1409ª Sessão Ordinária
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezoito horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em
Sessão Ordinária sob a Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen.
Declarada aberta a Sessão a Presidente solicitou a Primeira Secretária Mara
Simone Seibert que fizesse a verificação de quórum. Estavam presentes os
demais Vereadores Evaldir Jacob Dries, Madalena Pasa, Adão Francisco Böck,
Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schäfer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei
Folmer. A Presidente convidou a vereadora Mara Simone Seibert para efetuar
a leitura bíblica. Após, a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os Vereadores possuíam cópias. Foi colocada em
votação a Ata Milésima Quadringentésima Oitava que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Ofício 172/2017 da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, convidando a Presidente desta Casa e demais
vereadores para participarem da inauguração de ampliação da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Vitalino Muniz, localizada em Sítio Novo,
Arroio do Tigre - RS. O ato inaugural realizar-se-á no dia vinte e três de
setembro de dois mil e dezessete às dez horas. Ofício 375/2017 do Gabinete
do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre encaminhando para apreciação e
votação o Projeto de Lei n° 072/2017 que dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno Municipal nos termos do Art. 31 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei
Complementar n° 101/2000 e Resolução n° 936/2012 do tribunal de Contas do
Estado (TCE), revoga a Lei Municipal n° 1343/2001, Lei Municipal n°
1431/2002, Lei Municipal n° 1660/2005 e Lei Municipal n° 2862/2017 e dá
outras providências. Ofício n° 384/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de
Arroio do Tigre parabenizando esta Entidade pela honrosa participação no
Desfile Cívico, no dia sete de setembro. Ofício n° 391/2017 do Gabinete do
Prefeito Municipal de Arroio do Tigre encaminhando para apreciação e votação
o Projeto de Lei n° 078/2017 que estabelece o Código Tributário do Município
de Arroio do Tigre, consolida a legislação tributária e da outras providências.
Ofício n° 394/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre
encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 079/2017 que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Suplementar no Montante de R$
160.426,19 (cento e sessenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove
centavos). Na Ordem do dia estava: Projeto de Lei n° 079/2017 e Projeto de Lei
Legislativo n° 006/2017. Após solicitou ao Diretor para fazer a leitura do

Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei n° 079/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação
após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como relator o
vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em discussão
e encaminhou a votação após o Intervalo Regimental. Em seguida solicitou ao
Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Legislativo n° 006/2017. A
Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei
emitiu parecer favorável tendo como relator o vereador Leandro Timm. A
presidente colocou o referido projeto em discussão e encaminhou a votação
após o Intervalo Regimental. A Presidente concedeu Intervalo Regimental.
Reiniciada a Sessão, a Presidente colocou em votação o Projeto de Lei n°
079/2017 que foi aprovado por oito votos á zero. Em seguida, colocou o Projeto
de Lei Legislativo em votação, o qual foi aprovado por oito votos à zero. Por
fim, abriu espaço para as explicações pessoas, onde a Vereadora Madalena
Pasa estava inscrita. A Presidente convidou a Vereadora Madalena Pasa para
usar a Tribuna. “Senhora Presidente, nobres colegas, comunidade presente, só
vim fazer uma explanação. Sexta-feira a gente recebeu na minha casa o
Deputado Federal Alceu Moreira e fiquei muito satisfeita, porque se não me
engano foi na quinta, saiu a publicação no Diário Oficial a nomeação do
Soldado Mauro aqui para o Arroio do Tigre, ele hoje deve ter ido lá com o
Tenente Coronel Reis. Outra que tem verba no Ministério dos Esportes e a
gente comentou com o Alceu Moreira pra que a gente pudesse fazer uma
quadra coberta a tanto tempo prometida para a Lomba Alta e ele me pediu que
se fizesse o Projeto no SICONV, né, e que isso já falei com o Flamir e o
mesmo vai fazer o projeto e vai me dar o número de protocolo do projeto pra
gente repassar para o Deputado. Solicitei também uma verba para reforma do
Hospital, que nós hoje estamos recebendo equipamentos por contrato com a
verba de cento e quinze mil dele e tem uma de cento e dez agora que de
repente entra ano que vem e a gente pediu uma reforma para o hospital, que a
gente tem alguns lugares para reformar, o centro de material esterilizado, esse
realmente a gente precisa fazer, já faz tempo que a gente ta nessa luta pra
fazer essa reforma. E outro que a gente comentou pra ele foi sobre a
permanência da Caixa Federal aqui no Município e é muito difícil, a gente pelo
menos tentou que ele segurasse, conseguisse segurar até o final do ano pra
gente poder reverter em chamamento de pessoal para abrir conta na caixa
para ver se aumentasse o movimento, mas ele acha muito difícil conseguir,

uma que teria que passar a folha da Prefeitura pra Caixa, mas parece que foi
vendido ano passado, né? A folha para o Banrisul, né, então esse é um dos
pontos que vai ficar bem difícil a Caixa Econômica permanecer no Arroio do
Tigre, mas a gente só queria colocar pra todos que enviou correspondência a
para os Deputados e assim pessoalmente também com o Alceu Moreira a
gente falou sobre isso, mas é uma coisa que veio muito repentinamente, em
trinta dias não tem como tu fazer qualquer coisa que mobilizasse pra isso.
Então só queria esclarecer esses pontos que a gente tinha conversado com o
Deputado Alceu Moreira para que a comunidade soubesse. Muito obrigado.
Não tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária
para o dia dois de outubro as 10:00 horas, segunda-feira e encerrou essa
Sessão em nome de Deus.

