1301ª Sessão Ordinária

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 João Odilar Nunes 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
foi aprovada por unanimidade. O Presidente registrou apresenta da Vice
prefeita em exercício, de seu esposo e demais pessoas da comunidade. Em
seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Oficio
do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação os seguintes
projetos: Projeto de Lei nº 081/2014, que concede Subvenção Social à
Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 082/2014, que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Suplementar no montante de vinte e cinco mil reais; Projeto de Lei
nº 083/2014, que institui o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate ás Endemias, e dá outras providências; Projeto de lei nº
084/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Ordem do Dia: Indicação nº
024/2014; Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2014; Projeto de Lei
Legislativo nº 003/2014; Projeto de Lei nº 080/2014. O vereador Evaldir Jacob
Dries solicitou que fosse incluída na Ordem do Dia os projetos nº 081, 082, 083
e 084/2014. Colocado em deliberação do Plenário foram aprovados a inclusão
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 024/2014 de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Viviane
Redin Mergen, João Odilar Nunes e Leandro Timm solicitando que sejam
recuperadas as estradas e entradas de propriedades nas localidades de Linha
Barrinha e Linha Travessão devido ao péssimo estado de conservação das
mesmas, prejudicando o acesso as propriedades, o transporte escolar e o
escoamento da produção agrícola. O vereador Delmar Schanne colocou que não
estariam sobre as mesas às cópias da referida Indicação. O presidente então
suspendeu a Sessão para confecção das cópias. Reiniciada a reunião o
presidente disse que a referida indicação seria encaminhada ao Executivo
conforme determina o Regimento Interno da Casa. Foi lido o Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2014, que aprova as contas do Prefeito Municipal de Arroio
do Tigre referentes ao exercício de dois mil e onze com base no Parecer nº
16.765 do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul, apresentado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Colocado em discussão o
vereador Leomar Guerino Fiúza, relator da Prestação de Contas disse que

conforme o Parecer do Tribunal de Contas do Estado e não cabendo mais
questionamentos, tendo em vista que o parecer aponta pequenos erros no
exercício o vereador solicitou a aprovação do projeto de decreto. Como não
houve mais colocações o projeto de decreto foi a votação, onde foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei Legislativo nº 003/2014, que cria a Comissão Permanente de
Avaliação de Veículos, Máquinas, Motores e Equipamentos dentro da
Administração Municipal de Arroio do Tigre, e dá outras providências. O
vereador Delmar Schanne autor do pedido de vistas disse que como sendo o
único vereador que estava em duvidas quando ao projeto, sanou-as e conclui
que o mesmo existe vício de origem e que se absteria da votação. Como não
houve mais colocações o projeto foi encaminhado a votação após o intervalo.
Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 080/2014, que autoriza o Município
a receber em doação parte de imóvel e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto tratava de uma
doação de área de terra para futura construção de uma quadra coberta e
posteriormente um ginásio para a comunidade. Disse ainda achar louvável a
atitude do senhor Alcindo Paulo Schafer em efetuar a doação da área, visto que
a mesma deve estar em nome da municipalidade e na localidade o município
não ter área para esta construção. Como não houve mais colocações o projeto
foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental.
O presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 003/2014 que
foi aprovado por sete votos favoráveis, uma abstenção do vereador Delmar
Schanne e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de lei nº
080/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
solicitada a leitura do projeto de lei nº 081/2014, que concede Subvenção
Social à Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho, e dá
outras providências e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão
o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o valor de três mil e seiscentos
reais a ser subvencionada será para cobrir despesas com esta Entidade que
presta relevantes trabalhos ao Município em virtude que a Associação de
Voluntários de Arroio do Tigre ainda não está apta a prestar este tipo de
serviço. Como não houve mais colocações o projeto foi para a votação, onde foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Solicitada a leitura do
projeto de Lei nº 082/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de vinte e cinco mil reais e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o projeto
visa a suplementação de rubricas no orçamento da Casa visando dar
continuidade aos trabalhos do Legislativo. Como não houve mais colocações o
projeto foi para a votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi lido o Projeto de Lei nº 083/2014, que institui o Piso
Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate ás

Endemias, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o projeto visa a fixação
do piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e que a matéria já teriam
sido discutida amplamente na Casa, e está baseado em Lei Federal, não
cabendo a Administração negar este benefício aos servidores que exercem
estás atividades no Município. O vereador Evaldir Jacob Dries colocou que
também seria favorável ao projeto, pois entende que os agentes desempenham
um ótimo trabalho, visitando e dando assistência aos munícipes. A vereadora
Viviane Redin Mergen colocou que através do Presidente da Casa foi
apresentada uma proposição ao Executivo para conceder o piso salarial aos
agentes e que bom que o Executivo atendeu a esta solicitação, pois entende
que o trabalho desenvolvido é de grande importância e significativo a toda a
população. Como não houve mais colocações o projeto foi para a votação, onde
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Por fim foi lido
projeto nº 084/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o
Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Colocado em discussão
o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que para a assinatura do Convênio é
necessária a publicação da referida Lei, onde o município será beneficiado com
um projeto de calcário. Comentou ainda que neste mandato foram beneficiadas
cerca de duzentas famílias e com mais este projeto deverá ser atingido o total
de trezentas propriedades. O vereador João Odilar Nunes colocou que seria
favorável pela importância do programa, onde no mandato do passado eram
beneficiadas cerca de duzentas propriedades por ano, e disse que neste ano
foram cerca de noventa e seis ou noventa e oito. Encerrou dizendo que este
programa é de suma importância aos agricultores do município visando a
correção do solo e sugeriu para que aqueles que não foram sorteados ainda
que sigam na fila de espera. O vereador Delmar Schanne parabenizou a
Administração pelo trabalho que vem sendo feito, não apenas no programa de
calcário e sim em toda a agricultura. Salientou ainda que no ano passado com
orçamento aprovado em dois mil e doze foram beneficiadas cem famílias e
neste ano com recursos próprios já foram beneficiadas quase cem produtores,
com este Convênio segundo o vereador serão atingidas outros cem, mas que a
procura é grande e a Administração esta preocupada com a agricultura, foram
adquiridos equipamentos, máquinas, maquinário visando dar uma melhor
estrutura para a agricultura do município, visando o crescimento de todos.
Tribuna. O presidente convidou o vereador Leandro Timm para ocupar o
espaço. “Senhor Presidente, demais colegas, imprensa escrita e falada,
agradecer a presença da nossa vice prefeita, prefeita em exercício, Vânia,
comunidade aqui presente. Que me trás aqui nesta Tribuna é um protocolo que
fiz no dia dez do seis de dois mil e catorze, pedindo ao senhor prefeito
municipal Gilberto Ratkhe que mandasse a relação dos valores arrecadados pelo
município dos alugueis da quadra society e ginásio tigrão. Como vocês podem

ver foi dia dez do seis e até hoje não recebemos nada, então eu peço
encarecidamente a Vânia já que aproveitando a sua presença Vânia, que manda
para nós, pois é de sumo interesse nosso. Seria isso para hoje, muito
obrigado.” O presidente convidou o vereador Flamir Schneider para fazer uso da
Tribuna. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, nosso Assessor
Jurídico, o Jerson, a Marli, comunidade aqui presente, os meios de
comunicação. O que me trás hoje a usar a Tribuna é um fato no mínimo
estranho para mim e provavelmente para muitos munícipes, referentes aos
serviços de vigilância e zeladoria junto ao britador municipal de Arroio do Tigre,
o pessoal que faz a segurança lá do britador. Apurando números me chamou a
atenção que em dois mil e doze, o Município gastava em segurança no britador
três mil e trezentos reais por mês, este valor m dois mil e doze, em dois mil e
treze, no ao de dois mil e treze, este valor saltou para cinco mil com cento e
trinta e cinco reais, com aumento de cinquenta e cinco por cento, por mês o
gasto do município, para este ano de cinco mil cento e trinta e cinco reais, o
município este ano, dois mil catorze esta desembolsado para uma empresa para
fazer o serviço de vigilância e zeladoria junto ao britador seis mil e oitocentos
reais. Então para mim me chama muito a atenção que em dois mil e doze
pagava três mil e trezentos reais mensais, dois mil e doze e dois mil e quatorze
o valor sobe para seis mil e oitocentos reais, então me chama muito a atenção
disso e que o Executivo revisse este valor com esta empresa, por que eu
acredito que é um valor, muito alto, por isso que a gente pede para que e já
que a Prefeita esta aqui e que talvez não seja do conhecimento dela já que esta
assumindo agora que se estude um meio de rever estes valores, mas me
chama bastante a atenção o aumento destes valores, meu muito obrigado.”
Como não houve mais colocações o projeto foi para a votação, onde foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Não tendo inscritos na
Tribuna, nada mais a tratar, o Presidente marcou a próxima reunião ordinária
para o dia quatro de agosto, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de
Deus.

