
1307ª Sessão Ordinária
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às
dezoito horas e cinco 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 Evaldir Jacob Dries para fazer a leitura
bíblica. Dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima
Sexta 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 em regime de
urgência o Projeto de Lei nº 111/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar no montante de cento e quarenta mil reais; Expedidos:
Ofícios ao Prefeito solicitando o encaminhamento de Projeto para construção de
dois secadores de grãos, um na comunidade de Linha Papo Roxo e outro no
Distrito de Taboãozinho no valor de vinte e cinco mil reais e para construção da
primeira etapa do ginásio de esportes de Lomba Alta, na comunidade Santa
Maria Gorete no valor de cento e quinze mil reais com recursos de economias
da Casa; Oficio solicitando a recuperação com urgência da estrada que dá
acesso a Linha Schirmann em Linha Paleta, pois conforme contato verbal dos
moradores da localidade os servidores da Secretaria de Obras efetuaram a
recuperação até a residência de Enio Toebe faltando a recuperação do restante
da estrada, possibilitando com isso o deslocamento de máquinas e caminhões
para o escoamento da produção e do transporte escolar. Ordem do Dia:
Indicação nº 033/2014; Indicação nº 034/2014; Indicação nº 035/2014; Pedido
de Informação nº 009/2014; Pedido de Informação nº 010/2014; Projeto de Lei
nº 100/2014; Projeto de Lei nº 106/2014; Projeto de Lei nº 108/2014 e Projeto
de Lei nº 109/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fosse incluído
na Ordem do dia o Projeto de Lei nº 111/2014. Colocado em deliberação do
Plenário a inclusão, foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
O presidente solicitou a da Indicação nº 033/2014 de autoria dos vereadores da
Bancada do Partido Progressista, para que através da Secretaria de Obras e
Viação fosse recuperada a ponte de ferro na localidade de Linha cereja devido
ao estado critico de conservação, necessitando a colocação de madeiras novas.
Após a leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo



conforme determina o Regimento Interno. Foi lida a Indicação nº 034/2014 de
autoria do vereador Marcos Antonio Pasa solicitando providências no
calçamento da Rua Afonso Guilherme Muller, localizada entre as Ruas Dom
Guilherme Muller e Getulio Vargas conforme abaixo assinado em anexo dos
moradores da referida localidade. Após a leitura e presidente colocou que seria
encaminhada ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lida a
Indicação nº 035/2014 de autoria dos vereadores da bancada do Partido
Progressista para que através da Secretaria de Obras para recuperação da
estrada de acesso a propriedade de Paulo Finkler na localidade de Linha
Rocinha devido ao péssimo estado de conservação, pois a família é produtora
de leite e não estaria conseguindo escoar a produção. Após a leitura e
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determina o
Regimento Interno. Foi lido Pedido de Informação nº 009/2014 de autoria do
vereador presidente Marcos Antonio Pasa solicitando cópias dos processos
licitatórios mencionados na resposta ao Pedido de Informação nº 005/2014.
Colocado em discussão o vereador, passou a presidência ao vice e disse que o
pedido teria como base a prerrogativa do vereador em solicitar e conforme
resposta do outro pedido encaminhado que teriam sido feitas melhorias em
prédios públicos através de processos licitatórios e que este pedido solicita
cópias dos referidos processos. Colocou ainda que no site de transparência do
Município estariam relacionadas apenas os Editais dos processos e não contém
o restante do processo, quem ganhou e qual o valor da proposta. Como não
houve mais colocações foi colocado em votação o pedido que foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido Pedido de Informação nº
010/2014 de autoria do vereador Leandro Timm requerendo a relação das
horas extras pagas aos servidores municipais no período de janeiro de dois mil
e treze a setembro de dois mil e quatorze, bem como a cópia da relação das
autorizações para pagamento das referidas horas discriminadas por secretaria.
Colocado em discussão o vereador Leandro Timm colocou que o pedido seria
para completar a informação solicitada pelo colega Flamir que requisitou as
horas extras de julho e agosto e como o valor foi considerado alto, o vereador
resolveu solicitar desde o início da atual Administração para observar o valor
total já pago. Como não houve mais colocações foi colocado em votação o
pedido que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido
projeto nº 100/2014, que autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Especial no
montante de vinte e dois mil reais e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que a abertura de Crédito



Especial com recursos do Governo Federal e seria para aquisição de
equipamentos e material permanente dentro da Secretaria de Educação e
Cultura. Disse que seriam adquiridos colchões e outros materiais para as
escolas infantis do Município. Como não houve mais colocações, o projeto foi
encaminhado à votação após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº 106/2014,
que concede Subvenção Social ao CTG Pousada das Carretas, e dá outras
providências e leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Ademir
Jank disse que o valor a ser repassado ao CTG seria pela participação da
Entidade em evento na cidade de Cruz Alta, finalizou pedindo pela aprovação. O
vereador João Odilar Nunes parabenizou a patronagem do CTG Pousada das
Carretas e do CTG Herança Gaudéria pelo deslocamento até a cidade de Cruz
Alta em busca da centelha para as festividades da Semana Farroupilha
demonstrando assim para o Estado o amor pela tradição no Município. O
vereador Evaldir Jacob Dries também parabenizou as patronagens das
Entidades envolvidas destacando o nome do Município no evento. Como não
houve mais colocações, o projeto foi encaminhado a votação após o intervalo.
Foi lido o Projeto de Lei nº 108/2014, que autoriza a contratação emergencial
de profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal da
Administração e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza disse que o projeto visa a contratação emergencial de um
Procurador Jurídico para suprir as necessidades da Secretaria da Administração,
pois a titular do cargo encontra-se em licença maternidade pelo período de seis
meses. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado a votação
após o intervalo. Por fim foi lido Projeto de Lei nº 109/2014, que autoriza a
contratação de profissionais para atender as necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza disse que a contratação dos profissionais será por tempo
determinado pelo período de seis meses e que poderá ser acrescido por mais
seis meses e que é um serviço essencial ao Município e por isso não poderá
ficar sem o mesmo. Como não houve mais colocações, o projeto foi
encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente esclareceu ao aos munícipes da localidade de
Lomba Alta que o projeto foi encaminhado a Comissão de Constituição, Justiça
e Redação para exaração de parecer e se comprometeu na próxima reunião na
votação do projeto. Em seguida colocou em votação o Projeto de Lei nº
100/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 106/2014 também foi aprovado por



oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei
nº 108/2014 foi aprovado por cinco votos favoráveis e quatro votos contrários
da bancada do Partido Progressista. Por último foi colocado em votação o
Projeto de Lei nº 109/2014 que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário.   Não tendo inscritos na Tribuna e nada mais a tratar, o
Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia seis de outubro, às
dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.   


