1298ª Sessão Ordinária

Aos trinta 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. O
vereador João Odilar Nunes solicitou ao Presidente que fosse feito um minuto
de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Luiz Adolfo Drescher,
ex-vereador falecido no dia onze de junho. Reiniciada a Sessão o vereador
Evaldir Jacob Dries efetuou 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 Sétima foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências
expedidas: Ofício ao Chefe do Executivo solicitando informações sobre a obra
na antiga escola na localidade de Taboãozinho fundos, onde foram repassados
valor do orçamento da Câmara para recuperação do prédio para servir como
salão para a comunidade. Correspondências recebidas. Foi lido: Pedido da
comunidade de Linha Cereja de auxílio financeiro no montante de sete mil reais
para reformas nas dependências do Salão Comunitário e convite para o 10º
Festival de Cucas e Carnes que acontece no dia doze de julho, com início as
dezenove horas. Oficia do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e
votação em regime de urgência os Projetos de Lei nº 072/2014, que autoriza a
contratação emergencial de profissionais para atender necessidades das
Secretarias da Administração Pública; Projeto de Lei nº 073/2014, que altera a
Lei Municipal nº 2482/2014, que adere ao Programa mais Médico para o Brasil
e dá outras providências. Convite da Sociedade Esportiva e recreativa Linha
Paleta convidando a todos os vereadores para o tradicional Festival do Porco na
Estufa no dia vinte de julho, ao meio dia. Convite da Secretária Municipal da
Educação e Cultura, senhora Denize Bernardy Pedroso, convidando para XIII
Seminário Municipal de Educação Ambiental no dia dezesseis de julho, na
localidade de Sítio Alto, com início às nove horas e quinze minutos. Ordem do
Dia: O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou a inclusão na Ordem do Dia dos
projetos nº 072/2014 e 073/2014 e Legislativo nº 004/2014. Colocado em
deliberação do Plenário, foi aprovada a inclusão por unanimidade. Foi concedido
intervalo regimental. O presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto
de Lei nº 004/2014, que altera o valor de Auxílio Alimentação dos Servidores do
Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências e a leitura do parecer da
Comissão. Colocado em discussão o vereador Ademir Jank disse que os

servidores do Executivo já teriam sidos beneficiados com o reajuste de cento e
vinte reais para cento e trinta e cinco, sendo que a Mesa está propondo um
aumento para cento e quarenta quatro para seus servidores e ainda
entendendo e concedendo o benefício para os cargos em comissão padrão
quatro e cinco, encerrou solicitado a aprovação da matéria. Como não houve
mais colocações ao projeto, o mesmo foi a votação onde foi aprovado por sete
votos favoráveis, uma abstenção e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 072/2014, que autoriza a contratação emergencial de
profissionais para atender necessidades das Secretarias da Administração
Pública e do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
disse que o projeto visava a contratação de psicólogo, fisioterapeuta e médico
clinico geral para atender Secretarias da Administração, visto que os contratos
estariam vencendo e sendo necessária a renovação para continuar o bom
atendimento a população. 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 073/2014,
que altera o artigo da Lei Municipal nº 2482/2014, que adere ao programa Mais
Médico para o Brasil e dá outras providências e do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto tratava de
reajuste do valor do auxilio alimentação de quinhentos para setecentos reais
aos médicos do Programa mais Médicos para o Brasil que atuam no Município
conforme determina portaria do Governo Federal. 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
Ademir Jank para ocupar o espaço. “Quero saudar o Presidente Marcos, em
nome dele todos meus colegas vereadores, imprensa escrita e falada, Assessor
Jurídico, Secretário Jerson. O que me trouxe aqui para a Tribuna é dizer que foi
e está disponível duzentos mil reais de uma emenda parlamentar do deputado
Alceu Moreira que através da bancada do PMDB que estivemos forçando para ir
atrás de recursos e como a gente sabe que os recursos tem que, os deputados
tem uma quantia para usar na saúde, na educação, no esporte. No esporte ele
não tinha mais como usar este dinheiro, ai ele passou, então é só eles fazerem
o projeto e usarem onde eles querem na saúde, seria isso, muito obrigado.” O
Presidente não tendo mais nada a tratar marcou a próxima reunião ordinária
para o dia sete de julho, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de
Deus.

