1356ª Sessão Ordinária
Aos quatro dias do mês de abril 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: Ademir Jank, Flamir Schneider,
Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes,
Evaldir Jacob Dries 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 Flamir Schneider para efetuar a
leitura bíblica. Após a leitura, o Presidente dispensou a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quinquagésima Quinta foi
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao diretor que fizesse a
leitura das correspondências recebidas. Ofícios do Executivo Municipal
encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência os Projetos
nº 024/2016, que cria cargos, integrantes no quadro de cargos e funções
públicas na Lei Municipal nº 2043/2010, e dá outras providências; Projeto de
Lei nº 023/2016, que cria cargos, integrantes no quadro de cargos e funções
públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências; Projeto de Lei nº
026/2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de quarenta e nove mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos; Projeto de Lei nº 027/2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de
doze mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos; Projeto
de Lei nº 028/2016, que altera o valor do auxílio alimentação aos servidores
municipais e dá outras providências; e Projeto de Lei nº 029/2015, que concede
revisão geral e aumento real dos vencimentos aos servidores, professores, dos
proventos aos aposentados e das pensões, com base no artigo trinta e sete,
inciso X da Constituição Federal, e dá outras providências e Oficio da Vice
Prefeita em exercício esclarecendo que não será encaminhado projeto para
abertura de Crédito Suplementar e posteriormente a concessão de Subvenção
Social ao Hospital Santa Rosa de Lima alegando que o pedido encaminhado
seria uma mera sugestão, até mesmo porque o atendimento desta solicitação
estaria condicionado à observância das normas constitucionais, o que do
contrário restaria tal conduta contrária ao interesse público. Foi encaminhado

ainda em anexo o parecer solicitado pelo Município em relação ao ofício
encaminhado, que segundo o Executivo reforça ainda mais o exposto acima,
inclusive com fundamentações constitucionais, principiológicas, além de alertar
sobre a Lei nº 9.504/97. Ordem do Dia: Indicação nº 026/2016; Indicação nº
027/2016; Projeto de Lei Legislativo nº 002/2016; Projeto de Lei nº 021/2016;
Projeto de Lei nº 026/2016 e Projeto de Lei nº 027/2016. Foi solicitada a leitura
da Indicação nº 026/2016 de autoria do vereador João Odilar Nunes indicando
ao Executivo que efetuasse a recuperação da estrada na Linha Paleta,
passando pelas localidades de Sitio Baixo, Sitio Alto, Coloninha até a divisa
com o Município de Tunas devido ao péssimo estado de conservação das
mesmas. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno
da Casa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura
da Indicação nº 027/2016, de autoria do vereador Leandro Timm, indicando
que fosse recuperada a estrada localizada nos fundos do Posto de
Combustíveis M&R, na RST 481, pois o local estaria intransitável e teria um
morador residente no local que seria idoso e estaria necessitando de
constantes cuidados médicos, devido a cirurgia realizada a poucos dias. Após
a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a
Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura do Projeto
de Lei Legislativo nº 002/2016, que concede revisão geral e aumento real dos
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, com base no artigo
trinta e sete, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências e a
leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o relator do projeto,
vereador Delmar Schanne disse que o projeto foi elaborado pela Mesa Diretora
da Casa e estaria em conformidade com o estabelecido em Lei, sendo que
neste ano foi concedida a revisão geral de dez vírgula setenta e dois por cento
mais quatro vírgula vinte e oito por cento de aumento real, perfazendo um total
de quinze por cento e finalizou pedindo pela aprovação de todos os colegas.
Como não houve mais colocações, os projetos foram encaminhados à votação
após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 022/2016, que
autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a empresa DF Calçados LtdaME e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão a vereadora
Viviane Redin Mergen relatora do projeto colocou que a proposta trata de
autorização para que o Executivo conceda incentivo a empresa citado na forma
de pagamento de aluguel no valor de um mil oitocentos reais mensais. Colocou
ainda que em visita na empresa ficou constatado a falta de espaço físico, onde

não haveria nem um escritório montado pela falta de espaço. Finalizou dizendo
que o atual local está com o contrato de aluguel vencendo e com isso a
empresa poderá aumentar o número de empregados e gerando mais renda ao
município. O vereador Leandro Timm manifestou-se favorável ao projeto
dizendo que em visita com colegas também constatou que o espaço seria
insuficiente e na parte da tarde de hoje ele e mais alguns colegas estiveram
visitando as novas instalações da empresa, que segundo o vereador seriam
maiores e mais amplas, podendo assim ampliar o número de funcionários em
breve. O vereador Flamir Schneider colocou que esteve junto na visita com os
colegas e constatou também que o local seria amplo e iria acomodar melhor a
estrutura da empresa. Colocou ainda que deverá ser feita uma alteração no
endereço da empresa, pois não seria mais a que constaria no projeto e sim na
Rua Dom Guilherme Muller, número quinhentos e quarenta e oito. Finalizou
que a lei de incentivos do Município já teria beneficiado a várias e empresas e
que no futuro também iria beneficiar muitas outras e que sempre teria o apoio
desta Casa e da municipalidade. O vereador Delmar Schanne colocou que não
teria duvidas sobre os benefícios que o projeto traria ao município, pois todos
os colegas vereadores conheciam o trabalho que seria desenvolvido pela
fábrica e pelos ateliers de calçados instalados no município. Disse ainda que
há vários anos vem questionando os critérios para escolha dos locais para
instalações destas fábricas, pois segundo o vereador a empresa quando da
instalação da empresa deveria solicitar o espaço, com a metragem que
necessitaria e a Administração ai promoveria uma chamada pública para ver a
disponibilidade de locais para locação. Salientou que da maneira como esta
sendo realizado nem todos os proprietários de locais tem tido a mesma
oportunidade e a Administração deveria efetuar a abertura de uma
concorrência pública para a locação dos prédios por um valor menor. O
vereador presidente da Casa, Marcos Antonio Pasa disse que iria se
manifestou dizendo que a Câmara de Vereadores estaria sendo conivente com
a situação e aprovado projetos sem os mínimos critérios e critérios pessoais
para atender a parceiros. Colocou ainda que dos projetos aprovados nenhum
esteve acompanhado do plano de trabalho da empresa, onde a alegação das
mesmas é que irão aumentar o número de funcionários e ai trabalham dois a
três meses, ganham incentivos, fecham as portas, não pagam os
trabalhadores. Disse ainda que ainda neste mês iria solicitar ao Executivo a
relação das empresas beneficiadas por incentivos e sua prestação de contas e

se o Município estaria buscando o reembolso dos incentivos pagos as
empresas que hoje não atuam mais e foram beneficiadas conforme determina
a Lei. Concluiu dizendo que seria favorável ao projeto, mas que teriam que
serem revistos os critérios. O vereador Delmar concluiu dizendo que os
critérios existiriam e que a empresa que recebesse os valores e não cumprisse
com o que determina a Lei poderia ser executada pelo Município. Como não
houve mais colocações o Presidente encaminhou o projeto para votação após
o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 026/2016, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar de quarenta e nove mil duzentos
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos e a leitura do parecer. Colocado
em discussão o vereador Delmar Schanne, relator do projeto disse que o
projeto apenas faria uma readequação de valores dentro das rubricas da
Secretaria de Assistência Social e outra adequação por excesso de
arrecadação dentro do orçamento da Secretaria de Saúde. Como não houve
mais colocações o Presidente encaminhou o projeto para votação após o
intervalo. Por fim, foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 027/2016, que
autoriza o Poder Executivo a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir
Crédito Especial no montante de doze mil oitocentos e noventa e sete reais e
sessenta e seis centavos e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o projeto trata da
abertura de inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito
especial de valores que deverão ser utilizados na Secretaria de Educação e
Cultura para apoio a creches e Programa Brasil Carinhoso do Fundo Nacional
da Educação. Finalizou dizendo que os valores são oriundos de superávit
financeiro em conta bancária e de excesso de arrecadação. Como não houve
mais colocações o Presidente encaminhou o projeto para votação após o
intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 002/2016, que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto
de Lei nº 021/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 026/2016, foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário e por fim colocado em votação o Projeto de Lei
nº 027/2016, que também foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador Leandro Timm para
manifestar-se. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade
que nos assiste, imprensa escrita e falada. Que me trás a Tribuna hoje

primeiramente é fazer um agradecimento a secretaria de obras, se o colega
vereador Guegue me permite, ontem estive na comunidade de Cristo Rei no
Taquaral, onde foi realizado uma festa, onde que depois de três anos
conseguimos andar em uma estrada boa. Guegue, então tu leva os meus
parabéns para a secretaria de obras, que a gente gostaria ver não só a do
Taquaral, mas como as de todas as outras comunidades do jeito que foi feito
essa, então leva os meus parabéns para a secretaria de obras, para a Prefeita
em exercício, Vânia. A gente também não vem aqui só para criticar, quando a
coisa, quando eles fazem e toda a população que se dirigiu para lá ontem viu, é
uma estrada em prefeitas condições, então tu leva os agradecimentos desse
vereador e também agradecer a comunidade do Cristo Rei, Guegue que o
senhor é de lá a minha esposa a família também é de lá onde estivemos
prestigiando a belíssima festa ontem lá, agradecer também a presença dos
vereadores quer estavam lá que foi uma bonita festa, como o Guegue diz,
Guegue uma bonita festa. também na última sexta-feira tivemos a grata
presença do deputado federal Covatti Filho que esteve aqui em Arroio do Tigre,
mas precisamente nesta Casa. Covatti Filho, onde eu e o vereador Flamir
trabalhamos para eles na eleição passada, fez oitocentos e sessenta e nove
votos se não me falha a memória Flamir. Veio trazer uma ótima noticia para
nossa comunidade, uma emenda parlamentar no valor de duzentos e cinquenta
mil para o tão sonhado centro de convivência do idoso, então com esses
duzentos e cinquenta mil que já ta liberado lá na Caixa, faltando só alguns
detalhes do projeto que nós estamos vendo com a Camila, então já são
setecentos e cinquenta mil que este deputado já colocou na nossa região em
dois anos para cá, foram duzentos e cinquenta é para a quadra ali na Linha
Tigre que o Flamir conseguiu duzentos e cinquenta mil reais para calçamentos
que até hoje nós estivemos visitando eu, seu João Odilar e o Flamir na
Comunidade Evangélica, onde está praticamente pronta, faltando apenas trinta
metros em direção ao cemitério, está é uma reivindicação antiga daquela
comunidade que a mais de vinte anos vinha pedindo, vinha pedindo e não
acontecia, então agradecer imensamente a presença do deputado Covatti,
aonde eu e o vereador Flamir trabalhamos para ele. Preciso falar da minha
indicação que eu fiz hoje, que seja recuperado com urgência para quem não
sabe atrás do Posto M&R, aqui na quatro oito um, existe um morador lá, seu
João Konzen, oitenta e sete anos, que volta e meia ele precisa de atendimento
médico, é uma pessoa já com bastante idade, debilitado e hoje me informaram

que tá rolando um vídeo no facebook, eu tirei uma foto para mostrar para
vocês, o transporte que ele tá fazendo até chegar na casa dele, de carrinho de
mão, de carinho de mão, pelo amor de Deus gente, oitenta e sete anos. Tenho
também informações que esses dias o SAMU foi lá e o seu João precisou de
atendimento o SAMU foi lá e atolou, não conseguiu sair, teve que chamar uma
retro para tirar o SAMU de lá se não fosse o SAMU, seu João com certeza já
não estaria aqui. A gente fica aqui meio na indignação também e depois Dries
vou te passar esta foto para ti que leve para a Administração, para a Vânia que
com certeza ela vai olhar com bons olhos e amanhã ela vai arrumar essa
estrada, porque não tem condições pessoal, uma pessoa de oitenta e sete
anos sendo levada, ela veio do hospital sendo levada de carrinho de mão para
casa, pois os táxis não conseguem chegar até a casa dele então fica aqui
minha indignação depois eu vou passar essa foto para ti seu Dries, para que o
senhor leve para o Executivo pelo menos para que amanhã ou depois eles dão
uma alisada, pelo menos dão uma alisadinha pelo menos para o táxi chegar ou
para o SAMU amanhã ou depois chagar a dar uma coisa nesse senhor com
oitenta e sete anos e também eu tirei um compartilhamento aqui onde diz: ‘meu
deus não acredito que vocês estão levando teu pai para casa do hospital com
um carrinho de mão por não ter estrada’. Então fica aqui minha indignação.
Desejo a vocês uma ótima semana, que Deus nosso senhor nos guie
obrigado.” O presidente não tendo mais nada a tratar, marcou próxima reunião
ordinária para o dia onze de abril, segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a
reunião.

