a liberação desse recurso
então atendendo ao pedido do pessoal do Bairro Getúlio Vargas que também
no mesmo dia apresentou ao Secretário que também ficou de fazer o
cadastramento. Essa vai até o final do ano então essa não tem tanta pressa,
pressa para nós é essa do Ministério da Pesca ai que encerra dia dezesseis
que é quinta-feira. Outro assunto que me traz aqui é na verdade a gente queria
agradecer aos servidores dessa Casa que sempre alimentam o portal da

Câmara de Vereadores aqui de Arroio do Tigre com notícias, orientações e
informações então a gente queria agradecer por esse pessoal que faz esse
trabalho ao Jerson, ao Marlon que fazem essa alimentação desse sistema,
então a gente queria agradecer em nome da bancada do Partido Progressista e
que Senhor Presidente que continue sempre cada vez mais colocando noticias,
informações no portal porque as pessoas da comunidade muitas vezes entram
lá para buscar informações de cada um dos Vereadores, Projetos. Então a
gente de coração mesmo quer agradecer os servidores que estão fazendo
esse trabalho excelente e com certeza com o passar do tempo irão melhorar
cada dia mais então era isso que a gente queria deixar ai hoje na tribuna e que
todos tenham uma ótima semana de trabalho.” O presidente convidou o
vereador Delmar Schanne para pronunciar-se na Tribuna. “Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, a comunidade que nos assiste, assessores desta Casa.
Um dos assuntos que eu quero comentar também é sobre emendas,
primeiramente eu queria deixar registrado nessa Casa da emenda parlamentar
disponível pelo Deputado Sérgio Moraes, de vinte e seis de junho que
protocolou no sistema e mandou que fizesse o cadastro da proposta de
duzentos e cinquenta mil reais para pavimentação, já coloquei para alguns
Vereadores que estiveram presentes na inauguração da água no Palmital que
esse valor será utilizado para calçamento na Coloninha e também na
Ocidental. Então a gente já esta trabalhando com o pessoal da engenharia
para desenvolver o projeto, também e por sinal esta andando este projeto.
Então essa emenda parlamentar nós vamos fazer o possível para que até o
final do ano consigamos empenhar essa emenda para que o mais rápido
possível essas comunidades sejam beneficiadas com esse calçamento que é
um sonho antigo e que já pode-se dizer que é uma realidade dessas
comunidades também tenho protocolado mais três propostas no sistema no
valor de trezentos e cinquenta mil reais para uma emenda voluntária
encaminhei para acompanhamento do Deputado Sérgio Moraes já passei
inclusive o numero, zero, zero, oitenta, oitenta dois mil e quinze de trezentos e
cinquenta mil reais para a ampliação e modernização ou seja a segunda
parcela do segundo montante para a conclusão do ginásio de Vila Progresso
onde todos são sabedores que esta licitado a quadra coberta que nos próximos
dias será feita com a Emenda do Deputado Sérgio Moraes então a gente esta
trabalhando ate na segunda agora sim uma voluntária que a gente tem que
trabalhar ela por fora para ver se a gente consegue isso então são trezentos e
cinquenta mil reais cadastrados já esta no sistema do SICONV as pessoas
podem acessar lá e olhar também. Tenho outra cadastrada a mais dias
também, por isso que eu falo, Flamir no Ministério dos Esportes de trezentos
mil reais para ampliação e modernização do ginásio de Linha São Roque
também já tenho o número da proposta é vinte e um, dois, cinco, quatro de dois

mil e quinze que também é voluntária e juntamente com os Vereadores que
fizemos a viagem a Brasília com o Vereador Dries, com o nosso Presidente da
Câmara, o Ademir e o Leomar que estivemos com o Deputado Danrlei e o
mesmo exigiu que colocasse uma proposta no sistema e o fizemos e entramos
em contato com a Patrícia e a mesma já me retornou e esta acompanhando e
esperamos que tenha êxito e a comunidade de linha São Roque possa terminar
aquela quadra esportiva cadastramos mais uma no Ministério dos Esportes
também voluntária no valor de trezentos e cinquenta mil reais para Linha
Rocinha que seria a segunda etapa do ginásio de ampliação e modernização
que estamos trabalhando com a bancada do PDT nessa voluntaria para que
possamos encaixar o valor para acabarmos aquele ginásio. Tenho trabalhado
ainda com a servidora Camila do departamento de projetos e ela tem me
atendido e estamos aguardando abrir no Ministério da Agricultura onde
estamos trabalhando com um projeto de duzentos e cinquenta mil reais com
uma patrulha agrícola para Linha Cereja e também para Taboãozinho baixo, ou
seja, na Linha das Cobras estamos ainda trabalhando com o Deputado Arnaldo
Nogueira com uma emenda voluntaria junto a agricultura também de duzentos
e cinquenta mil reais para aquisição de um caminhão e um tanque para uma
Associação que será criada em linha Paleta para distribuição de esterco liquido
nas comunidades e com esse caminhão poderá ser vendido em praticamente
em todo o Município na verdade a gente precisa correr atrás o mais rápido
possível que nem o Flamir colocou antes na tribuna que a gente precisa ser
rápido e é importante que os Vereadores possam se empenhar com seus
Deputados principalmente agora e colocar as emendas sabido que até o dia
dezesseis é emenda parlamentar até o dia dezesseis todas as propostas
precisam estar no sistema para depois seguir seus tramites sabemos também
que o governo federal cortou em cinquenta por cento as emendas
parlamentares dos deputados ou seja dezesseis milhões e setecentos mil reais
e passou para oito milhões e quatrocentos mil reais e desses oito e
quatrocentos quatro e duzentos é impositivo para a saúde então a gente
precisa desenvolver esses projetos para essa finalidade temos que ter
paciência e cada um procurar com seus deputados buscar a emenda
parlamentar e torcer e colocar os projetos no sistema e realmente que a gente
possa ter alguma voluntária a mais e beneficiar assim ao nosso Município a
poucos dias atrás a gente aprovou mais de dois milhões de reais Vereador
Tigrinho,Vereador Dries sabe disso colocamos e aprovamos e agora com a
ajuda do tempo e com ajuda do governo depositar os cinquenta por cento para
que a gente possa começar varias obras no Município e sabemos graças a
deus que essas obras temos empresas de fora que ganharam a licitação temos
os problemas das obras e falo como líder do governo, obras inacabadas pela
empresa que faliu que tem que ser feito todo o trabalho de novo obras por

exemplo do calçamento da Dom Guilherme Müller, obra da Vila Progresso,
Vereadora Viviane conseguiu com seu deputado conseguiu duas parcelas de
cem mil uma que esta concluída e a outra infelizmente já não vai dar para todo
o projeto então a administração estourou com essas empresas que tinham
ganhado e temos que trabalhar novamente para tentar licitar mas graças a
deus as coisas estão andando e poderemos licitar o mais breve possível e o
tempo melhore para podermos começar essas obras então é essas colocações
que tenho no momento para vocês e uma boa semana de trabalho.” O
presidente passou os trabalhos da Mesa para vice presidente para pronunciarse na Tribuna. O vice, vereador Evaldir Jacob Dries assumindo os trabalhos
convidou o presidente para ocupar a Tribuna. “Primeiramente uma boa noite a
todos e a todas que se encontram aqui presentes. Queria só deixar uma coisa
registrada, hoje pela parte da tarde eu fui até a comunidade da Linha São
Roque na inauguração de uma Cooperativa, COOPERVINO. Estive falando
com uma pessoa, filha do Senhor Clovis Keller, uma grande figura de Arroio do
Tigre, um grande líder que era do meu partido PMDB, ela me falou que hoje se
vivo estivesse, ele faria sessenta e seis anos e como hoje ele faleceu ele foi
trabalhar em um domingo de manhã foi carregar umas torras com a pá
carregadeira e tem gente aqui que deve se lembrar dessa história, a pá
carregadeira, carregando as torras e ele foi do outro lado e caiu uma torra na
cabeça dele e ele acabou falecendo. Isto é uma coisa que me chamou atenção
e eu pensei vou deixar registrado. Outro assunto que me traz aqui é quanto ao
turno único que fiz na Câmara de Vereadores, eu acho que lá na Administração
Municipal colocaram turno único, lá em cima, de que o meu colega Marcos
falou de que adiantaria eu deixar, eu penso assim, não sei porque eu acho se
puder ajudar uma pessoa, de que adiantaria deixar eles aqui parados aqui sem
fazer praticamente nada e como vocês todos sabem vocês são sabedor que as
dificuldades que todas as Prefeituras tem ele disse que isso não gera economia
nenhuma, ele falou que se liga as luzes mais cedo, amanhã ou depois as sete
horas já é bem claro e ai se hoje ainda não da economia mas amanhã depois
vai dar e ele também citou que eu tinha ido na carona, se eu resolver de fazer
uma coisa eu não ouço eu consulto algumas pessoas mas a decisão é minha,
eu não vou atrás de conversas que nem tem gente dizendo „sentando no colo‟
de um ou de outro, eu não faço isso não é meu feitio isso que eu fiz aqui foi
pensando nesses quatro servidores, cinco servidores que iriam ficar aqui sem
fazer nada, eles podem fazer qualquer coisa em suas casas que terão algum
benefício eu quero dizer pro meu colega Marcos que no meu pensamento
como ele mesmo disse que o Estado esta meio que falido não tem para dar
recursos, o Governo Federal a mesma coisa e o município também, alguma
coisa tem que ser feito se vai dar resultado isso nós vamos esperar, uma boa
semana de trabalho a todos e uma boa noite.” Não tendo mais nada a tratar, o

Presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia vinte e sete de julho,
segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

