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136ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura 
PRESIDENTE: Alexandre Cardozo da Silva. 
SECRETÁRIO: Oscar Schuster Neto. 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Arroio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, na Sala de Sessões Dr. Aimone Soares 
Carriconde, no edifício da Biblioteca Pública, às nove horas, o Senhor Presidente abriu a 
Sessão com a presença dos seguintes Vereadores: Alexandre Cardozo da Silva, Idimar 
Furtado da Silva, Itamar Botelho da Silva, João Carlos Furtado, Joaquim Vandré Brasil 
Vieira, José Cláudio Ávila da Silva, Luciano Peres Vieira, Nero Antônio Caetano de 
Caetano e Oscar Schuster Neto.  

Ata nº 3130. – Aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE:  
Comunicado CM237549/2015, do Ministério da Educação, fazendo informação. Ao 

Plenário. 
Indicação nº 57/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que indica ao 

Prefeito Municipal, o Senhor Luis Henrique Pereira da Silva, no sentido de que seja feita a 
retirada de um lixão que se formou na Rua Padre Neves, esquina Bento Gonçalves, 
Bairro São José, assim como também seja feito reparos na boca de lobo na mesma, 
referida esquina. – Ao Plenário. 

Indicação nº 58/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que indica ao 
Gerente da CEEE, o Senhor Iderli Garcia, no sentido de que seja estudada a 
possibilidade de realizar a troca de rede elétrica da localidade de Pontas do 
Chasqueiro/Estrada do Sol, que vem a rede de Pedro Osório pela rede de Arroio Grande, 
que se encontra a aproximadamente 1 km e que evitaria os transtornos que ora ocorre 
nesta localidade. – Ao Plenário. 

Ofício nº 15/2016, do Secretário Municipal de Saúde, solicitando agendamento de 
Audiência Pública nesta Casa Legislativa para apresentação do Relatório de Gestão do 
3º quadrimestre de 2015. – Ao Plenário. 

Ofício do Partido Trabalhista Brasileiro, levando a conhecimento que o referido 
Partido, na atual legislatura, conta com uma cadeira nesta Câmara Municipal, visto que o 
Vereador Idimar Furtado da Silva filou-se ao PTB no corrente mês de março/2016. – Ao 
Plenário.  

Pedido de alterações no Item 7 do Parecer Jurídico nº 01/2016, de autoria dos 
Vereadores Idimar Furtado da Silva, João Carlos Furtado e Nero Antônio Caetano de 
Caetano, que, tendo em vista os termos do Parecer Jurídico nº 01/2016, que trata do 
processo de julgamento das contas, requerem sejam apreciados as alterações no item 07 
do referido Parecer, bem como dado pleno conhecimento a esta Casa de Leis da 
proposição em tela, conforme segue: ALTERAÇÕES NO ITEM 7: - A prova testemunhal 
será admitida no julgamento, perante a Câmara Municipal de Vereadores de Arroio 
Grande, das contas prestadas por (ex) gestor público, desde que não diga respeito aos 
fatos já provados por documento nos autos do processo que originou o parecer prévio do 
Tribunal de Contas ou confissão da parte, ou, ainda, quando somente por documento 
puderem ser provados. - Podem integral o rol de testemunhas, cujo número máximo será 
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de até 04 (quatro), depor todas as pessoas, exceto o interdito por enfermidade ou 
deficiência mental, o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo 
em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não 
está habilitado a transmitir as percepções, o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos, o 
cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam, e, 
ainda, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o 
colateral, até o terceiro grau, do (ex) gestor público que terá suas contas julgadas, por 
consanguinidade ou afinidade. - Cabe ao (ex) gestor público que terá suas contas 
julgadas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 
sessão designada, eis que deverão comparecer independentemente de notificação ou 
intimação determinada pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de 
Arroio Grande, órgão fracionário que tem a competência de coletar toda a prova e 
elaborar o parecer que servirá de base à edição da minuta de Decreto Legislativo de 
aprovação ou rejeição de contas que será levado para deliberação perante a Sessão 
Plenária da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio Grande.  - O não 
comparecimento da testemunha à sessão designada, em qualquer caso, será presumido, 
em absoluto, como desistência de sua inquirição. - O rol de testemunhas deverá ser 
informado à Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Arroio Grande 
pelo (ex)gestor público que terá suas contas julgadas ao menos com 01 (um) dia de 
antecedência da data da sessão. - Na sessão designada, as testemunhas serão 
inquiridas separadamente devendo a Comissão de Justiça e Redação da Câmara 
Municipal de Arroio Grande zelar para que uma não ouça o depoimento das outras. - Ao 
início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que 
souber e lhe for perguntado, sendo advertido de que incorre em sanção penal quem faz 
afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. - As perguntas, limitadas a 04(três) por 
Vereador, serão formuladas pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação da 
Câmara Municipal de Arroio Grande diretamente à testemunha. - As perguntas 
indeferidas serão transcritas em ata. - Somente a Comissão de Justiça e Redação da 
Câmara Municipal de Arroio Grande poderá determinar a inquirição de novas 
testemunhas referidas nas declarações do (ex) gestor público que terá suas contas 
julgadas ou das testemunhas e, de ofício ou a pedido, determinar a acareação de 2 
(duas) ou mais testemunhas, quando, sobre fato determinado que possa influir na 
decisão da causa, divergirem as suas declarações. - Os acareados serão reperguntados 
para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação. - 
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, e, a Comissão de Justiça e 
Redação da Câmara Municipal de Arroio Grande a indeferirá quando a prova do fato não 
depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras 
provas produzidas, a verificação for impraticável. - Os casos omissos ou contraditórios na 
Resolução que prevê o rito de julgamento de pareceres de contas de (ex)gestor público 
que terá suas contas julgadas, oriundos do TCE/RS, serão resolvidos pela Comissão de 
Justiça e Redação da Câmara Municipal de Arroio Grande, a qual deverá se manifestar 
no prazo de até 15 (quinze) dias. – Ao Plenário. 
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Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deliberando pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 08/2016, que “Altera a redação do inciso IV do § 1º do artigo 195 da Lei 
Municipal nº 1.872/98, e dá outras providências”. A Comissão de Justiça e Redação é do 
parecer de que o Projeto de Lei não apresenta irregularidade. – Ao Plenário.  

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deliberando pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 32/2016, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/AG – 
2016, relativo aos débitos fiscais de pessoas e jurídicas com o fisco municipal e dá outras 
providências”. A Comissão de Justiça e Redação é do parecer de que o Projeto de Lei 
não apresenta irregularidade. – Ao Plenário.  

Projeto de Resolução nº 37/2016, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a 
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras 
providências”. – Ao Plenário. 

PEQUENO EXPEDIENTE: 
O Vereador José Cláudio Ávila da Silva explanou sobre o Projeto de Lei nº 08/2016. 
GRANDE EXPEDIENTE: 
O Vereador João Carlos Furtado saudou ao Vereador Idimar Furtado da Silva por 

juntar-se ao PTB para junto ao Governo, construir um Arroio Grande melhor, solidário e 
que atenda no mínimo as necessidades básicas de sua comunidade. Falou que não se 
enxerga num curto espaço uma retomada de crescimento e uma queda na inflação. Falou 
que a Operação Lava Jato está tentando chegar a todos os envolvidos e isto promoverá 
uma limpa no processo político do país. Falou sobre a necessidade de o país ser 
passado a limpo em todas as esferas. Falou que é necessário que se retome a produção 
para que a indústria volte a crescer. Falou das riquezas naturais do Brasil. Questionou 
quem tem condição de tocar o país nos últimos anos. Falou que a crise está instalada e é 
grande. Falou que a classe média é quem está pagando a conta da incompetência do 
atual Governo Federal. Disse que, na contramão dessa história, existe em Arroio Grande 
uma administração que faz um trabalho diário para tentar manter o básico à comunidade. 
Falou que, dentro dos repasses federais, o Município deixou de arrecadar um milhão de 
reais. Falou que não é culpa do Município e que é necessário administrar essa diferença. 
Falou que o Município paga os salários em dia. Falou sobre o Cartão cidadão. Falou que 
os Municípios da Zona Sul estão buscando informações para implementar neles a 
proposta do Cartão Cidadão. Em aparte, o Vereador José Cláudio Ávila da Silva falou que 
o Cartão Cidadão é uma política municipal de assistência social. Falou que é uma das 
maiores políticas neste âmbito nos últimos anos. Falou sobre as críticas ao Cartão 
Cidadão. Falou que o Partido Progressista continuará com esta proposta. Com a palavra, 
o Vereador João Carlos Furtado cumprimentou a todos os contemplados com as casas 
da CREHNOR. Falou que ainda há muito a ser feito naquele bairro no que se refere à 
infraestrutura. Cumprimentou os servidores que foram nomeados nesta segunda-feira. 
Falou-lhes que o Município, independentemente de quem for o prefeito, é aquele ente 
que fará parte de sua vida até a aposentadoria. Falou que uma luz que se enxerga para 
Arroio Grande quando as empresas que se instalaram recentemente gerarem ICM para o 
Município.  
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O Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano cumprimentou as equipes da 
Secretaria Municipal de Obras e turismo pelo evento de Veloterra realizado. Falou sobre 
os comentários referentes ao Cartão Cidadão. Disse que o Cartão Cidadão está 
beneficiando 478 famílias. Falou a respeito do restaurante popular. Parabenizou a todos 
os contemplados do Loteamento Novo Tempo. Cumprimentou ao Prefeito Municipal e 
Secretários, que irmanadamente trabalharam na organização para recepção por parte 
dos contemplados. Falou a respeito da emenda parlamentar do Deputado Federal Afonso 
Hamm que veio para o Arroio Grande no valor de R$ 300 mil reais para pavimentação no 
Bairro São Gabriel. Falou que está pleiteando junto à sua bancada outra emenda para 
compra de caminhão truncado para atender a zona rural. Falou sobre a sua retirada do 
Plenário na última Sessão. Falou sobre as colocações de que teria chamado um ex-
gestor de ladrão. Afirmou não ser verdade. Falou sobre o processo de contas que está 
em tramitação na Casa. Falou que os Vereadores não leram na íntegra, mas leram parte 
do processo. Cumprimentou a gestão atual do Legislativo. Falou que os Vereadores têm 
a responsabilidade de analisar e julgar as contas de um ex-gestor, seja voto técnico ou 
político. Falou que nesta Casa se debate política e ideias. Registrou que a família 
trabalhista está de luto porque perdeu um grande nome para outra sigla partidária. Em 
aparte, o Vereador Idimar Furtado da Silva falou que almejava renovação. Falou que sua 
decisão já estava tomada quatro anos antes. Falou sobre as colocações de que só 
andava com os pobres. Com a palavra, o Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano 
parabenizou-o pela coragem em sair de uma sigla e ingressar em outra. Falou sobre o 
momento em que saiu da sigla trabalhista e ingressou na sigla progressista. Manifestou 
que passará por um processo cirúrgico nos próximos dias.  

ORDEM DO DIA: 
Comunicado do Ministério da Educação. – Arquive-se. 
Indicações nº 57/2016 a nº 58/2016. – Encaminhe-se. 
Ofício do Secretário da Saúde. – Arquive-se. 
Ofício do Partido Trabalhista Brasileiro. – O Vereador Presidente comunicou que, a 

partir desta data, está sendo oficialmente informado à Casa que o Vereador Idimar 
Furtado da Silva está filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, sendo Líder de Bancada 
desta sigla nesta Casa Legislativa. – Arquive-se. 

Pedido de alterações no Item 7 do Parecer Jurídico nº 01/2016. – À Comissão de 
Justiça e Redação. 

Projeto de Lei nº 08/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 
aprovado por unanimidade. – O Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi 
aprovado por unanimidade. – O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 32/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 
aprovado por unanimidade. – O Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi 
aprovado por unanimidade. – O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 37/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças 
e Orçamento. 

Neste momento, o Vereador Presidente suspendeu a Sessão, para que as 
Comissões pudessem analisar o Projeto de Resolução nº 37/2016 e exarar os pareceres. 
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Reaberta a Sessão, o Vereador Presidente passou de imediato para a leitura e 
deliberação do Projeto de Resolução e Pareceres.  

Projeto de Resolução nº 37/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação 
foi aprovado por unanimidade. – O Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi 
aprovado por unanimidade. – O Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Vereador José Cláudio Ávila da Silva fez cumprimentos à nova equipe da 

Secretaria Municipal da Assistência Social. Falou que a crise política é emanada dos 
desgovernos por colocarem a política individual sobre a coletiva. Falou que existe, 
também, uma crise de lideranças. Falou que a política, hoje, está doente. Falou a respeito 
da atuação do Vereador Idimar Furtado da Silva nessa Casa. Falou sobre a construção 
de mudança do estado das coisas. Disse que o Município precisa evoluir em ideias e em 
lideranças. Cumprimentou o governo municipal pela conclusão e entrega da obra das 
casas da CREHNOR. Falou sobre a construção de uma mudança no regimento interno 
no que se refere ao rito do julgamento do processo das contas. Falou que é prerrogativa 
da Câmara o julgamento e a tomada de contas do Prefeito Municipal. Falou que os 
Vereadores estão cumprindo com a legislação. Cumprimentou ao Vereador Presidente 
pela ética de sua gestão.  

O Vereador Idimar Furtado da Silva falou a respeito do trabalho democrático e de 
grande responsabilidade perante o processo de contas. Falou a respeito do trabalho da 
Assessoria Jurídica perante este processo. Falou a respeito da política brasileira atual. 
Comentou a respeito do Parecer nº 17.623 do Tribunal de Contas. Afirmou que não foi só 
ele quem saiu da sigla trabalhista. Falou sobre a inauguração das Casas da CREHNOR. 
Falou a respeito da Lei Municipal nº 2.876, sobre a vigilância armada 24 horas. Falou que 
a Lei será objeto de discussão na Câmara por meio de Audiência Pública.  

O Vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira cumprimentou aos atletas que 
participaram do JERGS. Falou que esteve em visita à localidade do Posto Branco e 
Pedreiras conversando e interagindo com agricultores e pecuaristas daquela região, 
questionando-os sobre a colheita. Falou que a colheita será de qualidade, mas o que falta 
é o valor do grão. Falou que estará indo a Porto Alegre, com outros Vereadores, 
irmanados, buscando alertar aos deputados para que olhassem mais pela região sul do 
Estado. Compartilhou com toda a população que o Doutor Favio Telis retornou a atender 
na Policlínica. Afirmou estar dialogando com o doutor sobre a possibilidade de que este 
atenda o Distrito de Santa Isabel. Afirmou ser um Vereador assistencialista, que vive 
próximo às pessoas necessitadas.  

E, como nada mais havia a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão. 
Eu, ________________________, Auxiliar de Serviço, digitei a presente Ata, que 

vai por mim assinada, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.   
 
 
 
   PRESIDENTE   SECRETÁRIO 


