1377ª Sessão Ordinária
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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. Declarada aberta a Sessão o
presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em
seguida convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para efetuar 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 Septuagésima Sexta foi aprovada por unanimidade. Foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido Oficio do Executivo
Municipal solicitando autorização para o não repasse do valor do duodécimo
integral devido ao Poder Legislativo alegando que estariam em fechamento e
encerramento de mandando e que apenas iria ser repassado o valor das
despesas mensais de infraestrutura e pessoal; Oficio do vereador Flamir
Schneider encaminhando Emenda Aditiva nº 001/2016 ao Projeto de Lei nº
069/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o próximo
exercício financeiro para ser juntada, analisada e votada pelo Plenário da
Casa. Ordem do Dia: Oficio nº 328/2016; Indicação nº 070/2016; Indicação nº
071/2016; Pedido de Informação nº 008/2016; Pedido de Informação nº
09/2016; Emenda Aditiva nº 001/2016 ao Projeto de Lei nº 069/2016; Projeto de
Lei nº 069/2016. O Presidente colocou em deliberação do Plenário o Oficio do
Executivo Municipal solicitando autorização para não pagamento do duodécimo
integral e repassando apenas os valores para as despesas com pessoal e
infraestrutura. O Presidente colocou em discussão o pedido. Como não houve
nenhuma manifestação, foi colocado em votação onde foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Em seguida o Presidente solicitou ao
diretor que efetuasse a leitura da Indicação nº 070/2016, de autoria do
vereador João Odilar Nunes indicando ao Executivo Municipal que através da
Secretaria de Obras e Viação e dentro das possibilidades fosse recuperada a
estrada geral entre as localidades de Linha Paleta até o Distrito de Coloninha,
passando pelas comunidades de Sitio Baixo, Sito Alto devido ao 23º Rodeio
Crioulo do CTG Herdeiros da Tradição que acontecerá nos dias vinte e cinco,
vinte e seis e vinte e sete de novembro. Solicitou ainda a recuperação das
estradas nas localidades de Lagoãozinho, Taboãozinho, Lomba Alta até a

divisa com o município de Segredo devido ao péssimo estado de conservação
das mesmas. Foi lida a Indicação nº 071/2016, de autoria da vereadora Viviane
Redin Mergen solicitando ao Executivo que dentro das possibilidades seja
recuperada a estrada entre Vila Progresso, passando pela Linha Hermes até a
divisa com o Município de Segredo. Após a leitura o Presidente disse que
conforme constava no Regimento Interno da Casa, as indicações seriam
encaminhadas ao Executivo Municipal. O Presidente solicitou a leitura do
Pedido de Informação nº 008/2016 de autoria do vereador Leomar Guerino
Fiúza requerendo ao Cheque do Executivo Municipal que seja encaminhada
cópia dos comprovantes de registros de ponto dos Médicos lotados na
Secretaria Municipal da Saúde. Colocado em discussão o vereador Leomar
disse que o pedido se fazia necessário, pois todos os colegas seriam
sabedores que meses atrás foi levantado o problema dos Médicos do município
que não estariam cumprindo o horário e nem registrando o ponto. Disse ainda
que foi instalada uma máquina para registro do ponto na Secretaria da Saúde e
que segundo relatos de munícipes os profissionais ainda não estariam
cumprindo com o devido horário e com base nesta denúncia se fosse
verdadeira e acompanhada dos comprovantes de registro iria encaminhar ao
Ministério Público local. Colocado em votação o Pedido foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido o Pedido de Informação nº
009/2016 de autoria dos vereadores Delmar Schanne e Ademir Jank
solicitando informações ao Chefe do Executivo quando há elaboração e envio
do projeto de reforma, ampliação e modernização do Ginásio Paletão, em
Linha Paleta, pois cinquenta por cento dos recursos já estariam depositados
em conta especifica do Município e quais as razões também pelo não envio do
projeto de ampliação e modernização do Ginásio de Esportes de Linha Rocinha
que conforme informação estaria pronto com a Arquiteta Gisele Pasa, desde
março do corrente ano. Colocado em discussão o vereador Delmar Schanne
colocou que o pedido de informação seria para deixar registrado, pois seria
bem especifico e claro. Segundo o vereador por várias vezes procurou a
secretaria competente e não obteve êxito. Colocado em votação o Pedido foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
da Emenda Aditiva nº 001/2016 ao Projeto de Lei nº 069/2016, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e
dezessete, que acrescenta dois novos programas/atividades, o de horas
máquinas e o de bovinocultura. Colocado em discussão o vereador Flamir
Schneider, autor da proposta disse que seria apenas para inclusão dos projetos

de horas máquinas e o de bovinocultura com o objetivo de beneficiar os
agricultores e estes poderem contratar horas máquinas subsidiadas pelo
município e o programa de bovinocultura de leite que há bastante tempo estaria
sendo tentando implantar no município. Finalizou dizendo que com certeza os
dois novos programas iriam beneficiar os agricultores do município,
fortalecendo o setor primário com alternativas e geração de renda. Como não
houve mais colocações a Emenda foi à votação, onde foi aprovada por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente dispensou a leitura do
Projeto de Lei nº 069/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício financeiro de dois mil e dezessete e solicitou apenas a leitura do
parecer da Comissão. Colocado em discussão o relator do projeto, vereador
Flamir Schneider disse que a proposta tratava das diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro de dois mil e dezessete e que nesta lei estariam
inclusos todos os projetos, programas e atividades que seriam desenvolvidas
no próximo ano. Salientou ainda que foi realizada Audiência Pública no dia
trinta e um de outubro com a presença de vereadores e da comunidade onde
foi debatido as propostas do Executivo Municipal. Encerrou solicitando a
aprovação da matéria. 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
069/2016, acrescido da Emenda Aditiva nº 001/2016 que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O Presidente convidou o
vereador Flamir Schneider para pronunciar-se na Tribuna. “Senhor presidente,
demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, a
Imprensa, Assessora Jurídica desta Casa, Diretor Jerson, assim como os
demais funcionários. O que me trás a Tribuna hoje não é uma crítica a atual
administração, bem pelo contrário quero reforçar o pedido de informação do
vereador Delmar Schanne e do Ademir Jank referente aos projetos do Ginásio
Paletão e ao Ginásio de Linha Rocinha, na verdade a falta dos projetos para
que o município de sequência na construção dos mesmos. Então a gente não
quer vir aqui criticar, mas cobrar o Executivo que tome uma providência, que
tome uma postura, e se este projeto da Linha Rocinha já está concluído e está
com a Arquiteta Gisele, que o Executivo então providencie o pagamento a
mesma e que a mesma então possa entregar o projeto e o projeto ir a Caixa
Econômica, para que a Caixa tão logo autorize o município a licitar esta obra
da comunidade de Linha Rocinha. Também neste linha de não criticar, mas
cobrar recebi uma grade de pendências aqui que o município de Arroio do

Tigre tem junto a Caixa Econômica e algumas vereador Delmar são fáceis de
resolver como falta de documentação. Tem nove contratos aqui que na área da
agricultura e que tem uma pendência ou outra e assim como a caixa a gente
gostaria de como vereadores, que tem o papel de fiscalizar que o município
providencie e regularize estas situações. Tem uma aqui que a Caixa nos
passou, aquisição de uma patrulha agrícola, que a Caixa está aguardando o
processo licitatório para ampliação da meta para utilizar uma saldo de quinze
mil reais desde novembro de dois mil e quinze, então o município resolve isso
para encerrar este contrato, este processo. Outro aqui de cento e três mil reais
para aquisição de um veículo, de equipamentos, para conclusão da analise
técnica não estão legíveis as informações dos dados dos fornecedores,
Alexandre Machado & Cia e Alexandre Multimarcas. Então são pendências
pequenas que o Município resolve para encerrar estes contratos, são nove
contratos que daria para encerrar. Tem outro aqui, apresentar declaração de
atendimento a Lei das Licitações, é uma simples declaração e encerrar o
processo também. Assim tem várias pequenas pendências, falta de
documentação, tem dois aqui que falta só a prestação de contas para encerrar
o processo, os contratos. Estive conversando com a Secretaria Marli lá na
sexta e inclusive deixei lá um relatório destes lá para ela, para ela conversar
com o Prefeito, conversar com os demais secretários para resolver estas
situações ai, são nove contratos que o município poderia eliminar, não
precisaria mais ficar cuidando disso, assim sempre tem uma pendência ou
outra. Então isso que eu gostaria de registrar aqui na Tribuna com vocês
vereadores destas pendências que o município tem estas nove pendências,
tudo na área da agricultura. A Secretária Marli me passou que a responsável
pelo setor, a Camila não está mais trabalhando, mas de repente como ela
mesmo sugeriu no voluntariado que o município conclua estes processos para
que o município não fique com uma quantidade tão grande de contratos, o
município que tem maior quantidade de contratos da Superintendência de
Santa Maria é o nosso e muitos deles que podem ser encerrados e tem
pendências, não tem como encerrar os contratos. Então a gente pede ao
Executivo que tome estas providências então de resolver estas pendências
para que o município então elimine esta grande quantidade de contratos que
tem com a Caixa e que a gente possa concentrar Schanne, mais forças nestes
contratos que faltam projetos ai. Então meu muito obrigado.” O vereador
Leomar Guerino Fiúza solicitou um aparte e disse. “Uma situação destas até
nos causa uma certa frustração depois de tanto empenho que a gente faz atrás

de recursos para ficar esbarrado em poucas coisas, então eu tenho certeza
que é falta de vontade de algumas pessoas que estão neste setor e que por
muito tempo permaneceram ali e que de repente não era do interesse deles.
Então muitas pessoas hoje no interior ou na cidade ficam padecendo porque
estas obras não tenham andamento e até mesmo estes recursos que são para
a agricultura não sejam desencadeados de certa forma no objetivo físico, na
qual se proponha o projeto em si.” O vereador Flamir colocou ainda. “Então
seria isso senhor presidente, nós queríamos, não é uma critica, e sim em forma
de cobrança, acho que os demais vereadores também, que o Município então
em cima destas pendências resolva, tem coisas mínimas, inclusive tem duas
aqui que falta três orçamentos, duas patrulhas agrícolas, para cada uma falta
três orçamentos de equipamentos. Então são coisinhas assim fáceis de
resolver e as vezes os dinheiro está lá na conta e depois de um bom tempo e
os agricultores necessitando disso. Então é isso que a gente faz o pedido para
que os demais vereadores se empenham e se resolva está situação, então
meu muito obrigado e uma ótima semana de trabalho a todos vocês. O
Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se na
Tribuna. “Inicialmente a minha saudação ao excelentíssimo senhor Presidente,
Marcos Antonio Pasa, em seu nome a minha saudação aos demais nobres
colegas vereadores e vereadora, também quero saudar nossa Assessora
Jurídica, doutora Jéssica, nosso diretor senhor Jerson, servidores desta Casa,
também representando a Rádio Sobradinho, Marcelo Dalhke e comunidade
que nos assiste. Também quero cumprimentar o presidente do Partido
Progressista, senhor Leandro Timm. O que me faz ocupar a Tribuna neste dia,
em mais uma sessão, é por três motivos. Primeiro, a Indicação número zero
setenta de dois mil e dezesseis, até na última sessão já fui procurado por
moradores da estrada da Cabana Santa Lúcia, uma entrada que vai da
propriedade do seu Jerônimo Alt até Geromildo Palhano, já foi feita uma
indicação e hoje eu fui obrigado a fazer mais uma indicação porque os
moradores, as pessoas da Coloninha, do Sitio, do Taboãozinho me procuram,
este final de semana eu estive conversando com o pessoal do Taboãozinho
também e pela indignação dos moradores, dos agricultores. Todos os senhores
estão sabendo que de vinte e cinco e vinte e sete de novembro acontecerá o
vigésimo terceiro Rodeio Crioulo intermunicipal promovido pelo CTG Herdeiros
da Tradição e até neste momento eu quero deixar o convite, convidar todos os
nobres colegas vereadores, vereadora e a comunidade para que vocês boleiam
a perna lá na Coloninha que nós estaremos lá para receber em nome do patrão

Edenílson, vice patrão Jair, as esposas, que a gente vai star lá mais uma vez
para receber todos vocês e a gente gostaria de receber vocês com uma
estrada em condição para que vocês que se desloquem aqui da cidade, que
vem de outros municípios também sejam bem recebidos. Me chama a atenção,
assim, todos nós sabemos que tem chovido bastante, só que, agora na
semana passada, foi quinta ou sexta-feira tinha uma máquina lá na Coloninha,
uma retro escavadeira, e tem, não é toda a estrada que tem problema, vários
pontos que seriam fáceis de recuperar até com uma retro escavadeira, era
chegar falar com o proprietário, pegar uma concha ali no barranco e ali
solucionava o problema, a gente fica triste assim por que nos estamos
perdendo na Coloninha, no Sitio, no Taboãozinho, tem vários agricultores que
plantam trigo e os caminhoneiros estão se recusando a trazer este trigo para o
Arroio do Tigre, estão levando para Tunas, porque a estrada de Tunas está
muito melhor do que a nossa e o município de Tunas todos nós sabemos que
tem muitas dificuldades, só que lá é turno integral, lá não tem turno único, o
nosso Arroio do Tigre aqui meio turno desde o mês de maio, segundo ano
consecutivo. Então a gente está pedindo ao senhor Prefeito, Secretário de
Obras, para façam uma visita, de uma passada ali para olhar a situação das
estradas para que seja recuperada e também nesta indicação também pedido
que foi feito em nome da população do Lagoãozinho, Taboãozinho, da Lomba
Alta até a divisa com o Segredo, lá no Tamanduá, que está péssima aquela
estrada, ontem eu estava lá no Taboãozinho e mais uma vez eu vou dizer para
os senhores, pra senhora, os moradores estão apavorados, eles não sabem
mais, está chegando o final do ano mais uma vez e eles estão recuperando as
estradas. Na Coloninha o motorista do ônibus escolar, seu Adilson Kautzmann
pegou o trator dele e trabalhou um dia todo na semana passada recuperando a
estrada, por que ele é motorista de ônibus da Empresa Bolfe e eles não
querem que ele entre, tem umas estradas lá que não tem como entrar e os
pais, os pais dos alunos vem lá e querem que ele vai buscar os alunos e não
tem condições de entrar, então ele pegou o trator e quero que fique registrado,
parabéns a este motorista, que fez esta estrada, e aqui hoje nos temos o
Delmar, meu colega vereador que tem caminhão e sabe da dificuldade, de
quando é um pneu? As peças? Tudo dos caminhões, nós com carro pequeno
dá problema, os caminhões, os ônibus, então isso aí pega uma retro
escavadeira, pega o pessoal aqui, pega uma pá, e se está difícil a situação,
vamos trabalhar. Também a iluminação pública, até esta ali no meu carro a
nota, eu gastei cento e cinquenta reais hoje comprando lâmpada e o que vai

nas fluorescentes lá para colocar, eu vou ver se eu vou pagar uma pessoa
particular para colocar, faz três anos e meio que está queimada, e não sé só a
minha situação, a maioria dos agricultores de Coloninha, Taboãozinho,
Lagoãozinho, Lomba Alta e eles, quando a gente se encontra com eles, a
primeira coisa é estrada, é iluminação pública, é o que está acontecendo, o que
vocês estão fazendo lá meus vereadores, que isso, vocês são testemunhas de
tantas vezes que eu já ocupei esta Tribuna e a gente está pedindo, então a
gente pede mais uma vez que seja recuperadas estas estradas e a iluminação
pública também, que olhem bom bons olhos. Também eu não poderia deixar
de registrar, que hoje sete de novembro é dia do radialista, hoje nós temos um
radialista, seu Marcelo Dahkle que representa a Rádio Sobradinho, meus
parabéns, transmita o abraço a todos os seus colegas e das demais emissoras
de rádio também do nosso município de Arroio do Tigre e dos municípios
vizinhos, que muito bem animam e transmitem as notícias aqui da nossa
região, do nosso estado e do nosso Brasil e também não poderia deixar, pois
no dia de ontem, seis de novembro é mais um aniversário do nosso município
de Arroio do Tigre. O quinquagésimo terceiro aniversário de emancipação
político administrativa do nosso querido Arroio do Tigre, então em nome da
bancada do Partido Progressista, em nome do nosso presidente Leandro Timm
os nossos parabéns a todos os arroiotigrenses e vamos torcer que venham
anos melhores por ai, a partir de janeiro de dois mil e dezessete e que nosso
Arroio do Tigre desenvolva, como um povo lutador, todos os arroiotigrenses e a
gente torce pelo melhor e para finalizar eu quero desejar a todos uma boa
semana de trabalho e que Deus, nosso senhor acompanhe a todos nós e
nossas famílias, muito obrigado”. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente
da Casa marcou a próxima reunião ordinária para o dia vinte e um de
novembro, às dezoito horas e encerrou a reunião.

