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133ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura 
PRESIDENTE: Alexandre Cardozo da Silva. 
SECRETÁRIO: Oscar Schuster Neto. 

Aos quatorze 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.  

EXPEDIENTE:  
Cartão da Brigada Militar, fazendo convite. – Ao Plenário.  
Correspondência nº 37/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Relatório de 

Gestão do Poder Executivo Municipal referente ao ano de 2015. – Ao Plenário. 
Indicação nº 46/2016, 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 lâmpadas na Rua Romeu Conceição, nº 396 no Bairro Promorar. – Ao 
Plenário.  

Indicação nº 47/2016, 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 na valeta da Rua Romeu Conceição no Bairro Promorar. – Ao Plenário. 

Indicação nº 48/2016, 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 lâmpadas na Rua Mércio Ferreira, entre as Ruas Adélia Cruz e Afonso 
Pires, no Bairro Promorar. – Ao Plenário. 

Indicação nº 49/2016, 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 
desobstrução do esgoto na Rua Severo Feijó, entre as ruas Emílio Jacinto Garcia e 
Adalberto Ribeiro. – Ao Plenário. 

Indicação nº 50/2016, de autoria do Vereador José Cláudio Ávila da Silva, que indica 
ao Prefeito Municipal, o Senhor Luis Henrique Pereira da Silva, no sentido de sugerir o 
Projeto de Lei que “Fica criado Espaços Públicos de livre acesso à internet (WI-FI 
liberado)”. – Ao Plenário. 

Of. CM. N. 09/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
23/2016, que “Estabelece o período máximo de permanência de clientes e consumidores 
nas filas nos estabelecimentos da rede bancária de Arroio Grande/RS”. – Ao Plenário. 

Of. GP. CM. nº 10/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
26/2016, que “Dispõe sobre a prorrogação de contratos administrativos temporários 
vinculados ao Programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), e dá outras 
providências”, solicitando para este o Regime de Urgência. – Ao Plenário. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deliberando pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 04/2016, que “Altera a redação do artigo 75 da Lei Municipal nº 
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2.656/2012, 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 05/2016, que “Altera a redação do parágrafo primeiro e inclui o 
parágrafo segundo ao artigo 75 da Lei Municipal nº 2.447/2009, 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 Lei nº 22/2016, de autoria do Vereador Itamar Botelho da Silva, que 
“Regulamenta desmembramento de terrenos e edificações com área superior a 50m2, 
desde que fiquem com 5 metros de frente e que a área remanescente permaneça igual 
ou superior a área desmembrada, por tempo determinado e dá outras providências”. – Ao 
Plenário. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2016, de autoria do Vereador José Cláudio 
Ávila da Silva, que “Concede Título de Cidadã Arroio-grandense”. – Ao Plenário. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2016, de autoria do Vereador José Cláudio 
Ávila da Silva, que “Concede Título de Cidadão Arroio-grandense”. – Ao Plenário.  

Requerimento nº 18/2016, 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 se a máquina de fabricar canos encontra-se em funcionamento? Se positivo 
quantos canos são feitos diariamente? E a máquina antiga que foi desativada, onde 
encontra-se? – Ao Plenário. 

Requerimento nº 19/2016, 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 se quantas cestas básicas foram distribuídas nos últimos três meses nos 
bairros Novo Milênio e Promorar? – Ao Plenário. 

PEQUENO EXPEDIENTE: 
O Vereador Oscar Schuster Neto justificou as Indicações que apresentou ao 

Plenário.  
O Vereador Itamar Botelho da Silva falou a respeito da falta de lâmpadas nos postes 

do Bairro São Gabriel. Falou sobre a situação em que se encontra a Estrada da Solidão. 
Falou sobre a falta de entrega de cestas básicas, bem como distribuição de materiais de 
construção à população por parte do Executivo Municipal.  

O Vereador José Cláudio Ávila da Silva justificou a sugestão de Projeto de Lei que 
apresentou através de Indicação ao Plenário. Justificou os Projetos de Decreto 
Legislativo que apresentou ao Plenário. 

O Vereador Luciano Peres Vieira indicou verbalmente ao Secretário Municipal de 
Obras sobre as queixas dos taxistas quanto à situação das ruas da cidade, alegando que 
estas estão intransitáveis, em especial no Bairro Branco Araújo.  

O Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano falou a respeito das colocações 
referentes à falta de lâmpadas. Rebateu as colocações do Vereador Itamar Botelho da 
Silva sobre as valetas do loteamento obelisco. Disse que o Executivo Municipal está 
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fechando as valetas daquele local. Falou que o pior governo é aquele que teve suas 
contas reprovadas pelo TCE.  

GRANDE EXPEDIENTE: 
O Vereador José Cláudio Ávila da Silva saudou a todas as mulheres pela passagem 

de seu dia. Cumprimentou seus indicados ao Título de Cidadão Arroio-grandense. Falou 
sobre a abertura da colheita de grãos que será realizada no próximo dia 19. Falou sobre 
as políticas públicas neste âmbito. Falou sobre a importância dessas culturas para o 
orçamento do Município. Falou sobre momento de debate e discussão junto ao Secretário 
Estadual de Agricultura, ao Presidente da FARSUL e aos produtores, que ocorrerá na 
referida abertura. Fez sua prestação de contas enquanto Vereador. Falou sobre a 
geração de empregos através da ação do Governo Municipal em trazer empresas de fora 
da cidade. Citou as empresas Nidera, Puro Grão e Votorantim. Falou sobre a construção 
do complexo esportivo no Município. Comentou sobre o Projeto de Lei sobre a Ficha 
Limpa para Arroio Grande, de sua autoria, apresentado e aprovado em seu primeiro ano 
de mandato. Falou que a sociedade está cansada de corrupção. Falou que lugar de 
político corrupto é na cadeia. Tem feito nestes três anos de mandato aquilo que pensa 
ser bom para o Município, que é a aproximação do Parlamento da Câmara com o 
Executivo criando leis. Falou sobre o espaço de internet gratuita para os jovens criado 
pelo Executivo Municipal. Falou sobre um projeto que tramita na Câmara referente às 
Escolas de Samba. Em aparte, o Vereador Idimar Furtado da Silva falou que há um 
terreno de 5000m² de área disponível, no qual o Executivo pode desmembrar e repassar 
às Escolas de Samba para que construam seus galpões. Com a palavra, o Vereador José 
Cláudio Ávila da Silva falou sobre a vinda do IFSUL para Arroio Grande. Em aparte, o 
Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano cumprimentou-o pelo engajamento na causa 
do IFSUL. Falou sobre a prestação de contas feita por parte dos Vereadores. Falou que 
elaborará um informativo para distribuição à comunidade sobre o que foi feito em prol do 
Município. Com a palavra, o Vereador José Cláudio Ávila da Silva falou que é necessário 
ficar atento às reivindicações dos profissionais da educação. Agradeceu a parceria de 
todos os segmentos na abertura da colheita de grãos deste ano. Comentou sobre os 
movimentos realizados no último domingo em todo o Brasil. Falou que não é contra 
partido político nenhum e sim contra a corrupção. Falou que a crise é, acima de tudo, 
moral e ética. Falou que é necessário encarar a política de forma séria.  

O Vereador Itamar Botelho da Silva cumprimentou o Vereador José Cláudio Ávila da 
Silva pela fala que realizou sobre a situação política do país. Falou sobre a necessidade 
de os vereadores fazerem uma reunião junto aos pequenos comerciantes para tratarem 
da questão das exigências dos bombeiros para a liberação dos estabelecimentos destes. 
Questionou quantas promessas do Executivo Municipal atual foram cumpridas. Falou a 
respeito da vinda do IFSUL para Arroio Grande. Pediu que primeiro trouxessem para 
depois ver se realmente é verdadeiro. Falou sobre a disponibilização de internet nas 
praças da cidade. Falou sobre o desfile dos piquetes e da cavalgada. Falou que 
prometeram dar rancho para os piquetes. Em aparte, o Vereador Joaquim Vandré Brasil 
Vieira falou-lhe que ele tem uma larga experiência. Com a palavra, o Vereador Itamar 
Botelho da Silva explicou-lhe o porquê de ter tanta experiência. Falou que já foi feita no 
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passado a devolução antecipada de recursos da Câmara ao Executivo Municipal para 
repassar aos piquetes. Falou que, se não fosse os funcionários, o Governo Municipal 
estaria pior. Questionou quantas ambulâncias foram adquiridas neste governo. Fez sua 
prestação de contas quanto sua atuação como Vereador. Falou sobre a busca de 
recursos para a Santa Casa feita pelos Vereadores de sua Bancada. Comentou sobre a 
queixa de uma moradora do Bairro Promorar que dizia ter sido maltratada no posto de 
saúde daquele bairro. Fez questionamento a respeito das telhas guardadas no Gitão. 
Comentou a respeito das colocações do Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano, 
quanto aos informativos que elaborará, bem como sobre a obra de colocação de canos 
que está sendo feita no Bairro São Gabriel.  

ORDEM DO DIA: 
Cartão da Brigada Militar. – Arquive-se. 
Correspondência do Prefeito Municipal. – Arquive-se. 
Indicações nº 46/2016 a nº 50/2016. – Encaminhe-se. 
Ofícios do Prefeito Municipal. – Arquive-se. 
Projeto de Lei nº 04/2016. – 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 05/2016. – 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 22/2016. – À Comissão de Justiça e Redação. 
Projeto de Lei nº 23/2016. – À Comissão de Justiça e Redação. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2016. – À Comissão de Justiça e Redação. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2016. – À Comissão de Justiça e Redação. 
Projeto de Lei nº 26/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento e Saúde e Educação. 
Requerimento nº 18/2016. – Os Vereadores Luciano Peres Vieira, Itamar Botelho da 

Silva e João Carlos Furtado discutiram o Requerimento. – Os Vereadores João Carlos 
Furtado e Nero Antônio Caetano de Caetano votaram contra o Requerimento. – Os 
Vereadores Idimar Furtado da Silva, Itamar botelho da Silva, Joaquim Vandré Brasil 
Vieira, José Cláudio Ávila da Silva, Luciano Peres Vieira e Oscar Schuster Neto votaram 
a favor do requerimento. – Aprovado por maioria. 

Requerimento nº 19/2016. – Os Vereadores Nero Antônio Caetano de Caetano, 
Oscar Schuster Neto, João Carlos Furtado, Itamar Botelho da Silva e Luciano Peres 
Vieira discutiram o Requerimento. - Os Vereadores João Carlos Furtado e Nero Antônio 
Caetano de Caetano votaram contra o Requerimento. – Os Vereadores Idimar Furtado da 
Silva, Itamar Botelho da Silva, Joaquim Vandré Brasil Vieira, José Cláudio Ávila da Silva, 
Luciano Peres Vieira e Oscar Schuster Neto votaram a favor do requerimento. – 
Aprovado por maioria. 

Neste momento, o Vereador Presidente suspendeu a Sessão, para que as 
Comissões pudessem analisar o Projeto de Lei nº 22/2016 e os Projetos de Decreto 
Legislativo nº 24/2016 e nº 25/2016 e, consequentemente, exarar os pareceres. 
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Reaberta a Sessão, o Vereador Presidente passou de imediato à leitura e discussão 
dos pareceres e projetos. 

Projeto de Lei nº 22/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 
aprovado por unanimidade. – Os Vereadores Itamar Botelho da Silva, Oscar Schuster 
Neto, Idimar Furtado da Silva, Nero Antônio Caetano de Caetano e Alexandre Cardozo da 
Silva discutiram o Projeto. – O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação foi aprovado por unanimidade. – O Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado 
por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação foi aprovado por unanimidade. – O Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado 
por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Vereador Idimar Furtado da Silva falou que estará protocolando um documento 

nesta Casa, sobre informações acerca do Processo de Contas do ano de 2011, do qual 
realizou a leitura em sua íntegra. Lamentou o fato de um caminhoneiro ter tido seu 
veículo incendiado recentemente no Município. Ressaltou o prejuízo que teve esse 
profissional. Falou a respeito da mudança de seu filho para a cidade de Pelotas/RS. 
Cumprimentou ao Jornal Correio do Sul pela matéria sobre o projeto de sua autoria a 
respeito de vigilância 24 horas. Explanou a respeito da transparência. Falou que 
transparência não possui meio termo, ou se é transparente, ou não se é. Relacionou a 
explanação com sua trajetória de vida. 

O Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano cumprimentou a Senhora Luana 
Caetano e o Senhor Paulo Raul Benito pela passagem de seu aniversário. Rebateu as 
colocações do Vereador Itamar Botelho da Silva a respeito do IFSUL. Falou que houve no 
último sábado a aula inaugural. Falou que entrará com um projeto no qual visa a criação 
de um espaço ambiental, com o nome do Senhor Jarbas Kerchiner Nobre. Cumprimentou 
ao Senhor Jadir Varzim pela passagem de seu aniversário. Falou a respeito de uma 
Emenda do Deputado Afonso Hamm no valor de 300 mil reais para calçamento do Bairro 
São Gabriel. Falou que a comunidade tem de observar os Deputados que vêm à cidade 
pedir votos. Falou sobre a atuação do Deputado Ciro Simoni enquanto este era 
Secretário Estadual da Saúde.  

O Vereador João Carlos Furtado afirmou ter acompanhado os movimentos políticos 
ocorridos pelo país no último fim de semana. Disse que a população acordou e que a 
maioria das pessoas têm no Poder Judiciário a esperança de um país passado a limpo e 
sem corrupção. Afirmou que a população brasileira tem a esperança de que com o país 
passado a limpo volte a crescer e se desenvolver. Falou que o Brasil é um país que tem 
toda a condição de gerar energia. Comentou sobre as riquezas naturais do país. Falou 
que estas estão sendo exploradas por quem não deveria fazê-lo. Falou que nos últimos 
cinco anos o Brasil perdeu a possibilidade de crescer e se desenvolver, em razão da 
corrupção nele instalada. Falou que anos atrás a classe média vivia tempos confortáveis, 
e que de cinco anos para cá foi tirado 35% de seu poder aquisitivo. Afirmou que esta 
conta vai para o bolso da corrupção. Falou que é necessário passar o país a limpo. 
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Afirmou que qualquer pessoa que assuma as rédeas do país com ministérios honestos e 
pessoas dignas, o país caminha sozinho. Comentou as colocações do Vereador Idimar 
Furtado da Silva, dizendo que sua fala dele nos deixa reflexões e pensamentos. Falou 
dos movimentos em busca de espaço na eleição municipal de outubro vindouro. 
Questionou como será o comportamento, as ações e a caminhada para que no mês de 
outubro todos cheguem a um palanque municipal levando, por exemplo, o recado que o 
Vereador Idimar Furtado da Silva passou hoje nesta Sessão. Falou que tem discutido 
junto à comunidade o fato de que existem mais de 50 municípios com movimentos que 
visam fixar os subsídios dos Vereadores na comunidade.  

O Vereador Luciano Peres Vieira afirmou ser um dos que solicita que o PDT se 
desligue do Governo Estadual e entregue as secretarias que nele possui. Explicou seus 
motivos. Afirmou não acreditar que possa haver pessoas que elogiem o atual Governo 
Municipal. Falou sobre as condições das estradas rurais nos últimos três anos. Falou que 
não houve investimento no tradicionalismo. Falou sobre a falta de entrega de cestas 
básicas. Falou sobre a falta de enfermeiro em Santa Isabel. Falou que encaminhará ofício 
na tentativa de possibilitar haver uma demonstração de veículos na Rua Doutor Monteiro, 
no próximo dia 03 de abril. Afirmou ter visitado mais de 10 municípios nos últimos dias e 
constatou que o centro de muitos pestes possui câmeras de vídeo. Solicitou que fosse 
implantado aqui no Município, na Rua Doutor Monteiro. Solicitou melhor tratamento aos 
cidadãos que necessitarem de atendimento nos departamentos da Prefeitura.  

O Vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira cumprimentou ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Arroio Grande pelo Encontro de Mulheres do Campo realizado 
no último sábado. Falou do trabalho voluntário que realizou na mencionada data. Falou 
sobre a abertura da Colheita do Arroz. Afirmou desejar que a classe dos arrozeiros 
consiga vencer a etapa de colheita. Rebateu as colocações do Vereador Luciano Peres 
Vieira a respeito da falta de enfermeiro em Santa Isabel. Falou sobre a dificuldade no 
agendamento de algumas modalidades de exames médicos. Falou sobre a falta de 
estoque de vacinas. Prestou esclarecimento quanto à isenção da taxa de água e de luz 
no asilo, afirmando que a proposta foi de sua autoria.  

O Vereador Oscar Schuster Neto falou a respeito do atendimento de enfermagem 
em Santa Isabel. Afirmou ser parceiro na solicitação do Vereador Luciano Peres Vieira 
referente à instalação de câmeras na Rua Doutor Monteiro. Falou a respeito da falta de 
remédios, exames e cirurgias. Falou a respeito da situação do sinal de televisão no 
Município. Falou sobre os problemas das estradas rurais. Falou que as ruas da cidade 
encontram-se em péssimas condições. Falou que o atual governo não responderá nada 
porque não fez nada. Falou que o IFSUL está vindo para Arroio Grande na forma de 
curso de pós-graduação, para aqueles vinculados ao Executivo Municipal. Comentou a 
respeito da questão da Unipampa. Falou sobre a questão do Cartão Cidadão.  

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 


