
1310ª Sessão Ordinária
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezoito
horas e seis 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 João Odilar Nunes para efetuar 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 Nona foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a
leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Recebidas: Solicitação do
vereador Leomar Guerino Fiúza para que seja repassado o montante de dois
mil e quinhentos reais para a Cooperativa Escolar Cooperdickel para
construção de uma estufa com irrigação, para produção e comercialização de
mudas de hortaliças; Solicitação da Associação dos Moradores do Bairro
Limberger montante de cinco mil reais para aquisição de cadeiras para Centro
Comunitário; Solicitação do Clube da Gasolina de valores para projeto de
reforma da Cabana da Brigada Militar de Arroio do Tigre; e Convite para
lançamento de projeto Família Escola Juntos pela Educação no dia vinte e
cinco de outubro, às dezenove horas na Escola Municipal Ervino Alberto
Guilherme Konrad de Linha São Roque onde haverá apresentações artísticas
e culturais em comemoração ao dia da família, das crianças, dos professores e
dos funcionários. Ordem do Dia: Indicação nº 042/2014; Pedido de Informação
nº 013/2014; Pedido de Informação nº 014/2014; Proposição nº 004/2014. O
presidente solicitou a leitura da Indicação nº 042/2014 de autoria dos
vereadores da bancada do Partido Progressista, para que dentro das
possibilidades fossem recuperadas através da Secretaria de Obras e Viação
as estradas de Linha Floresta, Linha barrinha e Linha Travessão.  Após a
leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme
determina o Regimento Interno. Foi lido o Pedido de Informação nº 013/2014
de autoria do vereador presidente, Marcos Antonio Pasa, solicitando o envio da
relação dos nomes das pessoas que efetuaram pedidos para a realização de
fontes drenadas e as que efetivamente foram atendidas pela Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no período de janeiro do ano
passado até setembro do corrente ano. Colocado em discussão o presidente
passou os trabalhos da Mesa ao vice para manifestar-se. O vice assumindo
convidou o presidente para manifestar-se a respeito do pedido. O presidente
colocou que o pedido era bem objetivo, pois estaríamos chegando ao verão e



segundo o vereador teria conhecimento que vários pedidos de abertura de
fontes drenadas teriam sido encaminhados ao Executivo e os vereadores não
teriam conhecimentos sobre quais foram executadas e quais não. Finalizou
colocando que o objetivo era ficar mais próximo aos agricultores e as
comunidades, pediu pela aprovação do Pedido. A vereadora Viviane Redin
Mergem disse ser favorável ao pedido, pois nas comunidades de Sitio Novo,
Sitio Alto existiriam grandes problemas com a falta de água. Disse anda que
teria conhecimento de pedidos feitos diretamente ao Secretário e que não
foram atendidos. O vereador João Odilar Nunes colocou que o correto seria
em todas as comunidades existirem pelo menos uma fonte drenada, onde
beneficiasse de três a quatro famílias, pois quando não falta energia elétrica
não há água de poço artesiano. Encerrou colocando ainda que a água de fonte
drenada seria pura e de boa qualidade. O vereador Evaldir Dries colocou que
nas proximidades da residência de Miro Concatto foi construída uma fonte
drenada e que iria beneficiar cerca de doze tomadores e ainda na localidade
de Sitio Alto já teria um projeto que irá beneficiar mais nove famílias conclui o
vereador.       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 014/2014 de autoria do vereador Flamir Schneider
solicitando que sejam enviadas explicações sobre o motivo pelo qual não
houve a devolução de valores em caução no projeto Minha Casa Minha Vida
Rural, onde segundo informações de dezoito beneficiários, apenas oito
receberam a devolução do montante, restando os demais. Colocado em
discussão o vereador disse que foi procurado por cerca de dez agricultores que
do total de dezoito beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida Rural,
somente oito receberam o valor da devolução. Finalizou colocando que
gostaria que o Executivo desce uma explicação aos agricultores ou a esta
Casa, para poder orientar aos beneficiados que ainda não receberam o valor
de volta. Como não houve mais colocações foi colocado em votação o pedido
que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lida a
Proposição nº 004/2014, que propõe a alteração da alínea a do artigo vinte e
um, da Lei Municipal nº 2043/2010, que estabelece o plano de carreira e
remuneração do Magistério Público do Município de Arroio do Tigre, e institui o
respectivo quadro de cargos e funções, e dá outras providências de autoria do
vereador presidente Marcos Antonio Pasa, propondo a adequação conforme
determina o artigo sessenta e dois da Lei de Diretrizes Básicas da Educação
Nacional, onde consta que os professores formados no curso em nível médio
na modalidade normal podem exercer suas funções nas áreas de educação
infantil e de ensino fundamental anos iniciais. O presidente passou os



trabalhos da Mesa ao vice que convidou o vereador para discussão da referida
proposta. O vereador disse que caberia apenas reiterar os termos da
justificativa que seria ampla e que os colegas conseguiriam entender o teor e a
necessidade da alteração da lei e finalizou fazendo uma citação do jornalista
Alexandre Garcia, “é preciso formar professores, de excelência e atraí-los com
remuneração alta, escola não é brincadeira, não é passatempo, não é depósito
de criança porque os pais estão trabalhando, é o lugar mais importante de um
país sério.” Pediu pela aprovação dizendo que ainda é tempo de valorizar a
educação e os educadores. Como não houve mais colocações a proposta foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o presidente convidou o vereador Flamir
Schneider “Senhor presidente demais colegas vereadores diretor Jerson, Marli,
comunidade aqui presente os meios de comunicação aqui também do nosso
município. Faço o uso da tribuna hoje, devido ao fato que aconteceu neste final
de semana, daria até para dizer que é uma tragédia, o vendaval que aconteceu
no nosso município e outros municípios também. Devido isso a gente gostaria
que o Executivo depois da apuração dos prejuízos totais do nosso município,
na área da agricultura principalmente que as regiões mais afetadas foram
Progresso, Paleta, Sito Baixo, Taboãozinho, Sitio Alto, Coloninha, lá em cima
do levantamento seja decretado a situação de emergência parcial para essa
região para que os agricultores tenham  uma ajuda para amenizar os prejuízos
porque teve prejuízo na agricultura teve prejuízo nas estradas teve prejuízo nas
propriedades das famílias com perdas, destelhamentos, em cima disso que o
executivo auxilie essas famílias com material, com máquinas para que essas
pessoas essas famílias consigam com o passar do tempo voltar ao normal com
sua vida ao normal porque é difícil o depoimento de muitas famílias que
tiveram prejuízos principalmente em suas casas, galpões, pavilhões e o
mínimo que eu imagino que deveria que com certeza o executivo vai
providenciar que seja decretado estado de emergência que em cima do
decreto de emergência o município consegue ajuda e conseguindo ajuda
consegue ajudar essas famílias dessas comunidades que estão passando por
serias dificuldades devido a esse acontecimento vamos dizer assim esse
vendaval do ultimo  final de semana. Então é isso que a gente gostaria de
deixar aqui e se manifestar na tribuna que o executivo estude essa
possibilidade e faça esse decreto de emergência depois que o levantamento
for feito pela comissão pelo conselho municipal ai da Defesa Civil da minha
parte muito obrigado e uma boa semana a todos”. O presidente convidou o
vereador Delmar Schanne para ocupar o espaço da tribuna. “Senhor
presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, funcionários dessa



Casa, demais pessoas que nos assistem. Um dos assuntos que me trazem até
esta Casa hoje é o êxito da COP 6 semana passada que foi desenvolvido na
Rússia gostaria de salientar a participação do deputado Marcelo Moraes e
mais quatorze representantes do estado que estiveram a semana toda na
Rússia debatendo e tentando participar de forma ou outra onde pudessem ser
atendidos os requisitos dos produtores de tabacos do Rio Grande do Sul e com
muita alegria venho até essa Casa e me solidarizo com esse deputado, com o
êxito que tiveram, pois não houve modificação no artigo dezessete e dezoito
por consenso entre os países que lá participaram, dizia ali que se eliminaria o
crédito aos produtores esse mesmo não foi aceito também falava que onde se
propuseram a reversão da área plantada de tabaco, área agrícola também não
foi aceita então este manifesto que eu faço nessa Casa junto a esse deputado
que tantos votos colheu juntamente com seu pai nesse município nessa região
que já imediatamente após a eleição foi até a Rússia defender os produtores
de tabaco, bandeira que este defende fica aqui o meu registro a não
participação de nenhuma pessoa do governo do estado lá nesse seminário ou
nessa COP então de certa forma fica aqui minha indignação tinha apenas um
deputado do partido do governo mas a parte do governo não teve secretariado
não teve ninguém lá que pudesse defender os produtores de tabaco do Rio
Grande do Sul e porque não falar em Brasília. Outros assuntos que me trás
nessa Casa e que também não quero me deter muito, pois acho que não vale
a pena as colocações da vereadora Viviane na sessão passada onde dizia da
incompetência da Secretaria da Assistência Social, acredito vereadora que
essa incompetência seja herança do governo passado, incompetência essa
que pra isso que estamos no CADIN até hoje, pela terceira, quarta ou quinta
vez onde vocês do governo passado deram obras que nem se quer material
teve, assinaram obras que até hoje não foram concluídas, então esse governo
ta tratando para concluir as obras que vocês assinaram por prontas até hoje e
a questão da Secretária da Assistência Social talvez procure no Portal da
Transparência, talvez o Jerson possa te ajudar a procurar se descobre o nome
da Secretária. Seu presidente também gostaria de colocar aqui deixar a minha
insatisfação com o documento que está que vi até a prefeitura talvez o senhor
não teve conhecimento, mais eu farei que a partir de amanhã esteja em suas
mãos e para que o senhor tome as decisões junto com o jurídico dessa Casa
onde pessoa ou pessoas levianas, mal caratês usaram o nome da Câmara de
Vereadores para fazer denúncias ao Tribunal de Contas, não sou contra que
se faça denúncias, mas que não se use o nome dessa Casa, então gostaria
senhor presidente que o senhor através do nosso jurídico, fossem tomadas
providências cabíveis independente de quais sejam se descobrissem e se



achassem um meio porque usaram a Câmara de Vereadores de Arroio do
Tigre como denunciante, então eu faço parte da Câmara e não fiz denuncia
nenhuma gostaria nem de estar falando isso aqui mas eu queria pela
integridade dessa casa pelos tantos anos que estivemos aqui vocês são
vereadores também e que dêem uma olhada nesse documento que poça
tomar as providências o mais breve possível. Outra situação e por último
também quero colocar umas palavras e me solidarizar com as famílias que
foram atingidas em diversos distritos do nosso município principalmente no
distrito da Coloninha, do Sitio Alto, distrito de Progresso, da Linha Ocidental
que foram atingidas pelo temporal consegui fazer umas visitas no dia de ontem
e tenho certeza vereador Flamir que muitas visitas foram feitas hoje e que uma
equipe ou outra estão percorrendo todas as localidades atingidas e inclusive já
tenho informações que tem cinquenta e oito famílias cadastradas então é
valida a preocupação de vocês da bancada da oposição mas com certeza o
executivo já está atento né sem duvida nenhuma na medida do possível vai ser
decretado estado de emergência porque eu acredito que a calamidade que
atingiu nosso município e municípios vizinhos vai prejudicar sim já está
prejudicando muitas propriedades muitas famílias e sabem que muitas
localidades estão sem luz com certeza estão ficando sem água né e muitas
estavam se acesso acredito que a secretaria de obras deve ter feito hoje o
trabalho para que de acesso pra a grande maioria das propriedades não
dependeria só da secretaria de obras mas sim muitas coisas das companhias
de redes elétricas AESUL e CELETRO pelo que eu vi ontem e vi hoje muitas
arvores caídas por cima da rede de luz e ai trancado o transito como conversei
hoje de manhã com o vereador João Odilar a mesma situação na Coloninha
então depende da companhia elétrica então acredito que o executivo está
atento sim com suas equipes percorrendo e o mais breve possível vão ter esse
levantamento muito obrigado senhor presidente senhores vereadores e
tenham todos uma ótima semana”. Não tendo nada mais a tratar, o Presidente
marcou a próxima reunião ordinária para o dia dez de novembro, às dezoito
horas e encerrou a reunião em nome de Deus.   


