
1299ª Sessão Ordinária
Aos sete dias do mês de julho 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 efetuou 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 Oitava foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Foi lido: Pedido
da comunidade de Linha São Pedro solicitando auxílio financeiro para reforma e
conservação da capela e Salão Comunitário da localidade. Oficio do Executivo
Municipal encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência os
Projetos de Lei nº 076/2014, que autoriza a contratação emergencial de
profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura; Projeto de Lei nº 077/2014, que cria cargo, integrante no quadro de
Cargos e Funções Públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 078/2014, que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Suplementar no montante de um mil quinhentos e sessenta reais e
Projeto de Lei nº 079/2014, que concede Subvenção Social a Associação de
Voleibol de Arroio do Tigre AVATI, e dá outras providências.  Ordem do Dia:
Indicação nº 023/2014; Proposição nº 003/2014; Projeto de Lei Legislativo nº
003/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou a inclusão na Ordem do Dia
dos projetos nº 076/2014, 078/2014 e 079/2014. Colocado em deliberação do
Plenário, foi aprovada a inclusão por unanimidade. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 023/2014 de autoria dos vereadores da bancada do Partido
progressista solicitando dentro das possibilidades a prioridade na recuperação
emergencial das estradas nas localidades de Linha Palmital até a divisa com o
município de Tunas e nas estradas da localidade de Taboãozinho, devido a
diversos atoleiros existentes onde dificultam a passagens de veículos leves e
pesados. Após a leitura o Presidente disse que a Indicação seria encaminhada
ao Executivo conforme previa o Regimento Interno. Solicitada a leitura da
proposição nº 003/2014 de autoria do vereador presidente da Casa, Marcos
Antonio Pasa do PMDB que propõe o pagamento do piso nacional aos Agentes
Comunitários de Saúde e diretrizes para o plano de carreira, conforme
determina Lei Federal nº 12.994 de dezessete de junho deste ano. Colocado em
discussão o presidente passou os trabalhos da Mesa ao vice para manifestar-se



sobre a proposta e disse a proposição viria de encontro à Lei Federal nº 12994
que foi publicada em dezoito de junho e fixou o valor do piso salarial dos
agentes comunitários de saúde. Disse anda que seria uma categoria que
desempenha muito bem suas atividades no município. A proposta apresentada
visa representar os anseios destes servidores que há muito tempo vem
buscando uma remuneração mais digna. Colocou que hoje o Governo Federal
repassa através do Fundo Nacional de Saúde o valor de vinte e cinco mil
trezentos e cinquenta reais, e como no município existiria vinte e seis
profissionais o valor desembolsado pela Administração não chegaria aos cinco
por cento de sua contra partida no programa. A vereadora Viviane Redin
Mergem colocou que a proposta seria louvável pelo conhecimento próprio de
como é executado o trabalho pelos agentes através de medicina preventiva e
atenção básica, onde seria levada a todas as comunidades do município.
Encerrou acreditando que a municipalidade irá olhar com bons olhos a
proposta. O presidente reassumiu os trabalhos e como não houve mais
colocações sobre o assunto, colocou em votação a referida Proposição que foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
do Projeto de Lei Legislativo nº 003/2014, que cria a Comissão Permanente de
Avaliação de veículos, máquinas e equipamentos dentro da Administração
Municipal de Arroio do Tigre, e dá outras providências e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que passaria a
palavra ao autor do Projeto para suas devidas colocações e explicações. O
vereador presidente Marcos Antonio Pasa, passou os trabalhos da mesa ao vice
para efetuar as explicações ao projeto e disse que o mesmo teria sua finalidade
detalhada na justificativa, mas caberia ainda colocar que a proposta buscava
uma transparência nos atos da administração pública municipal, mais
especificamente na aquisição de pacas e outros componentes para veículos,
máquinas e equipamentos. Segundo o vereador como consta no projeto existe
a possibilidade de verificação das peças substituídas que deverão ficar a
disposição na Secretaria de Obras e Viação, pois tais providências se fazem
necessárias devido o processo licitatório estar sendo realizado de forma
genérica, citou como exemplos o conserto de uma caixa de câmbio ou de um
motor, onde não são apontadas quais realmente seriam as peças a serem
trocadas ou consertadas. Finalizou pedindo a aprovação da matéria. O vereador
Delmar Schanne colocou que entenderia a preocupação do colega vereador,
que seria interessante e que idéias seriam boas sempre para ajudar a
administração, mas que estaria em duvida, não quanto a legalidade do projeto,
mas sim sobre o legislativo estar legislando sobre atividades do executivo.
Indagou o colega se teria parecer jurídico sobre a proposta. Foi respondido que



não. Finalizou apenas colocando que sua duvida era sobre o poder da Câmara
em criar uma comissão para o Executivo Municipal ou vice versa, se isso seria
correto. O vereador Marcos colocou que apenas estaria sendo criada a comissão
e após o Prefeito iria fazer a nomeação e se achasse justo concederia
gratificação aos responsáveis pela Comissão, que apenas estaria sendo criada a
Comissão. O vereador Delmar disse que o problema seria achar os servidores
que iriam querer apontar e assinar o laudo sobre um veículo ou máquina sem
receber uma gratificação, sendo este o problema na criação da comissão, pois a
Câmara estaria criando uma despesa ao Executivo. O presidente colocou que
vários servidores hoje são nomeados como integrantes de diversas comissões
não podem negar-se a constituir estas comissões, por que devem servir ao
interesse do município. Disse entender ainda que cabe ao Prefeito acatar ou
vetar o projeto ou quem sabe elaborar outro projeto concedendo valor a esta
comissão. Retomando os trabalhos da Mesa e como não houve mais colocações
o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo
regimental. O presidente colocou em votação o Projeto de Lei legislativo nº
003/2014 que foi solicitado vistas pelo vereador Delmar Schanne por até duas
sessões. Colocado em votação o pedido foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. O presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de
Lei nº 076/2014, que autoriza a contratação emergencial de profissionais para
atender necessidades da Secretaria Municipal de educação e Cultura e a leitura
do parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries
disse que o projeto visava a autorização para contratação de professores series
iniciais e finais para substituição de pedido de afastamento das titulares que
iriam assumir vaga no estado para as escolas Balduíno Thomaz Brixner e
Vitalino Muniz e de autorização para contratação emergencial de servidor para o
cargo de merendeira em virtude de afastamento por aposentadoria da titular.
Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi à votação onde foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
do Projeto de Lei nº 078/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de um mil quinhentos e sessenta reais e do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto
solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de lei nº 079/2014 que tratava da
mesma matéria. Então foi lido o Projeto de Lei nº 079/2014 que concede
Subvenção Social a Associação de Voleibol de Arroio do Tigre AVATI e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza relator dos projetos disse que as propostas visam suplementar e
subvencionar entidade do município com recursos da Câmara de Vereadores no
valor de um mil quinhentos e sessenta reais para aquisição de bolas de voleibol,



beneficiando assim a Associação de Voleibol de Arroio do Tigre para que
possam ter melhores condições de treinar e assim representar o Município em
diversas atividades na região e estado. Como não houve mais colocações aos
projetos, foram à votação onde foram aprovados por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador Delmar Schanne
para ocupar o espaço. “Senhor presidente, senhores vereadores, demais
funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada e demais comunidade que
nos assiste. É com muita alegria como sempre faço quando uso este espaço da
tribuna e hoje como sempre com bons espectadores, pessoas que estão
preparadas para ouvir, fiscalizar o que nós vereadores fizemos no decorrer das
sessões, que no meu entendimento deveríamos ter esta Casa sempre cheia
para este acompanhamento, Venho com muita alegria, vereador Ademir, pois
recebi na semana passada comunicado, ou melhor, retorno, vereador Tigrinho e
vereador Leomar quando estivemos em Brasília no ano passado pedimos ao
deputado Sérgio Moraes que visse com bons olhos o valor de quatrocentos mil
reais para as comunidades de Linha Barrinha e de Linha Taquaral. To muito
feliz e não tenho duvida que vocês que me acompanharam, assim como os
demais vereadores que tanto trabalham em busca de recursos para o Arroio do
Tigre, também estão felizes. No dia primeiro de julho empenhou, está em fase
de empenho estes valores, quatrocentos mil reais, duzentos mil reais para Linha
Barrinha e duzentos mil reais para conclusão do ginásio de Linha Taquaral que
agora se encontra em fase de contratação, fico feliz mais ainda por que saímos
esta semana que passou do CADIN e já conseguimos contratar mais de um
milhão e duzentos mil reais, sexta-feira através de nosso prefeito e com certeza
nos próximos dias estaremos contratando mais alguns milhões de reais para
este município. Não poderia ser diferente, pois conhecemos os deputados do
fumo, conhecemos o empenho do deputado estadual Marcelo Moraes e
deputado federal Sérgio Moraes e não tinha duvida nenhuma que estes valores
seriam empenhados, pois conhecemos a capacidade dos mesmos, fico muito
feliz que estes quatrocentos mil reais somados aos duzentos e cinquenta mil
reais que já foram liberados para as patrulhas agrícolas e temos mais
seiscentos e cinquenta mil reais que já estavam empenhados a mais e já estão
em fase de ajustes de projetos para licitação. Estes deputados entregaram
neste mandato um milhão e trezentos mil reais para nosso Arroio do Tigre e
sem sombra de duvida e sem medo nenhum de errar, desafio a qualquer
deputado no estado, na região centro serra que tenha feito tamanho empenho
para Arroio do Tigre e para todo centro serra, sem somar tem certeza que
passa de vinte milhões de reais que estes deputados colocaram para nós.
Venham bem senhores e senhoras, além do trabalho que o deputado Sérgio



Moraes, assim como o deputado Heinze, deputado Alceu Moreira tem feito a
frente dos produtores de tabaco lá em Brasília, temos também na Assembléia
Legislativa o trabalho diuturnamente feito pelo Marcelo Moraes e Heitor Schuch
aos produtores de tabaco, pessoas estas que sempre independente de local
defendem os produtores de tabaco, então vejam o somatórios senhores
vereadores e platéia que nos assiste que o tamanho do compromisso dos
deputados conosco, esta tamanho sabendo que o PTB não existe em Arroio do
Tigre, não concorreu nas ultimas eleições, mas mesmo assim sabemos que
estes deputados acreditam nas pessoas e assim que devemos olhar, olhar as
pessoas independentes de sigla partidárias, pois estas, as pessoas que fazem os
partidos e não os partidos que fazem as pessoas, este é meu entendimento e
este vai continuar sendo meu entendimento, independente do que meu partido
dizer. Encerro estas palavras que me deixam carregado de emoção, pois que
vejo que o trabalho que fizemos a quatro anos atrás estão dando frutos e
deram frutos para todo o Arroio do Tigre, tai as comunidades beneficiadas com
nosso trabalho, corremos atrás, irmos a Brasília, ir ao estado, contatar as
pessoas que nos apoiamos e cobrarmos as pessoas e assim como deve ser feito
pelos nossos munícipes, cobrar as pessoas que elegem e ir atrás ver o que
sendo feito independente de cores partidárias e siglas partidárias. Precisamos
sim nos impor e pedir aquilo que é justo, ou seja, um mínimo de bom censo
nas pessoas que são votadas e esta é minha alegria que eu tenho de poder
olhar a cada um, cada uma, em qualquer lugar onde a gente está. Encerro
desejando a todos e principalmente aos políticos que ontem começaram sua
caminhada eleitoral que vai até cinco de outubro no primeiro turno e se tiver
segundo turno no dia vinte e seis de outubro, desejando aos candidatos a
presidente, senador, deputados, estaduais e federais, uma boa campanha que
realmente nos possamos escolher aqueles candidatos que acharmos os
melhores. Encerro desejando uma boa semana e pedindo a Deus coragem e
esperança principalmente aos nossos co-irmãos aqui de Ibarama, assim como
todos aqueles que foram atingidos pelo temporal, que foram atingidos pelas
cheias e ainda não voltaram para suas casas, que as pessoas tenham fé e
esperança e que lutem, que lutem que com certeza nos primeiros dias estarem
de volta aos seus lares e que Deus vai ajudar as pessoas a reconstruir e é que a
gente deseja de coração, muito obrigado.” O Presidente não tendo mais nada a
tratar marcou a próxima reunião ordinária para o dia quatorze de julho, às
dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.   


