
1305ª Sessão Ordinária
Aos oito 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. O Presidente declarou aberta a Sessão e
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do pai do servidor Jerson
Carlos Roehrs. Em seguida convidou a todos os presentes para entoarem o Hino
Municipal. Após convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza 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
Quarta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Foi lido: Recebidas: Ofícios do
Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação os seguintes
Projetos: Projeto nº 097/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de quatro mil oitocentos e setenta e sete reais; Projeto de Lei nº
098/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio de
repasse de valores com a Associação dos Estudantes de Arroio do Tigre; Projeto
de Lei nº 099/2014, que autoriza a contratação emergencial de profissional
para atender necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente; Projeto nº 085/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de dez mil quatrocentos e três reais e quarenta e seis centavos;
Projeto de Lei nº 100/2014, que autoriza o Poder Executivo abrir Crédito
Especial no montante de vinte e dois mil reais; Projeto de Lei nº 102/2014, que
autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de oitenta e oito mil reais;
Projeto de Lei nº 103/2014, que disciplina a forma de descarte dos livros
didáticos das Bibliotecas Municipais da Rede Municipal de ensino, classificados
como irrecuperáveis; Projeto nº 104/2014, que autoriza o Poder Executivo a
incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito
Especial no montante de quatrocentos e três mil setecentos e oitenta e um
reais e noventa e dois centavos; Projeto de Lei nº 101/2014, que autoriza o
Município a receber em doação parte de imóvel destinado a regularização de
ruas e área verde; e Projeto de lei nº 108/2014, que autoriza a contratação



emergencial de profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal
da Administração. Convite do CTG Herdeiros da Tradição para abertura da
Semana Farroupilha no dia treze, às dezesseis horas junto ao Cemitério da
Comunidade Santa Lúcia, Distrito de Coloninha; Convite da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Jacob Dickel do Distrito de Coloninha para o III
ECOOJOVEM no dia dez de setembro, as oito horas no Salão Comunitário de
Coloninha; Oficio da Juíza Eleitoral comunicando que as mesas dezessete,
quarenta e um e noventa e quatro serão instaladas no prédio da Câmara de
Vereadores para o pleito eleitoral deste ano; Oficio do Executivo Municipal
comunicando que o representante do setor de engenharia e o Secretário
Municipal não poderiam comparecer a Sessão para prestar esclarecimentos
devido estarem envolvidos com as medições das obras e que se fariam
presentes na próxima Sessão. Ordem do Dia: Indicação nº 030/2014; Indicação
nº 031/2014; Indicação nº 032/2014; Pedido de Informação nº 005/2014;
Pedido de Informação nº 006/2014; Pedido de Informação nº 007/2014;
Projeto de Lei nº 090/2014; Projeto de Lei nº 092/2014 e Projeto de Lei nº
094/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos na
Ordem do dia os seguintes Projetos: Projetos de Lei nº 097/2014, 098/2014,
099/2014, 085/2014, 100/2014, 102/2014, 103/2014, 104/2014, 101/2014 e
108/2014. Colocado em deliberação do Plenário as inclusões, foi aprovada por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da Indicação
nº 30/2014 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa indicando ao senhor
Prefeito que sejam colocadas placas indicativas dos órgãos públicos e de
utilidade pública dentro dos padrões do Conselho nacional de Trânsito, bem
como placas de indicação de ruas e praças da cidade. Solicitou ainda que
fossem colocadas placas nos distritos e localidades da zona rural do município.
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara, o presidente colocou que
seria encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 031/2014 de autoria
dos vereadores João Odilar Nunes, Viviane Redin Mergen, Flamir Schneider e
Leandro Timm solicitando que fossem feitas recuperações nas estradas de
Linha São Pedro passando pela Linha das Cobras até o Distrito de Lagoãozinho
e na Linha Guabirova passando pela Linha Rocinha até a RST 481. Conforme
determina o Regimento Interno da Câmara, o presidente colocou que seria
encaminhada ao Executivo. Foi lida Indicação nº 032/2014 de autoria dos
vereadores Flamir Schneider, Viviane Redin Mergen, João Odilar Nunes e
Leandro Timm indicando a Secretaria Municipal da Administração que seja
estudada a possibilidade de alteração no padrão do cargo e Motorista. 



Conforme determina o Regimento Interno da Casa, o presidente colocou que
seria encaminhada ao Executivo. Foi lido o Pedido de Informação nº 005/2014,
de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa solicitando a relação dos gastos
efetuados com a recuperação de prédios públicos na zona urbana, de forma
individualizada e discriminada, realizados no período de janeiro de dois mil e
treze a agosto de dois mil e quatorze. Colocado em discussão conforme
determinado o Regimento Interno, o presidente passou os trabalhos da Mesa
ao vice para pronunciar-se. O vice assumiu os trabalhos e convidou o colega a
defender seu pedido. O vereador Marcos Antonio Pasa disse então que o pedido
estaria baseado na Lei e que seria prerrogativa dos vereadores buscarem
informações sobre a Administração. Como não houve mais manifestações, o
presidente reassumindo os trabalhos da Mesa colocou em votação o pedido que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a
leitura do Pedido de Informação nº 006/2014, de autoria do vereador Flamir
Schneider solicitando informações e relação dos servidores com as respectivas
horas extras realizadas e recebidas nos meses de julho e agosto de dois mil e
quatorze. Colocado em discussão o vereador Flamir disse que o pedido seria
para que Executivo fornecesse a relação dos servidores e das horas extras para
serem sanadas duvidas quanto ao pagamento das horas pela Administração.
Não tendo mais manifestações, o presidente colocou em votação o Pedido que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido Pedido de
Informação nº 007/2014 de autoria do Vereador Leandro Timm solicitando a
relação dos pagamentos feitos através de RPA (Recibo de Pagamento
Autônomo) efetuados pela Administração, relativo ao período de janeiro de dois
e treze a agosto de dois e quatorze. Colocado em discussão o vereador Leandro
Timm disse que a intenção era receber uma cópia de documento com a relação
dos pagamentos efetuados pelo Executivo a servidores através de RPA. Não
tendo mais manifestações, o presidente colocou em votação o Pedido que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
do Projeto de Lei nº 090/2014 que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de oito mil quatorze reais e setenta e oito centavos e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm colocou que o
recurso era do FNDE e seria investido na aquisição de brinquedos para as
Escolas Municipais de Educação Infantil do Município. Como não houve mais
colocações, o Presidente encaminhou o projeto à votação após o intervalo. Foi
lido Projeto nº 092/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano



Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de sete mil e quinhentos reais e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do projeto disse o recurso
alocado no projeto seria um repasse da Secretaria Estadual da Saúde, onde o
estado busca a erradicação do racismo institucional. Colocou anda que não seria
somente em nível de município, mas sim de estado. Como não houve mais
colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada
a leitura do Projeto de Lei nº 094/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial
no montante de um mil duzentos e trinta e sete reais e três centavos e a leitura
do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que
o recurso é proveniente do Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde
e visa o custeio dos exames de pré-natal dentro do Município através do
Programa Rede Cegonha para gestantes previamente cadastradas e que
executam o acompanhamento da gestação na rede municipal de saúde. 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 090/2014 que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o projeto nº
092/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o projeto nº 094/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. O presidente solicitou ao diretor a leitura do Projeto nº
097/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de quatro mil
oitocentos e setenta e sete reais e a leitura do parecer. Após leitura solicitou ao
diretor que fizesse a leitura também do Projeto de Lei nº 098/2014, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio de repasse de valores
com a Associação dos Estudantes de Arroio do Tigre e a leitura do parecer da
Comissão, por tratarem de mesma matéria. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto de número noventa e sete abre o
Crédito Especial para repasse dos valores a Associação de Estudantes de Arroio
do Tigre e que o de número noventa e oito autoriza o Convênio com a
Associação. Colocou ainda que o valor repassado seria referente aos primeiros
cadastros efetuados junto ao Município e que a entidade teria um número de
sessenta e cinco sócios e neste momento o recurso seria proveniente dos doze
primeiros cadastrados, onde os estudantes pagam trinta e cinco por cento do
valor da passagem e devem prestar contas do valor recebido. O Vereador



Delmar Schanne colocou que através de emenda do Deputado Estadual Marcelo
Moraes foi possível beneficiar todos os estudantes do estado. Encerrou dizendo
que o programa com o passar do tempo ainda deverá ser aperfeiçoado. O
presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 097/2014, que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto
de Lei nº 098/2014, também foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi lido Projeto de Lei nº 101/2014, que autoriza o Município a
receber em doação parte de imóvel destinado a regularização de ruas e área
verde e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino
Fiúza relator do Projeto disse que o mesmo teria por finalidade a legalização de
doação de área de rua e área verde localizados na Vila Limberger. Como não
houve mais manifestações o projeto foi colocado em votação onde recebeu oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Por fim foi lido Projeto de Lei nº
101/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, e abrir Crédito Especial no montante de
quatrocentos e três mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e dois
centavos e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador presidente
da Comissão, relator do Projeto Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto seria
para abertura de Crédito Especial no valor de um milhão duzentos e quarenta e
sete mil dez reais e vinte e oito centavos com recursos de um milhão de reais
vindos do Governo do Estado através da METROPLAN e SEPLAG para
pavimentação asfaltica da Rua Luis Konrad, Rua Presidente Castelo Branco, Rua
João Drachler e do estacionamento do Parque Municipal de Eventos. Concluiu
dizendo que o Município entrará com a contra partida de duzentos e quarenta e
sete mil dez reais e vinte e oito centavos. Como não houve mais manifestações
o projeto foi colocado em votação onde recebeu oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Tribuna. Ocuparam a Tribuna os vereadores João Odilar Nunes,
Flamir Schneider, Leomar Guerino Fiúza e Evaldir Jacob Dries, mas devido a um
problema no sistema de som, a gravação não foi possível transcrever. Não
tendo nada mais a tratar, o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para
o dia 22 de setembro, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.


