1345ª Sessão Ordinária
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às
dezoito horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em
Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam
presentes os demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar
Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes, Marcos Antonio Pasa,
Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
reunião, o Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para efetuar
a leitura da bíblica. Então dispensou a leitura da Ata da Sessão Extraordinária
anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a
Ata Centésima Nonagésima Terceira foi aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências
recebidas. Foi lido: Oficio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul encaminhando as Contas de Governo referente ao exercício de dois mil e
treze para julgamento da Câmara; Oficio da Associação dos Moradores do
Bairro Rutzen solicitando auxilio financeiro no montante de cinco mil reais para
melhorias no salão comunitário do bairro; Oficio do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei nº 111/2015, que autoriza a contratação
emergencial de serventes para atender necessidades da Secretaria de
Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 112/2015, que autoriza a contratação
emergencial de Merendeiras para atender necessidades da Secretaria da
Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 113/2015, que autoriza a contratação
emergencial de Monitores de Escola para atender necessidades da Secretaria
da Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 114/2015, que autoriza a contratação
emergencial de Professores para atender necessidades da Secretaria da
Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 115/2015, que autoriza a contratação
emergencial de Motoristas para atender necessidades da Secretaria da
Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 116/2015, que autoriza o Poder
Executivo a contratação emergencial por interesse público; Projeto de Lei nº
117/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por
interesse público; Projeto de Lei nº 118/2015, que autoriza o Poder Executivo a
contratação emergencial por interesse público; Oficio encaminhando para
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 104/2015, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e dezesseis; Oficio do
Clube Pró Segurança Pública de Arroio do Tigre solicitando auxilio financeiro

no montante de dois mil reais para manutenção da viatura da Brigada Militar do
município; Oficio do Executivo encaminhando para apreciação e votação o
Projeto de Lei nº 119/2015, que redefine cargo, integrante no quadro de cargos
e funções públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências; Oficio
da Associação do Coro de Arroio do Tigre solicitando as dependências da
Câmara para 14º Encontro de Coros que será realizado no dia doze de
dezembro. Ordem do Dia: Indicação nº 065/2015; Indicação nº 066/2015;
Indicação nº 067/2015; Pedido de Informação nº 021/2015; Pedido de
Informação nº 022/2015; Proposição nº 007/2015; Projeto de Lei nº 105/2015.
O vereador João Odilar Nunes solicitou que fossem incluídos na ordem do dia
os Projetos nº 111/2015, 112/2015, 113/2015, 114/2014 e 115/2015. Colocados
em deliberação do plenário, foram aceitos por unanimidade. O vereador
Leandro Timm solicitou que fosse incluído na ordem do dia também o Projeto
nº 119/2015. O presidente colocou que o mesmo ainda não teria sido
encaminhado a Comissão. O vereador insistiu para que fosse colocado em
deliberação do Plenário. O presidente então colocou em deliberação do
Plenário, que foi aceita a inclusão por unanimidade. Foi solicitada a leitura da
Indicação 065/2015, de autoria do vereador João Odilar Nunes solicitando que
o Executivo Municipal que dentro das possibilidades seja determinado ao
Departamento de Trânsito do Município a demarcação de área para
estacionamento de embarque e desembarque nas proximidades da empresa
Cauzzo/PróVida na Rua 25 de Julho, devido a dificuldade de estacionamento
em horário comercial, onde os veículos estacionam em fila dupla dificultando o
trânsito. Foi lida a Indicação nº 066/2015 de autoria do vereador Flamir
Schneider indicando que dentro das possibilidades seja feita a recuperação das
estradas em Linha Tigre e Linha Bernardy. Foi solicitada a leitura da Indicação
nº 067/2015 de autoria do vereador Leandro Timm solicitando que o Executivo
oficie o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem para recuperação
do acesso principal da cidade. Após a leitura das Indicações, o presidente
colocou que seriam encaminhadas ao Executivo conforme determinava o
Regimento Interno da Casa. Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº
021/2015 de autoria dos vereadores da bancada do Partido Progressista
solicitando informações ao Chefe do Executivo Municipal para que a Secretária
da Educação preste esclarecimentos sobre o cumprimento de horário da
servidora Rosmeri Hermes, que segundo informações tem desenvolvido
atividades de formadora de estudos em Seminário do Programa Nacional de

Alfabetização na Idade Certa, no município de Caxias do Sul e que seja
descrito como a referida servidora procedeu seu cumprimento de horário nos
dias cinco, seis e sete de outubro, vinte e um, vinte e dois e vinte e três de
outubro e dias onze, doze e treze de novembro em que esteve no local do
Seminário, bem como de que forma a sua carga horária é desenvolvida junto
ao serviço público municipal. Colocado em discussão a vereadora Viviane
Redin Mergen colocou que o pedido seria bem claro, onde a bancada do
partido gostaria de saber como é a carga horária da servidora que tem contrato
de vinte e duas horas em Arroio do Tigre e mais vinte e duas horas em
Sobradinho, onde a servidora seria formadora de estudos e não orientadora e
para isso receberia do Ministério da Educação, diárias e bolsa auxilio. Finalizou
colocando que gostariam de saber como foram recuperadas as horas
referentes aos dias que esteve na cidade Caxias do Sul. Como não houve mais
colocações o Pedido de Informação foi colocado em votação, onde foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
do Pedido de Informação nº 022/2015 de autoria dos vereadores da bancada
do Partido Progressista solicitando informações ao Chefe do Executivo
Municipal para que informe qual a carga horária da servidora Liana Camila
Mainardi. Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen disse que
o pedido estaria bem claro não necessitando de mais colocações. Como não
houve mais colocações o Pedido de Informação foi colocado em votação, onde
foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a
leitura da Proposição nº 007/2015, que propõe ao Executivo Municipal que seja
efetuada a doação de veículos do Município ao CTG Pousada das Carretas e
ao CTG Herança Gaudéria de autoria do vereador João Odilar Nunes.
Colocado em discussão o vereador autor disse que a intenção da proposta
seria beneficiar as outras entidades, visto que o CTG Herdeiros da Tradição, da
localidade de Coloninha já teria sido beneficiado com um ônibus. Colocou
ainda que seria mais que justa a doação aos outros, CTG Pousada das
Carretas e CTG Herança Gaudéria, pois os mesmos também divulgam o nome
do município e as tradições gaúchas. Finalizou colocando que as entidades
têm um gasto enorme com fretes e deslocamentos e que a gostaria que fosse
feita a doação até o final do ano para a entidade da cidade e no mês de janeiro
ou fevereiro para o CTG de Sitio Alto. Como não houve mais colocações, o
presidente colocou em votação a referida proposição que foi aprovada por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº

105/2015, que autoriza a contratação emergencial de profissionais para
atender necessidades da Administração Municipal e a leitura do parecer.
Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen relatora do projeto
salientou que o projeto autorizava a contratação emergencial de um Visitador
para o Programa Primeira Infância Melhor. Concluiu dizendo que a contratação
seria apenas para substituir servidora do município que estaria em licença
maternidade. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi
encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o projeto nº 105/2015
que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente
solicitou a leitura do Projeto nº 111/2015, que autoriza a contratação
emergencial de Serventes para atender necessidades da Secretaria da
Educação e Cultura e a leitura do parecer da Comissão. O vereador Delmar
Schanne propôs a leitura nos próximos projetos apenas do corpo do projeto
sem a justificativa, pois todas seriam iguais, bem como os pareceres. Foram
lidos então os Projetos nº 112/2015, que autoriza a contratação emergencial de
Merendeiras para atender necessidades da Secretaria da Educação e Cultura;
Projeto de Lei nº 113/2015, que autoriza a contratação emergencial de
Monitores de Escola para atender necessidades da Secretaria da Educação e
Cultura; Projeto de Lei nº 114/2015, que autoriza a contratação emergencial de
Professores para atender necessidades da Secretaria da Educação e Cultura;
Projeto de Lei nº 115/2015, que autoriza a contratação emergencial de
Motoristas para atender necessidades da Secretaria da Educação e Cultura.
Colocado em discussão os projetos, o relator vereador João Odilar Nunes
colocou que os projetos tratam da contratação emergencial de doze serventes,
oito merendeiras, quinze monitores de escola, vinte e oito professores e três
motoristas e concluiu pedindo pela aprovação. O vereador Flamir Schneider
colocou que pelo terceiro ano a Câmara estaria autorizando a contratação
emergencial, sendo que as contratações teriam como prazo o dia trinta e um de
dezembro e assim gostaria que o ano fosse iniciado sem o projeto de
contratação emergencial de servidores. Concluiu dizendo que gostaria de
deixar registrado que o Executivo procedesse mais breve possível no edital
para abertura do concurso e na nomeação dos novos servidores. O vereador
Delmar Schanne solicitou a aprovação dos projetos pela necessidade e deixou
registrado também que já teria empresa contratada para elaboração do
concurso público, apenas estaria correndo os prazos legais e a anexação de

documentos. Como não houve mais colocações aos projetos o Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 111/2015, que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto nº
112/2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o Projeto nº 113/2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto nº 114/2015 foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto
nº 115/2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Não
tendo mais nada a tratar, o Presidente marcou próxima reunião ordinária para o
dia trinta de novembro, segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

