1297ª Sessão Ordinária

Aos nove dias do mês de junho 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 o
vereador Delmar Schanne 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 Sexta foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do Executivo Municipal
encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência os Projetos de
Lei nº 070/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual,
na Lei de Diretrizes orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de
cento e três mil reais e Projeto de Lei nº 071/2014, que autoriza o Poder
Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes orçamentárias e
abrir Crédito Especial no montante de trezentos e trinta e cinco reais
novecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos; Pedido de
Informações nº 002/2014 solicitando ao Chefe do Executivo Municipal a relação
dos agricultores beneficiados com o programa de calcário do Município. Ordem
do Dia: Indicação nº 021/2014; Indicação nº 022/2014; Projeto de Lei nº
067/2014 e Projeto de Lei nº 068/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou
a inclusão na Ordem do Dia dos projetos nº 070/2014 e 071/2014. Colocado
em deliberação do Plenário, foi aprovada a inclusão por unanimidade. Em
seguida Presidente solicitou ao Diretor que fizesse a leitura da Indicação nº
021/2014 de autoria dos vereadores João Odilar Nunes, Viviane Redin Mergen,
Flamir Schneider e Leandro Timm solicitando ao Executivo que seja oficiado o
DAER para conserto no desnível na cabeceira da ponte sobre o Arroio Jaquirana
na RST 481, sentido Estrela Velha/Arroio do Tigre. Após a leitura o Presidente
disse que a Indicação seria encaminhada ao chefe do Executivo conforme
determina o Regimento Interno. Foi solicitado a leitura da Indicação nº
022/2014 de autoria dos vereadores João Odilar Nunes, Viviane Redin Mergen,
Flamir Schneider e Leandro Timm solicitando ao Executivo que através da
Secretaria de Obras e Viação seja feita a desobstrução da ponte sobre o Rio
Lagoão, na localidade de Sítio Baixo devido a imensa quantidade de troncos,
galhos e lixo. Após a leitura o Presidente disse que a Indicação seria
encaminhada ao chefe do Executivo conforme determina o Regimento Interno.
Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 067/2014, que autoriza o Poder

Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes orçamentárias e
abrir Crédito Especial no montante de quatro mil e quinhentos reais e a leitura
do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator da
proposta disse que o projeto visa inclusão com a finalidade de implantação do
sistema de informação da imunização dos agravos com recursos oriundos do
Governo do estado e servirá para aquisição de equipamentos e computadores.
Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à votação, após o
intervalo. Em seguida foi lido o Projeto de Lei nº 068/2014, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes orçamentárias
e abrir Crédito Especial no montante de cinquenta e quatro mil trezentos e
quarenta reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza, relator do Projeto disse que o projeto o projeto visa
inclusão do PPA e LDO de meta e objetivo para aquisição de mobiliário para as
escolas municipais. 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 nº 067/2014 foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 068/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. O presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei nº
070/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de cento e três
mil reais e do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
disse que o projeto visa inclusão de montante do PPA e LDO para construção de
duas academias ao ar livre com recursos do Governo Federal mais contra
partida do município. Colocou ainda que as academias serão construídas no
Parque de Eventos Prefeito Atílio Pasa e na Praça Pedro Schuster. Encerrou
dizendo que as construções destas academias geram saúde e bem estar à
comunidade. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi a
votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
solicitada que fosse feita a leitura do Projeto de Lei nº 071/2014, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes orçamentárias
e abrir Crédito Especial no montante de trezentos e trinta e cinco mil
novecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos e do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto
seria para inclusão no PPA e LDO para pavimentação de ruas e construção de
passeio público com recursos do Governo Federal. Colocou que as ruas a serem
pavimentadas seriam a Rua Jacob Pasa, Rua Benno Bernard e Wilma Terezinha
Andres. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi a votação
onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O

Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para ocupar o espaço.
“Inicialmente a minha saudação ao excelentíssimo senhor presidente desta
Casa Dr. Marcos e em teu nome a minha saudação aos demais colegas
vereadores e vereadora. Também nosso assessor jurídico Dr. Jacob nosso
diretor Jerson, nossa secretária Marli, funcionários da Casa. Quero registrar a
presença da Rádio Sobradinho, da Rádio Gazeta, Jornal Gazeta da Serra, da
Rádio Geração. Muito nos honra a presença da professora coordenadora
pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Jesus, do magistério a professora
Maria Diovane e em seu nome as futuras professoras do nosso município de
Arroio do Tigre que nos vereadores gostaria que vocês permanecessem
enriquecendo o quadro de ensino da educação do nosso querido Arroio do
Tigre, é muita honra a presença de vocês. Também queremos registrar a
presença do nosso diretor de obras o Paulo Folmer, demais pessoas da
comunidade que estão nos prestigiando nos assistindo nesta noite. Eu estou
ocupando a tribuna senhor presidente e demais colegas pra justificar os pedidos
que eu fiz nessa sessão na noite de hoje. Primeiro pedido de informação ao
Executivo Municipal que passasse a lista das pessoas que foram beneficiados
com o calcário. Também eu fiz um pedido da indicação numero zero vinte e um
de dois mil e catorze que dentro das possibilidades que fosse retirado madeiras,
galhos da ponte do Rio Lagoão, a ponte torta que como os senhores são
sabedores aquela ponte é baixa e tem muito tronco de arvores, raízes, galhos,
lixo que ta atrapalhando o fluxo da água, então qualquer chuva que da ta
passando água por cima e ta atrapalhando o trânsito, então dentro das
possibilidades através da secretaria de obras que fossem retiradas aquelas
madeiras que daí vai dar vazão para que a água flua normalmente. Também eu
estou fazendo um pedido, uma indicação que vários motoristas, várias pessoas
vieram conversar comigo ali da ponte do Arroio Jaquirana da RS 481 sentido
Estrela Velha a Arroio do Tigre, que ali tem um desnível que já deu vários
problemas de suspensão e pneu, então através do Executivo que oficie o DAER
para que seja colocado concreto, o asfalto ali pra que levante para que não de
mais problemas no trânsito, nos veículos, para as pessoas que ali trafegam. Não
poderia deixar na noite de hoje de dizer que ontem foi um dia muito especial
pra mim, para nos arroiotigrenses que aconteceu a festa da Paróquia Sagrada
Família, na oportunidade estiveram presente o nosso ilustre vereador Marcos,
vereador Evaldir Jacob Dries, vereador Delmar Schanne, também que eu
presencie me desculpe se algum colegas mais estava aonde foram ordenados
dois diáconos, um primeiro representando a Paróquia que é o senhor Claúdio
Rauber e o segundo que é da comunidade de Coloninha que eu pertenço, o
senhor Silvio Mario Hubner. Para nós é uma honra muito grande que a primeira

vez nosso município que foi ordenado os diáconos e pode ter certeza que essas
pessoas vão trabalhar, vão ajudar muito o padre Marcos e o Frei Lírio na nossa
comunidade, na evangelização das pessoas no nosso município. Gostaria nesse
momento de parabenizar a toda diretoria através do coordenador Moacir Ceolin
e todos os senhores e as senhoras que fazem parte da comunidade Sagrada
Família pelo trabalho maravilhoso que desempenharam pela organização pelo
carinho com que receberam os visitantes das diversas comunidades do nosso
município, então parabéns a todos que fazem parte da diretoria da Paróquia,
em nome do padre Marcos e do Frei Lírio. Para finalizar quero desejar uma boa
semana de trabalho a todos os senhores a todas as senhoras vocês jovens que
vieram prestigiar esta Sessão e são convidados a prestigiar a nossa Sessão, do
nosso legislativo muito obrigado.” O presidente convidou o vereador Ademir
Jank para pronunciar-se. “Estão limpando a cidade como vocês mesmo estão
vendo ta ficando bem bonito, tem gente que veio de fora e eles tão dizendo
que cidade que cidade que ta ficando bonita a cidade limpa assim como eles tão
limpando daí o cara vê esses lixos jogado ai , era isso ai que eu tinha para
dizer.” O Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para
pronunciar-se. “Inicialmente eu quero cumprimentar presidente desta casa
vereador Marcos Pasa, meus caros colegas vereadores assessor jurídico,
funcionários desta Casa, professora Maria Diovane e os alunos do Colégio
Sagrado, diretor de obras Paulinho, a imprensa escrita e falada e demais
munícipes que aqui se encontram. Eu venho aqui para manifestar as
preocupações também não são as mesmas do vereador Ademir, mas são
preocupações que eu acredito que muitos de nossos vereadores ai claro tem as
mesmas preocupações que eu tenho procurado por duas diretoras e me
chamou a atenção que daqui uns poucos dias o estado estará chamando não
sei quantos daqui do município , mas varias professoras que passaram no
concurso do estado com certeza estarão sendo chamado para lecionar junto ao
estado claro que as mesmas não deverão de perder esta oportunidade só que
para o município vai ser um problema pelo seguinte muitas dessas professora
que estão hoje lecionando junto a rede municipal são pessoas que já me foi
dito que são pessoas que vão ser chamados no estado amanha depois tenho
certeza que aparecera nesta Casa projeto para nós contratar professora e ai eu
quero o entendimento também dos outros vereadores, para que nossos alunos
eu sei que quando se trata de contratação as vezes não é de interesse da
oposição mas eu acredito que os vereadores da oposição vão olhar com bons
olhos e ter o entendimento de que os professores que deixaram a rede de
ensino municipal farão falta sim aos nossos alunos que podem sofrer alguns
transtorno durante o ano letivo. Segundo fato e ai também eu quero uma ajuda

dos caros colegas vereadores porque eu acho que isso mais dias menos dias vai
vir à tona ai não sei se aqui se acha algum culpado ou não, mas eu aqui não to
para achar culpado eu acho que tem que ser uma solução conjunta para esses
problemas ai porque se refere ao um convênio do Ministério das Cidades
referente a construção de trinta unidades habitacionais na área urbana de
nosso município cabe salientar que dessas trinta que foram feitas se fosse
olhar ao pé da letra apenas cinco estariam enquadradas hoje conforme reza o
programa bem mais esse não, não sendo que as trinta já as trinta que estão ai
para serem construída já passadas já foram sacramentadas o fato mais grave é
que estas trintas unidades dezessete dessas unidades ai os terrenos não estão
adequados, e daí o que você faz,se tira as pessoas, tem casos de que a casa
que vai ser construída é maior que o terreno que foi colocado a disposição do
programa pra que seja construída a casa. Então nesses casos ai não sei qual a
matemática que vamos fazer, e o problema com certeza nesses dias estão
vindo a tona ai e alguma atitude nós vamos ter que toma. Terceiro fato é a
respeito dos recursos que hoje foram aprovados por esta Casa ai que somam
em torno de quinhentos mil reais, quatrocentos e noventa e seis reais pra ser
exato que aqui, ta o Tigrinho, vereador Delmar, também que fomos juntos a
Brasília quando foi manifestado o interesse pelo deputado Paulo Pimenta na
liberação dos recursos oriundos pra aquisição de mobiliários dos colégios da
rede de ensino fundamental cabe dizer que muitas pessoas criticam o governo
federal hoje por ser um governo que ampara muito os pobres queiram vocês ou
as pessoas que fazem isso que não estejam no lugar deles, eu posso ate dizer
que o PT o governo da Dilma que hoje se faz presente que comanda o Brasil
pode até gastar dinheiro com estádio, gastar dinheiro com bolsa família, mas é
um governo que tem claro os seus princípios que é de repartir os recursos
também com os municípios. Diante disso todos os vereadores aqui são
sabedores, que com certeza foram atrás de recursos e todos tem recursos aqui
a ser empenhados, então eu não podia deixar de manifestar o entendimento
que eu tenho em relação ao governo federal uma vez que sou defensor e sou
um vereador do PT do município de Arroio do Tigre. Meu muito obrigado.” O
Presidente não tendo mais nada a tratar marcou a próxima reunião ordinária
para o dia trinta de junho, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de
Deus.

