1363ª Sessão Ordinária
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e quatro 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 a vereadora Viviane 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 Sexagésima Segunda foi aprovada por unanimidade. Em
seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Oficio
da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre convidando para o VI
Encontro de Lideranças e Integração das Agricultoras no dia dezessete de
junho, no Salão Paroquial Católico. Ordem do Dia: Indicação nº 045/2016;
Indicação nº 046/2016; Indicação nº 047/2016; Projeto de Lei nº 046/2016. O
presidente solicitou a leitura da Indicação nº 045/2014 de autoria do vereador
João Odilar Nunes do Partido Progressista, para que dentro das possibilidades
fosse recuperada através da Secretaria de Obras e Viação o acesso a
propriedade de Nilton de Lima e o conserto da iluminação pública em frente a
sua residência na Rua Getulio Vargas, na Vila Mohr. Foi lida a Indicação nº
046/2016 de autoria do vereador Leandro Timm do Partido Progressista
indicando que dentro das possibilidades a Secretaria de Obras e Viação efetue
a recuperação da Rua Capitão Paulino Billig e da Rua Pedro Seitenfus devido
ao péssimo estado de conservação das mesmas. Foi lida a Indicação nº
047/2016 de autoria da bancada do Partido Progressista solicitando que a
municipalidade estenda o benefício do vale alimentação aos Conselheiros
Municipais, por entender que os mesmos desempenham um trabalho de
relevância ao Município e também seriam servidores municipais e
merecedores. Após a leitura das Indicações, o presidente colocou que seriam
encaminhadas ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. O
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 046/2016, que autoriza o
Poder Executivo à contratação emergencial de Professores para substituição
de Licença Gestante. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm, autor
do pedido de vistas na sessão anterior disse que teve esclarecida suas duvidas
hoje pela parte da tarde. Esclareceu ainda que o projeto visava à contratação
de cinco profissionais para atender a substituição de licença gestante e
encerrou pedindo pela aprovação. O vereador Flamir Schneider colocou que
seria contrário ao projeto como já havia manifestado na sessão passada por
entender que teria no quadro de servidor, algum profissional para esta
substituição. Como não houve mais colocações, o Presidente encaminhou a

votação após o intervalo regimental. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
046/2016 que foi aprovado por sete votos favoráveis e um contrário do
vereador Flamir Schneider. Tribuna. O Presidente convidou o vereador Leomar
Guerino Fiúza para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, comunidade
que está presente, doutor Vâner. Eu quero aqui relatar o que passou essa
semana devido o uso da tribuna que fiz na semana passada e dizer para os
colegas vereadores que procurei o Executivo, procurei a Secretária da Saúde,
com referência o que se tratava no que diz respeito ao trabalho dos médicos
concursados e contratados pelo nosso município. Pois bem referente ao que foi
se levantado que alguns médicos não estariam cumprindo horário ao qual
estariam contratados e vinculados a secretaria o que muito prontamente fui
atendido pela secretaria da saúde onde que tivemos uma reunião hoje a tarde
no qual foi me passado quer os médicos a partir de hoje serão orientados a
baterem o ponto o ponto vai ser eletrônico já deveria ter tido a algum tempo
atrás e a partir disso os médicos que não cumprirem serão notificados e
posteriormente serão tomadas as atitudes pertinentes na forma da lei então eu
acho que o começo já foi feito e se os vereadores a comunidade também quem
assistiu televisão teve na imprensa esse problema aqui como eu tinha dito
felizmente ou infelizmente foi levantado esta questão na hora certa eu acho
que não é simplesmente a opinião do vereador Leomar mas sim é uma
questão publica então que nós temos que levar em conta também porque isso
não é só eu quer to falando isso é que tá na imprensa agora Santa Maria se
eu não me engano são trezentos e tantos médicos e muitos deles estriam
sendo pagos para atuarem nos seus consultórios então eu acho que se a
pessoa entender por bem e fizer concurso para trabalhar no município ela tem
que cumprir o horário no município para que as pessoas não fiquem a mercê
de atendimento a espera de atendimento então por hora eu me dou satisfeito
pelo que foi prometido a ser feito junto a secretaria da saúde e eu vou ficar
atento peço que os nobres vereadores também sei que muitos de vocês
unanimemente todos são favoráveis que as pessoas trabalham porque eu não
acho justo uma enfermeira ta trabalhando no posto e tem que cumprir o horário
e ela também frequentou sala de aula, ela frequentou universidade, então os
médicos também tem que cumprir se não achar interessante cumprir horário
então que atenda no seu consultório meu muito obrigado.” O vereador Flamir
solicitou um aparte” O vereador Leomar concedeu o aparte. Flamir. “Eu tive
vendo nos últimos dias também essa questão de horas dos médicos e também
tenho visto que algumas prefeituras tão adotando ali o pagamento de horas
trabalhadas conforme o médico trabalha quatro horas recebe às quatro horas
então há essa situação não só aqui em Arroio do Tigre, mas é uma situação
que está acontecendo no Rio Grande do Sul, até no Brasil essa questão do

cumprimento das horas por parte dos médicos nos postos de saúde. Então vejo
que teve municípios que com certeza tava com essa dificuldade e estão
achando a solução de fazer o pagamento perante horas trabalhadas, então
temos de exemplo a Prefeitura de Caxias do Sul é uma que paga por hora
trabalhada, mas é uma situação bem complicada para o nosso município e
para toda a região, eu acredito que o problema Leomar é de todos os
municípios praticamente que acontece isso, mas vejo que há uma saída para
essa situação e então cabe nós como fiscalizadores ficar acompanhando ai
esse processo desse cumprimento de horas e também esta questão que os
outros municípios adotaram de fazer o pagamento por horas trabalhadas fica ai
a sugestão de repente para nós e para o Executivo discutir essa possibilidade
ai de fazer esse pagamento por hora trabalhada conforme alguns municípios ai
já tem sido feito meu muito obrigado.” O vereador Leomar prosseguiu. “Com
certeza Flamir só para complementar o que o Flamir coloca ai claro que é
obrigação nossa buscar alguma saída só que nós temos que ter o cuidado
claro também de nós não fazer uma lei ou de repente o executivo não mandar
para esta Casa, mas uma lei para legalizar o que já tinha o que já tava
acontecendo porque no que se desrespeita ao atendimento eu acho que nós
temos que prima pelo bom atendimento nós não podemos contratar pessoas
para trabalhar duas ou três horas por dia e continuar aquele atendimento que
vinha sendo feito muitas vezes não da para citar nomes mas tem alguns de
pessoas que trabalham no posto ou frequentam também relatando que
médicos atendem fazem uma consulta e dez quinze minutos então acho que
nós não podemos pagar dessa forma ou tentar fazer dessa forma porque é um
risco porque nós podemos correndo em vez de ta melhorando o atendimento
mas ta piorando.” O vereador Delmar Schanne solicitou um aparte. “Só para
contribuir vereador eu vejo que a questão, ela é muito complicada que não tem
como a secretaria da saúde contar a hoje não vou fazer nem uma hora lá no
sitio nem uma hora vou fazer lá daí as pessoas estão esperando ou vão lá
fazer uma hora e vão embora as pessoas não vão poder contar e outra quando
tu faz o concurso público existe a lei dizendo então nós não podemos fazer
concurso público uma lei e agora altera o jogo quando ta ocorrendo o jogo,
então tem profissionais agora sendo chamados alguns foram chamados para
trabalhar com a lei do concurso público, então nós terias que ter alterado o jogo
durante o jogo ocorrendo, então no meu entendimento a pessoa chega lá ta
muito frio vou trabalhar só uma hora tenho outro compromisso vou trabalhar só
uma hora, então e as pessoas que estão lá para ser atendida como é que fica
atende uma pessoa três pessoas em uma hora e tem mais seis para atender
ai o pessoal trabalhar uma hora e vou embora me paga essa hora e ta bom
então assim eu acho que é muito complicado e eu acho que fica contra a lei do
concurso publico.” O vereador Flamir manifestou-se novamente dizendo. “Só
para esclarecer na verdade minha opinião foi o que ta acontecendo em alguns

municípios até citei o exemplo da Prefeitura de Caxias do Sul que lá os
médicos se trabalhar duas horas vão receber por duas horas, se trabalhar por
oito horas vão receber por oito horas então é a titulo o que está acontecendo
em alguns municípios né então para socializar essa informação para os demais
vereadores ai.” O vereador Leomar prosseguiu. “eu agradeço a contribuição
dos colegas vereadores e entendo que nós vamos ter muito trabalho pela
frente eu acho que se essa moda pega ai pode ter certeza que nós vamos
trabalhar muito, muito obrigado.” João Odilar Nunes Excelentíssimo senhor
presidente desta Casa, doutor Marcos Pasa, em seu nome e minha saudação
aos demais nobres colegas vereadores e vereadora, nossa Assessora Jurídica
senhorita Jessica, nosso diretor, o Jerson, secretaria Marli, demais funcionários
da Casa, Magali Drachler representando Rádio Gazeta e Jornal Gazeta da
Serra, o Marcelo Dahlke, Rádio Sobradinho, demais pessoas que estão nos
prestigiando em mais uma sessão ordinária aqui na nossa Câmara Municipal
de Vereadores. Estou ocupando a tribuna e o primeiro assunto é sobre uma
indicação a indicação de numero zero quarenta e cinco de dois mil e dezesseis
quero dizer a senhores, senhoras que fui procurado por um morador da Vila
Mohr, da Rua Getulio Vargas, senhor Nilton de Lima hoje de manhã ele me
convidou para ir fazer uma visita lá na sua residência e relatou que faz em
torno de três anos que ele tem uma fluorescente de iluminação publica e que já
fez vários pedidos para sua recuperação e ate o momento não foi recuperado e
também a estrada aqui da acesso a sua residência que quem tem que
recuperar é ele carrinho de mão plataforma de trator ali ele tem que recuperar
então pediu para eu fizesse essa indicação to fazendo e que dentro das
possibilidades a secretaria de obras e viação seja recuperado naquela estrada
e que seja recuperado também a iluminação publica também. A respeito da
indicação numero zero quarenta e sete de dois mil e dezesseis que leva o
nome dos quatros vereadores da bancada do Partido Progressista, que os
membros do Conselho Tutelar eu acho que são merecedoras também de
receber o vale alimentação, que essas pessoas não tem dia e não hora o frio,
noite a dentro as vezes acontece algum imprevisto eles tem que atender eles
sempre estão dispostos a trabalhar pela população Arroiotigrense, então a
gente pede que o Executivo olhe com bons olhos e estenda o vale alimentação
a essas pessoas que eles são merecedores. Terceiro assunto que desde o final
do ano passado a gente esta lutando levando a reivindicação ao deputado
Adolfo Jose Britto que preside a Comissão da Agricultura, Pecuária e
Cooperativismo da Assembleia Legislativo sobre o mormo que o nosso pessoal
do nosso CTG, nós temos três CTG aqui no Arroio do Tigre e a gente eu
também já fui patrão do CTG e a gente tá observando vendo a dificuldade que
nós temos tendo de os laçadores manter os seus animais pagando os exames
a cada sessenta dias que eles dizem sessenta dias mas na verdade são
quarenta e cinco dias porque a gente faz os exames levam aqueles dias tem

laçador que nem laçavam no rodeio ai e já se ia cento e poucos reais de
setenta e cinco a cento e poucos reais que tinham que pagar então a gente
sentia assim um desanimo total nos tradicionalista e as entidades estavam
muito preocupado e daí nos participamos final do ano passado me
acompanharam ate Porto Alegre meu colega vereador Leandro, diretor senhor
Jerson e eles me convidaram lá para participar da Comissão da Agricultura, ate
me convidaram para falar e eu falei lá em nome dos tradicionalista da nossa
região, da região centro serra e pedir providencia para que fosse estendido
para uma ano ate e felizmente na segunda-feira, dia seis de junho foi votado e
foi decidido que vai der de cento e oitenta dias agora, seis meses. Então ao
que foi colocado ate pelo Secretário da Agricultura, senhor o deputado Ernani
Polo que foram feito em torno de cento e oitenta mil exames nos equinos e foi
constatado positivo em torno de sessenta e dois animais que deu positivo
então a gente espera que cada vez diminua mais que a gente eu digo assim
que eu ate sou favorável a esses exames porque o cavalo é o amigo que nós
participamos dos rodeio e seria muito triste de nós participar de uns evento ai
com algum animal infectado né então a gente é favorável dos exames só que
seja estendido mais tempo então a gente eu quero nesse momento que fique
registrado nos anais dessa casa os agradecimentos ao deputado Adolfo José
Britto que lutou muito né defendeu a gente ligava para lá e pedia para
defender que no mínimo fosse de seis meses mas eu pedi que fosse um ano
né esses exames e a gente torce para que não aconteça mais nenhum aqui na
nossa região de caso positivo que porque eu sempre digo assim que o valor
que nós estamos pagando pelos exames é que os tradicionalistas pagavam os
tratos dos seus animais ai se torna uma esporte muito caro né tem pessoas
que principalmente do CTG do interior lá Coloninha do Sitio né que são a
maioria agricultor trabalham né todo mundo com dificuldade e ali tava indo
esse valor ai a cada sessenta dia eu agradeço o espaço e quero desejar boa
semana de trabalho a todos os senhores e senhoras muito obrigado.” Não
tendo nada mais a tratar, o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para
o dia vinte e sete de junho, às dezoito horas e encerrou a reunião.

