1303ª Sessão Ordinária
Aos onze dias do mês de agosto 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 vereadora Viviane Redin
Mergen para fazer 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 Trecentésima Segunda foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Foi lido: Recebidas:
Ofício da Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre convidando para o 24º
Seminário Estadual e 6º Interestadual de alternativas à cultura do fumo que será
realizada no dia vinte de agosto no Salão Paroquial, com início às oito horas e trinta
minutos; Convite do Patrão do CTG Pousada das Carretas para participar da chegada
da Centelha da Chama Crioula no dia vinte de agosto na sede da entidade às quinze
horas; Convite da patronagem do CTG Herança Gaudéria de Sítio Alto para rodeio nos
dias dezesseis e dezessete de agosto nas dependências do Parque Marinho V. de
Mattos, com início marcado para as nove horas e trinta minutos; Agradecimento da
Associação de Voleibol de Arroio do Tigre pelo valor repassado a entidade para
aquisição de material esportivo; Oficio do Executivo Municipal encaminhando para
apreciação e votação os projetos de lei nº 089/2014, que autoriza o Poder Executivo a
incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial
no montante de cem mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos
e projeto 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. Expedidas. Oficio ao Excelentíssimo senhor
Prefeito Municipal reiterando pedido a Secretaria de Obras e Viação para abertura da
estrada que dá acesso a localidade de Linha Lambedor, que inicia na Rua Leopoldo
Rech, próximo ao Cemitério Católico, ressaltando ainda que os moradores já
providenciaram a roçadas as margens da estrada e solicitando cópia do despacho no
oficio enviado em março deste ano ao Executivo; Oficio a Promotoria de Justiça do
Município para obter informações sobre a posição do Ministério Público a respeito dos
terrenos localizados na quadra formada pelas Ruas Pedro Thomaz Finkler; Ernesto
Finkler e Maria de Lourdes Seitenfus, a respeito da definição sobre APP, área de
preservação permanente. Ordem do Dia: Indicação nº 026/2014; Indicação nº
027/2014; projeto de Lei nº 087/2014 e Projeto de Lei nº 088/2014. Foi solicitada a
leitura da Indicação nº 026/2014 de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Viviane
Redin Mergen, João Odilar Nunes e Leandro Timm solicitando que sejam recuperadas
com brevidade as estradas das localidades de Linha ressaca, Linha Ocidental e Linha

Floresta, em virtude das péssimas condições de trafegabilidade. Conforme determina o
Regimento Interno da Câmara, o presidente colocou que seria encaminhada ao
Executivo. Foi lida Indicação nº 027/2014 de autoria dos vereadores Flamir Schneider,
Viviane Redin Mergen, João Odilar Nunes e Leandro Timm solicitando que sejam
recuperadas com urgência as estradas das localidades de Linha São Roque e Linha
Lambedor devido ao péssimo estado de conservação das vias. Conforme determina o
Regimento Interno da Casa, o presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo.
Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 087/2014 que altera artigo da Lei Municipal
nº 2206/2011, que dispõe sobre a criação e composição do Conselho Municipal de
Assistência Social, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Evaldir Jacob Dries colocou que o projeto visava à alteração no
número de membros do Conselho passando dos atuais dez para doze, incluindo a
Secretaria de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo e a EMATER/ASCAR. Como
não houve mais colocações, o Presidente Marcos Antonio Pasa encaminhou o projeto à
votação após o intervalo. Foi lido Projeto nº 088/2014, que autoriza a contratação
emergencial de profissionais para atender necessidades das Secretarias Municipais da
Administração Pública e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza, relator do projeto disse que a contratação de um servente para
a Secretaria da Saúde se faria necessária devido ao grande número de munícipes que
estão sendo atendidos no Posto de Saúde da localidade de Sitio Baixo em virtude da
reforma do Posto na comunidade de Sitio Alto. Já e relação à contratação de três
Professores para educação infantil seria devido à grande demanda existente, onde a
Secretaria de Educação achou por bem o desmembramento da turma existente em
outra para atender a todos os interessados. 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
087/2014 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em
votação o projeto nº 088/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Não tendo nenhum vereador inscrito na Tribuna e nada mais a tratar,

o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia dezoito de agosto,
às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

