1330ª Sessão Ordinária
Ao oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dezoito
horas e dois minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do
Tigre em Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank.
Estavam presentes os demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro
Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, Marcos Antonio Pasa,
João Odilar Nunes, Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin
Mergen. Declarada aberta a reunião, o Presidente convidou o vereador
Marcos Antonio Pasa para que efetuasse 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 Vigésima Nona foi aprovada por unanimidade. Solicitou ao
diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas: Foi lido
ofício circular da Associação dos Municípios do Centro Serra convidando
para reunião no dia dezessete de junho, às treze horas e trinta minutos
no auditório da Escola Estadual Padre Benjamin Copetti, em Sobradinho,
onde haverá palestra com a Prefeita Tânia Terezinha da Silva do
Município de Dois Irmãos onde abordara os seguintes temas: o
empoderamento da mulher e diversidade étnico racial; a mulher
afrodescendente como administradora pública e Secretaria de Direitos
Humanos, afrodescendentes. Este evento esta sendo realizado pela
Coordenadoria Municipal de Políticas Pública para as Mulheres,
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Assistência
Social, Câmara de Vereadores de Sobradinho, Associação Afro Zumbi de
Sobradinho, Associação das Trabalhadoras Rurais, Sindicato Rural,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobradinho, CACISS, Sindilojas,
Emater, Oscip Você Mulher e AMCSERRA; Ofício do Executivo Municipal
encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o
Projeto de Lei nº 064/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação,
PME, e dá outras providências; Oficio Circular do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul comunicando o lançamento da segunda
edição do prêmio “Boas Práticas de Transparência na internet”; e Oficio
do Executivo solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 022/2015, que
autoriza o Município a receber em doação parte de imóvel. Ordem do
Dia: Indicação nº 029/2015; Indicação nº 030/2015; Indicação nº
031/2015; Indicação nº 032/2015; Indicação nº 033/2015; Veto Total a
Emenda Modificativa nº 001/2015 ao Projeto de Lei nº 058/2015; Projeto

de Lei Legislativa nº 005/2015; Projeto de Lei nº 061/2015 e Projeto de
Lei nº 062/2015. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 029/2015, de
autoria do vereador Leandro Timm do Partido Progressista indicando
para que seja construído um redutor de velocidade na Rua Martin Lutero,
acesso a Cotriel. Após a leitura o Presidente colocou que conforme
Regimento Interno determinava seria encaminhada cópia ao Executivo.
Foi solicitada a leitura da Indicação nº 030/2015, de autoria do vereador
Leandro Timm indicando ao Executivo Municipal que dentro das
possibilidades fosse feita a canalização de parte da Rua Irmãs
Franciscanas de Bonlanden, mais precisamente nos fundos do Clube 25
de Julho. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento
Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a
Indicação nº 031/2015 de autoria do vereador Leandro Timm do Partido
Progressista, indicando ao Executivo que fosse recuperado o passeio
público das ruas centrais da cidade. Após a leitura o Presidente colocou
que conforme Regimento Interno determina seria encaminhada cópia ao
Executivo. Foi lida a Indicação nº 032/2015 de autoria do vereador Flamir
Schneider, integrante do Partido Progressista solicitando que fossem
recuperadas as estradas da localidade de Linha Guabirova. Após a
leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina
seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida ainda a Indicação nº
033/2015 de autoria da vereadora Viviane Redin Mergen do Partido
Progressista indicando ao Executivo Municipal que fosse recuperada a
estrada entre as localidades de Linha São Roque e Linha Taquaral,
estrada conhecida como estrada dos Roveder. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina seria
encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura do Veto Total a
Emenda Modificativa nº 001/2015 ao Projeto de Lei nº 058/2015.
Colocado em discussão o vereador Marcos Antonio Pasa disse que já
teria analisado o parecer do Executivo e que concordava com os termos,
mas que também haveria de ser dito que outros pareceres à ilegalidade
do projeto seria plena, que a Câmara poderia aprovar da maneira que o
projeto estava. Colocou ainda que haveria a necessidade de derrubada
do veto, pois o mesmo seria um desrespeito aos funcionários públicos
que há tempos esperam por uma melhora nos vencimentos. Finalizou
dizendo que para o funcionalismo um mês a mais iria fazer muita
diferença, já que os mesmos estariam sem um aumento real nos
vencimentos há vários anos. Pediu pela rejeição do veto do Executivo.

Como não houve mais colocações, o Veto foi apreciado, sendo rejeitado
por cinco votos contrários e três favoráveis. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei Legislativo nº 005/2015, que altera o valor do auxílio
alimentação dos servidores do Poder Legislativo Municipal, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leandro Timm disse que o projeto tratava do reajuste do vale
alimentação dos servidores da Casa para o valor de cento e setenta
reais, devido sua defasagem. Como não houve mais colocações o
projeto foi encaminhado à votação após o intervalo regimental. Foi
solicitada a leitura dos Projetos de Lei nº 061/2015, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Especial no montante de trinta e nove mil reais
e do Projeto nº 062/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratação
emergencial por excepcional interesse público e as leituras dos
respectivos pareceres da Comissão e do parecer da Assessoria Jurídica
da Casa. Colocado em discussão o vereador Marcos Antonio Pasa,
relator dos projetos disse que conforme a leitura do parecer da
Assessoria Jurídica da Casa e dos pareceres da Comissão não teria
mais nada a acrescentar. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou os projetos para votação após o intervalo. Foi
concedido intervalo regimental. Reiniciada a reunião o Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 005/2015, que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em
votação o Projeto de Lei nº 061/2015 foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o projeto nº
062/2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Tribuna. O presidente convidou o vereador Leandro Timm para
manifestar-se. “Senhor presidente, demais colegas, comunidade que nos
assiste. Que me traz a tribuna hoje é a respeito das três indicações que
eu fiz, é muito importante. A primeira que seja construído um redutor de
velocidade na Rua Martin Lutero, Bairro Rutzen, pois ali tem um grande
fluxo de carros e caminhões, pois a mesma dá acesso a Cotriel e
segundo o relato de alguns moradores daquele bairro a quem me
procuraram, quinta-feira passada ou sexta quase que dá um acidente ali,
a gente sabe que mais vereadores, tem a Viviane, tem o Flamir, o próprio
Schanne também pedidos para fazer lombadas em algumas ruas da
cidade. Então fica aqui a minha preocupação, deste vereador para que
não aconteça, para que a gente evite, que a secretaria de obras e viação
de uma atenção especial a estes redutores de velocidade. A minha

segunda indicação que seja, fui procurado por algumas pessoas do
centro onde me relataram que na semana passada uma senhora pisou
em falso num buraco que tem nas calçadas e eu passando lá vi mesmo,
que algumas calçadas nas ruas centrais da nossa cidade se encontram
em péssimas condições. Então eu peço também que o setor de obra e
viação que averigue e que arrume, porque eu acho que não é um serviço
muito, é um serviço que dá para fazer bem rapidinho, tendo vontade. A
terceira indicação que eu fiz, fui procurado também por alguns
moradores da Rua Irmãs Franciscanas de Bonlanden, esta rua fica atrás,
aqui, nos fundos do Clube 25 de Julho, onde existe no final deste terreno,
não existe a tubulação neste lugar, sendo que no começo do mês foi
aprovado para canos e alguns lugares de nossas ruas. Eu peço também
que a secretaria de obras e viação que coloque, pois o cheiro é horrível e
tem a proliferação de insetos e roedores. Diante disso eu peço que a
secretaria de obras e viação olhe com carinho estas indicações , pois as
indicações que vão daqui não é questionar, mas sim para ajudar a
população administração municipal. Queria desejar a todos vocês uma
semana e que Deus ilumine cada um de nós”. Não tendo mais nada a
tratar, o Presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia
dezesseis de junho, terça-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

