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135ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura 
PRESIDENTE: Alexandre Cardozo da Silva. 
SECRETÁRIO: Oscar Schuster Neto. 

Aos vinte e oito dias do mês de março 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 3128. – Aprovada por unanimidade. 
Ata nº 3129. – Aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE:  
Indicação nº 54/2016, 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 
limpeza nas valetas da localidade do Posto Branco, assim como também reposição de 
lâmpadas queimadas. – Ao Plenário. 

Indicação nº 55/2016, 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 
colocação de saibro na Estrada das Mangueiras (antiga Estrada Pedro Osório). – Ao 
Plenário. 

Indicação nº 56/2016, de autoria do Vereador Idimar Furtado da Silva, que indica ao 
Prefeito Municipal, o Senhor Luis Henrique Pereira da Silva, para que esclareça ao 
Legislativo o seguinte questionamento: Conforme informações, no Bairro Lauro Ribeiro 
existe um terreno com área de 5.000 metros e no seu desmembramento existe a 
possibilidade de 20 terrenos, sendo que a finalidade não foi atingida, automaticamente 
com a grande possibilidade de retornar para o poder público. Sendo assim, estou 
sugerindo para que seja objeto de estudo do Poder Executivo para que esse espaço seja 
usado para loteamento pra moradia de famílias de baixa renda. – Ao Plenário. 

Of. GP. CM. N.14/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
32/2016, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/AG-2016, relativo aos 
débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e dá outras 
providências”. – Ao Plenário. 

Of. GP. CM. 15/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
33/2016, que “Relaciona as entidades que poderão receber auxílios e subvenções do 
Poder Público Municipal, no Exercício de 2016, e dá outras providências”. – Ao Plenário. 

OF. GP. CM. N. 16/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
34/2016, que “Altera a redação do parágrafo único do artigo 32 da Lei Municipal nº 
2.771/2014, e dá outras providências”. – Ao Plenário. 

OF. GP. CM. N. 17/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
35/2016, que “Altera o número de vagas de provimento efetivo do Município de Arroio 
Grande/RS, e dá outras providências”, solicitando para este o Regime de Urgência. – Ao 
Plenário. 
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OF. GP. CM. N. 18/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
36/2016, que “Autoriza a realização de contratação temporária, e dá outras providências”, 
solicitando para este o Regime de Urgência. – Ao Plenário. 

Ofício do INLEGIS, fazendo convite para o “14º Seminário de atualização técnica 
para Vereadores e Assessores – Exercício da Assessoria e Vereança Moderna e Atuante 
– Palestra Especial com Regina Lima”, a ser realizado entre os dias cinco e oito de abril 
do corrente ano, na cidade de Porto Alegre/RS. – Ao Plenário. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deliberando pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 06/2016, que “Torna obrigatória a exibição de mídias educativas antidrogas nas 
aberturas de shows e eventos culturais no município de Arroio Grande e dá outras 
providências”. A Comissão é do parecer de que o Projeto de Lei não apresenta 
irregularidade. – Ao Plenário.  

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deliberando pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 07/2016, que “Institui e Outorga a Medalha de Honra ao Mérito aos Professores 
Aposentados do Município de Arroio Grande”. A Comissão é do parecer de que o Projeto 
de Lei não apresenta irregularidade. – Ao Plenário.  

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deliberando pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 26/2016, que “Dispõe sobre a prorrogação de contratos administrativos 
temporários vinculados ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF) e dá 
outras providências”. As Comissões de Finanças e Orçamento e Saúde e Educação 
acompanham o parecer daquela Comissão, destacando que o Projeto de Lei não 
apresenta irregularidade. – Ao Plenário.  

Requerimento nº 21/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que requer, 
ouvido o Plenário, se aprovado, que a Casa oficie ao Prefeito Municipal, o Senhor Luis 
Henrique Pereira da Silva, para que no prazo legal de quinze dias informe a esta Casa 
Legislativa o seguinte pedido de informação: Quantos merendeiros foram nomeados no 
último concurso público? Existe Previsão de nomear mais? Se positivo, quantos? – Ao 
Plenário. 

PEQUENO EXPEDIENTE: 
O Vereador José Cláudio Ávila da Silva saudou a presença de alunos e professores 

da Escola Silvina Gonçalves nesta Sessão. Comentou o Projeto de Lei nº 06/2016. 
Cumprimentou o Vereador Idimar Furtado da Silva pelo Projeto de Lei nº 07/2016. 

O Vereador Luciano Peres Vieira falou a respeito da situação das ruas da cidade e 
as reivindicações dos moradores. Falou sobre a situação dos ônibus e micro-ônibus do 
Executivo Municipal. Disse que vão entregar tudo danificado para o próximo governo. 
Falou a respeito da situação das ambulâncias municipais. Solicitou que o Governo 
Municipal cuidasse da suspensão e manutenção dos veículos.  

O Vereador Oscar Schuster Neto fez cumprimentos relativos à presença da Escola 
Silvina Gonçalves nesta Sessão. Falou que enquanto os Vereadores se preocupam em 
valorizar os professores, o atual governo não os está valorizando. Falou sobre a questão 
do transporte escolar. Justificou as Indicações que apresentou ao Plenário. Justificou o 
Requerimento que apresentou ao Plenário.  
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O Vereador Idimar Furtado da Silva manifestou-se a respeito da Síndrome de Down. 
Justificou a Indicação que apresentou ao Plenário. Comentou o Projeto de Lei nº 07/2016. 
Falou sobre a presença dos alunos da Escola Silvina Gonçalves nesta Sessão. Dirigiu-se 
a eles, falando do atual panorama político do País. 

Neste momento, o Vereador Presidente chamou o Professor Leonardo Cardozo 
Vieira, psicopedagogo da Rede Municipal de Ensino, para que compusesse a Mesa no 
intuito de palestrar a respeito da Síndrome de Down. Com a palavra, o Professor 
Leonardo cumprimentou a todos e agradeceu o convite para vir à Casa falar sobre esse 
assunto. Ele explicou o que vem a ser a Síndrome de Down, descreveu as principais 
características e explanou sobre a inclusão socioeducacional das pessoas portadoras da 
síndrome. Após sua fala, o Presidente dispôs a palavra aos Vereadores, os quais fizeram 
colocações e questionamentos de imediato respondidos pelo palestrante, e, após, 
agradeceu-lhe a presença e lhe disponibilizou a palavra para suas colocações finais. 

ORDEM DO DIA: 
Indicações nº 54/2016 a nº 56/2016. – Encaminhe-se. 
Ofícios do Prefeito Municipal. – Arquive-se. 
Ofício do INLEGIS. – A autorização à participação e deslocamento ao curso foi 

aprovada por unanimidade, conforme a legislação vigente.  
Projeto de Lei nº 06/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 

aprovado por unanimidade. – O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 07/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 

aprovado por unanimidade. – O Vereador Idimar Furtado da Silva discutiu o Projeto. – O 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 26/2016. – 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 Parecer da Comissão de Saúde e Educação foi aprovado 
por unanimidade. – O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 32/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamento. 

Projeto de Lei nº 33/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamento.  

Projeto de Lei nº 34/2016. – À Comissão de Justiça e Redação. 
Projeto de Lei nº 35/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. 
Projeto de Lei nº 36/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. 
Requerimento nº 21/2016. – Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Vereador José Cláudio Ávila da Silva agradeceu ao Professor Leonardo Cardozo 

Vieira pelos esclarecimentos que fez sobre a Síndrome de Down nesta Sessão.  Ficou 
contente por saber que no atual governo há um psicopedagogo trabalhando na rede 
municipal. Falou dos técnicos que têm essa responsabilidade de tratar a inclusão como 



 
    ATA Nº 3130 

            4 

Rua Dr. Monteiro, nº 185 – Arroio Grande (RS) - CEP 96.330-000 - Fones (53) 3262-1377 e 3262-1888 - Fax (53) 3262-1377 

e-mail: cmvag@san.psi.com.br 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”  

 

um processo normal. Falou a respeito do aniversário de Arroio Grande. Cumprimentou a 
todos os arroio-grandenses. Falou a respeito da política no País.  

O Vereador João Carlos Furtado almejou que esse momento sirva de reflexão sobre 
a situação que vive o nosso país. Fez saudação aos produtores rurais, desejando que a 
chuva pare para a conclusão de suas produções, havendo assim boa colheita. Falou que 
o país está sendo passado a limpo. Falou que as coisas erradas não acontecem somente 
em Brasília. Ouve-se falar em alguns segmentos da oposição que vivemos o pior governo 
dos últimos anos. Questionou sobre quem foi que implantou o programa de inclusão 
social do cartão cidadão, quem mantém o funcionalismo com reajustes e pagamentos em 
dia. Falou que as creches municipais são as melhores da região. Falou que a Prefeitura 
Municipal está perfeitamente equilibrada, com o funcionalismo em dia e discutindo com o 
Governo Municipal os reajustes e formas de reajuste. Falou que não se sabe o que virá 
pela frente com esta crise. Cumprimentou ao Presidente do SSMAG pela conduta de 
trabalho. Afirmou parecer que alguns segmentos da oposição são carentes de 
inauguração, pois reclamam de tudo. Falou que durante oito anos pouco foi inaugurado e 
aquilo que foi, teve de ser refeito. Falou que o país será passado a limpo para depois 
começar um processo de recuperação. Falou a respeito do processo de contas que se 
encontra para deliberação nesta Casa. 

O Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano falou que a inauguração do 
Complexo Habitacional Novo Tempo será no dia 02 de abril e a inauguração do 
Complexo Esportivo Ary Coelho Rodrigues será no dia 10 de abril. Falou que o show que 
haveria neste último domingo foi cancelado em razão de o Acampamento Farroupilha 
encontrar-se intransitável. Falou que foi optado por marcar nova data para o show dos 
cantores César Oliveira e Rogério Mello. Comentou a demissão de onze funcionários da 
CEEE local. Criticou o Governo Estadual. Falou que estará protocolando nesta Casa um 
projeto para criação do espaço ambiental Jarbas Kerchiner Nobre. Falou sobre as 
colocações do Vereador Luciano Peres Vieira em crítica ao governo municipal. Falou 
sobre as críticas de um Vereador de que este seria o pior governo da história do 
Município. Afirmou ter consigo trinta centímetros de processo relativo a mau uso de 
dinheiro público. Afirmou ter orgulho de mencionar o nome do prefeito atual e ter ajudado 
a elegê-lo. Falou que o Prefeito atual pode não fazer tudo aquilo que prometeu e 
esperava que fizesse, mas este prefeito não teve arrecadação de quatro milhões em ITBI. 
Falou que o Prefeito atual assumiu a majoritária mediante a crise, ao mesmo tempo 
tapando os buracos deixados pela gestão passada, e que isso a Oposição não fala. Falou 
que possui cópia do processo consigo e que daqui há poucos dias haverá o julgamento 
deste.  

O Vereador Itamar Botelho da Silva falou que os processos de antes não vinham 
desta maneira, mas vinham igual. Falou que não se pode justificar a incompetência do 
atual Governo Municipal culpando o Governo Estadual e Federal. Afirmou não vir 
recursos em razão da incompetência do atual governo municipal. Falou que não são 
somente os Vereadores que estão com saudades de inauguração, a população também. 
Falou a respeito do show que não foi realizado no Acampamento Farroupilha. Falou da 
inauguração da obra realizada na Ponte Carlos Barbosa pelo atual governo municipal. 
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Falou situação em que se encontra a Ponte do Helga. Falou sobre a necessidade de 
colocação de saibro nas ruas da cidade. Falou que o Governo Municipal não está 
sabendo administrar a questão do lixão. Fez defesa ao Deputado Ciro Simoni pelos 
veículos que mandou para o Município para a área da saúde. Falou sobre a situação das 
valetas do Bairro São Gabriel. Falou a respeito do processo de contas que se encontra 
para deliberação nesta Casa. Falou que a sua bancada quer o desenvolvimento do 
Município. Falou a respeito do Cartão Cidadão. Falou que o governo passado arrecadou 
quatro milhões de reais em ITBI por competência. Questionou onde foi o dinheiro relativo 
à dívida do RPPS. Falou que não está afirmando que foi desviado, mas quer saber onde 
foi gasto. Afirmou que não existe previsão para um governo que não tem projeto. Falou 
das reclamações dos estudantes quanto ao transporte escolar. 

O Vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira falou que em outubro se saberá quem 
está certo ou errado. Cumprimentou o Professor Leonardo Cardozo Vieira pela palestra 
que realizou nesta Sessão. Agradeceu-o por aceitar seu convite para comparecer a esta 
Sessão. Afirmou refletir muito a respeito das colocações do Vereador João Carlos 
Furtado. Falou a respeito do Dia Internacional da Discriminação Racial. 

O Vereador Idimar Furtado da Silva falou a respeito da preocupação com a reação 
das pessoas quando se tomam atitudes diferentes. Falou sobre a liberdade democrática 
de expressão do pensamento. Falou sobre o comportamento dos Vereadores. Solicitou 
que a cidade simpatia não fosse transformada em um duelo. Falou de seu deslocamento 
à cidade de Cachoeirinha para consulta espiritual junto ao Deputado Marlon Santos. 
Manifestou que quanto ao Projeto de Lei referente à vigilância será realizada audiência 
pública no dia 15 de abril nesta Casa. Afirmou ser do Partido Trabalhista Brasileiro, mas 
não quer competir com o Doutor Ivan. Falou que, embora seja agora de outra sigla, 
respeita o Partido Democrático Trabalhista. 

O Vereador Luciano Peres Vieira agradeceu ao Vereador Idimar Furtado da Silva 
pelo convívio nesta Casa e no Partido. Falou sobre as colocações de um vereador que o 
antecedeu a respeito do processo de contas. Falou que não é advogado para vir à Casa 
fazer um julgamento como tal. Afirmou que não tem competência para isso. Falou que 
esta Casa não tem esta prerrogativa. Falou que quem julga são os órgãos competentes e 
não os Vereadores. Falou que não viu nenhum ex-prefeito ficar rico ou milionário após 
sair da Prefeitura. Falou sobre o papel dos Vereadores da Oposição. Falou que o Ex-
Prefeito Jorge Luiz Cardozo está sendo duramente atacado. Falou que estão com medo 
que ele venha novamente e ganhe a eleição. Falou sobre o transporte escolar e o 
transporte na área da saúde. Falou sobre a falta de manutenção dos veículos. Falou 
sobre a falta de roçado no Bairro Getúlio Vargas. Falou sobre a falta de agendamento de 
exames médicos.  

O Vereador Oscar Schuster Neto falou sobre as colocações da bancada de 
situação. Não é só ele que diz que é o pior governo, a comunidade também diz. Falou 
sobre as colocações de que a bancada de oposição está carente de inauguração. Falou 
que está mesmo, mas sublinhou que está carente neste governo. Citou algumas 
inaugurações realizadas no governo anterior. Falou sobre a situação do aterro sanitário 
municipal. Falou que a creche que está sendo construída no governo atual ainda está na 
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viga. Falou a respeito do processo de contas que se encontra para deliberação nesta 
Casa. Falou sobre a situação das ruas da cidade, a questão do lixo, das estradas rurais e 
a falta de iluminação pública noturna. Falou que, quanto ao processo de contas, o voto é 
político. Falou que serão feitas audiências públicas, uma sobre o Farol da Ponta Alegre e 
outra sobre a questão dos Bombeiros. 

O Vereador Alexandre Cardozo da Silva falou sobre seu orgulho de fazer parte do 
PDT. Falou sobre duas inaugurações que serão realizadas que o PDT deu a partida. 
Falou que foi procurado por alguns estudantes que se queixaram dos problemas do 
transporte escolar. Falou sobre a ausência do Telecentro na gestão atual. Falou sobre a 
situação em que se encontra o Parque Verde Municipal, bem como o calçadão da Rua 
Doutor Monteiro. Falou sobre a falta de iluminação nos bairros da cidade. Falou que há 
aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal aguardando nomeação. Falou 
sobre a situação em que se encontra a Avenida da Saudade. Falou que o Partido 
Democrático Trabalhista terá candidatura própria.  

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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


