1326ª Sessão Ordinária
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas
e cinco minutos, 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, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes e as
vereadoras Viviane Redin Mergen e Sidônia Saionara Haas Jahn. Declarada
aberta a sessão o Presidente convidou a todos os presentes para entoarem o
Hino Municipal. Em seguida solicitou ao vereador João Odilar Nunes para que
efetuasse 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 Vigésima Quinta foi aprovada por unanimidade.
Ordem do Dia: Indicação nº 016/2015; Indicação nº 017/2015; Indicação nº
018/2015; Indicação nº 019/2015; Projeto de Lei nº 051/2015; Projeto de Lei nº
036/2015; Projeto de Lei nº 037/2015; Projeto de Lei nº 042/2015; Projeto de
Lei nº 043/2015; Projeto de Lei nº 044/2015; Projeto de Lei nº 045/2015;
Projeto de Lei nº 046/2015; Projeto de Lei nº 047/2015; Projeto de Lei nº
048/2015; Projeto de Lei nº 049/2015; Projeto de Lei Legislativo nº 004/2015.
Foi solicitada a leitura da Indicação nº 016/2015, de autoria da vereadora
Viviane Redin Mergen indicando ao Executivo que fizesse um poço negro na
residência de Fabrícia dos Santos e Rodrigo Kozloski, devido a vários
efetuados junto a Secretaria de Obras e até momento sem solução. Após a
leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina seria
encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 017/2015, de autoria
do vereador João Odilar Nunes indicando que sejam recuperadas as estradas
no Distrito de Coloninha até a divisa com o Município de Tunas e a estrada
geral de Palmital, Sitio Alto, Sitio Baixo até Linha Paleta, devido ao péssimo
estado de conservação. Após a leitura o Presidente colocou que conforme
Regimento Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a
Indicação nº 018/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider indicando ao
Executivo que seja providenciado na construção de uma parada de ônibus na
localidade Linha Tigre, mais precisamente em frente à residência de Dilmar dos
Santos e ainda que sejam reconstruídas as paradas na entrada do Bairro São
Francisco e na saída para Linha Tigre em frente a marcenaria. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina seria

encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
019/2015, de autoria do vereador Leandro Timm indicando que seja
recuperada a iluminação pública na cidade, devido a vários pedidos recebidos.
Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina
seria encaminhada cópia ao Executivo. O presidente colocou em discussão o
projeto nº 051/2015, 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. A vereadora Viviane Redin Mergen autora do pedido
de vistas disse que em conversa com a Vice-Prefeita em exercício Vânia Pasa
e cm o Secretário da Fazenda Gervásio Hermes a diferença irá ser paga no
mês de abril até o mês de agosto. Colocou ainda entender que o projeto já
havia sido protocolado no início de abril e que teria sido retirado para
mudanças na percentagem e com isso deve ter havido um descuido por parte
da Administração Municipal em não alterar o parágrafo único do artigo
segundo. Encerrou dizendo que o líder do governo poderia dar maiores
informações sobre o projeto e pediu pela aprovação do projeto. O vereador
Delmar Schanne colocou que o aumento para os servidores será pago em
maio o valor reajustado mais a diferença de abril e aos professores também
obedeceriam um calendário de pagamento que iniciará em maio com o
pagamento da diferença de janeiro e fevereiro. O vereador Flamir Schneider
disse que tais informações foram importantes para o esclarecimento quanto ao
pagamento aos professores. O vereador Marcos Antonio Pasa indagou aos
colegas se algum teria entrado com contato com representante da classe dos
professores para saber se aceitariam estas condições. Como não houve mais
colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada
a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 004/2015, que concede aos exercentes
de mandato eletivo de Prefeito, Vice-Prefeito e aos agentes políticos investidos
no cargo de Secretários Municipais, a revisão geral dos subsídios e
vencimentos com base no artigo trinta e sete, inciso X, da Constituição Federal,
e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Marcos Antonio Pasa disse que o projeto visava à revisão dos
subsídios e que se tratava de matéria constitucional, pedindo pela sua
aprovação. Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado à
votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 036/2015,
que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de

três mil e quinhentos reais e do Projeto de Lei nº 037/2015, que concede
Subvenção Social a AJURATI, Associação de Jovens Rurais de Arroio do Tigre
e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arroio do Tigre, e
dá outras providências e a leitura dos pareceres. Colocado em discussão a
vereadora Viviane Redin Mergen relatora dos projetos disse que o projeto trinta
e seis seria de autorização para abertura do crédito com recursos
orçamentários da Câmara e o projeto trinta e sete seria o concedia o repasse
de dois mil reais a AJURATI e de um mil e quinhentos reais para APAE.
Colocou ainda que a APAE realizou jantar para arrecadação de fundos para
manutenção da entidade e o valor repassado seria um incentivo da Casa.
Quanto o valor para AJURATI a vereadora colocou que seria para custear as
despesas com a realização da olimpíada rural que foi encerrada no sábado,
onde agradeceu a presença em nome do Presidente da entidade a todos os
vereadores, ao Presidente da Casa e autoridades que estiveram presentes no
evento Como não houve mais colocações os projetos foram encaminhados à
votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura dos Projetos de Lei nº
042/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de dois mil reais e do nº 043/2015, que concede Subvenção Social
ao CTG Herança Gaudéria, e dá outras providências e a leitura dos pareceres.
Colocado em discussão o vereador João Odilar Nunes relator dos projetos
disse que o primeiro projeto abriria o crédito de dois mil reais e o segundo
concedia o repasse de valores ao CTG Herança Gaudéria que no mês passado
promoveu seu evento. Disse ainda que já tria sido aprovado um repasse de
valores do Executivo, sendo três mil deste ano e outros três mil reais referentes
a restos a pagar. Finalizou colocando que este valor seria do orçamento da
Casa assim como já foram repassados valores para outras entidades para os
mesmos fins, pedindo pela aprovação. Como não houve mais colocações o
projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 044/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e a
leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador Flamir
Schneider disse que o projeto em discussão visava a autorização para
aquisição de máquinas e equipamentos para processamento, embalagem e
armazenamento de produtos agrícolas oriundos da produção de sementes
críolas, pescado e fruticultura. Colocou ainda que os recursos vieram através

do Território Centro Serra, destinados pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário. Conclui dizendo que este investimento iria beneficiar diversas famílias
de pequenos agricultores e disse apenas ter uma duvida onde seriam
instalados os equipamentos. O vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o
projeto é de tamanha importância a todos os pequenos agricultores, sendo que
o projeto foi apresentado em uma Plenária do Território Centro Serra, onde
houve a participação de todos os municípios e se daria de uma forma diferente,
onde o projeto foi apresentado pela Associação dos Pequenos Agricultores de
Arroio do Tigre onde a fábrica de sucos seria para o município de Arroio do
Tigre, já os outros equipamentos seriam distribuídos para a Braspeixe de
Sobradinho e Associação dos Guardiões de Sementes Crioulos de Ibarama.
Explicou ainda que o projeto é feito por uma prefeitura para que ele que ele
tenha continuidade, disse ainda que existe outro tramitando pelo Município de
Ibarama que visa à aquisição de lonões para feiras. Finalizou dizendo que os
equipamentos destinados ao município serão instalados no antigo Berçário
Industrial, localizado no Bairro Industrial, onde já se encontrava na Caixa
Econômica toda a documentação referente ao prédio que o Ministério exigiria.
Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado a votação após o
intervalo. Foi solicita a leitura do Projeto de Lei nº 045/2015, autoriza o Poder
Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
abrir Crédito Especial no montante de duzentos e cinquenta mil e novecentos
reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm
disse que o montante foi pedido feito junto ao ex-deputado Vilson Covatti no
ano de dois mil e treze para construção de calçamento. Esclareceu ainda que
serão pavimentada a Rua Pastor Richert na sua totalidade, vinte metros na
Rua Balduíno Peiter, na Rua Geraldo Scotta serão pavimentados sessenta
metros e na Rua Lidovino Fanton mais vinte metros. Finalizou agradecendo ao
Engenheiro do Município pelo empenho na confecção do projeto para que não
fossem perdidos os valores e comunicou que amanhã os vereadores da
bancada do partido estaria viajando a Brasília em busca do restante dos
valores para o término da pavimentação nas ruas citadas. O vereador Flamir
colocou que o município teria até dia trinta de junho para apresentar alguma
medição, sob pena de perda dos recursos conforme decreto do Governo
Federal. Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado a
votação após o intervalo. Foi lido o Projeto de Lei nº 46/2015, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de trezentos e cinquenta e
sete mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos e a leitura do
parecer. Colocado em votação o relator do Projeto, vereador Flamir Schneider
disse que o projeto autoriza a abertura de Crédito Especial para a construção
do Centro de Referência em Assistência Social no Município com recursos do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Disse ainda que a
construção seria necessária para o desenvolvimento do município e que o
projeto seria padrão, onde o próprio Ministério forneceria a planta e o recurso.
Disse ainda que a construção seria realizada ao lado do Posto de Saúde no
Bairro Industrial. Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado
a votação após o intervalo. Foi lido o Projeto de Lei nº 047/2015, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de duzentos e cinquenta
mil reais e a leitura do parecer. Colocado m discussão o vereador Leandro
Timm disse que o projeto tem a finalidade de abertura de crédito para
construção da primeira etapa de um pavilhão para exposição de produtos
agrícolas junto ao Parque Municipal de Eventos com recursos do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como não houve mais colocações o
projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 048/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de duzentos e cinquenta mil reais e a leitura do parecer. Colocado
em discussão o projeto, o vereador Flamir Schneider disse que a abertura de
Crédito seria para construção de uma quadra poliesportiva na localidade de
Linha Tigre com recursos do Ministério dos Esportes. Como não houve mais
colocações o projeto foi encaminhado para a votação após o intervalo. Foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 049/2015 que autoriza o Poder
Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
abrir Crédito Especial no montante de seiscentos e sessenta e seis mil reais e
a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador Flamir
Schneider, relator do projeto disse que o projeto visava a construção de quadra
coberta em Vila Progresso no valor de duzentos e cinco mil reais, para
construção de quadra coberta na localidade de Sitio Baixo no montante de
duzentos e cinco mil reais e o restante dos valores para reforma e
modernização do Ginásio Paletão. Finalizou dizendo que estas construções
irão beneficiar em muito a população do interior do Município. Lembrou ainda

que todos os valores aprovados devem estar licitados e as obras iniciadas até
o dia trinta de junho do corrente ano. O vereador Delmar Schanne colocou que
os recursos são de origem do deputado Sérgio Moraes e com apoio de seu
filho, deputado estadual Marcelo Moraes que já em outros anos já beneficiaram
outras localidades e entidades, com patrulhas agrícolas. Disse que a quadra
coberta de Vila Progresso foi dada o início e com a ajuda da colega vereadora
Viviane iria tentar o fechamento das paredes transformando num ginásio.
Quanto à quadra coberta de Sitio Baixo disse que a comunidade e a escola
pleiteavam há vários anos a construção de uma quadra coberta e que
futuramente irá se transformar em um ginásio, visto que a ideia da comunidade
é transformar o atual salão em igreja, visto que não existe igreja naquela
localidade. O vereador disse que em Linha Paleta o ginásio irá ser
modernizado, ampliado e reformado, visando dar maior comodidade aos
frequentadores e resaltou que no local não houve emendas parlamentares até
o momento, sendo está à primeira, onde foi construído com recursos próprios
da Administração e da Comunidade local. Disse ainda que mais recursos viriam
para a reforma e ampliação do ginásio de Linha Barrinha e para a
modernização e término do ginásio em Linha Taquaral. Finalizou dizendo que
achava que estava trabalhando com as pessoas certas e que nesta sessão
foram aprovados mais de dois milhões em recursos e que era sabedor que
existiam várias obras paradas e que esperava que alguma empresa se
interessasse na construção das referidas obras a serem licitadas. Como não
houve mais colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo.
Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente prorrogou
por até mais uma hora. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo nº
004/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o Projeto de Lei nº 036/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis
e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 037/2015, foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 042/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 043/2015, foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de
Lei nº 044/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 045/2015, foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº
046/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado

em votação o Projeto de Lei nº 047/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis
e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 048/2015, foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 049/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 051/2015, o vereador
Marcos Antonio Pasa solicitou vistas ao projeto por uma Sessão. Colocado e
deliberação do plenário foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Tribuna. O presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para
pronunciar-se. “A minha saudação ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa
Casa, o nobre colega Vereador Ademir Jank, em seu nome a minha saudação
aos demais colegas Vereadores e Vereadoras. Nesse momento eu quero dar
os parabéns ao Doutor Marcos Pasa, que num gesto de companheirismo,
cedeu esta cadeira ao seu colega Vereador Sidnei Schmidt, pela qual quero
parabenizar o Senhor Sidnei Schmidt pelo excelente trabalho que
desempenhou na função de Vereador, ocupando essa cadeira nesses trinta
dias, então meus parabéns ao Doutor Marcos, meus parabéns ao meu colega
ex-vereador e atual primeiro suplente de Vereador da bancada de situação do
Município de Arroio do Tigre. Também não poderia deixar de dar os parabéns,
a Vereadora que hoje esta ocupando uma cadeira a Senhora Sidônia, que a
Senhora esta exercendo o cargo de Vereadora no lugar do amigo Evaldir Dries
e quero desejar sucesso nesses trinta dias e tenho certeza que a Senhora vai
trabalhar muito em prol dos nossos arroiotigrenses, também a minha saudação
ao Doutor Paulo Assessor Jurídico, ao Senhor Jerson nosso Diretor, Secretário
Marlon, demais funcionários dessa Casa, as emissoras de Rádio Cleber Moura,
Rádio Geração, Marcelo Dalhke, Rádio Sobradinho, também o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais o Senhor Alceu, Presidente do Sindicato
dos Servidores Municipais, o Diretor de Obras Paulinho e demais pessoas que
nos assistem e prestigiam essa sessão ordinária na noite de hoje. Primeiro
assunto quero ser bem breve sobre a indicação na qual eu cheguei hoje de
manhã aqui e fiz, que fosse recuperada a estrada de Coloninha, no Distrito de
Coloninha, a estrada do Palmital, que atendendo a solicitação de vários pais,
que me procuraram, que o transporte escolar, não estava indo até os
moradores daquela localidade e também o proprietário da empresa, lá que faz
o transporte escolar, o seu Zenildo Bolfe me procurou e falou assim, que se
não fosse recuperada aquela estrada, ele iria parar com o transporte, então eu
fiz essa indicação e também na sequência que fosse recuperado, a estrada

geral da Coloninha, passando pelo Sítio Alto, Sítio Baixo, até a Linha Paleta.
Hoje de manhã quando eu vim, me desloquei lá da minha casa e passei eram
oito horas ali, não estava conseguindo subir ali, no cerro da ponte do Rio
Lagoão, „chamada de ponte torta‟ ali no Sítio Baixo que o caminhão do
concreto Trevisan não estava conseguindo subir, então eu fiz essa indicação
que fosse feito patrolamento e colocado material, cascalho e que fosse britado.
Essa estrada, foi feito no início de março e já se encontra em péssimas
condições e como os senhores sabem, essa estrada aí, ela dá ligação com
vários municípios, Município de Tunas, de Lagoão, de Jacuizinho, então é uma
estrada de muito movimento, mas o que me tranquiliza é que a pouco, agora
no intervalo,eu conversei com o Diretor de Obras, o Senhor Paulinho e ele me
passou que já iniciaram o patrolamento pela parte da manhã e que vai ser
colocado material, cascalho e vai ser toda ela britada e quanto lá no Palmital,
também tem uma patrola que está indo para lá, então vai ser recuperada
aquela estrada, então muito obrigado. Então isso a gente tem que atender ao
pedido que as pessoas vem até a nós Vereadores e fazem esses pedidos.
Também não poderia deixar de colocar, que nesse final de semana, quartafeira até sábado, aconteceu a trigésima terceira Olimpíada Rural do nosso
Município de Arroio do Tigre e quero nesse momento dar os parabéns ao
Presidente Carlos Joceli da Silva, por sinal ele é filho lá da Coloninha e hoje
reside aqui na Linha Paleta, Vereadora Viviane, enfim a todos que fazem parte
da diretoria da AJURATI, a todos os patrocinadores, a todas as pessoas que
ajudaram a organizar, a trigésima terceira Olimpíada Rural do Município de
Arroio do Tigre e também a gente se sentiu muito bem com a presença dos
colegas Vereadores e Vereadora. Não estava presente a colega Sidônia mas
por motivo de doença da família, ela não pode comparecer, o restante dos
demais estavam todos presentes, então a gente não poderia deixar nesse
momento, de parabenizar a todos e dizer, que por isso que nós trabalhamos,
buscamos recursos e defendemos que a poucos dias atrás, a colega
Vereadora Viviane, o colega Leandro Timm, nós estivemos em Porto Alegre lá
na Assembleia Legislativa, defendendo os produtores de leite, porque eu acho
que nós Vereadores, temos que lutar muito para que os jovens permaneçam no
interior, no campo, dando suporte à seus pais, à suas famílias e nós como
Vereadores nós temos que trabalhar junto com o Executivo, para buscar
recursos pro nosso Município de Arroio do Tigre e oferecer condições, para que
o jovem permaneça no interir, isso é gratificante, é muito importante. E também

eu não poderia deixar de parabenizar a Rainha da trigésima terceira Olimpíada,
que foi a Senhorita, Ana Flávia Speth e a primeira princesa Raiane Ritzel e a
segunda princesa Milena Mohr em seus nomes eu quero parabenizar, dar os
parabéns à todas as candidatas que tiveram a coragem de desfilar, representar
aos seus grupos de jovens, aqui no nosso Município de Arroio do Tigre e
também em nome da Vereadora Viviane, nós queremos agradecer ao
Presidente dessa casa, Vereador Ademir Jank, pela cedência do espaço aqui
da Câmara de Vereadores ,para o coquetel e entrevista com as candidatas,
então o nosso muito obrigado ao Senhor e a todos os Vereadores. Também eu
quero colocar aos meus nobres colegas e a população arroiotigrense que nós
nessa madrugada, estaremos viajando à Brasília, esse Vereador que vos fala,
meu colega Vereador Flamir Schneider, a colega Vereadora Viviane e o colega
Vereador Leandro Timm que nós estaremos viajando em busca de recursos,
para o nosso Município de Arroio do Tigre. Para finalizar quero desejar uma
boa semana de trabalho a todos e que Deus nosso Senhor acompanhe a todos
nós, muito obrigado.” Não tendo mais nada a tratar, o Presidente marcou a
próxima sessão ordinária para o dia onze de maio, segunda-feira, às dezoito
horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

