1351ª Sessão Ordinária
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e cinco 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, Flamir Schneider, Leandro Timm,
Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes, Ademir Jank,
Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
sessão, o Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para efetuar a
leitura bíblica. O vereador solicitou que ao invés de ser lida uma leitura bíblica,
fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento do
senhor Gilberto Lima, ex-funcionário público do Município que faleceu na data
de hoje. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois
todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Quinquagésima foi aprovada por unanimidade. O Presidente
solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas e
expedidas. Recebidas: Oficio do Executivo comunicando que seriam vetadas
de forma integral todas as Emendas Modificativas ao Projeto de Lei nº
137/2015; Oficio do Executivo Municipal encaminhando os seguintes Projetos
para apreciação em regime de urgência: Projeto de Lei nº 002/2016, que
autoriza contratações temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU no Município de Arroio do Tigre; Projeto de Lei nº 003/2016,
que autoriza a contratação emergencial de Professores para atender
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura; projeto de Lei nº 004/2016,
que autoriza a contratação emergencial de Monitores de Escola para atender
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, Projeto de Lei nº
005/2016, que autoriza a contratação emergencial de Serventes para atender
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura; Projeto de Lei nº
006/2016, que autoriza a contratação emergencial de Merendeiras para
atender necessidades da Secretaria de Educação e Cultura; Projeto de Lei nº
007/2016, que autoriza a contratação emergencial de profissional para atender
necessidades da administração Municipal e Projeto de Lei nº 008/2016, que
autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial de Arquiteto para
atender necessidades da Administração Municipal; Oficio da Associação dos
Camioneiros do Centro Serra solicitando auxilio financeiro a realização do
Sétimo Encontro dos Camioneiros do Centro Serra que será realizado nos dias

dezessete e dezoito de dezembro em Arroio do Tigre, no Parque Municipal de
Eventos no valor de nove mil reais; Oficio da Unidade de Tratamento
Terapêutico Centro Serra solicitando auxilio financeiro no valor de três mil e
quinhentos reais para cobrir gastos com despesas administrativas e
manutenção da entidade. Ordem do Dia: Indicação nº 004/2016; Indicação nº
005/2016; Indicação nº 006/2016; Proposição nº 001/2016; Proposição nº
002/2016; Proposição nº 003/2016; Vetos Totais as Emendas Modificativas nº
001/2015, 002/2015, 003/2015, 004/2015, 005/2015, 006/2015, 007/2015 e
008/2015 ao PL 137/2015; Projeto de Lei nº 135/2015; Projeto de Lei nº
001/2016; Projeto de Lei nº 002/2016; Projeto de Lei nº 003/2016; Emenda
Modificativa nº 001/2016 ao PL nº 003/2016; Projeto de Lei nº 004/2016;
Emenda Modificativa nº 001/2016 ao PL nº 004/2016; Projeto de Lei nº
005/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao PL nº 005/2016; Projeto de Lei
nº 006/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao PL nº 006/2016; Projeto de
Lei nº 007/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao PL nº 007/2016; Projeto
de Lei nº 008/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao PL nº 008/2016;
Projeto de Lei Legislativo nº 007/2015. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
004/2016 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa indicando ao Chefe do
Executivo que efetuasse a recuperação da estrada antiga entre as localidades
de Linha Cereja e Vila Progresso e anda a recuperação da estrada que dá
acesso ao Posto de Recebimento de Leite da Comacel devido ao péssimo
estado de conservação das mesmas, dificultando o escoamento da produção e
do transporte do produto. Após a leitura o Presidente colocou que conforme
Regimento Interno da Casa previa a Indicação seria encaminhada ao
Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 005/2016, de autoria dos
vereadores da bancada do Partido Progressista, Flamir Schneider, Leandro
Timm, João Odilar Nunes e da vereadora Viviane Redin Mergen sugerindo ao
Executivo que efetuasse a recuperação das estradas nas localidades de Linha
Bernardy, Linha Feix, Linha Ressaca, Linha Floresta e de Linha Tigre até a
ponte sobre o Arroio Jacuizinho, na divisa com o município de estrela Velha
devido ao péssimo estado de conservação das mesmas. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa previa a
Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 006/2016,
de autoria da bancada do Partido Progressista que solicitava a recuperação da
estrada nas localidades de Coloninha, Cabana Santa Lúcia, Taboãozinho,
Lagoãozinho, Lomba Alta e na Travessa dos Dias na estrada que dá acesso a

Vila Tamanduá, na divisa com o município de Segredo. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa previa a
Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura da
Proposição nº 001/2016 de autoria do vereador presidente da Casa, Marcos
Antonio Pasa, que propõe o pagamento do piso nacional aos Professores,
conforme determina Lei Federal nº 11738/2008 em conformidade com o
estabelecido pelo Governo Federal para o exercício de dois mil e dezesseis,
fixado no valor de dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos conforme anúncio pelo Ministério da Educação em quatorze de
janeiro de dois mil e dezesseis. Colocado em discussão o Presidente da Casa,
vereador Marcos Antonio Pasa passou os trabalhos a Vice-Presidente,
vereadora Viviane Redin Mergen para manifestar-se sobre a proposição. A
Vice assumiu e colocou em discussão. O vereador disse que a justificativa
seria clara e sugestionava ao Executivo que enviasse a Câmara projeto
beneficiando a classe dos professores o direito que fariam jus deste o inicio do
mês de janeiro. Colocou ainda que na sua proposta solicita ao Executivo que
efetue o pagamento em parcela única das diferenças que foram apontadas,
diferentemente do que teria sido feito no ano passado, com o pagamento em
parcelas nos meses subsequentes. O vereador Flamir Schneider colocou que
seria louvável a indicação ao Executivo para o pagamento do novo piso salarial
dos professores que estaria fixado em dois mil cento e trinta e trinco reais e
sessenta e quatro centavos para quarenta horas semanais. Como não houve
mais colocações a Vice passou os trabalhos da Mesa ao Presidente que
colocou em votação a Proposição nº 001/2016 que foi aprovada por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. O presidente solicitou a leitura da Proposição nº
002/2016, que propõe a revisão geral e aumento real dos vencimentos ao
quadro de servidores municipais, dos proventos aos aposentados e das
pensões com base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, solicitando
que seja concedido um aumento no piso básico em quinze por cento, passando
para seiscentos reais e noventa e um centavos. Colocado em discussão o
Presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa passou os trabalhos a
Vice-Presidente, vereadora Viviane Redin Mergen para manifestar-se sobre a
proposição. A Vice assumiu e colocou em discussão. O vereador Marcos disse
que ao longo desta administração os servidores do município teriam sido
beneficiados apenas com a reposição salarial estipulada em lei e que a
proposição apresentada trazia uma proposta de aumento real dos vencimentos

em torno de quatro por cento, pois a revisão geral deste ano seria em torno de
dez por cento e com isso o Executivo estaria beneficiando os servidores com
um aumento real em torno de quatro por cento e assim desta forma valorizando
a classe do funcionalismo público municipal. Finalizou dizendo que a sua
proposta teria sido encaminhada neste mês, pois assim a Administração
poderia se planejar e enviar o projeto o quanto antes para a Câmara, pois
neste ano com o período eleitoral é vedada a concessão de aumento real aos
servidores. Como não houve mais colocações a Vice passou os trabalhos da
Mesa ao Presidente que colocou em votação a Proposição nº 002/2016 que foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
da Proposição nº 003/2016, de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa,
propondo a alteração e fixação de novo valor ao Auxílio Alimentação para este
ano no valor de cento e oitenta e quatro reais. Colocado em discussão o
Presidente da Casa apenas ratificou a justificativa da proposição e pediu pela
aprovação da mesma. Como não houve mais colocações o Presidente colocou
em votação a Proposição nº 003/2016 que foi aprovada por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em deliberação do
Plenário a dispensa de leitura dos pareceres ao Veto Total as Emendas
Modificativas nº 001/2015, 002/2015, 003/2015, 004/2015, 005/2015, 006/2015,
007/2015 e 008/2015, ao Projeto de Lei nº 137/2015, pois todos os vereadores
possuíam cópias. Colocado em deliberação do Plenário foi aceito por
unanimidade. O Presidente também esclareceu que a discussão e votação dos
Vetos as Emendas seriam individuais e deixou registrado que os pareceres
encaminhados não estariam firmados por ninguém, nem pelo próprio advogado
que elaborou os documentos. O presidente então solicitou ao diretor que
fizesse apenas a leitura do Oficio do Executivo Municipal informando que iria
vetar as Emendas e encaminhando os pareceres em anexo. Colocou em
discussão o Veto a Emenda Modificativa nº 001/2015. Como não houve
manifestações, o Presidente colocou em votação o veto que foi rejeitado por
cinco votos contrários e quatro favoráveis. O Presidente colocou em discussão
o Veto Total a Emenda Modificativa nº 002/2015. O vereador Delmar Schanne
colocou que a retirada de valores da rubrica de Subvenções Sociais dentro da
Secretaria da Administração acabaria por inviabilizar a contratação de agentes
sociais para os postos dos Correios no interior, pois os mesmos seriam fixos e
assim como a rubrica de despesas de exercícios anteriores e deu como
exemplo o água, energia e telefone não poderiam ser empenhados e pagos. O

vereador concluiu solicitando a aprovação do veto para que estas rubricas não
fossem afetadas. O Presidente passou os trabalhos da Mesa a Vice para
discussão do veto. A Vice assumiu e colocou a palavra a disposição. O
vereador Marcos Antonio Pasa colocou que a sua emenda ao orçamento
visava a recomposição do valor do orçamento da Câmara que teria sido
encaminhado a menor e que a retirada de valores da rubrica Subvenções
Sociais, que em nenhum momento foi repassado ao Legislativo que os agentes
sociais eram pagos por esta rubrica, seria insignificante. Disse ainda que a
referida emenda não engessaria a administração, pois a qualquer momento
poderia ser encaminhado projeto de lei suplementando os valores necessários.
Conclui dizendo que seria ilegal o que estaria acontecendo, pois seria uma
forma de burlar a despesa com folha de pagamento do Executivo Municipal e
que este assunto seria comunicado ao Tribunal de Contas do Estado para
averiguação e pediu pela rejeição do veto. Como não houve mais colocações,
a Vice passou os trabalhos ao Presidente. O vereador Delmar Schanne
colocou que os pagamentos são efetuados ao Coro deste o ano de mil
novecentos e noventa e nove, conforme Lei do ex-prefeito Atilio Pasa. O
vereador Marcos colocou que os valores seriam de direito da Casa e que já
teria encaminhado oficio ao Executivo repassando os valores já destinados na
rubrica de aquisição de terreno para o hospital de Arroio do Tigre. Explicou que
no orçamento passado já constava a aquisição do terreno, mas não foi
adquirido. Não tendo mais colocações, o Presidente colocou em votação o
Veto Total a Emenda Modificativa nº 002/2015, que foi rejeitado por cinco votos
contrários e quatro favoráveis. Foi colocado em discussão o Veto Total a
Emenda Modificativa nº 003/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou que
fosse mantido o veto, pois a emenda retirava valores da dotação de prédios
públicos, praças e jardins e de manutenção do ginásio Tigrão que acabariam
se tornando inviável até o final do exercício. Finalizou pedindo pela aprovação
do veto. O Presidente passou os trabalhos da Mesa a Vice para discussão do
veto. A Vice assumiu e colocou a palavra a disposição. O vereador Marcos
Antonio Pasa disse que foram suplementados valores de diversas rubricas para
serem investidos nas comunidades do interior. Questionou o porquê dá não
realização das obras que foram feitas emendas no ano passado e que o ano
teria acabado e os montantes nas rubricas teriam sobrados sem serem
utilizados. Colocou ainda que foram retirados valores da rubrica da FESTCARP
e de outras feiras por achar que o momento não seria para se investir em

festas, sabendo que as comunidades do interior lutam para conseguir
investimentos para construção de quadras cobertas. Finalizou dizendo que
conforme prestação de contas encaminhada a Câmara no ano de dois mil
quatorze a festa seria autossustentável e reforçou o pedido para rejeição do
veto. O vereador Delmar Schanne colocou que no ano passado deixaram de
entrar nos cofres do município cerca de um milhão e quinhentos mil reais e que
os valores do orçamento seriam uma previsão de despesa, não necessitando
serem gastos tais valores. O vereador Marcos finalizou dizendo que ainda
sobravam valores na rubrica e este valor seria suficiente para dar inicio aos
preparativos. Como não houve mais colocações, a Vice passou os trabalhos ao
Presidente que colocou em votação o Veto Total a Emenda Modificativa nº
003/2015, que foi rejeitado por cinco votos contrários e quatro favoráveis. Foi
colocado em discussão o Veto Total a Emenda Modificativa nº 004/2015. O
vereador Delmar Schanne colocou que estariam sendo retirados valores de
rubricas e que saldo seria a preocupação, pois o município não teria como
efetuar o empenho de despesas como o site oficial, Correios, Tabelionato,
DPM e outras despesas seriam insuficientes. Salientou ainda que seria
sabedor da falta de secadores de grãos no interior do município, mas que a
Administração já estaria trabalhando para atender a todos dentro do possível.
O Presidente passou os trabalhos da Mesa a Vice para discussão do veto. A
Vice assumiu e colocou a palavra a disposição. O vereador Marcos Antonio
Pasa efetuou a leitura da justificativa da emenda onde destacou que o
município seria essencialmente agrícola e que a emenda visava a destinação
de recursos do orçamento para a instalação de secadores de grãos em
algumas comunidades do interior e a outra emenda seria para aquisição de
patrulhas agrícolas para mais comunidades. Salientou ainda que esta
transferência de rubricas não significaria que o Executivo iria executar, assim
como não haveria garantia que o Executivo também não iria gastar o valor.
Questionou o valor destinado no orçamento para aquisição de terreno para
instalação de indústrias que seriam muito baixo e por isso teria sido
suplementado. Concluiu dizendo que havendo necessidade do Executivo em
suplementar as rubricas que foram reduzidas a Câmara estaria prontamente à
disposição para analisar a necessidade e votar projeto de suplementação dos
valores. Como não houve mais colocações, a Vice passou os trabalhos ao
Presidente que colocou em votação o Veto Total a Emenda Modificativa nº
004/2015, que foi rejeitado por cinco votos contrários e quatro favoráveis. Foi

colocado em discussão o Veto Total a Emenda Modificativa nº 005/2015. O
vereador Delmar Schanne pediu pela manutenção do veto a emenda, pois
estariam sendo retirados valores da aquisição de material permanente, onde
haveria a necessidade de aquisição de um novo servidor para a contabilidade
do Município, a retirada de valores de contratação emergencial para Inspetor
Tributário e outras que iriam inviabilizar a administração municipal. O vereador
Leandro Timm defendeu a rejeição do veto alegando que estas modificações
no orçamento visavam à garantia de continuidade das obras de construção de
calçamento em ruas da cidade, garantido assim o término das obras, pois se
tratava de uma reivindicação de muito tempo dos moradores destas ruas.
Finalizou dizendo que no próximo mês os vereadores da bancada do Partido
Progressista iriam viajar a Brasília e tentariam novamente buscar recursos para
o município. O vereador Flamir Schneider colocou que o orçamento é uma
previsão de receita e fixação de despesas e que nada garante que o Executivo
iria realmente promover estes gastos nas rubricas alteradas pelas emendas e
com isso a ideia da redução foi de beneficiar o pessoal das ruas referidas na
emenda, pois se tratam de sonho antigo destes moradores. Como não houve
mais colocações, o Presidente colocou em votação o Veto Total a Emenda
Modificativa nº 005/2015, que foi rejeitado por cinco votos contrários e quatro
favoráveis. Foi colocado em discussão o Veto Total a Emenda Modificativa nº
006/2015. O vereador Delmar Schanne colocou que novamente pediria pela
manutenção do veto, pois estaria sendo retirados valores de contratações
emergenciais de Operadores de Máquinas e de Engenheiro Civil. Finalizou
dizendo que entenderia os problemas da Escola no Distrito de Coloninha, mas
que esta na seria a melhor maneira de solução do problema. O vereador João
Odilar Nunes defendeu a rejeição do veto dizendo que em reunião com a
direção da referida escola foi solicitado que fosse votado contra o veto, que
fosse mantida a emenda, pois o senhor Prefeito Municipal teria prometido que
em janeiro de dois mil quatorze a obra seria realizada, sendo que segundo o
vereador existe um projeto já pronto com as devidas melhorias que deveriam
ser efetuadas. Como não houve mais colocações, o Presidente colocou em
votação o Veto Total a Emenda Modificativa nº 006/2015, que foi rejeitado por
cinco votos contrários e quatro favoráveis. Foi colocado em discussão o Veto
Total a Emenda Modificativa nº 007/2015. O vereador Delmar Schanne colocou
a emenda retirava valores de contratações emergenciais de servidores como
professores, Monitores de Escola, Serventes e outros e que valor restante seria

insignificante para atender as contratações que seriam aprovadas
posteriormente pela Casa e finalizou pedindo que o veto fosse acatado, para
que não gerasse prejuízo a Administração Municipal. O vereador Flamir
Schneider colocou que a bancada do Partido Progressista seria sabedora da
necessidade de contratação destes profissionais de forma emergencialmente,
mas que também ouvindo a população do Bairro Getulio Vargas e a
comunidade escolar de Linha São Roque, onde as obras seriam em beneficio
da população, foi colocado de onde estariam sendo retirados os valores e foi
sugestionado pelas comunidades que fosse rejeitado o veto à emenda. O
vereador concluiu que os valores de contratações emergenciais provavelmente
não seriam usados, pois a prova do concurso público do município seria
realizada no próximo domingo e a sua homologação deve ser efetuada o mais
rápido possível. O vereador Delmar Schanne colocou que sua preocupação
seria com o pagamento de Médicos e Dentistas, assim como outros
profissionais, disse que seria sabedor das necessidades destas comunidades e
até já teria uma proposta cadastrada para beneficiar a comunidade de Linha
São Roque que ainda depende de liberação por parte do Governo Federal,
retirando do município este ônus. Finalizou concluindo que continuaria
trabalhando em busca de recursos junto aos Ministérios, junto ao seu deputado
em prol de beneficiar as comunidades com calçamento, com quadras cobertas
e ginásios esportivos. O vereador Flamir colocou conhecer o trabalho do colega
vereador e deixou claro que a ideia seria de garantir os recursos para estas
obras e quando da liberação dos valores, a Casa poderia sim aprovar a
suplementação de valores destas rubricas. A vereadora Viviane Redin Mergen
colocou que a retirada de valores das Secretarias Municipais da Educação e da
Saúde seria insignificante diante do valor total da secretaria. Defendeu a
rejeição do veto alegando que a construção da quadra no Bairro Getúlio Vargas
seria necessária, pois a comunidade não tem local coberto para a realização de
festas, assim poderia ser usado pela população para outras atividades, assim
como em Linha São Roque, onde a juventude seria forte e participante que
depende do fechamento das paredes da quadra coberta para um melhor uso
do local. O Presidente passou os trabalhos da Mesa a Vice para discussão do
veto. O vereador Leandro Timm agradeceu a presença das professoras da
Escola de Linha São Roque que aceitaram o convite para reunião onde foi
explanada a intenção da emenda ao orçamento e concluiu dizendo que caso a
emenda do colega Schanne se concretizar os valores poderão ser

suplementados ao longo do ano. Como não houve mais colocações, o
Presidente colocou em votação o Veto Total a Emenda Modificativa nº
007/2015, que foi rejeitado por cinco votos contrários e quatro favoráveis. Foi
colocado em discussão o Veto Total a Emenda Modificativa nº 008/2015. O
Presidente passou os trabalhos da Mesa a Vice para discussão do veto. A Vice
assumiu e colocou a palavra a disposição. O vereador Marcos Antonio Pasa
disse que ouvindo atentamente o defensor dos vetos as emendas, concluiu que
se o Executivo tivesse demonstrado mais austeridade com os gastos públicos
talvez não houvesse a necessidade de encaminhamento destas emendas.
Colocou que a Administração vai falar ao longo do ano que não poderá
trabalhar devido aos vereadores que retiraram valores de contratações de
médicos e outros cargos e que no ano passado já parou em junho e que este
ano deve parar de novo. Disse ainda que a emenda trata da disponibilização de
recursos dentro do orçamento para aquisição de praça de brinquedos para os
bairros da cidade, para assim as crianças poderem divertir-se com segurança.
Finalizou colocando que os valores para esta realocação de valores foram
retirados entre outros da rubrica do CMDE que ainda teria valores e que isso
não impediria a realização de eventos esportivos no município, e pediu pela
rejeição do veto, colocando que estaria mais do que na hora do Executivo
assumir o papel na administração desastrosa e parar de colocar a culpa nos
vereadores. O vereador Delmar Schanne colocou ainda que a referida emenda
retira valores da rubrica de aquisição de área de terras para construção de
casas populares. O vereador Flamir Schneider colocou que a respeito dos
valores retirados desta rubrica todos seriam sabedores que o Município já teria
adquirido uma área para esta finalidade e assim não haveria a necessidade de
novos valores, pois o município já teria comprado sete hectares em Linha
Limberger. O vereador Marcos complementou suas palavras dizendo que o
município o valor destinado à construção de casas populares seriam muito
baixo, que não daria para construir uma casa popular. O vereador Delmar
colocou que jamais seria contra a construção de praças e jardins nos bairros,
mas que apenas estaria colocando o que foi passado pela Administração em
relação à realocação de valores dentro do orçamento. Como não houve mais
colocações, a Vice passou os trabalhos ao Presidente que colocou em votação
o Veto Total a Emenda Modificativa nº 008/2015, que foi rejeitado por cinco
votos contrários e quatro favoráveis. Foi solicitada a leitura do projeto nº
135/2015, que cria cargo, integrante no quadro de Cargos e funções públicas

na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências e a leitura do parecer da
Comissão. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse
que o projeto tratava da criação do cargo de Técnico em Segurança do
Trabalho dentro da Administração Pública Municipal com o intuito de
acompanhar os trabalhos de segurança dentro da municipalidade. Finalizou
colocando que esta criação de cargo dentro do quadro de cargos seria também
para atender a Termo de Ajuste de Conduta assinado entre o Município e o
Ministério Público do Trabalho. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou a votação o projeto após o intervalo. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 001/2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial
no montante de duzentos mil reais e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto tratava da
autorização ao Poder Executivo para inclusão do PPA e na LDO e abrir crédito
especial no montante de duzentos mil reais que servirá para aquisição de
diversos materiais permanentes para o Posto de Saúde da localidade de Sitio
Alto, beneficiando a toda a população daquela região. O vereador Flamir
Schneider colocou que o valor da emenda parlamentar que possibilitará a
aquisição dos materiais foi do Deputado Alceu Moreira através da bancada do
PMDB de Arroio do Tigre, assim como já teria sido já conseguido por outros
vereadores. O vereador Evaldir Jacob Dries agradeceu a Administração
Municipal pelo empenho com a Comunidade de Sitio Alto e destacou que o
valor serviria para dar mais comodidade aos usuários do Posto de Saúde. O
vereador João Odilar Nunes colocou ser favorável ao projeto e disse que com
esta aquisição de equipamentos o Posto de Saúde poderia efetuar um
atendimento médico e odontológico para a comunidade. O vereador Leandro
Timm parabenizou o Presidente da Casa, vereador Marcos Pasa e o vereador
Ademir Jank pela emenda parlamentar destinada ao município que iria
beneficiar a toda comunidade local. Como não houve mais colocações o
Presidente encaminhou o projeto à votação após o intervalo. O Presidente
prorrogou a Sessão por até duas horas. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 002/2016, que autoriza contratações temporárias, para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no Município de Arroio do Tigre e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
colocou que o projeto dispensava qualquer discussão e esclareceu que seriam
contratatos cinco Motoristas, quatro Técnicos em Enfermagem e um

Enfermeiro pelo período de seis meses podendo ser prorrogado por mais seis
meses. O vereador Flamir Schneider destacou o trabalho realizado pelos
profissionais. Solicitou ao Executivo que encaminhasse ao Legislativo a relação
dos inscritos no Processo Seletivo, bem como as pontuações de cada um e
que fosse divulgado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal dando
assim mais transparência ao processo. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou o projeto à votação, após o intervalo. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 003/2016, que autoriza a contratação emergencial
de Professores para atender necessidades da Secretaria de Educação e
Cultura, a leitura da Emenda Modificativa nº 001/2016, que altera a redação do
artigo segundo do Projeto que autoriza a contratação pelo prazo de sessenta
dias e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Delmar
Schanne, relator do Projeto disse que o projeto tratava da contratação
emergencial de vinte e oito professores e conforme conversa com colegas
também achava longo o período de contratação solicitado pelo Prefeito, mas
que o prazo de sessenta dias apenas seria insuficiente para a Homologação
final do Concurso, pois e contato com município vizinho o prazo desde a
realização da prova até a homologação final ficaria entre oitenta e cinco e
noventa dias. Propôs uma Subemenda oral conforme determina o Regimento
Interno ao artigo primeiro da emenda que a modificando para sessenta dias,
prorrogáveis por até trinta dias. O Presidente deu por recebida a Sub Emenda.
O vereador Flamir Schneider disse respeitar as argumentações do colega, mas
que em respeito às pessoas que teriam se inscreveram no concurso, onde
algumas delas estariam pagando cursinhos resolveu dar nova redação ao
projeto. Colocou que entenderia que talvez não houvesse tempo para a
homologação, mas sua posição seria está pela contratação pelo prazo máximo
de sessenta dias. A vereadora Viviane Redin Mergen colocou que a bancada
de seu partido estaria desde o segundo ano solicitando a execução de
concurso público e somente no último ano o Executivo teria providenciado o
certame. Concluiu dizendo que sua posição seria de seguir seu colega que o
prazo de sessenta dias seria suficiente para ser homologado. O vereador
Delmar colocou que apenas efetuou a subemenda, pois através de
informações que obteve que o prazo de sessenta dias seria insuficiente e que
sua preocupação é com a paralisação dos contratos em meio ao ano letivo e
que também desejava a nomeação dos aprovados o mais breve possível. O
vereador Flamir disse que o prazo encaminhado no projeto seria exagerado e

todos concordavam com isso e que o Legislativo já vinha a quatro anos
autorizando as contratações emergenciais. Como não houve mais colocações
o Presidente encaminhou a votação o referido projeto para após o intervalo. Foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 004/2016, que autoriza a contratação
emergencial de Monitores de Escola para atender necessidades da Secretaria
de Educação e Cultura, a leitura da Emenda Modificativa nº 001/2016 que
altera a redação do artigo segundo, determinando que seja pelo período de
sessenta dias e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Delmar Schanne, relator do Projeto pediu pela aprovação dos referidos
contratos conforme solicitação da Secretaria da Educação e novamente
apresentou Subemenda oral a Emenda Modificativa nº 001/2016
acrescentando a prorrogação de até trinta dias. O Presidente deu por recebida
a Subemenda. O vereador Flamir colocou ser contrário a subemenda e que na
hora da votação os colegas poderiam cada um votar conforme sua vontade.
Como não houve mais colocações o Presidente encaminhou a votação o
referido projeto para após o intervalo. O vereador Leandro Timm solicitou ao
Presidente a dispensa da leitura da justificativa aos projetos, da Emenda
Modificativa, pois todas seriam idênticas e dos pareceres da Comissão e
apenas o Projeto. O Presidente colocou em deliberação do Plenário o pedido
que foi aprovado por oito votos favoráveis. O vereador Delmar Schanne
registrou também que estariam apresentando as Sub Emendas oralmente as
Emendas Modificativas relativas aos projetos nº 005/2016, 006/2016, 007/2016
e 008/2016, que prorroga o prazo de contratação em mais trinta dias, além do
prazo de sessenta dias apresentado nas Emendas Modificativas. O presidente
acatou as Sub Emendas. Solicitou então ao diretor que fizesse a leitura dos
Projetos. Foram lidos os projetos nº 005/2016, que autoriza a contratação
emergencial de Serventes para atender necessidades da Secretaria de
Educação e Cultura; projeto de nº 006/2016, que autoriza a contratação
emergencial de Merendeiras para atender necessidades da Secretaria de
Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 007/2016, que autoriza a contratação
emergencial de profissionais para atender necessidades da Administração
Municipal e Projeto de Lei nº 008/2016, que autoriza o Poder Executivo a
contratação emergencial de Arquiteto para atender necessidades da
Administração Municipal. Como não houve mais colocações os projetos, as
emendas e subemendas foram encaminhados à votação após o intervalo. Foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 007/2015, que dá

denominação a seguinte rua localizada no Distrito de Coloninha, interior do
Município de Arroio do Tigre/RS e a leitura do parecer. Colocado em discussão
o vereador Delmar Schanne, autor e relator do projeto disse que o projeto viria
de encontro a uma Audiência Pública realizada na localidade com a finalidade
de construção de calçamento, tendo e vista uma emenda parlamentar do
deputado Moraes e em virtude da sede da localidade ter sido aprovado o
perímetro urbano. Destacou ainda que nesta mesma data ficou estabelecido o
nome do senhor Varno Henrique Hubner, como o nome daquela rua. Concluiu
pedindo pela aprovação do projeto. O vereador João Odilar Nunes colocou que
teria sido muito feliz no reconhecimento deste cidadão que é falecido há três
anos, que foi vereador e que trabalhou muito pela localidade e pelo município.
Disse ainda que o homenageado sempre trabalhou pelo melhor para sua
comunidade e doava sempre suas melhores áreas, exemplo foi à doação da
área para construção da agroindústria no distrito de Coloninha. O vereador
Evaldir Jacob Dries manifestou-se dizendo que a seria favorável, pois a família
sempre buscou o melhor pela comunidade e que seria justa a homenagem. O
vereador Flamir Schneider colocou que seria justa a homenagem àquela
família que sempre trabalhou pelo desenvolvimento daquela região e especial.
O vereador João Odilar lembrou que o nome para o Ginásio de Esportes da
localidade já estaria escolhido, que seria Gentil Fantoni, em homenagem a
outra pessoa que muito trabalhou pela comunidade. O vereador Leandro Timm
parabenizou o colega Schanne pela proposta e solicitou que fosse levado
agradecimento ao deputado Sérgio Moraes pelo empenho e dedicação com o
município de Arroio do Tigre, especialmente pelas obras em Linha Ocidental e
no Distrito de Coloninha. Como não houve mais colocações, o Presidente
encaminhou o Projeto à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de
Lei nº 135/2015 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 001/2016, foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº
002/2016 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação a Sub Emenda nº 01/2016 a Emenda Modificativa nº 001/2016 ao
Projeto de Lei nº 003/2016 foi reprovada por cinco votos contrários e quatro
favoráveis. Colocado em votação a Emenda Modificativa nº 001/2016 ao
Projeto de Lei nº 03/2016, foi aprovada por sete votos favoráveis e um
contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 003/2016, acrescido da

Emenda Modificativa nº 001/2016 foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação a Sub Emenda nº 001/2016 a Emenda
Modificativa nº 001/2016 ao Projeto de Lei nº 004/2016 foi reprovada por cinco
votos contrários e quatro favoráveis. Colocado em votação a Emenda
Modificativa nº 001/2016 ao Projeto de Lei nº 004/2016, foi aprovada por oito
votos favoráveis. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 004/2016, acrescido
da Emenda Modificativa nº 001/2016 foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. O Presidente colocou que devido ao adiantado da hora iria
colocar em votação todas as Sub Emendas as Emendas Modificativas relativas
aos Projetos de Lei nº 005/2016, 006/2015, 007/2016 e 008/2016, que foram
rejeitadas por cinco votos contrários e quatro favoráveis. O Presidente colocou
em votação as Emendas Modificativas aos Projetos de Lei nº 005/2016,
006/2016, 007/2016 e 008/2016 que foram aprovadas por cinco votos
favoráveis e quatro contrários. Colocados em votação os Projetos de Lei nº
005/2016, 006/2016, 007/2016 e 008/2016 acrescidos das Emendas
Modificativas foram aprovados por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Por fim foi aprovado o Projeto de lei Legislativo nº 007/2015 por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador
Leomar Guerino Fiúza para manifestar-se. “Quero cumprimentar colega
vereador presidente desta Casa, vereador Marcos, demais colegas, vereadora
Viviane, funcionários desta Casa e o pessoal ainda que se faz presente. Por
muitas vezes ocupei essa Tribuna para criticar várias pessoas também e eu
acho que as pessoas devem de ter a hombridade de quando necessário vir
aqui agradecer também por varias situações vim aqui nessa tribuna para bater
no Governo do Estado e eu farei quando for necessário também, mas eu acho
que é digno da minha parte ou de qualquer outro vereador desta Casa que
quando se faz necessário vir aqui para agradecer. Então eu tô vindo aqui hoje
para agradecer o empenho de algumas pessoas de dentro do Governo do
Estado na qual consegui tive a notícia no dia de hoje que oriundo de uma
secretaria que representa a agricultura do nosso Estado a liberação de cento e
trinta mil reais para fomento da agricultura de nosso município, então sempre
tive minhas posições, minhas colocações e sempre farei quando for
necessário, mas quando tiver aqui de novo para agradecer qualquer pessoa
independente de qualquer partido que for governo do Estado se for PMDB, se
for o pessoal do PP, que tiver atendendo lá também vou dizer e quero dizer
para vocês que vou continuar batalhando indo atrás de recurso junto ao

Governo do Estado, do Governo Federal independente de qual partido esteja
em qual secretaria for, meu muito obrigado.” O presidente convidou o vereador
Flamir Schneider para pronunciar-se. “Senhor presidente, colega vereadora
Viviane, os vereadores desta Casa, os servidores também desta Casa,
Assessora Jurídica, diretor Jerson, a população que nos assiste ainda nessa
noite, a imprensa também presente. O que me trás a usar Tribuna nessa noite
são três pontos, três assuntos que eu gostaria de relatar e compartilhar com
todos. O primeiro assunto é referente a indicação que a bancada do PP fez
para a recuperação das estradas de Linha Bernardi, Linha Gorris, Linha Feix,
Linha Ressaca, Linha Floresta e de Linha Tigre, o pessoal destas localidades
em especial nos cobram o porque da não recuperação das estradas destas
localidades, inclusive estradas que a um bom tempo as máquinas não fazem a
recuperação das referidas estradas indicadas isso com certeza tem reflexo no
município tem reflexo nas comunidades e também tem reflexos na economia
do nosso município então o pessoal nos questiona bastante o porque da
demora da recuperação dessas estradas, estradas que estão em péssimo
estado, muito ruim mesmo, bueiros caídos precisam ser consertados. O
pessoal nos questiona que os caminhões que agora se deslocam até as
propriedades para carregar o fumo, muitos não chegaram até as propriedades,
a onde os nossos agricultores tem que fazer um deslocamento com sua
carroças, outros com seus tratores com os carretões até a estrada geral para
poder carregar o fumo em caminhões é uma situação bem delicada, bem
delicada mesmo, daqui uns dias, para ser exato no dia vinte e dois de fevereiro
também tá iniciando as aulas e essas estradas recebem também o transporte
escolar com certeza os ônibus, vans que vão se deslocar por essas estradas
vão sentir os efeitos que elas vão trazer nos veículos inclusive os nossos
agricultores alguns já relataram que já nem sai mais de carro já preferem pegar
o ônibus para vir para a cidade isso é lamentável que aconteça no nosso
município outra situação que eu recebi o relato de algumas moradores do
município para ser mais ser mais exato o pessoal da Vila Itaúba, São Luiz,
Santa Terezinha o pessoal que tinha o costume de vir comprar no nosso
comércio aqui deixar o dinheiro aqui no nosso município no nosso comércio
porque tem uma variedade como eles mesmo colocam uma variedade maior de
produtos aqui no nosso município o comércio é mais forte essas pessoas já
não se deslocam mais para nosso município devido ao péssimo estado das
nossas estradas principalmente a geral que liga a saída da cidade aqui de

Arroio do Tigre até a ponte do Jacuizinho essas pessoas agora preferem fazer
suas compras no município na cidade de Estrela Velha quando era prática
deles vir se deslocar até nosso município. Então diante deste quadro dessa
situação a gente pede mais uma vez ao Executivo através da Secretaria de
Obras que faça a recuperação da estrada dessas localidades e principalmente
a geral porque isso tá dando reflexo no nosso comércio aqui, então fica o apelo
desse vereador assim como o pessoal que mora nessas localidades ai
inclusive. Hoje em uma conversa informal com o vereador Delmar tivemos
conversando e ele concordou comigo que tem algumas localidades e
principalmente locais, principalmente Linha Ressaca que praticamente é
intransitável, a ida de veículos então os demais vereadores também conhecem
a situação e com certeza vão também auxiliar nesse pedido ai e que esse
apelo chegue ao Executivo e que vejam com bons olhos essa situação dessas
comunidades que se ficar mais dois três meses ai não sei. O que vai acontecer
inclusive o pessoal alguns já pensam em se mobilizar com seus tratores
plataformas para pelo menos arrumar um pouco as entradas porque a situação
é caótica praticamente então fica ai o relato o assunto que eu gostaria
compartilha com todos com certeza o Executivo, a Secretaria de Obras pode
olhar com bons olhos a esse apelo ai para esse vereador. Outro assunto que
me trás aqui já foi tema nessa Tribuna inclusive na Tribuna Livre de munícipes
desse município o vereador Dries também já se manifestou, já se pronunciou
em cima do pronunciamento do vereador Dries, da vereadora Viviane, de
munícipes de nosso município e hoje juntamente do Presidente desta Casa
fomos averigua a situação do Britador Municipal do nosso município. Fomos
ver a situação a real situação do britador como já havia sido relatado, o britador
esta parado, parado completamente e pelas fotos e o que a gente viu lá faz um
bom tempo que esse britador ta parado, mas o que mais me entristeceu e que
me deixou em uma forma indignada é que o local a área que esta servindo
como britador do nosso município, tá servindo como um depósito de entulho e
lixo, lixão inclusive foi tirado algumas fotos para o pessoal pode ver, eu até
convido outros vereadores para se deslocarem até o local para verificar se a
situação os munícipes que quiserem também podem lá vê a situação que se
encontra a área do britador esta se transformando em um lixão tem muito
entulho, cama velha, colchão velho, fogão velho, tudo que vocês imaginam, tá
depositado lá eu acho a situação mais grave disso tudo é que é uma área do
município e quem tá depositando o lixo os entulhos naquele local é uma

empresa particular. Então eu acredito e entendo em um momento em que uma
empresa ganha um contrato junto ao Executivo para limpeza da cidade, essa
empresa deveria ter um local para colocar esses entulhos, esse lixo e não usar
uma área do município para fazer esse descarte, mas uma área como essa
que serve para extração de pedras de brita para o nosso município então fica
aqui meu questionamento, minha indignação o que eu não concordo que uma
empresa está prestando serviço para o município, mas colocam esses
entulhos, esse lixo, na área do britador. A situação está ficando horrível, área lá
para quem vê fica apavorado inclusive agora quem vem de direção da Vila
Progresso para Arroio do Tigre ao passar na área do Britador é só olhar para o
lado direito vai ver que já uma boa parte dos entulhos e do lixo que esta sendo
depositado está descendo o morro e caindo dentro de uma sanga que existe lá,
então a situação é bem grave, o Executivo deveria tomar uma providência
sobre isso também. Sobre o funcionamento acho que já foi colocado pelos
outros vereadores não quero entrar nesse debate, mas fica aqui o registro
sobre a utilização dessa área do britador.” O vereador Marcos solicitou um
aparte que foi concedido pelo colega Flamir. “Eu só gostaria de acrescentar
nas tuas palavras ai até daqui mesmo que realmente é lastimável o estado que
se encontra o britador e segundo me consta ainda a máquina em si é idêntica a
máquina do Lagoão a que causa surpresa até ao munícipe de Arroio do Tigre
vem aqui dizer que tava com ciúmes, mas o que mais me indigna ainda é o fato
da semana passada retrasada ter sido feito uma licitação onde foi adquirido mil
metros cúbicos de brita de uma empresa, de uma empresa particular aqui de
Arroio do Tigre no valor de setenta e cinco mil reais, o registro de preço lógico
não foi comprado ainda não mas setenta e cinco mil reais eu pergunto aos
nobres colegas e a população que esta aqui presente vocês acham que
setenta e cinco mil reias não se consegue arrumar o britador para que faça a
britagem nos constatamos lá que não saberia hoje explicar em forma concreta,
mas tem mais que mil metros cúbicos de pedra explorada lá pronta para se
trabalhar e não esta sendo feito. Então eu gostaria só de fazer este relato até
porque o seguinte se gasta seis mil reais por mês para cuidar do britador que
não tem nada a ser cuidado a não ser a máquina. A máquina se tu tiver uma
câmera de vigilância já é o suficiente, seis mil reais nos dirigimos lá pela parte
da manha onze horas não tinha ninguém lá não sei a que horas que cuidam
seis mil reais no ano da quase setenta mil reais setenta mil reais mais setenta e
cinco de brita comprada mil metros cúbicos da cento e cinquenta mil

aproximadamente, o minha gente pelo amor de deus, então é um complemento
que eu gostaria de fazer e assinar embaixo a tua indignação, isso o que tá
acontecendo lá está havendo um crime ambiental na verdade, porque os
dejetos que estão sendo depositados lá estão caindo barranco abaixo em uma
sanga que cruza e desemboca lá em baixo no Jaquirana.” O vereador Flamir
prosseguiu. “Outro assunto que me trás na Tribuna hoje é referente aos
projetos que nessa noite ai, foram debatidos com os vereadores desta Casa
referente a contratação emergencial de vários profissionais, tive somando ai no
intervalo a Câmara está noite autorizo a contratação de senta e dois
profissionais para atuarem junto a Administração de Arroio do Tigre, então a
administração se dependia da autorização da Câmara, a Câmara autorizou e
que contrate então esses setenta e dois profissionais para atuar junto da
administração publica de Arroio do Tigre até que seja homologado o concurso
no nosso município, então a titulo de registro seria o terceiro assunto que eu
gostaria de compartilha com todos os presentes que nesta noite então foi
autorizado por esta Casa a contratação de senta e dois profissionais para atuar
em varias áreas que o município entende que tenha necessidade então fica ai
o relato e essa partilha com todos ai aos demais uma ótima semana de
trabalho a todos e que deus ilumine a todos muito obrigado.” Não tendo mais
nada a tratar, o Presidente marcou próxima reunião ordinária para o dia vinte e
nove de fevereiro de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às dezoito horas e
encerrou a reunião.

