1287ª Sessão Ordinária
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às dezoito
horas e dez minutos 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 Evaldir Jacob
Dries, João Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm, Ademir Jank,
Delmar Schanne, Leomar Guerino Fiúza 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 Leomar Guerino Fiúza para fazer a leitura bíblica. Dispensou a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores
possuíam cópias. Como não houve retificações foi colocada em votação a
Ata Milésima Ducentésima Octogésima Sexta que foi aprovada por
unanimidade. Foi solicitada a leitura das correspondências recebidas e
expedidas: Recebidas: Oficio do Executivo Municipal encaminhado para
apreciação em regime de urgência os seguintes projetos: projeto de Lei nº
020/2014, que autoriza a contratação emergencial de profissionais para
atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; Projeto de Lei
nº 021/2014, que autoriza a contratação emergencial de dez visitadores
para o Programa PIM, Primeira Infância Melhor, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 022/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Especial no montante de oitenta mil reais; Projeto de Lei nº 23/2014, que
concede Subvenção Social ao CTG Pousada das carretas, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 024/2014, que autoriza a contratação
emergencial de Inspetor Tributário para atender necessidades da
Administração Municipal e Projeto de Lei nº 025/2014, que autoriza o
Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse
público. Parecer Jurídico do Assessor Jacob Limberger Neto analisando
solicitação do Presidente da Casa sobre nepotismo, onde segundo o
Assessor se configuraria o caso devido à mesma ser sobrinha do
vereador e companheira do Secretário Municipal da Administração e estar
ocupando um cargo em comissão. Correspondências expedidas a
Senhorita Suelen Costa da AES SUL solicitando providências no
atendimento do serviço do CTG Herança Gauderia de Sitio Alto, que já
efetuaram o pagamento e estão esperando pela obra devido a realização
do terceiro rodeio que acontecerá entre os dias vinte e um e vinte e três
de março e Oficio solicitando parecer jurídico a cerca de possível caso de
nepotismo na Câmara devido a servidora Denise ser sobrinha do
vereador Evaldir Dries. Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 011/2014; Projeto
de Lei nº 012/2014; Projeto de Lei nº 013/2014; Projeto de Lei nº
017/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fosse incluído na
Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 022/2014. Colocado em deliberação do

plenário a solicitação do vereador que foi aprovada por unanimidade. Foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 011/2014, que autoriza o Poder
Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de oitenta e nove mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza relator do projeto solicitou
que fosse lido o projeto nº 12 que trata da mesma matéria. Foi lido então
o Projeto de Lei nº 012/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito
Especial no montante de cento e quatro mil e vinte e cinco reais e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino
Fiúza relator dos projetos disse os projetos visam beneficiar as
comunidades de Linha Ocidental e Linha Taquaral com a ampliação das
unidades básicas de saúde destas localidades com recursos do Governo
Federal, finalizou solicitando a aprovação dos projetos. Como não houve
mais colocações o projeto foi encaminhado a votação após o intervalo.
Foi lido Projeto de Lei nº 013/2014, que autoriza o Poder Executivo a
incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir
Crédito Especial no montante de cento e oito mil reais e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza relator
do projeto disse que o projeto visa a inclusão no PPA e LDO dos recursos
vindo do Governo federal e servirá para auxiliar a Secretaria de
Assistência Social através do CRAS onde têm como objetivo dar
continuidade no trabalho desenvolvido por este órgão no auxilio as
crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e vulnerabilidade.
O vereador Flamir indagou ao relator sobre quais seriam as atividades
realizadas especificamente com estes recursos. O relator da matéria
respondeu que com clareza não saberia quais seriam as atividades
realizadas, mas como se tratava de grupos de trabalho com crianças e
idos, seria dado continuidade ao trabalho que já estaria sendo executado
pelo Centro de Referência. O vereador Delmar disse que conforme a
justificativa no seu segundo parágrafo afirma que seria para dar
continuidade ao Programa Peti, que já existiria no município a vários anos
e cm isso este montante viria auxiliar neste trabalho. Como não houve
mais colocações o projeto foi encaminhado a votação após o intervalo.
Foi lido Projeto nº 017/2014, que cria quatro cargos de Professor de
Informática e inclui o inciso IV ao artigo 32 da lei Municipal nº 2043/2010,
e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Evaldir Jacob Dries relator do projeto disse que a criação dos
cargos visa dar suporte as escolas municipais que já estariam
informatizadas e estão necessitando de auxilio técnico, bem como seria
para atender uma exigência da Secretaria da Educação. O vereador

Leomar Guerino Fiúza colocou que o projeto é de grande valia, onde o
município quase toda a população tem acesso a internet e com a criação
destes cargos os alunos irão apreender na pratica e de maneira correta o
funcionamento das máquinas. O vereador Flamir sugeriu que os
professores não ficassem apenas em algumas escolas e sim que fossem
atendidas na totalidade as escolas e alunos. O vereador Delmar colocou
que os professores irão se dedicar a todas as escolas conforme prevê o
Decreto em anexo. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado a votação após o intervalo. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão foi colocado em votação o Projeto de Lei
nº 011/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 012/2014, que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi colocado em
votação o Projeto de Lei nº 013/2014, que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi colocado em votação o Projeto de Lei
nº 017/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 22/2014, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no montante oitenta
mil reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza disse que este projeto trata de uma
suplementação dentro da Secretaria da Agricultura e servirá para cobrir
despesas com o pagamento de fretes aos agricultores beneficiários do
programa de distribuição de calcário. Tribuna. O presidente convidou o
vereador João Odilar Nunes para ocupar a Tribuna. “Excelentíssimo
senhor presidente desta Casa Senhor Marcos Pasa e demais nobres
colegas vereadores, nosso Assessor Jurídico doutor Jacó Limberger
nesse momento em nome da bancada do Partido Progressista nós
queremos dar as boas vindas ao senhor nesta Casa Legislativa, que o
senhor se sinta bem junto com demais colegas vereadores e demais
população arroiotigrense, também nosso diretor senhor Jerson,
servidores dessa Casa, também representando a Rádio Sobradinho,
Rádio Geração FM, Radio Gazeta, Jornal Gazeta da Serra, demais
pessoas arroiotigrense que estão nos assistindo nesta noite de hoje.
Meus colegas vereadores estou ocupando a tribuna desta noite por três
motivos, primeiro a minha preocupação e a preocupação dos munícipes
de Arroio do Tigre é com as obras que estão paradas no município de
Arroio do Tigre, sito ginásio de esportes de Coloninha a onde a primeira
etapa foi concluída no ano de dois mil e doze, ginásio de esporte da Linha
Ocidental, também foi concluída no ano de dois mil e doze, segunda
etapa foi iniciada só está parada a obra, ginásio do Taquaral, calçamento
de Vila Progresso, calçamento que da acesso a Linha Tigre, posto
artesiano da Coloninha, então várias pessoas me procuraram

questionando e querem saber então a gente pede ao Executivo que nos
informem o que está acontecendo com essas obras que estão paradas
porque todos os senhores sabem que tem um determinado prazo de
conclusão. Então essas pessoas tão pedindo a nós vereadores
principalmente a mim, me perguntam o que ta acontecendo. Segundo
motivo que eu não poderia deixar de falar porque infelizmente eu não
pude estar presente no décimo quinto rodeio do CTG Pousada das
Carretas, mas hoje eu vim mais cedo e conversei com a patronagem e
pelas informação que eu tive conversado com demais colegas foi um
sucesso esse décimo quinto, como sempre desde o primeiro rodeio o
CTG Pousada das Carretas tem um carinho muito grande com os
visitantes e que bom meus colegas vereadores nós aprovar Subvenções
Sociais, do legislativo, executivo, a onde nós podemos divulgar o nosso
município Arroio do Tigre que pelo que eles nos falaram estiveram
presente oitenta e duas equipes que visitaram o município de Arroio do
Tigre, isso ai da em torno de vinte oito a trinta município que vieram
prestigiar, vieram conhecer o nosso Arroio do Tigre, e com certeza vão
levar boas informação aqui do nosso município de Arroio do Tigre então
eu quero parabenizar na pessoa do patrão senhor João Carlos Mainardi,
sua esposa, o capataz Tarso Speth, em nome deles toda patronagem as
prendas, peões também, aos patrocinadores do nosso município Arroio
do Tigre, que sem eles tenho certeza que não existiria , porque não tem
como um CTG custear todas as despesas. Terceiro motivo que também
eu não poderia deixar de falar nesta noite, sábado dia oito de março foi
uma data, é uma data muito importante e digo assim, em nome da minha
colega vereadora, vereadora Viviane Redin Mergen presidente do Partido
Progressista e presidente das Trabalhadoras Rurais do município de
Arroio do Tigre, tenho certeza que representou muito bem e saudação de
todas as senhoras que estão prestigiando a nossa sessão legislativa esta
noite, meus parabéns a todas as mulheres, e digo mais estamos felizes
porque o município de Arroio do Tigre fez bonito no vigésimo segundo
Encontro Regional das Mulheres Trabalhadoras que foi sediada no
vizinho município de Tunas a onde a senhora Loneci da Silva conquistou
o titulo de primeira princesa trazendo para Arroio do Tigre mais uma
conquista, então eu sempre digo a mulher eu considero uma rainha do
lar, meus parabéns a todas as mulheres do município de Arroio do Tigre ,
do nosso estado e do nosso Brasil , para finalizar desejo uma boa
semana de trabalho e que deus nosso senhor acompanhe a todos nós
,muito obrigado.” Em seguida o Presidente convidou o vereador Delmar
Schanne para ocupar a Tribuna. “Senhor presidente, senhores
vereadores, imprensa escrita e falada que se faz presente e demais
pessoas que nos assiste. Quero lhe auxiliar um pouco vereador João e

também com muita tristeza quero acrescentar ainda a rua Dom Guilherme
Muller e o Ginásio Tigrão que também se encontram inacabados e
também é com muita tristeza porque digo o seguinte as pessoas nos
procuram essa verba já foi empenhada, já foi licitada essa é uma verba
que já ta na conta desde dois mil e doze e infelizmente a empresa ou as
empresas que ganharam não tem a capacidade de fazer essas obras isso
é muito triste para nós vereadores que o empenho que existe para se
buscar verbas o qual eu vou falar daqui a pouquinho então se tem
empenho e infelizmente não se consegue concretizar essas obras, sei do
empenho da Administração tem feito várias reuniões, foi feita com as
empresas que ganharam sei, participei de algumas eu também já tive os
contatos, também sofremos nesta Casa mesmo pelo destas empresas
para conseguir acabar esta obra, então é muito válido suas colocações e
tenho certeza que a administração na pessoa do nosso prefeito doutor
Gilberto, está tratando a muitos dias este tema que para nós vereadores
é muito triste, e muito lamentável gostaria de também por outro lado de
vir até esta Casa e com muita alegria poder anunciar para vocês
vereadores mais quatrocentos mil reais que á foram liberados já estão na
conta do município já ta no SINCOV cadastrados no município por verba
esta da emenda parlamentar do deputado federal Sergio Moraes, então
prá muita alegria deste vereador que vos fala quando tivemos lá em
Brasília, também com o vereador Tigrinho e o vereador Leomar onde o
deputado além de nos assegurar os seiscentos e cinquenta mil que
estamos com muitos suor e muito trabalho a três meses trabalhando para
terminar este processo pra poder sim levar até a Caixa em Santa Maria
para provar que são os seiscentos e cinquenta mil de Linha Paleta e Vila
Progresso e Sitio Baixo agora dia vinte cinco foi colocado no sistema do
SINCOV mais quatrocentos mil reais que estão na mão deste vereador
que vos fala juntamente com a Administração Municipal para ser
colocado para as comunidades então é muita alegria para nós os
deputados do fumo, Marcelo Moraes e do Sergio Morais o empenho que
essas pessoas tem feito para nós e ta ai depois de novecentos mil reais
agora mais quatrocentos mil reais em quatro anos de mandato então são
um milhão e trezentos mil reais que vai ser liberados antes das eleições
se não depois, já ta no sistema eu to correndo atrás para que até o dia
vinte de março posamos colocar as comunidades beneficiadas, amanha
inclusive estou me reunindo com a comunidade de Linha Barrinha,
amanha a noite para ver de duzentos mil reais para reforma e ampliação
e modernização daquele ginásio de esporte, amanha a noite tenho uma
reunião com aquelas famílias daquela localidade e ontem quando estive
na localidade visitando o presidente e mais algumas pessoas da diretoria
se mostraram muito satisfeitos com o empenho, porque não havia

promessa nenhuma de deputado para estes quatrocentos mil reais, então
com certeza Linha Barrinha vai abraçar a causa, vai abraçar este
deputado essas pessoas que mesmo não prometem e vem aqui além do
trabalho que fez pro nossos agricultores defendem aquela causa que é
muito fácil as pessoas, os deputados defenderem aqui, falar aqui eu
quero ver lá em Brasília defende lá onde é que são dois, três que
defendem contra uma grande maioria que são contra o tabaco, e esse
sim, é conhecedor mesmo não sendo do meu partido, é conhecedor da
causa e defende a causa então esta é a alegria que eu posso passar
para vocês e tenho certeza que até o dia trinta de março já tenhamos
essas verbas esses valores todos direcionados e todos alinhavados e
também que já se possa abrir o processo licitatório e entre a minha
tristeza vereador João Odilar ai vem o dodói, já to com os seiscentos e
cinquenta mil aqui to peliando, to correndo pela parte burocrática da Casa
que ta difícil de conseguir ai tem mais quatrocentos mil reais vindo e
tenho certeza que vai ser uma peregrinação vai ser uma pedição que eu
vou ter que correr atrás para ver para agilizar essa verba que todo mundo
sabe que tem prazo, e o prazo nosso é trinta e um de março, então eu
quero agradecer de coração ao Tigrinho e ao Leomar que me fizeram
companhia lá em novembro que me deram força com o deputado e ele
olhou com bons olhos para o nosso município, digo a vocês vereadores
vão ao deputados vão atrás vão a Brasília o tempo que vocês vão até lá
vai dizer depois das eleições vão atrás, trabalham que a comunidade vai
ver com bons olhos, então muito obrigado.” O presidente da Casa,
vereador Marcos Antonio Pasa não tendo mais nada a tratar marcou a
próxima Sessão Ordinária para o dia dezessete de março e encerrou a
reunião em nome de Deus.

