1293ª Sessão Ordinária

Aos cinco dias do mês de maio 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. O Presidente declarou aberta a Sessão e convidou a
todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em seguida convidou o
vereador Flamir Schneider para efetuar a leitura bíblica. Após dispensou a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam
cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima Nonagésima Segunda
foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas. Ofício do Executivo Municipal encaminhando os
seguintes Projetos de Lei em regime de urgência: Projeto de Lei nº 055/2014,
que autoriza o município a receber em doação parte de imóvel destinado a
regularização de ruas, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 056/2014,
que concede Subvenção Social a Associação do Coro Municipal de Arroio do
Tigre, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 057/2014, que autoriza a
contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da
Secretaria Municipal do Planejamento; Projeto de Lei nº 058/2014, que concede
Subvenção Social a Liga Arroiotigrense de Bochas, e dá outras providências; e
Projeto de Lei nº 059/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio
com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Obras
Públicas, Irrigação e Desenvolvimento. Ordem do Dia: Indicação nº 016/2014;
Indicação nº 017/2014; Veto Parcial ao projeto de Lei nº 038/2014; Projeto de
Lei nº 050/2014; Projeto de Lei nº 051/2014; Projeto de Lei nº 52/2014 e
Projeto de Lei nº 054/5014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem
incluídos na Ordem do Dia os Projetos de Lei nº 057/2014; 058/2014;
059/2014. O Presidente colocou em deliberação do Plenário a solicitação do
vereador que foi aprovada por sete votos favoráveis e registrada ausência do
vereador Ademir Jank. Na sequencia da reunião o Presidente solicitou ao
Diretor que fizesse a leitura da Indicação nº 016/2014 de autoria dos
vereadores da bancada do PP, Partido Progressista, senhores João Odilar
Nunes, Leandro Timm, Flamir Schneider e da vereadora Viviane Redin Mergen
indicando ao senhor Prefeito que dentro das possibilidades seja recuperada a
iluminação pública em frente às residências dos senhores Elói Domingos
Gregório em Coloninha e de Eduíno Kauztmann morador da localidade de
Lagoãozinho. Após a leitura o Presidente disse que a Indicação seria
encaminhada ao chefe do Executivo conforme determina o Regimento Interno.

Foi solicitada a leitura da Indicação nº 017/2014 de autoria da vereadora
Viviane Redin Mergem e dos vereadores João Odilar Nunes, Leandro Timm e
Flamir Schneider ambos do Partido Progressista indicando ao senhor Prefeito
Municipal para que fossem recuperadas as estradas de Linha Hermes, em Vila
Progresso e a estrada entre a Linha Santa Cruz e Linha São José/Vila Tamanduá
devido ao péssimo estado de conservação. Após a leitura o Presidente disse
que a Indicação seria encaminhada ao chefe do Executivo conforme determina
o Regimento Interno. Foi colocado em discussão o Veto Parcial ao Projeto de
Lei nº 038/2014, que redefine cargos, integrantes do quadro de cargos e
funções públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências.
Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries, líder do governo fez a
leitura do veto encaminhado pelo Prefeito Municipal. O vereador Leomar
Guerino Fiúza colocou que na votação do projeto foi favorável e que na votação
do veto seria favorável também, pois no seu entendimento o chefe do
Executivo Municipal buscava o aumento de padrão como um estímulo a classe
de Operadores de Máquinas, visto que os operadores não estariam mais
interessados no trabalho e nem era possível a contratação de novos, pois o
valor dos vencimentos era muito baixo. Colocou ainda que estranhava a reação
dos outros servidores, pois a intenção não era de aumentar apenas uma classe
e sim dar condições para que os operam uma máquina de alto valor, estejam
mais interessados e sejam mais cuidadosos. Encerrou dizendo que os outros
servidores não entenderam a justificativa do Prefeito e chegaram a mencionar
uma paralisação, faltando segundo o vereador um meio termo para tentar
viabilizar um aumento gradual de todos os servidores, onde com a aprovação
do veto nenhuma das classes seria beneficiada. O vereador Flamir Schneider
disse que o veto causava estranheza, pois o projeto foi encaminhado pelo
próprio Executivo, que foi aprovado por unanimidade e agora o próprio estaria
vetando a troca de classe. Disse ainda que os vereadores da bancada do
Partido Progressista seriam contrários ao veto e como o vereador Leomar teria
destacado esta seria a oportunidade de alguns servidores melhorarem sua
renda e os outros com o passar do tempo com diálogo também seriam
beneficiados com mudança de padrão, encerrou o vereador. O vereador Delmar
Schanne colocou que todos os colegas seriam sabedores das dificuldades e
valores que os funcionários públicos recebiam, e que já teria alertado quando
da votação do projeto estariam criando um problema. Colocou ainda que o
chefe do Executivo e seus secretários que deveriam sentar-se com os membros
desta Casa Legislativa visando a discussão antecipada de uma proposta como
esta. Continuou dizendo que o projeto agradou a alguns e desagradou a grande
maioria e que já teria no passado votado contra o aumento de padrão dos

vencimentos do cargo de Engenheiro Civil e Desenhista, por entender que
quando se é aprovado em um concurso público, se sabe o valor dos
vencimentos e que vai receber, não podendo após querer mudar as condições.
Disse que gostaria e deixar registrado que seu voto iria acompanhar a situação,
mas que ficava sua indignação, que um projeto como a troca de padrão e do
fechamento de rua deveria ser encaminhado com antecedência para ser bem
discutido entre os pares. Finalizou colocando que mais uma vez os vereadores
seriam os culpados pelo projeto, solicitou ainda que o presidente da Comissão e
líder do Governo analise bem antes de solicitar a entrada dos projetos na
apreciação do dia. O presidente passou a direção da mesa para o vice para
manifestar-se sobre o veto. O vice assumiu e passou a palavra ao colega de
mesa. O vereador presidente da Casa, Marcos Antonio Pasa colocou o que
tinham em mão se tratava de uma vergonha administrativa, que já tria sido
aprovado nesta Casa alteração de padrão de médico, de eletricista, instalador,
técnico em contabilidade e até momento não teria tido nenhum mobilização por
parte do Executivo em buscar um real aumento de valor e justo a todos os
servidores municipais. O vereador colocou ainda que a justificativa para a
provação do projeto seria que para os operadores que manuseiam uma
máquina de valor alto deveriam receber mais. Disse ainda que se para aumento
de padrão receber pressão de parte do funcionalismo para que o Executivo
mude de opinião, afirmou como foi justa a troca efetuada até o momento seria
justa está também e que seria justo uma troca de padrão e um amento real a
todos os funcionários e que seria justo também a troca de padrão e aumento
real a todos os servidores. Disse ainda que se os vereadores fossem contra a
troca de padrão de uma categoria, deveriam ser contra as todas as outras.
Finalizou que o que estariam vendo seria dar com uma mão e tirar com outra. O
vereador Leomar comentou ainda que concordava em partes com as palavras
do presidente e que com a aprovação do veto se buscava uma integração entre
o sindicato e o Executivo e com a aprovação do mesmo isso não aconteceria.
Finalizou colocando que se deveria buscar em conjunto uma solução para o
problema dos vencimentos dos servidores entre o Executivo, Legislativo e o
Sindicato da categoria e não apenas em buscar vantagens para alguns. Como
não houve mais colocações o Presidente colocou em votação, onde foi rejeitado
o veto por cinco votos favoráveis e quatro contrários. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 050/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de um mil e oitocentos reais e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries disse que a proposta em
discussão seria para repasse de valor ao Executivo Municipal para subvencionar
a Liga Arroiotigrense de Bochas para cobrir despesas com torneio. Como não

houve mais colocações o Projeto foi encaminhado à votação após o intervalo.
Foi solicitada a leitura do projeto de Lei nº 051/2014, que autoriza a
contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da
Secretaria Municipal da Saúde e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Ademir Jank, relator do projeto disse que o projeto visava à
contratação de médico cubano, técnicos e enfermeiros para o sistema de saúde
do município. O vereador Flamir Schneider indagou se o projeto visava mesmo
a contratação de médico cubano. O vereador Leomar Fiúza disse que não, que
a contratação seria de cinco técnicos em enfermagem, pois quatro contratos já
estariam vencidos e um para o interior. O contrato de Enfermeiro se fazia
necessário para a o Posto de Linha Ocidental e a contratação do médico seria
em virtude do vencimento do contrato. Como não houve mais colocações o
Projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 052/2014, que autoriza a contratação emergencial de vigias e
a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries
disse que a contratação dos vigias seria para zelar pelas crianças e pelo
patrimônio do município, finalizou solicitando a aprovação do projeto. O
vereador Flamir Schneider colocou sua preocupação com a falta de interesse do
município em promover concurso público para preenchimento das vagas. Como
não houve mais colocações o projeto foi encaminhado a votação após o
intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 054/2014, que dispõe
sobre a concessão de incentivos a empresa que especifica e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza disse que conforme já foram aprovados outros projetos de
incentivos no Município e para que está seja beneficiada também para que
continue no aqui, aumentando a arrecadação e gerando mais emprego e renda.
Colocou que o beneficio seria em serviços de máquinas, em terraplanagem,
terra e isenção da cobrança da construção do calçamento em frente à empresa.
O vereador Delmar Schanne colocou que seria louvável a administração do ano
de mil novecentos e noventa e cinco, bem como dos vereadores daquela
legislatura que criaram a Lei novecentos e trinta e seis, onde segundo o
vereador diversas empresas já receberam incentivos assim como a empresa
solicitante que vem buscar amparo na lei para permanecer no município e gerar
mais rendas e empregos, assim como as outras que também já foram
contempladas. O vereador Flamir Schneider colocou que também seria
favorável a concessão do beneficio, pois a mesma ira contribuir para o
crescimento do nosso município. Indagou onde seria a construção do pavilhão.
Foi respondido que seria na Rua Getulio Vargas, nos fundos de sua residência.
O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse registrado que gostaria que a

Administração estudasse a criação de um parque industrial para alavancar o
desenvolvimento do município, seguindo o exemplo do município de
Sobradinho. O vereador Flamir Schneider reforçou as colocações do colega e
disse que este tema já teria sido discutido, mas que não teria avançado e
gostaria de ver a construção do distrito industrial, agregando a todas as
empresas em um único local. 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 os Projetos de Lei nº 50,
51, 52, 54/2014 que fora todos aprovados por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 057/2014, que autoriza a
contratação emergencial de profissional para atender necessidades da
Secretaria Municipal do Planejamento e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que a contratação seria
necessária para não pararem os trabalhos no Setor de Engenharia do Município,
visto que o contrato existente estaria vencendo. Como não houve mais
colocações o Presidente colocou em votação o projeto de Lei que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido projeto nº 058/2014 que
concede Subvenção Social a Liga Arroiotigrense de Bochas, e dá outras
providências e do parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador
Evaldir Jacob Dries disse que o projeto de subvenção seria um incentivo a Liga
de Bochas para promoção de torneio no município. O vereador Leandro Timm
colocou que seria favorável a concessão de subvenção, onde segundo o
vereador existe a participação de mais cento e cinquenta duplas e que o
presidente poderia contar com seu apoio. Como não houve mais colocações o
Presidente colocou em votação o projeto que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Por fim foi solicitada a leitura do Projeto de Lei
nº 059/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o Governo
do estado do Rio grande do Sul, através da Secretaria de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto visa autorização para firmar
Convênio com o Governo do Estado através do projeto de participação cidadã
no valor de noventa mil reais para execução da rede de água de Linha Palmital
e a construção de mais quatro micro açudes. Finalizou colocando que o projeto
visa apenas a autorização para o Convênio para dar seguimento ao que já teria
sido proposto. O vereador João Odilar Nunes colocou ser favorável ao projeto,
pois na localidade serão mais de vinte famílias beneficiadas, disse ainda que o
poço foi perfurado no ano de dois mil e doze e que seria de grande valia as
famílias que na estiagem sofrem com a falta de água. O vereador Evaldir Dries
colocou que seria também favorável ao projeto que a comunidade de Linha

palmital seria merecedora de tal melhoria. Como não houve mais colocações o
Presidente colocou em votação o projeto, que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente convidou a vereadora
Viviane Redin Mergem para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas,
as pessoas que se encontram aqui hoje na nossa Sessão prestigiando. Vejo
alguns jovens aqui obrigado pela presença de vocês. Vejo também que se
encontra aqui o diretor de obras Paulinho Folmer e hoje ate e bom que o
senhor esteja presente porque algo que eu vou falar aqui também diz respeito
a secretaria de obras, até para você levar ao conhecimento do secretario
Claudio Freitas, então gostaria de falar da minha indicação que foi lida pelo
diretor Jerson no inicio da sessão que e da recuperação da estrada de Linha
Hermes em Vila Progresso, que ela está em péssimas condições de trafego, ela
foi recuperada no dia dezesseis de janeiro, foi a última recuperação dessa
travessa, que é uma travessa bem importante, que as pessoas que moram na
Lomba Alta e Taboãozinho utilizam bastante essa travessa para vir a cidade.
Então eu peço que se tiver condições de nos próximos dias recuperar essa
travessa seria bem importante. Outra recuperação que foi feito junto na mesma
indicação nem seria a recuperação de toda a estrada,mas a um problema
naquela travessa que liga a Linha Santa Cruz a Linha São José que da acesso a
Linha Tamanduá que e uma água que acumula em uma baixada, ela necessita
de material que fosse colocado um material lá pra levantar a estrada em
conseqüência essa água escoaria pela sarjeta e não daria mais o problema que
tem, isso também e de conhecimento do diretor de obras Dorvalino Silveira foi
falado eu já falei com ele por duas vezes. As pessoas de Linha Santa Cruz
procuraram ele e pediram para que fosse feito aquele serviço, ele prometeu
que faria mas até agora não foi feito, e agora como inicia um período de chuvas
então se tem muita dificuldade de passar por lá, as pessoas me cobraram de
novo agora nos últimos dias, eu acho que precisa ser visto aquele trecho para
ser feito esse serviço. Também eu queria fazer um pedido de uma construção
de uma guarita no acesso a propriedade de Moacir Redim, ele e eu já
conversamos com o Dorvalino, o agricultor também conversou com ele e ele
tem uma filha que vai pra escola e precisa esperar o transporte as seis e quinze
da manha e é um pouquinho distante da casa dele, então isso é difícil nos dias
de chuva e frio pra quem vai na escola sabe que agora se aproxima o inverno e
muitas manhas são chuvosas e frias então o agricultor pede que seja construída
então dentro do padrões e disse que se precisar e houver necessidade ele paga
pelo material e pelo serviço, mas ele precisa que seja realizada então essa
construção dessa guarita, então eu peço que tu leve isso ao conhecimento do
secretário e peça se ele tive condições que seja realizado esses três serviços

que hoje eu estou pedindo aqui. Outro motivo que me traz aqui na tribuna e
pra falar um pouquinho sobre a trigésima segunda olimpíada rural, para quem
prestigiou a olimpíada foi um sucesso novamente, em nome do presidente
Carlos Joceli da Silva, eu quero agradecer a Câmara de Vereadores que foi
parceira na cedência aqui do espaço da Câmara para a realização do coquetel,
que teve a participação dos jurados de vários municípios, entre eles nos
tivemos o prefeito do município de Alegria que compareceu aqui entre essas
pessoas estava presente o Prefeito Municipal desse município, o Secretário da
Agricultura e o Secretário da Saúde, eles vieram para cá até para tomar
conhecimento de como funciona aqui, eles querem iniciar em seu município um
trabalho voltado a juventude rural, assim como também no ano passado a
gente tinha pedido o carro da Câmara pra ir ate o município de Alegria, com o
presidente da AJURATI para expor os trabalhos que soa realizados aqui pela
associação não deu certo naquele final de semana daí ele acabou indo de
carro particular, nas a Câmara tinha cedido o carro, o Schanne era o presidente.
Mas então ainda pedimos ao presidente a Subvenção da Câmara que foi feito o
pedido aqui ainda não entrou em pauta já que a Casa foi divulgada como uma
apoiadora do evento, o presidente já me falou que na próxima sessão vai
entrar, assim como também agradecemos a prefeitura municipal que foi
parceira também não poderia deixar de agradecer as funcionárias aqui da
Câmara, agradecer a Marli que abriu a sala no sábado e as funcionárias que
tiveram o trabalho de fazer a limpeza aqui. Parabenizar as eleitas da noite que
foram: rainha Gisele Tuchtenhagem, Juventude Unida, as princesas Tais Graeff,
de União Esportiva de Linha Barrinha, Vanessa de Oliveira, da Juventude
Decolores, e Lomba Alta. Também temos presente aqui a Lúcia Helena que
representou a Juventude Independência de Taboãozinho, muito bem
representada, como a gente conversa com vocês são todas vitoriosas todas
mereciam uma faixa, mas infelizmente precisa ser coroada três, mas você teve
uma participação importante na trigésima segunda Olimpíada Rural, divulgou
muito bem o teu grupo de jovens. Gostaria de parabenizar a juventude
campeão que foi a Juventude Sorrindo para o Amanhã de Linha São Roque,
segundo lugar Juventude União Católica de Vila Progresso, terceiro lugar
Juventude Cristo Rei de Linha Taquaral. Queria agradecer também os meus
colegas vereadores que todos estiveram na abertura isso mostra o prestigio que
a gente tem com um evento tão grande que e a olimpíada rural e também
tivemos vários deputados presentes, na noite da abertura deputado Adolfo
Brito, representando a Câmara Federal, deputado Alceu Moreira e
representando a Assembléia, o deputado Marcio Biolche, também tivemos o
Sérgio e o Marcelo Moraes, juntamente com o Schanne durante a sexta feira

participando e também o Edson Brum. Então isso demonstra também o
prestigio que os deputados, eles sabem que e um evento grande e eles vieram
também ter esse contato com as pessoas aqui no nosso município ,então era
isso muito obrigado.” O Presidente da Casa não tendo mais nada a tratar
marcou a próxima reunião ordinária a para o dia doze de maio, às dezoito horas
e encerrou a reunião em nome de Deus.

