1304ª Sessão Ordinária

Aos dezoito 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 o vereador Leandro Timm 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 Terceira foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Foi lido: Recebidas: Oficio do
Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação os seguintes
Projetos: Projeto nº 092/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de sete mil e quinhentos reais; Projeto nº 094/2014, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e abrir Crédito Especial no montante de um mil duzentos e trinta e sete reais e
três centavos; Projeto nº 095/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar no montante de um mil reais e Projeto de Lei nº 096/2014
que concede Subvenção Social ao CTG Pousada das Carretas, e dá outras
providências. Solicitação de vereador Delmar Schanne para que o Secretário
Municipal de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo e o Engenheiro Civil
do Município sejam convidados a prestar informações sobre o andamento das
obras licitadas pela Administração Municipal na próxima Sessão; Pedido de
Informação do vereador Leandro Timm solicitando informações sobre a carga
horária desempenhada e cópia do registro de presenças das servidoras Camila
Mainardi e Flávia Pasa que ocupam cargo em comissão na Administração.
Ordem do Dia: Indicação nº 028/2014; Indicação nº 029/2014; Projeto de Lei
nº 089/2014; Projeto de Lei nº 091/2014 e Projeto de Lei nº 093/2014. O
vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fosse incluído na Ordem do dia os
seguintes Projetos: Projetos de Lei nº 092/2014, 094/2014, 095/2014 e
096/2014. Colocado em deliberação do Plenário a inclusão foi aprovada por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitado a leitura da Indicação nº
028/2014 de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Viviane Redin Mergen,
João Odilar Nunes e Leandro Timm solicitando que seja construída com certa
urgência uma parada de ônibus na localidade de Linha Palmital, nas

proximidades da residência de Paulo Cesar Jahn, visto que o pedido foi
efetuado no ano passado e até o momento não foi realizada a obra. Conforme
determina o Regimento Interno da Câmara, o presidente colocou que seria
encaminhada ao Executivo. Foi lida Indicação nº 029/2014 de autoria dos
vereadores Flamir Schneider, Viviane Redin Mergen, João Odilar Nunes e
Leandro Timm solicitando que seja feita a canalização de parte da Rua Maria de
Lourdes Seitenfus, no Bairro Industrial devido no local o esgoto doméstico estar
correndo a céu aberto, causando mau cheiro e a proliferação de insetos. .
Conforme determina o Regimento Interno da Casa, o presidente colocou que
seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura do Projeto 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 reais e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o projeto
visa a abertura de Crédito Especial para construção a rede de água de Linha
palmital com recursos do Governo do Estado e com contra partida do Município.
Disse anda que a obra é de grande interesse da comunidade e solicitou a
aprovação do projeto para que a Administração possa ar andamento ao
processo de aquisição dos materiais. O vereador João Odilar Nunes disse que
concordava com as palavras do colega e acrescentou que o poço foi perfurado
há dois anos atrás com uma ótima qualidade e vazão, que poderia abastecer
outras localidades. Salientou ainda que no local faltaria apenas a abertura das
valas, colocação dos canos e da bomba e que no ano passado já teria ocupado
a Tribuna desta Casa para cobrar a construção da rede, visto que na época da
estiagem foi feito um trabalho com caminhão pipa entregando água potável nas
casas da localidade. Indagou ao colega que iria ser aplicado todo o valor na
construção da obra. O colega Leomar respondeu que sim, que o valor seria
aplicado todo na construção da obra, uma vez que o Governo do Estado
escutou a comunidade e fez a liberação do valor e se caso sobrasse valores
seriam disponibilizados para outra comunidade, encerrou o vereador. O
vereador João Odilar Nunes agradeceu ao colega e enfatizou que o orçamento
da obra seria de trinta e cinco mil reais. O colega Leomar respondeu que o
orçamento devia ter variado de um ano para outro e que os técnicos do Estado
estiveram no local visitando a localidade e efetuaram a liberação deste
montante. Como não houve mais colocações, o Presidente Marcos Antonio Pasa
encaminhou o projeto à votação após o intervalo. Foi lido Projeto nº 091/2014,
que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no montante de trinta e

três mil reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Evaldir
Jacob Dries, relator do projeto disse esta proposta visava a inclusão de valores
no orçamento vigente na rubrica de vencimentos e vantagens fixas dentro do
programa de Atenção a Família e Serviços de Fortalecimentos de Vínculos para
pagamento de pessoal como Psicólogo e Assistente Social para coordenação de
trabalhos de grupos. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 093/2014, que autoriza a contratação emergencial de profissional para
atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Ademir Jank pediu pela aprovação do
projeto visto que o mesmo trata de contratação de profissional para contratação
em caráter emergencial para cobrir licença gestante de servidora pública pelo
período de seis meses. 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
089/2014 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o projeto nº 091/2014 foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o projeto nº 093/2014 foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente solicitou
ao diretor a leitura dos Projetos nº 095/2014, que abre Crédito Suplementar no
montante de um mil reais e 096/2014, que concede Subvenção Social ao CTG
Pousada das Carretas e dá outras providências, por tratarem de mesma matéria
e a leitura dos pareceres. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino
Fiúza disse que o primeiro projeto abre Crédito Suplementar no valor de um mil
reais e segundo que concede Subvenção ao CTG Pousada das Carretas com
recursos oriundos da Câmara de Vereadores destinados a cobrirem despesas da
entidade com a cavalgada até a cidade de Cruz Alta para acendimento da
Chama Crioula. Encerrou parabenizando a todos que cultivam o tradicionalismo
no Município e pediu pela aprovação dos projetos. O vereador João Odilar
Nunes parabenizou ao presidente da Casa pelo repasse do valor as Entidades
Tradicionalistas do Município, representada no projeto pelo CTG Pousada das
Carretas, resgatando assim os ideais farroupilhas. O presidente colocou em
votação os Projetos de Lei, onde foram aprovados 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 1º de
setembro, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

