1412ª Sessão Ordinária
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às
dezoito horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em
Sessão Ordinária sob a Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen.
Declarada aberta a Sessão, a Presidente solicitou a Primeira Secretária Mara
Simone Seibert que fizesse a verificação de quórum. Estavam presentes os
demais Vereadores: Evaldir Jacob Dries, Madalena Pasa, Adão Francisco
Böck, Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schäfer, Leandro Timm e Paulo
Vanderlei Folmer. A Presidente solicitou para que o Vereador Gilberto Abel
Schäfer efetuasse a leitura bíblica. Após, a Presidente dispensou a leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocou em votação a Ata Milésima Quadringentésima Décima Primeira que foi
aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a
leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 437/2017 do
Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para votação e apreciação os
Projetos de Lei n° 084/2017 que autoriza o município a receber parte de imóvel,
em doação não-onerosa destinado a ampliação do sistema viário municipal e
dá outras providências, 085/2017 que autoriza o município a receber parte de
imóvel, de forma amigável em doação não-onerosa, destinado a ampliação do
sistema viário municipal, e dá outras providências e 086/2017 que autoriza o
município a receber parte de imóvel, em doação não-onerosa destinado a
ampliação do sistema viário municipal, e dá outras providências. Ofício
444/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para votação e
apreciação os Projetos de Lei n° 087/2017 que autoriza contratação
emergencial de profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal
da Saúde e 088/2017 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Convite da Câmara
Municipal de Estrela Velha para encontro de vereadores, assessores e
servidores de Câmaras Municipais do Centro Serra, que realizar-se-á no dia
vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta
minutos, em sua sede. Ofício sem número da Secretaria Municipal do
Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo convidando a Presidente e seu
esposo para fazerem parte da mesa de honra durante o Baile para a escolha
das soberanas do município, no dia quatro de novembro de dois mil e
dezessete, no Ginásio Tigrão. O convite estendeu-se aos demais vereadores.
Na Ordem do Dia estavam: Projeto de Lei nº 084/2017, Projeto de Lei n°
085/2017, Projeto de Lei n° 086/2017, Projeto de Lei n° 087/2017 e Projeto de

Lei n° 088/2017. Após solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente e o
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n°
084/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o
Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como relator o vereador Leandro
Timm. A presidente colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o
mesmo para votação após o intervalo. Em seguida solicitou ao Diretor para
fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação ao Projeto de Lei n° 085/2017. A Comissão de Constituição, Justiça
e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como
relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em
discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. Após
solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 086/2017. A Comissão
de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu
parecer favorável tendo como relator o vereador Leandro Timm. A presidente
colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação
após o intervalo. Adiante, solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente
e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei
n° 087/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o
Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como relator o vereador Leandro
Timm. A presidente colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o
mesmo para votação após o intervalo. Por fim solicitou ao Diretor para fazer a
leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei n° 088/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e
Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como
relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em
discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. Concedeu
Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em votação o
Projeto de Lei nº 084/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Em seguida
colocou em votação o Projeto de Lei nº 085/2017 que foi aprovado por oito
votos à zero. Em seguida colocou em votação o Projeto de Lei nº 086/2017 que
foi aprovado por oito votos à zero. Adiante colocou em votação o Projeto de Lei
nº 087/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim, colocou em
votação o Projeto de Lei nº 088/2017 que foi aprovado por oito votos à zero.
Após, abriu espaço para as explicações pessoais, onde a Vereadora Madalena
Pasa estava inscrita. Em seguida, convidou a vereadora para fazer uso da
Tribuna. “Senhora Presidente, nobres colegas, imprensa e o nosso servidor

público. Hoje é bem rapidinho, tem uma luz no fundo do túnel para nosso
Hospital Santa Rosa de Lima, onde a gente recebeu hoje um correspondência
da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, colocando pra nós que nós
apresentasse sexta-feira alguns itens, assim como nós, assim como o hospital
de Sobradinho também terá que apresentar e a gente tem uma chance muito
grande que nós temos um espaço muito grande dentro do hospital para que
possa ser usado pra essa regionalização dos partos. Então depois de todas
essas exigências que eles nos fizeram nós temos que fazer o croqui da área
física elaborado por um profissional de engenharia, que está sendo feito e eles
nos pedem qual o recurso que será utilizado para viabilizar a construção e
reforma. É nesse sentido que eu venho aqui na tribuna, pedir encarecidamente
aos nossos colegas vereadores, já que a gente já usou boa ou grande parte da
nossa economia para compra do, ah, concerto ou arrumação do britador e a
compra do rolo compressor. Que pensasse com carinho e ajudasse o que nós
pudesse colocar o nome da Câmara de Vereadores e o nome da Prefeitura
Municipal juntamente com o Hospital dentro desses recursos, se nós
conseguiríamos aqui da Câmara, né um parecer favorável, que eu pudesse
colocar o nome da Câmara de Vereadores onde a gente teria o recuso aqui,
porque até não sairia o recurso esse ano, mas nós teria que apresentar isso
aqui e de repente a reforma tem que fazer iniciar, se nós ganhar, positivo
começar imediatamente em novembro, então eu queria que os vereadores
pensassem com carinho porque não é só para o hospital que virá o retorno,
virá o retorno em função toda de todo o município de Arroio do Tigre e
comércio e Prefeitura, tudo isso e infelizmente o Hospital não tem dinheiro para
fazer essa reforma, o dinheiro que a gente tinha a gente ajudou, fez a reforma
do posto de saúde, estamos devendo no Material de Construção Tigre que a
Maria Angélica tem sido muito legal com a gente, que a gente vai pagando
devagar. Então essa é minha posição aqui, o resto a gente ta correndo atrás,
que a gente tem o nome dos profissionais que tem que apresentar também e o
cronograma que a gente vai ter que fazer pra essa reforma e a minha
preocupação ta em cima do valor, se eu conseguiria com que a Câmara de
Vereadores nos ajudasse. Era isso que eu teria para pedir aos nobres colegas
e a Presidente da Câmara se isso ficaria pra esse ano ou ano que vem”. A
Presidente pediu um aparte que foi concedido. “A gente vai fazer com certeza
um estudo pra ver o nosso orçamento né, eu tem um valor orçado e nem
sempre é isso que entra, né, como a gente já teve esses dois custos, né, que
foi o rolo, né, que já vai estar sendo utilizado nessa semana para a

recuperação de estradas e também o rebritador. A gente já teve um gasto
excessivo ai mas com certeza, se nós tiver condição vai ser de unanimidade
dos vereadores nós, porque nós não podemos perder pra Sobradinho essa
questão da regionalização dos partos, né”. A vereadora Madalena Pasa
retomou. “Se nós perder, com certeza não vai ser por falta de esforço, eu só
gostaria de pedir permissão pra que eu colocasse o nome da Câmara de
Vereadores de Arroio do Tigre junto na, incluir junto de onde nós vamos pegar
o recurso, é isso que eu to pedindo uma autorização”. A Presidente continuou.
“Até na quarta-feira nós vamos ter uma resposta pra te dar, Madalena, com
certeza né, por que isso vai ter um custo de mais ou menos um custo de cento
e vinte mil reais como tu falastes e é uma pena que isso só aconteceu agora
né, o Prefeito viajou também e acho que vamos conversar com ele e vamos
conversar com o vice ainda e durante essa semana a gente, acredito que vai
dar certo pelo menos pra nós continuar na luta, né, continuar lutando de igual
para igual com Sobradinho pra nós ver se nós conseguimos, né, ganhar essa
questão. Acredito que nós temos bem mais condições que eles, mas a gente
sabe que é complicado lidar, né e também, o croqui, acredito que vai ir agora
pra eles, né, isso e no caso se Sobradinho ganhar claro que não vai ser
investido esse valor, vai ser feito, só pra nós aqui não vai ter necessidade. Mas
acredito que vai ser. Para ter da onde vai tirar os recursos no caso se ganhar,
no caso, né. Sim, acredito que sim”. A vereadora Madalena finalizou. “Eu
agradeço e uma boa semana de trabalho a todos, obrigada”. Não tendo mais
nada a tratar, a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia treze
de novembro às dezoito horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em
nome de Deus.

