1323ª Sessão Ordinária
Aos sete dias do mês de abril 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, Evaldir Jacob Dries, João Odilar Nunes e a vereadora Viviane Redin
Mergen. Declarada aberta a Sessão o presidente convidou a todos os
presentes para entoarem o Hino Municipal. Em seguida convidou o suplente de
vereador Sidnei Schmidt para tomar posse na vaga do colega Marcos Antonio
Pasa. Convidou o mesmo para entregar cópia do diploma e da declaração de
renda e solicitou que se aproximasse e repetisse com ele as seguintes
palavras: “prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato,
respeitando a Lei e promovendo o bem geral do Município”. Após declarou
empossado o colega vereador e convidou-o ocupar seu lugar. Em seguida
convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para efetuar a leitura bíblica. Em
seguida o presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior,
pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata
Milésima Trecentésima Vigésima Segunda foi aprovada por unanimidade.
Tribuna Livre. Convidou o senhor Lourivaldo Afonso Wendt para ocupar o
espaço Tribuna Livre com assunto fidelidade partidária. “Como presidente do
PMDB eu venho aqui nessa Tribuna dar os parabéns ao Sidnei Schmidt pela
suplência nessa vereança e podendo assumir essa cadeira por trinta dias foi
uma iniciativa do Vereador Marcos Pasa que ofereceu esse espaço junto com o
diretório. Como em muitas situações polemicas que acontecem tanto no
Legislativo como no Executivo quase sempre as polemicas as culpas são do
Vereador Marcos Pasa, então com certeza podemos dizer que a culpa do
Schmidt assumir é do Marcos Pasa. Também, mas com isso ai o Marcos não
esta sozinho porque o partido também assume a sua incumbência e por o
partido estar muito contente porque o Vereador Schmidt carregou a bandeira
do partido no mandato passado e carregou sozinho, o único Vereador que nos
tínhamos e eu sempre almejava dois vereadores para a próxima e nos
conseguimos isso ficando o Sidnei Schmidt de suplente, mas um outro
estranhos fatos acontecem que para esse mandato aqui o Schmidt foi
considerado simplesmente carta fora do baralho, então eu não posso deixar
passar em branco, isso porque do tratamento que o Sidnei Schmidt recebeu
ate agora e indigno da condição e dos votos que ele fez onde dentro dessa
Administração, onde o primeiro suplente não pode nada e o quinto pode tudo.
Então e um pouco estranho então pra tentar agradar ele e ate o partido deram
um cargo pra ele assim um cargo mais escondido possível é impossível então
a gente se sente muito contente com o companheiro Schmidt à assumir esse
espaço tem tantas coisas que também acontecem que eu foi presidente do

partido que o Prefeito um dia desses antes de nós sair da coligação ele me
intimou a exigindo fidelidade partidária do Vereador Marcos Pasa, fidelidade na
coligação e eu tive que dizer a ele que ele não poderia exigir fidelidade do
nosso vereador porque ele, também o Prefeito, também não é fiel porque ele
foi esta coligado a nível de Estado e fez campanha ao contrário, fez campanha
pro Tarso Genro então pra mim ele não teria condições de exigir fidelidade do
meu Vereador e como Marcos Pasa é vereador do PMDB como ele sempre diz
e faz questão de dizer ele tinha o apoio total do partido porque ele é o cara que
sempre dialogou bastante com o partido e ao mesmo tempo ele sempre
conjugava com nós todas as decisões que ele tinha à tomar então nesse caso
ai o Marcos resolveu então ceder esse espaço para nos se lembrar pelo menos
da maneira como o Schmidt conduziu na legislação passada para a gente se
lembrar pelo menos um pouco da habilidade e respeitar também a quantia de
votos que ele fez, então inicialmente seria isso muito obrigado e até a próxima”.
O presidente da Casa agradeceu as palavras e solicitou a leitura das
correspondências recebidas ao diretor. Foram lidos ofícios do Executivo
Municipal encaminhando os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº
028/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de vinte mil reais; Projeto de Lei nº 029/2015, que autoriza a
contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 030/2015, que
concede Subvenção Social ao CTG Herança Gaudéria, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 031/2015, que altera o artigo da Lei Municipal nº
2355/2013, que concede Subvenção Social a Associação Cultural do Coro do
Município de Arroio do Tigre, e dá outras providências; Projeto de Lei nº
032/2015, que autoriza o poder Executivo a abrir Crédito Especial no montante
de doze mil quatrocentos e vinte reais; Projeto de Lei nº 033/2015, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de cento e noventa
e três mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e três centavos; Projeto de
Lei nº 034/2015, que concede Subvenção Social à Associação Civil Corpo de
Bombeiros Voluntários de Sobradinho, e dá outras providências; Projeto de Lei
nº 035/2015, que autoriza a contratação emergencial de profissionais para
atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde; Projeto de Lei nº
036/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de três mil e quinhentos reais e Projeto de Lei nº 037/2015, que
concede Subvenção Social a AJURATI, Associação de Jovens Rurais de Arroio
do Tigre e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de
Arroio do Tigre/RS, e dá outras providências; Requerimento do vereador
Marcos Antonio Pasa solicitando afastamento do cargo de vereador pelo
período de trinta dias para tratar de assuntos particulares; Oficio do Executivo
encaminhado resposta ao Pedido de Informações de autoria do vereador
Leomar Guerino Fiúza sobre carga horária dos Médicos; Convite do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre convidando para ato de
comemoração dos quarenta e oito anos de fundação da entidade no Município
no dia dezessete de abril, no Clube 25 de Julho; e Requerimento dos
vereadores Flamir Schneider, João Odilar Nunes, Leandro Timm e da
vereadora Viviane Redin Mergen, representantes da bancada do Partido
Progressista requerendo a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar o conteúdo da gravação (mídia a disposição) envolvendo supostos
atos ilegais perpetrados pelo atual Secretário da Fazenda, notadamente cerca
de negociações em comprar para o Município. Ordem do Dia: Indicação nº
009/2015; Indicação nº 010/2015, Indicação nº 011/2015; Pedido de
Informação nº 006/2015; Pedido de Informação nº 007/2015; Pedido de
Informação nº 008/2015; Projeto nº 023/2015; Projeto de Lei nº 028/2015;
Projeto de Lei nº 030/2015 e Projeto de Lei nº 032/2015. O vereador Delmar
Schanne solicitou que fosse colocada em deliberação do Plenário a inclusão na
Ordem do Dia do Projeto nº 031/2015. Colocado em votação a inclusão foi
aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 009/2015 de
autoria do vereador Flamir Schneider do Partido Progressista que indicava ao
Executivo a fosse alterado o padrão de vencimentos do cargo de Motorista de
quatro para seis, pois os mesmos estariam trabalhando muito além da carga
horária estabelecida e não estariam recebendo horas extras. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina seria
encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
010/2015 de autoria do vereador João Odilar Nunes da bancado do Partido
Progressista indicando ao Executivo que dentro das possibilidades seja
recuperada a estrada que dá acesso a propriedade do senhor Elemar Bender,
na localidade de Sitio Alto, devido ao péssimo estado de conservação do
mesmo. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno
determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 011/2015 de autoria dos vereadores da Bancada do partido
Progressista indicando ao Executivo que dentro das possibilidades fosse
recuperada a estrada geral de Linha São Pedro, Linha das Cobras até o distrito
de Taboãozinho e a recuperação urgente do acesso à propriedade do senhor
Celso Winkelmann na Linha São Pedro, devido ao péssimo estado de
conservação das mesmas. Foi lido o Pedido de Informação nº 006/2015 de
autoria da vereadora Viviane Redin Mergen solicitando informações sobre
número de servidores públicos nomeados e contratados emergencialmente no
cargo de Merendeira e os locais onde desempenham sua função. Colocado em
discussão a vereadora Viviane Redin Mergen disse que o pedido seria direto,
onde em visitas as escolas do Município foi verificada a falta de merendeiras.
Disse ainda que conforme o Portal de Transparência seriam dezenove
servidores concursados e cinco contratos emergenciais, com isso o pedido
seria para se saber onde estariam lotadas estas profissionais. Encerrou

colocando que a Câmara foi pressionada a votar o projeto de contratação
emergencial e até agora existiriam escolas com a deficiência no quadro de
pessoal. Como não houve mas colocações o Pedido foi encaminhado a
votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
lido o Pedido de Informação nº 007/2015 de autoria do vereador Flamir
Schneider solicitando informações sobre quais os dias e horários em que o
Engenheiro Civil do Município desempenha suas funções e a cópia do ponto
eletrônico do servidor no período de janeiro de dois mil e quatorze a março de
dois mil e quinze. Colocado em discussão o autor disse que o pedido seria
devido a diversas reclamações que foram encaminhadas ao vereador sobre
qual o horário que o engenheiro civil do município estaria cumprindo. Segundo
o vereador, diversos munícipes procuraram pelo servidor para assinaturas,
aprovação de projetos e outros assuntos e não o encontraram. Encerrou
colocando que o pedido seria orientação a população sobre o horário do
profissional. Como não houve mais colocações o Pedido foi encaminhado a
votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
solicitada a leitura do Pedido de Informação nº 008/2015 de autoria do
vereador Flamir Schneider solicitando informações sobre quais os motivos que
o Município estaria incluso no CADIN, Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Governo Federal deste a data de vinte e dois mais de dois mil e
quatorze. Colocado em discussão o vereador Flamir disse que o pedido seria
para obter informações sobre o porquê de o município estar no CADIN do
governo federal, pois nos anos de dois mil e treze e quatorze, a Câmara teria
sido usada por diversas vezes para comunicar que o município estaria no
CADIN pela não construção de banheiros e que na verdade, segundo o
vereador, o problema vem se arrastando desde vinte e dois de maio do ano
passado, onde o município consta no cadastro e ninguém teria vindo até a
Casa dar explicações. Conclui dizendo que o pedido seria para que as pessoas
viessem até o Legislativo e informasse a comunidade do por que desta
inscrição e que débito seria esse, seu valor e sua referência. Como não houve
mais colocações o Pedido foi encaminhado a votação, onde foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 023/2015, que altera o valor do repasse à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais, APAE de Arroio do Tigre/RS, e dá outras providências e a
leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador Flamir
Schneider solicitou pela aprovação da proposta baseado no trabalho
desenvolvido pela entidade. Disse ainda que o projeto trata da alteração de
repasse de valores pelo executivo a APAE, que passará a ser de quinze mil
reais mensais, sendo cento e cinquenta reais por pessoa, limitado a cem
alunos. O vereador Sidnei Schmidt indagou ao colega qual seria o valor atual
do repasse. O vereador Delmar Schanne respondeu ao colega dizendo que
seria de onze mil reais. Disse ainda que hoje a entidade está atendendo cerca

de cento e oitenta pessoas de Arroio do Tigre, quarenta de Estrela Velha e
duas do município de Tunas. Explicou que seriam vagas em torno de cem, mas
que já estariam ultrapassadas. Colocou ainda que a APAE desempenha um
ótimo trabalho no município e que com estes valores poderão investir em novos
recursos. Conclui colocando ser favorável entre o município e a entidade pelo
ótimo trabalho desenvolvido pela associação. O vereador Evaldir Jacob Dries
colocou que seria justo o aumento a APAE pelo bom atendimento que a
entidade presta ao município. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do projeto de
Lei nº 028/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de vinte mil reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Leandro Timm, relator do projeto, colocou que conforme a justificativa
do projeto o valor da suplementação seria para a aquisição de programa para
interligação de informação e gerenciamento na área da saúde através do
consórcio intermunicipal de saúde. O vereador Flamir Schneider indagou sobre
se seria outro programa e se estaria interligado ao programa do SUS do
governo federal. Foi respondido que sim. O vereador Delmar Schanne colocou
que este seria em parceria com o consórcio e seria regional podendo ser usado
talvez em parceria com o do SUS. Como não houve mais colocações o projeto
foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto
de Lei nº 030/2015, que concede Subvenção Social ao CTG Herança
Gaudéria, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador João Odilar Nunes disse que o projeto seria para
contemplação de valores ao CTG Herança Gaudéria de Sítio Alto. Disse ainda
que o evento já teria ocorrido no final de semana passado, parabenizando a
patronagem da entidade e a comunidade pelo belo trabalho desenvolvido e que
o evento teria sido um sucesso. Disse que o valor seria de seis mil reais, mas
que três mil reais seriam referentes ao ano passado, onde o patrão disse que
não foram repassados, não sabendo explicar o porquê, pois neste ano foram
repassados valores de três mil reais para outras entidades. O vereador Delmar
Schanne indagou ao colega relator se teria colhido informações junto a
administração sobre que fato teria motivado o não pagamento. O vereador
João respondeu que não, que teria apenas conversado com o patrão e este
teria informado do acontecido. O vereador Delmar indagou novamente se este
valor a mais não seria a participação da administração na instalação no parque
de eventos da localidade. O vereador João não foi repassado o valor do ano
passado. O vereador Delmar colocou novamente que os vereadores deveriam
procurar a administração para terem informações corretas. O vereador Evaldir
colocou que concordava com o colega Delmar e que os valores seriam parte de
contribuição do executivo municipal na construção da rede de energia elétrica
no local. Finalizou agradecendo a todos pela participação no evento e que
devido ao mau tempo ocorreram alguns problemas. O vereador Sidnei

questionou sobre qual seria o verdadeiro destino da subvenção. O vereador
Evaldir afirmou que seria para o pagamento da rede de luz, mas como patrão
da entidade teria dito que seria para pagar o valor do ano passado deveria ter
sido visto na administração. O vereador Sidnei colocou que a concessão deste
valor seria abrir um precedente para outras entidades que não saberiam da
verdadeira finalidade. Concluiu dizendo que se o evento não tivesse sido
realizado deveriam pedir vistas para uma real apuração dos fatos. O vereador
João disse então que todas as colocações são válidas, mas que chegou a
convidar o patrão do CTG para participar e que na ocasião indagou ao mesmo
sobre os valores e que foi respondido que seriam valores do ano passado, que
se este valor não fosse repassado neste ano a patronagem teria que pagar
com recursos próprios, pois estaria registrado em documento da entidade.
Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado à votação após o
intervalo. Por fim foi lido Projeto de Lei nº 032/2015, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Especial no montante de doze mil quatrocentos e
vinte reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão a vereadora Viviane
disse que a abertura deste Crédito Especial seria devido a uma sentença
judicial em favor de pessoa idosa enferma onde o município foi intimado a
cumprir. Disse ainda que o município deverá cumprir a sentença imediatamente
com o fornecimento de seções de fonoaudiologia e fisioterapia. Finalizou
colocando que o projeto de cópia da liminar e dos orçamentos dos
profissionais. O vereador Delmar colocou que seria uma liminar concedida em
favor do Sr. Donato Colombelli e que a defensoria pública estaria resolvendo
um problema próprio transferindo para o município. Disse ainda estar muito
preocupado com a situação, imaginando se o município for condenado a
efetuar esse tipo de serviço em outros processos. Deixou claro que não teria
nada contra o enfermo e sua família, mas ressaltou que o problema seria do
Estado e não do município. Finalizou colocando que esperava que a defensoria
não tomasse por hábito efetuar este tipo de procedimento. O vereador Sidnei
Schmidt colocou ser favorável ao projeto tendo em vista sua necessidade e que
esse tipo de auxilio não se encontrava no SUS. Finalizou que a competência
seria do Estado, mas como o caminho mais rápido seria o município, coube a
este arcar com as despesas. O vereador Flamir colocou que o projeto tratava
da criação de uma nova rubrica no orçamento para contemplar este tipo de
contratação de serviço em virtude de sentença judicial. Colocou ainda lhe
chamava a atenção seria o valor da liminar e que este processo poderá custar
mais ao município. O vereador Leandro indagou sobre o valor dos doze mil e
seiscentos reais. A vereadora Viviane disse que seriam vinte seções mensais
de fisioterapia no valor de trinta reais cada uma e mais doze seções mensais
no valor de sessenta reais cada uma de fonoaudiologia até o final do ano
corrente. Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado a
votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a

Sessão o presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 023/2015 que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 028/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 030/2015, que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 032/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário.
Tribuna. O presidente convidou o vereador Flamir
Schneider para pronunciar-se. “Senhor Presidente, demais colegas
Vereadores, Assessor Jurídico dessa Casa, Diretor e demais funcionários
dessa Casa, também a imprensa e a comunidade aqui presente. O que me traz
a usar a Tribuna hoje são alguns fatos que estão acontecendo em nosso
Município e o primeiro eu fui procurado por moradores, pais de alunos, que
estudavam na antiga Escola Carlos Kipper, aqui no Bairro Industrial, foi me
relatado que como todos Vereadores se lembram existia uma escola reformada
ali no Bairro Industrial e essa escola segundo os pais de alunos essa escola foi
demolida em setembro de dois mil e quatorze com a promessa que em logo em
seguida da demolição da escola a referida iria ser iniciada a construção de uma
escola nova padrão no FNDE já estamos em abril de dois mil e quinze e
segundo o relato dos pais de alunos não existe nenhum tijolo por enquanto na
referida obra no referido local pra construção da nova escola essas crianças
hoje estão estudando em baixo das arquibancadas do nosso ginásio tigrão
então a Escola Carlos Kipper hoje é escola Tigrão e a gente gostaria que o
Executivo nos auxiliasse assim, como nós Vereadores que somos
fiscalizadores a Comunidade também o prazo de inicio da reconstrução da
Escola Carlos Kipper o porque da demora pra reconstruir a escola se já faz
tanto tempo que ela foi demolida então em cima disso a gente gostaria que o
Executivo desse uma explicação, pra gente poder dar essa explicação aos pais
desses alunos que com certeza vão passar um bom tempo ainda estudando
em baixo das arquibancadas do ginásio Tigrão, o inverno vai chegando e tem
varias crianças que estão usando aquele local que não e o mais adequado no
meu entendimento, pois não oferece muitas condições pra ensinar uma criança
então em cima disso a gente gostaria de informações do Executivo o que esta
acontecendo. O segundo ponto que me traz aqui até foi tema de debate aqui a
uns minutos atrás é referente a área da saúde varias pessoas nos questionam
principalmente a Administração a Secretaria da Saúde pela falta dos
medicamentos no posto de saúde, temos muitas queixas muitas reclamações e
a gente gostaria que se possível a Secretaria da Saúde ou alguém responsável
nos dessem uma explicação, o porque que hoje não se encontram nos postos
de saúde, medicamentos básicos que são usados no dia a dia dos postos e do
receituário dos médicos então a gente gostaria de saber porque o que esta
acontecendo, se não foi feita licitação, o que esta acontecendo na verdade
sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde até recebi umas fotos de

pessoas que tiraram fotos do depósito da Secretaria da Saúde e no primeiro
momento achei ate que era brincadeira das pessoas, mas depois vendo o local
onde existia três caixinhas de remédio num depósito que deveria estar com
muito mais que isso. Então a gente quer uma explicação da secretaria da
saúde ou responsável sobre o que esta acontecendo. Outro ponto é na área da
saúde também e o porque a consulta dos hipertensos na saúde agora são
feitas de seis em seis meses quando anteriormente essas consultas com os
hipertensos eram de quatro em quatro meses porque aumentou o prazo de
uma consulta para outra então isso também a gente gostaria que o pessoal
responsável da saúde também nos esclarecesse o motivo. Terceiro ponto que
eu gostaria de levantar aqui e o que o pessoal vem acompanhando na mídia ai
e referente ao concurso público de Passa Sete inclusive hoje na parte da
manhã na Rádio Gazeta e Rádio Sobradinho, Vereadores do Município,
colocaram a situação do concurso realizado no Passa Sete inclusive citaram
nome de Vereadores aqui de Arroio do Tigre pra que os mesmos fiquem alertas
pra não acontecer aqui em Arroio do Tigre o que aconteceu está acontecendo
no Passa Sete referente ao Concurso Publico, onde a empresa IDRH foi
vencedora do concurso lá em Passa Sete é a mesma empresa vencedora aqui
do Município de Arroio do Tigre, então em cima disso eu tenho uma
preocupação assim como os demais Vereadores com certeza tem uma
preocupação dessa empresa de realizar um Concurso Público em nosso
Município mais ainda que nosso Município já tem já teve problemas no
passado com Concurso Público então estamos que nem gato escaldado
estamos ressabiados e agora novamente essa empresa sob investigação de
vários fatos que aconteceram nos municípios de Passa Sete outros Municípios
que foram citados Formigueiro o Município de Erechim essa empresa que
venceu aqui no Município de Arroio do Tigre tem vários problemas em outros
Municípios então em cima disso a gente gostaria de fazer um alerta para a
administração sobre essa empresa a procedência essas suspeitas que existem
hoje com essa empresa quem são essas pessoas invisíveis hoje que
comandam essa empresa porque segundo o relato dos Vereadores que a
gente conversou hoje pela parte da manhã com os Vereadores do Passa Sete
buscando informações eles nos relataram uma situação muito grave mesmo
primeiro que não acharam nem o dono da empresa e nem a sede da empresa
então tem fatos suspeitos gravíssimos sobre essa empresa IDRH que tem nos
documentos um local que na verdade existe uma casa de moradia em cima
disso a gente gostaria de deixar uma pergunta para o Executivo o que o
Município vai fazer já que essa empresa que é suspeita de vários fatos ai é a
mesma empresa que ganhou a licitação aqui no nosso Município de Arroio do
Tigre então fica a pergunta diante dessa situação o que o Município vai fazer
vai continuar com o andamento do processo do Concurso Público vai
suspender ainda à tempo de suspender abrir uma nova licitação então fica o

meu questionamento essa pergunta para o Executivo então seria isso
Presidente o uso da Tribuna por minha parte o meu muito obrigado”. O
presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para ocupar a Tribuna.
“Inicialmente quero saudar o excelentíssimo Presidente dessa Casa, Vereador
Ademir Jank, em seu nome a minha saudação aos demais nobres colegas,
Vereadores e Vereadora dessa Casa Legislativa. Também gostaria de saudar
fazer uma saudação ao doutor Paulo Bernhard que hoje esta assumindo a
Assessoria Jurídica dessa Casa esta retornando nossas boas vindas ao
Senhor, também nosso Diretor Senhor Jerson, as nossas servidoras da Casa,
a emissora de Rádio na pessoa da senhora Elenita Mainardi que representa a
Rádio Sobradinho, Senhor Cleber Moura que representa a Rádio Geração,
demais pessoas da comunidade do nosso Município de Arroio do Tigre que
estão prestigiando mais uma sessão ordinária dessa Casa. Primeiramente eu
quero parabenizar hoje sete de abril é o dia do Jornalista, então eu quero
parabenizar a todos os jornalistas que exercem essa função tão importante no
nosso Município de Arroio do Tigre e nos demais Municípios da região meus
parabéns a todos os Jornalistas. Segundo ponto que estou ocupando essa
Tribuna também eu quero parabenizar a entidade tradicionalista que representa
o Município de Arroio do Tigre, CTG Herança Gaudéria de Sitio Alto que tem
dois vereadores que representa aquele distrito na pessoa do meu nobre colega
Evaldir Jacob Dries e também o vereador Fiúza que muito bem representam
aquela localidade. Quero dar os parabéns a toda patronagem do Centro de
Tradições pela organização ao Patrão, ao Capataz, as Prendas, aos
componentes da invernada campeira que trabalharam e fizeram de tudo para
oferecer o que tinha de melhor aos visitantes e fiquei feliz porque tinha CTG
não só da décima quarta região mais entidades tradicionalistas de outras
regiões tradicionalistas até do Município de Selbach, tinha CTG visitando então
para nós arroiotigrenses é uma honra, receber essas entidades e quero dar os
parabéns ao patrão a toda a patronagem porque fazem quatro anos que eles
iniciaram e hoje eles estão representando na mesma forma que o Pousada das
Carretas e que o CTG Herdeiros da Tradição também, e o tempo atrapalhou
bastante as provas campeiras. O lucro vai ser menor do que estavam prevendo
mas, a chuva nunca é demais que veio também para beneficiar a nossa
agricultura do nosso Município de Arroio do Tigre eu tenho certeza que o CTG
Herança Gaudéria vai representar da mesma forma que vinham representando
e vão conseguir tranquilizar a todos e vão resolver os problemas financeiros
também naquela entidade. Também eu gostaria de justificar as minhas duas
indicações que eu fiz que estou fazendo nessa noite, primeira delas que fui
procurado pelo Senhor Bender lá no CTG do Sítio, no rodeio e ele me colocou
que o seu Elemar Bender que tinham recuperado as estradas do Sitio Alto e
que tinham recuperado as entradas de propriedades e que ele tinha a produção
de tabaco para ser entregue e não conseguia entrar caminhão que ele relatou

que tava usando uma carroça com os bois para colocar pedras ,colocar terra
para que pudesse oferecer condições para que o caminhão transportasse a
sua produção então por isso que eu fiz essa indicação e espero que seja
recuperada essa entrada de propriedade porque acho que ele é um cidadão
arroiotigrense e ele merece ser feito assim como os demais foram recuperadas
as entradas de propriedades. O segundo pedido que é feito eu fiz em nome do
meu colega Vereador Flamir Schneider, do Leandro Timm da minha colega
Viviane é um pedido que fosse recuperada a estrada de Linha São Pedro,
Linha das Cobras que da acesso ao Distrito de Taboãozinho e também a
propriedade do Senhor Celso Winkelmann, porque o que ele relatou para mim
até a minha colega Vereadora Viviane Redin Mergen é testemunha, que nós
estávamos almoçando no restaurante Pasa hoje de meio- dia e ele chegou e
colocou assim, vereadores tomem providências porque fazem dois anos que
não recuperam a entrada que da acesso a minha propriedade e ele fez o
desmatamento que alegavam que eram umas arvores que estavam impedindo
e ele foi lá e cortou e até não tinha condições de uma ceifa ir colher a produção
de milho dele e até o momento não foi feito ate essa indicação já foi feita pela
minha colega Vereadora Viviane então a gente pede providências por parte da
Secretaria de Obras e Viação que recupere as estradas porque é um dos
produtores de Arroio do Tigre que muito enriquece os cofres da Prefeitura
Municipal que paga seus impostos em dia eu tenho certeza . Terceiro assunto
e que ontem viajamos a Porto Alegre na companhia da minha colega vereadora
Viviane Redin Mergen e do meu colega Vereador Leandro Timm que nós
fomos convidados foi convidado os produtores de leite as entidades para
debater em audiência pública sobre a produção de leite que a gente sente que
os produtores de leite estão um pouco desanimados do que vem acontecendo
eu digo assim na minha localidade Coloninha, eu procurei conversar com os
jovens porque todos sabem o nosso Município de Arroio do Tigre é onde tem o
maior número de jovens no interior tem em torno de dois mil e oitocentos
jovens e todos sabem que o jovem precisa ter uma renda mensal porque é
muitas promoções então a gente procurou não incentivar não só o meu filho
que é um produtor de leite como lá na Coloninha tem outros produtores de leite
que são jovens e o que aconteceu foi dois meses as empresas não pagaram
chegaram a receber em torno de noventa e oito centavos à um real e o mês
passado foi recebido só em torno de sessenta e cinco à sessenta e oito
centavos então a gente foi até Porto Alegre e lá conversando com o Presidente
da Comissão da Agricultura que é o Deputado Adolfo Jose Britto e daí eles
colocaram para nós que um vereador de cada Município um produtor poderia
se manifestar e ate eu quero agradecer fiquei muito honrado de que os dois
colegas Vereadores que os dois teriam condições de representar também mas
eles colocaram que a minha pessoa deveria de fazer o pronunciamento foi a
primeira vez foi na Assembleia Legislativa no Teatro Dante Barone num grande

número de produtores rurais, entidades, Deputados Estaduais, Deputados
Federais e digo assim foi muito proveitoso, até quero parabenizar os
Deputados Elton Weber e o Gabriel de Souza, deputados estaduais que foram
os propositores dessa audiência pública, quero dar os parabéns a eles que foi
muito bem conduzido, muito bem explanado essa audiência pública e ali
fizeram uso da palavra vários deputados estaduais, vários deputados federais,
representantes da Fetag, sindicatos representantes de laticínios então assim o
promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Doutor Rockemback e ele
colocou para nós que esse impasse era uma meia dúzia acho que tinha um
produtor e os demais eram transportadores e as outras empresas que
provocaram isso daí só que ele foi o encarregado de investigar e que hoje ele
pode afirmar ele afirmou pra nós que o leite aqui do Estado do Rio Grande do
Sul é o de melhor qualidade do Brasil até os produtores rurais pediram pra que
ele usasse o meio de comunicações, as emissoras de rádio, TV pra que fosse
divulgado isso daí porque ficou aquela má imagem do nosso Estado do Rio
Grande do Sul então a gente ta feliz com o que colocaram pra nós assim que
na medida do possível que esse mês já vai melhorar bastante e dentro dos
próximos meses vai voltar a ser o que era porque a gente torce para que
tivesse um preço igualitário um preço tabelado se é um real é um real claro
depende o teor, a qualidade, a gordura, mas que não fosse tão desaparelho
assim como a gente diz assim de uns receber mais e outros menos então eu
quero agradecer por esse espaço seria isso a minha colega Vereadora Viviane
vai colocar mais sobre essa audiência pública também que nós tivemos lá em
Porto Alegre. Eu quero desejar a todos uma boa semana de trabalho e que
Deus nosso Senhor ilumine à todos nós muito obrigado.” O presidente
convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para ocupar o espaço. “Senhor
Presidente, demais colegas, meu cumprimento especial hoje ao Sidnei Schmidt
que esta aqui assumindo no lugar do nosso colega Marcos Pasa, você que na
ultima eleição teve também uma votação expressiva e também já presidiu essa
Câmara como Presidente, já foi vereador e queremos contigo somar um pouco
de experiência agora nesses trinta dias que tu vai ficar conosco aqui. Vou
iniciar minha conversa pelo último assunto do seu Odilar que foi sobre
audiência pública que nós participamos ontem em Porto Alegre, como ele já
falou o Presidente das Comissões da Agricultura Deputado Adolfo Britto que
presidiu então essa audiência pública sobre a questão do leite do nosso Estado
e me chamou bastante a atenção muitos números que colocaram ontem lá que
nosso Estado do Rio Grande do Sul nós somos cento e vinte mil produtores de
leite, nem achei que era tanto assim dos quatrocentos e noventa e sete
Municípios nós temos quatrocentos e quarenta e nove que produzem leite e as
estatísticas constam que o consumo per capita esta aumentando de leite.
Então tivemos a presença do Secretário de Agricultura de Estado, Ernani Polo,
tivemos também a presença do Minetto, da Secretaria do Desenvolvimento

Rural (SDR) que também nos colocou que o leite não é apenas uma questão
econômica e sim uma questão social, porque o leite alimenta a criança desde
recém nascida até a pessoa idosa e também os Deputados que foram os
propositores da audiência como o seu Odilar já falou o Deputado Gabriel
Souza, um deputado novo de primeiro mandato muito jovem e o Deputado
Elton Weber que é o ex-presidente da Fetag e que representa muito bem a
classe dos agricultores e o Promotor de Justiça Mauro Rockemback,
representando o Ministério Publico que era o responsável pela pelo leite
compensado que nós ouvimos muitas vezes falar sobre essas irregularidades
que aconteceram na produção de leite e também fizeram explanações falaram
varias pessoas o Sindilati se manifestou tivemos também o Instituto Gaúcho do
Leite, a IGL, na pessoa do seu Gilberto Antonio Picinin que se manifestou
também e levantaram vários problemas e que hoje nós temos a saída de
grandes compradores do mercado que isso também é um problema e nós
temos um consumidor inseguro até pelo fato de ter acontecido essas fraudes
no leite. O que me deixou assim, até um tanto quanto surpresa foi a
capacidade hoje que as nossas industrias que o Rio Grande do Sul tem
dezesseis virgula cinco milhões de litros de capacidade de processamento e
nós já estamos produzindo treze milhões de litros então isto esta aumentando a
produção e também é uma coisa que preocupa eles. Ontem que falaram lá que
a gente tem que ter capacidade de processamento para todo esse leite que
esta sendo produzido tivemos também a presença do Joel Presidente da Fetag
que também se manifestou tivemos da Farsul, da Fetraf, o Senhor Adilson
Baroni, da Ocergs, Virginio Peres, da cooperativa Marcos Gregolin, que e do
desenvolvimento agrário vários Deputados Federais se fizeram presente
também Heitor Schultz, Covatinho, Bohn Gass e foi uma discussão muito boa
que a gente não ficou ate os encaminhamentos porque era cinco e meia e o
seu Odilar que representou muito bem Arroio do Tigre e todos Vereadores aqui
da nossa Câmara de Vereadores ele foi muito preciso nas suas colocações
ocupou seus dez minutos muito bem, parabéns seu Odilar isso mostra porque
que tu estas aqui pelo teu segundo mandato, mostra tua capacidade de ir lá e
se expressar na frente de tantas pessoas o teatro Dante Baroni completamente
lotado e também tem que ter um pouquinho de coragem da um nervoso na
hora, mas a gente tem que ter coragem de expor os nossos problemas, os
nossos, anseios do Município de Arroio do Tigre. Quanto ao segundo assunto
sobre as indicações que o seu Odilar falou hoje, nos conversamos com esse
agricultor Celso Winckelmann e ele ficou bem entristecido, que ele nos relatou
que a entrada dele já fazem dois anos que não e feito uma manutenção na
estrada dele, então eu não sei porque e que isso acontece, se é perseguição
política por que a estrada de vez em quando é feita e não é feita a entrada,
então a gente espera que seja recuperada a entrada desse agricultor nos
próximos dias. Nós vamos ter agora no dia dez de abril um manifesto em

Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul sobre a compra do fumo porque a gente
sabe que muitos agricultores estão tendo muito prejuízo na venda do seu
produto e convidamos já algum representante dessa Câmara de Vereadores
para juntos acompanhar esses agricultores. Nesse manifesto e com certeza eu
acredito que nós vamos encontrar lá aqueles deputados que durante a sua
campanha eleitoral agarraram um pé de fumo e lutaram com aquele pé de
fumo, pediram voto, casa por casa com o pé de fumo dizendo serem os
defensores do fumo, acredito que hoje a gente esteja precisando do apoio
desses deputados, então com certeza eu estarei lá como agricultora, como
plantadora de fumo estarei lá e precisamos então do apoio mesmo às vezes
sabendo que não teremos muita mudança, mas a gente os agricultores
precisam fazer um manifesto para as empresas se sentirem um pouco na
obrigação porque não da pra ir vender o fumo porque quem planta fumo sabe
ter um fumo de ponteira e eles fazerem uma classe de CL2 isso e bem triste
isso aconteceu na minha família e o fumo não era ruim e as vezes eu fico fiquei
entristecida com uma entrevista na Rádio Sobradinho aonde o Henrique
questionou bastante se esses agricultores que tiravam pouco, um valor baixo
na sua venda do fumo porque eram relaxados só faltou ele dizer e a gente
sabe que não é, os agricultores se dedicam bastante e hoje não estão sendo
bem remunerados. Outro assunto também que foi lido no início da sessão é
que nós vamos renovar o pedido de requerimento pro Senhor Presidente nós
do partido da bancada progressista Flamir Schneider, João Odilar Nunes,
Leandro Timm e Viviane Mergen Vereadores de Arroio do Tigre em
conformidade do artigo cinquenta e oito terceiro do regimento interno vem
perante Vossa Excelência requerer a instalação da Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar o conteúdo de gravação mídia à disposição envolvendo
supostos atos ilegais interpretados pelo atual Secretario da fazenda
notadamente à cerca de negociações em compras para o Município então
nesses termos pede deferimento Arroio do Tigre sete de abril de dois mil e
quinze. Então nosso Presidente tem alguns dias então para nos dar sim ou não
para a abertura dessa CPI. Último assunto então que nos trás preocupação
para o nosso Município de Arroio do Tigre é que hoje pela manhã eu e o Flamir
estivemos reunidos com alguns Vereadores do Município de Passa Sete e com
a assessora Jurídica da Câmara Daiana Secreti que nos deixaram bastante
apreensivos em torno de uma empresa que vai realizar acredito eu ou não mas
ela é vencedora para executar o concurso público aqui em nosso Município que
é a empresa IDRH então nos deixaram bastante preocupados porque eles já
estão na promotoria pública com varias denuncias e pelo que eles falaram
muitos ouviram na Radio Sobradinho também na entrevista essa empresa
parece que ela não existe e nunca existiu porque é difícil a gente imaginar eu
sou bastante leiga eu nunca trabalhei numa Prefeitura Municipal muito menos
sei como funciona o concurso público eu nunca participei de nenhum mas me

parece que uma firma uma empresa para realizar um concurso público ela
precisa de ter primeiramente um nome que no caso aqui tem precisa ter uma
sede eu acho que precisa ter pessoas conceituadas para realizar essas provas
e no começo tem que ter uma prova bem elaborada e isso não aconteceu no
Município de Passa Sete então nos trás bastante preocupação porque no
Município de Passa Sete pelo que dá para entender foram pessoas não digo
que escolhidas mas foi direcionado quem venceu o concurso a pessoas do
lado do Prefeito e agente não quer que aconteça aqui em Arroio do Tigre
porque muitas pessoas já procuraram nós com essa preocupação que querem
fazer o concurso público mas estão com essa duvida de que essa empresa
realmente ela tem conceito ela é conceituada e pelo que sei na administração
do Marciano foi realizado um concurso também com a empresa vencedora a
Objetiva na época já pagaram em torno de quarenta cinquenta mil se não me
engano e hoje essa empresa vai realizar esse trabalho por vinte e um mil deixa
a gente um pouco na dúvida então o que consta no site da empresa é a IDLH
concursos e uma jovem empresa dedicada a organização e realização de
concursos públicos com larga esperteza na área a empresa conta com
profissionais gabaritados e experientes muito bem o que o pessoal do Passa
Sete averiguou foi até o endereço da empresa que consta na Rua Carlos Bier
mil e oitenta e cinco São Leopoldo Rio Grande do Sul eles se depararam com
esse endereço com uma casa verde até podemos ver as fotos e que a vizinha
veio receber eles que também tem um outro endereço que consta aqui eram
residencial e não encontraram então o dono da empresa pra conversar com ele
então o que a gente vê aqui que não à estrutura não à equipe e não à
profissionais gabaritados tão pouco um lugar apropriado para impressão e
lacragem das provas então assim fica a minha preocupação. Schanne como
líder do governo pra levar essa preocupação para o Executivo porque nós
vamos acompanhar também então agora que já houve esse processo licitatório
aqui da empresa vamos acompanhar se aqui no Arroio do Tigre não vai
acontecer que nem no Passa Sete que hoje nós sabemos que tem mais de
quinze pessoas trabalhando já na Prefeitura de Arroio do Tigre com liminar isso
pode acontecer novamente e isso uma liminar não e uma coisa correta uma
boa semana a todos e meu muito obrigado”. O presidente convidou o vereador
Sidnei Schmidt para ocupar o espaço. “Primeiramente boa noite ao Presidente
Ademir, demais Vereadores, Vereadora, Jurídico, Diretores e funcionários
dessa Casa, Imprensa, Cleber, Elenita, demais munícipes aqui presente e
também ao Presidente do meu partido Lourivaldo Wendtl quero agradecer a
oportunidade que o Vereador Marcos Pasa me cedeu para ser diplomado pelo
menos ser diplomado e poder trabalhar trinta dias no mês de abril junto com
vocês e com certeza farei o possível o máximo assim como o Vereador
Schanne o João Odilar que já trabalhamos juntos na administração passada já
sabem da maneira do meu trabalho em tudo podem contarem comigo para o

melhor andamento crescimento do nosso Município o que for de melhor estarei
sempre defendendo a Bandeira do Município também agradecer a todos os
meus eleitores que auto me conduziram para a suplência da coligação com
certeza que vou ser que vou tentar ser muito útil nessa casa para auxiliar o
bom andamento da administração também junto aos nossos Munícipes um
grande abraço e podem contar com esse Vereador”. Por fim o presidente
convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para pronunciar-se. “Meu boa noite a
todos, em especial ao Presidente da Câmara, o Guegue, nosso Assessor
Jurídico que voltou o Paulinho, demais servidores dessa Casa, vereadores e
Vereadora. Parabéns ao Sidnei por ser diplomado hoje, contamos com teu
apoio que eu sei que tu vai pensar não em política, mas no melhor como tu
sempre fez pelo Município de Arroio do Tigre. Também gostaria de saudar a
imprensa escrita e falada, o Cleber e a Elenita, o seu Andres, que com essa
idade esta aqui nos assistindo podia estar em casa tomando um chimarrão com
a „pessegueira‟ velha, mas ele esta pensando no melhor para as crianças
deficientes de Arroio do Tigre, também o Presidente do PMDB se faz presente,
o presidente do sindicato seu Alceu, demais pessoas que estão nos assistindo.
Só para vocês terem uma ideia, o Elemar Bender disse que não fizeram a
estrada dele, até um bueiro foi colocado, na entrada dele, então assim,
pessoas que não tem o que fazer. Em Linha das Cobras, como eu falei antes
para eles, pode ficar tranquilo que teu pedido é válido, convidei o Prefeito,
estive no Taboãozinho e hoje almoçou com nós o prefeito, a primeira dama, a
Secretária da Saúde e eu pedi o maquinário para o Taboãozinho que é minha
terra natal, e devo muito aquela comunidade. Então hoje tinha três patrolas, um
caminhão tombadeira e uma retro escavadeira, será recuperada as estradas do
Taboãozinho, Lagoãozinho até a Coloninha, vindo pela Linha das Cobras,
Linha São Pedro, pode que até como ficou no Sitio algumas entradas que não
foram feitas, por que no Taboãozinho estava em péssimas condições, eu pedi
para o prefeito, para o Dorvalino, queria agradecer o secretário de Obras
também, o Dorvalino pelo interesse dele também estão todos contentes, nada
contra o Claudio, só que o Claudio tu pedia uma carga de brita, ele só sabia
dizer que não, não tem e o Dorvalino graças a Deus o que eu pedi para ele, ele
sempre atendeu. Então vocês podem ter certeza que o tempo colaborando, o
secretário ajudando o povo de Arroio do Tigre vai ter estrada, nestes últimos,
neste mandato do Dorvalino pode ter certeza que ele vai ter meu apoio para
tudo que precisar. Então era isso, agradeço a todos, um feliz retorno para seus
lares e uma boa semana de trabalho, boa noite”. O Presidente não tendo mais
nada a tratar marcou a próxima reunião ordinária para o dia treze de abril,
terça-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

