1375ª Sessão Ordinária
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezoito horas e três 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, Leandro Timm, Leomar
Guerino Fiúza, Delmar Schanne, Evaldir Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar
Nunes, Flamir Schneider e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada
aberta a Sessão o presidente convidou o vereador Ademir Jank para efetuar 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 Septuagésima Quarta foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido:
Oficio do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação o
Projeto de Lei nº 068/2016, que autoriza o Poder Executivo a ampliar incentivo
a Empresa Tiger Indústria de Calçados Ltda. e Projeto de Lei nº 069/2016, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017;
Oficio do Executivo Municipal comunicando que em atenção ao disposto no
artigo quarenta e quatro da Lei Orgânica do Município o Prefeito Municipal
estaria afastado pelo prazo de vinte dias para tratamento de saúde. Ordem do
Dia: Indicação nº 067/2016; Projeto de Lei nº 067/2016. O presidente solicitou
ao diretor que efetuasse a leitura da Indicação nº 067/2016, de autoria da
vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao Executivo Municipal que através
da Secretaria de Obras e Viação e dentro das possibilidades fosse recuperada
a iluminação pública em frente à residência de Jeferson Rubert em Linha
Hermes, interior do Município. Após a leitura o Presidente disse que conforme
constava no Regimento Interno da Casa, a indicação seria encaminhada ao
Executivo Municipal. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 067/2016, que
autoriza o Poder Executivo a abertura de Crédito Suplementar no montante de
oitocentos e dezenove mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e três
centavos e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza colocou que com a proximidade do final do ano o Executivo
necessitava de adequações em seu orçamento visando dar continuidade a
diversos trabalhos em todas as secretarias. O vereador Flamir Schneider
colocou que seria contrária a redução de verbas dentro do orçamento em
algumas áreas. Citou alguns exemplos, como as rubricas do Fundo Municipal
de Defesa Civil, Manutenção das Redes de Iluminação Pública, Conservação e
Construção de Escolas Municipais e por fim a rubrica de Construção de

quadras esportivas e campo de futebol no valor acima de quatrocentos e trinta
mil reais e do Programa do Passe Livre Estudantil. A vereadora Viviane Redin
Mergen colocou-se contrária ao projeto também alegando que o orçamento da
Secretaria Municipal da Agricultura estava sendo reduzido em algumas
dotações e que todos sabiam que nosso município seria essencialmente
agrícola e estaria carente de fontes drenadas naturais, bem como ainda a
construção de secadores de grãos e os recursos da inseminação artificial. O
vereador Leomar disse que o projeto esteve na Comissão e não recebeu
nenhum voto contrário e que não adiantaria ter a rubrica no orçamento se não
tivesse recurso. Finalizou reforçando o pedido de aprovação da suplementação
dos recursos. Como não houve mais colocações o Presidente encaminhou a
votação o projeto após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
067/2016 que foi aprovado por cinco votos favoráveis e quatro contrários.
Tribuna. O Presidente convidou o vereador Ademir Jank para pronunciar-se na
Tribuna. “Primeiramente eu quero dar boa tarde ao presidente Marcos, em
nome dele para todos os colegas vereadores, aos munícipes que aqui se
encontram. Também não poderia deixar de, depois de já se passado quinze
dias depois da eleição para dar os parabéns aos novos vereadores a partir de
dois mil e dezessete. Queria começar dando os parabéns para o Moa Eichner,
Gilberto Schaffer, Adão Francisco Bock, Viviane Mergen, Madalena Pasa,
colega Evaldir. Bom, que bom Viviane que vocês se reelegeram, fico sentido
pelo meu colega Tigrinho, Leomar, mas não conseguimos, tem mais eleições
pela frente, nós somos novos, vamos apreender muita coisa. Também para a
Mara Seibert, o Edésio, meu parente Edésio Jank e o Francisco Bernardi, que
se eleger vereador é a eleição mais difícil que tem, então por isso vocês
merecem os parabéns, principalmente as pessoas que concorreram pela
primeira vez, fazer voto em todas as seções, eu concorri três vezes, sou bem
conhecido no Arroio do Tigre e não consegui fazer este feito. Por isso fica aqui
meus parabéns a estes novos vereadores que vão assumir a partir de dois mil
e dezessete. Também queria dizer, quero dar os parabéns ao Marciano, ao
Vanderlei, para o Marcos e o Schanne, nem sempre num jogo quando a gente
joga, alguém perde. Fica ai os meus parabéns e tenham todos uma boa
semana de trabalho, muito obrigado.” O Presidente da Casa não tendo mais
nada a tratar, marcou a próxima reunião ordinária para o dia trinta e um de
outubro, às dezoito horas e encerrou a reunião.

