1311ª Sessão Ordinária
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão
Ordinária, sob a presidência do vereador Marcos Antonio Pasa. Estavam
presentes os demais vereadores, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza,
Delmar Schanne, Evaldir Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar Nunes, Flamir
Schneider e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão o
presidente convidou todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em
seguida convidou o vereador Flamir Schneider para efetuar a leitura bíblica.
Dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Décima foi aprovada por unanimidade. Tribuna Livre. O
presidente convidou o senhor Lourivaldo Afonso Wendt para ocupar o espaço.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores e
publico em geral senhor presidente eu estou aqui como presidente do PMDB,
ressaltando a iniciativa do senhor pela grande economia de recursos liderados
pelo senhor e por esta Casa sabendo que muitas comunidades foram ou
estão sendo beneficiadas com esta economia e com certeza o senhor deve
ter se lembrado daquela história bíblica onde conta das sete vacas magras e
das sete vacas gordas, é uma história tão antiga que as vezes a gente acaba
esquecendo isso um pouco, mas pelo que eu vejo o senhor tem se lembrado
muito bem disso e quando o senhor apresentou essa idéia a executiva do
partido nós abraçamos a causa e concordamos com o senhor pra liderar esta
empreitada, o senhor teve o respaldo da executiva do partido pra tocar esse
barco, eu também aprendi em casa que a minha mãe o meu pai sempre dizia
poupe enquanto tem que tu terás quando precisa, isso é umas idéias é um
saber é muito sábio isso e essas coisas a gente pode praticar diariamente
principalmente quando é com recurso publico, lógico que cortando mordomias
e fazendo economias a gente deixa de certos privilégios, mas fazer privilégios
e gastar bastante com o dinheiro publico é uma situação bastante delicada e
ao mesmo tempo a gente vê como as comunidades são beneficiadas as vezes
até com bem pouquinho. Outro assunto que também me traz aqui, primeiro
vamos terminar um não é mesmo, e por muito que eu me lembro o pessoal
também deve se lembrar quando a prefeitura municipal não tinha mais crédito
nem para comprar um parafuso, o povo reclamava e clamava pela eleição de
Atílio Pasa e em pouco tempo o Atílio conseguiu colocar a casa em ordem e
fazer que a coisa andasse tranqüilamente, bom, Atílio não existe mais, pela
surpresa Atílio fez escola e pelo que eu noto acho que a comunidade também
nota Atílio fez escola em casa e hoje nós temos o filho de Atílio liderando estas
mesmas idéias, essas mesmas coragem de fazer e oxalá se daqui a dois anos
o senhor possa continuar sendo pelo menos vereador pra que essa Casa aqui
seja e tenha esse prestigio que tem quando faz essas economias. Outro
assunto que também eu assistindo a tribuna do senador Simon semana
passada ou esses dias eu peguei na internet ainda que ele estava pleiteando a

ficha limpa para os cargos de confiança os CCs e etc e os contratados em
geral eu creio que não adianta nós só ficar olhando lá pra Brasília nós também
podemos começar por aqui eu fiquei muito indignado uns dias atrás que uma
senhora venho me falar que ela foi passear em Santa Cruz do Sul com seu
filho e passou na frente de uma loja e piá queria comprar um tênis, disse a filho
eu não tenho mais dinheiro e ai então entraram na loja e o funcionário atendeu
e ela explicou eu não tenho dinheiro eu só tenho cheque a senhora é da onde
eu sou de Arroio do Tigre e ai o funcionário disse olha eu to pagando uma
conta de alguém lá de Arroio do Tigre e pra não ir pra rua eu to pagando a
conta dele e a senhora conhece o fulano de tal, conheço sim, ele trabalha na
prefeitura então a gente saindo lá fora lá nos outros municípios a gente se
identificando lá do Arroio do Tigre lá eles não gostam de pagar as contas então
dias atrás alguém me falou alguém que trabalha também na prefeitura mandou
fazer um serviço e simplesmente nunca mais pagou, ta na justiça só pra pagar
pra um serviço que ela pediu pra fazer então. Sugiro senhor presidente que
nós começamos por aqui não sei se é possível depende de lei maior mas nós
deveríamos começar por aqui, fazer com que os contratados e os cargos de
confiança tenham pelo menos a ficha limpa porque fica muito feio caloteiro
ajudando a administrar o nosso município fica mal, eu me sinto mal e eu gosto
muito desse município aqui se eu pago minhas contas não vejo porque o que
esta administrando os bens do meu município não precisem pagar as contas
então sugiro aqui nesta Casa aqui, que de repente agilize essa iniciativa ai
também para de repente não estar recontratando traficantes porque não vai
ver a ficha corrida dele então esta é a minha sugestão e por isso seria isso ai
hoje muito obrigado”. Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências
recebidas. Foi lido: Recebidas: Oficio do Senhor Prefeito Municipal
encaminhando para apreciação e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei
nº 105/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de doze mil e quinhentos reais; Projeto de Lei nº 110/2014, que
concede Subvenção Social ao CTG Herdeiros da Tradição, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 112/2014, que autoriza o Município a receber
em doação parte de imóvel destinado a regularização de ruas; Projeto de Lei
nº 113/2014, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de nove
mil duzentos e setenta reais; Projeto de Lei nº 114/2014, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e quinze;
Projeto de Lei nº 115/2014, que concede Subvenção Social ao Clube de
Veículos Antigos do Centro Serra, e dá outras providências; Projeto de Lei nº
116/2014, que autoriza o Município a receber em doação parte de imóvel
destinado a regularização de ruas; Projeto de Lei nº 117/2014, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de três mil e
quinhentos reais; Projeto de Lei nº 118/2014, concede Subvenção Social ao
CTG Herdeiros da Tradição, a Associação dos Professores Aposentados e ao
Clube de Veículos de Arroio do Tigre e dá outras providências; Projeto de Lei

nº 119/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de dez mil reais e Projeto de lei nº 120/2014, que concede
Subvenção Social ao Clube Pró-Segurança Pública de Arroio do Tigre – Clube
da gasolina, e dá outras providências; Oficio do Executivo Municipal
encaminhando cópias dos balancetes orçamentários da Receita e da Despesa
referente aos meses de janeiro a dezembro do corrente; Oficio d Executivo
Municipal encaminhando cópia da documentação solicitada; Convite da
EMATER/ASCAR para Seminário de Avaliação do Plano Brasil sem Miséria de
Arroio do Tigre no dia quatorze de novembro, com início as oito horas e trinta
minutos no Salão Católico de Arroio do Tigre; Convite para inauguração da
Agroindústria Mohr em Linha Paleta no dia vinte e nove de novembro às
dezesseis horas. Ordem do Dia: Indicação nº 043/2014; Indicação nº 044/2014;
Indicação nº 045/2014; Pedido de Informação nº 015/2014; Pedido de
Informação nº 016/2014; Projeto de Lei Legislativo nº 005/2014. O vereador
Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos na Ordem do dia os
seguintes Projetos: 110/2014; 112/2014; 113/2014; 115/2014; 116/2014;
117/2014; 118/2014; 119/2014 e 120/2014. Colocados em deliberação do
Plenário foram aceitos por unanimidade. O presidente solicitou a leitura da
Indicação nº 042/2014 de autoria dos vereadores da bancada do Partido
Progressista, para que dentro das possibilidades fossem recuperadas através
da Secretaria de Obras e Viação a estrada geral entre o distrito de Coloninha,
passando pelo Distrito de Sitio Alto, Sitio Baixo até a localidade de Linha
Paleta e que também fossem recuperadas a iluminação pública do Distrito de
Coloninha e do Taboãozinho, onde ocorreu a queda de vários postes e com
isso a iluminação ficou danificada. Após a leitura e presidente colocou que
seria encaminhada ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi
lido a Indicação nº 044/2014 de autoria do vereador Leandro Timm do Partido
Progressista solicitando a limpeza das Ruas Pedro Thomaz Finkler, Maria de
Lurdes Seitenfus e Dom Guilherme Muller que devido a última enxurrada do
dia seis deixou acumulado terra em vários pontos das ruas citadas e que fosse
também feito a limpeza dos bueiros e bocas de lobo de todas as ruas da
cidade. Após a leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao
Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lida a Indicação nº
045/2014 de autoria da vereadora Viviane Redin Mergen do Partido
Progressista solicitando a Secretaria de Obras e Viação a recuperação da
ponte de ferro em Linha Cereja conforme Indicação nº 033 e para que fosse
recuperado o bueiro nas proximidades da residência de Milton Seibert
conforme também já teria sido solicitado através da Indicação nº 043/2014
devido o local estar oferecendo grande perigo a quem transita por ali. Após a
leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme
determina o Regimento Interno. Foi lido o Pedido de Informação nº 015/2014
de autoria do vereador presidente, Marcos Antonio Pasa, solicitando a relação
dos restos a pagar, bem como do balancete da receita e da despesa referente
ao mês de outubro. O vice assumindo convidou o presidente para

manifestar-se a respeito do pedido. O presidente colocou que os balancetes
solicitados das receitas e das despesas já se encontravam na Casa e que este
novo pedido da relação de restos a pagar e dos balancetes da receitas e
despesas de outubro de dois mil e quatorze seria para complementar os dados
e com isso chegar a real situação das contas do município. Como não houve
mais colocações foi colocado em votação o pedido que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido Pedido de Informação nº
016/2014 de autoria do vereador Leandro Timm solicitando que considerando
as informações recebidas e em complementação ao Pedido de Informação nº
011/2014, solicitou as seguintes informações: data, horário, atividade e local do
respectivo trabalho realizado, bem como cópia do ponto de todos os
servidores. Colocado em discussão o vereador disse que o pedido seria de
complementação dos relatórios de horas extras encaminhados pelo Executivo
que estariam acompanhados apenas de autorização para o pagamento das
horas. Colocou ainda que seu pedido seria para saber onde, quando e qual o
serviço desempenhado pelo servidor, bem como cópia do ponto. Finalizou
dizendo que não seria contra os servidores efetuarem horas extras, mas
também que não podia aceitar um gasto de quase quinhentos mil reais em
horas extras no período de um ano e nove meses. Como não houve mais
colocações foi colocado em votação o pedido que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi lido o Projeto de Lei Legislativo nº
005/2014, que isenta do pagamento de IPTU os imóveis considerados em Área
de Preservação Permanente (APP), e dá outras providências, e a leitura do
parecer. De autoria do vereador presidente Marcos Antonio Pasa explicou que
o projeto tratava de isenção de imóveis localizados em Área de Preservação
Permanente e que poderia ser proporcional ao uso ou até de cem por cento
dependendo do caso. Esclareceu ainda que não teria nada haver com terrenos
localizados em área verde. Disse ainda que as áreas são aquelas próximas a
cursos contínuos de água, onde o proprietário deve obedecer a legislação e
não poderá mais construir a menos de trinta metros do leito do curso d’água.
Comentou ainda que os proprietários de terrenos localizados nestas áreas
pagam o valor do imposto e não podem usufruir do bem, sendo que com este
projeto estaria sendo corrigido este problema, cabendo ao município a
fiscalização e concessão do beneficio na totalidade ou proporcionalmente a
quantia de área ocupada. Encerrou pedindo pela aprovação da proposta. O
vereador Flamir Schneider indagou ao vereador sobre os proprietários que já
havia construído nestas áreas, como solicitariam a isenção do pagamento. O
vereador Marcos explicou que a solicitação deveria ser requerida diretamente
ao Prefeito Municipal, que através do Departamento Municipal de Meio
Ambiente fiscalizaria o local e emitiria laudo concedendo o benefício parcial ou
total em áreas baldias e construídas. Colocou ainda que antes era utilizada a
Lei de Parcelamento do solo e com esta proposta ela teria uma legislação
própria. O vereador Delmar Schanne indagou sobre as construções menos de
quinze metros como ficariam. O vereador presidente da Casa respondeu que

seria concedido dentro da proporção de uso ou de construção. Após a
discussão o presidente encaminhou a votação o projeto para após o intervalo
regimental. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o
presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 005/2014 que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto
de Lei nº 110/2014, que concede Subvenção Social ao CTG Herdeiros da
Tradição, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Evaldir Jacob Dries disse que o projeto seria de origem
do Executivo Municipal e dispensaria muitos argumentos, pois a entidade
beneficiada, o CTG Herdeiros da Tradição seria um dos mais antigos da região
e muito bem representava o município. O valor repassado seria para ajuda a
cobrir custos na realização do Vigésimo Primeiro rodeio, como no pagamento
do aluguel de gado, de publicidade, de premiação, convites e outras despesas.
Encerrou dizendo que seria justo o repasse dos valores a entidade e pediu
pela aprovação. Como não houve mais colocações o presidente colocou em
votação o projeto que foi aprovado por sete votos favoráveis, uma abstenção
do vereador João Odilar Nunes e nenhum contrário. Foi lido o Projeto de Lei nº
113/2014, que autoriza o poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de nove mil
duzentos e setenta reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto autoriza a inclusão no PPA
e na LDO de programa para aquisição de fraldas e outros insumos destinados
a pacientes cadastrados na Assistência Social. Disse que os pacientes
beneficiados seriam crianças, jovens e adultos e que valor era originário de
repasse Governo do Estado. Como não houve mais colocações o presidente
colocou em votação o projeto, que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi lido projeto nº 117/2014, que autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar no montante de três mil e quinhentos reais e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
disse que o projeto autorizava a suplementação de valores originários da
Câmara de Vereadores e serviriam para beneficiar entidades relacionadas no
projeto nº 118/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries colocou ser favorável ao
projeto, por entender que iria beneficiar muitas entidades. Como não houve
mais colocações o presidente encaminhou a votação o projeto que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Por fim foi lido projeto
nº 118/2014 que concede Subvenção Social ao CTG Herdeiros da Tradição, a
Associação dos Professores Aposentados e ao Clube de Veículos Antigos de
Arroio do Tigre e dá outras providências e a leitura do parecer da Comissão.
Colocado em discussão o vereador Leomar disse que o projeto tratava da
concessão de Subvenção Social a diversas entidades que foram
suplementados valores com recursos desta casa, sendo que seria repassado
dois mil reais ao CTG Herdeiros da Tradição, quinhentos reais a Associação
dos Professores Aposentados e um mil reais para Clube de Veículos Antigos
de Arroio do Tigre. Encerrou dizendo que os valores repassados deverão

serem aplicados por estas entidades no proposto nos requerimentos e pediu
pela aprovação. O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse retificado o
artigo primeiro do projeto o nome da entidade beneficiada, que não seria Clube
de Veículos Antigos de Arroio do Tigre e sim Clube de Veículos Antigos do
Centro Serra e seu voto seria favorável. Como não houve mais colocações o
presidente encaminhou a votação o projeto que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente convidou a vereadora
Viviane Redin Mergen para ocupar o espaço. “Senhor presidente, demais
colegas, comunidade aqui presente uma boa noite. Gostaria de falar sobre a
minha indicação hoje que foi a zero quarenta e cinco de dois mil a catorze,
foram duas indicação em uma na verdade, uma no dia vinte e nove de
setembro e a outra no dia treze de outubro. Foram apresentadas indicações
uma para recuperação da ponte de ferro e a outra também nas proximidades
da ponte de ferro em frente a residência de Milton Seibert, que também onde
tem um bueiro que nas últimas enxurradas foi quase levado todo, onde tem um
carreiro só que da pra passar um carro e a ponte de ferro também não seria
muita coisa seria só a parte de madeira aonde os carros precisam passar que
esta bastante estragada e conseqüentemente algum carro pode ter algum
dano e pelo que consta um morador da Linha São José ele teve que passar
com uma junta de bois por lá e foi complicado. Peço ao Executivo, fazendo
essa indicação novamente que não é muita coisa então precisa ser deslocado
algumas máquinas para lá e para ser recuperada então a ponte de ferro
porque tem um grande trafego, agora com a abertura do balneário Hermes.
Outro assunto que eu preciso volta pra falar e que é um pouco desagradável é
sobre as ultimas colocações do vereador Delmar Schanne na última sessão.
Ele falou que as minhas colocações não valiam a pena, eu acho vereador
Schanne que vale a pena sim quando que se tem uma perca de recursos no
município de oito mil e quinhentos reais eu acho que vale a pena sim, isso não
é nós que estamos perdendo mas sim o povo de Arroio do Tigre e quando eu
dizia da incompetência da Secretaria de Assistência Social eu continuo
achando isso e quando tu me disseste eu acho, que tu acha que eu não tenho
um pouquinho de inteligência e que eu não sou capaz de entrar no portal da
transparência eu sou capaz sim e no portal da transparência o que consta lá é
apenas um nome de uma secretária que eu acredito que apenas esta
recebendo, só porque conforme diz aqui nesse papel da Secretaria Municipal
da Assistência Social que esta determinando ordens de horas extras e aqui na
ultima linha consta Secretária Municipal da Assistência Social, Ângela Regina
Reis Rathke, assinado, no mês de vinte e um de junho a vinte de julho.
Gostaria de saber então qual a portaria que foi nomeada essa secretária, então
para assumir mesmo que seja um mês de férias, vereador Schanne e tu com
todo esse tempo de experiência que tu tem, sabe que ninguém pode assumir
uma secretaria assim só de papo, então eu acho assim e quando tu fala do
governo do Marciano, tu fala obras que vocês deixaram pra nós fazer, pra nós
acabar, eu não entendo quando tu fala vocês pra mim, porque eu já te disse

em outra ocasião que eu não fazia parte do governo, vereador, eu não fazia
parte, eu não era funcionária da prefeitura e como eu te disse em outra
oportunidade a partir do ano em que eu entrei de vereadora sim, eu vou cobrar
e eu vou saber como ta acontecendo as coisas a partir daqui a dois três anos
tu pode me cobrar o que esta acontecendo agora, os quatro anos que eu for
vereadora, então eu acho sim que tem que falar do governo do Marciano sim,
porque no governo do Marciano se via obras no nosso município, via um
município em crescimento e hoje nós vemos um município parado, estradas
que quase não da pra se andar, não vemos obras, então acho que tem que
pensar mesmo no governo do Marciano que foi um governo de exemplo para
nosso Arroio do Tigre, muito obrigado.” O presidente convidou o vereador
Leandro Timm para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas
comunidade que nos assiste o que me trás aqui hoje na verdade três assuntos
queria primeiramente parabenizar o nosso município que no último dia seis de
novembro completou cinquenta e um ano e junto com o aniversário veio
aquela enxurrada que todo mundo viu e a gente fica muito sentido,
comemorando cinquenta e um anos e uma enxurrada daquelas atingir a nossa
cidade sorte que foi mais precisamente na nossa cidade, no interior não foi
muito atingido. Quero parabenizar o colega Guegue e nosso presidente Marcos
Pasa pela eleição de José Ivo Sartori no qual eu votei e confiei e quero dizer
também Leomar que em dois mil e dez eu fui um que votei no Tarso eu achava
que o Tarso aqui em baixo e a Dilma lá em cima nosso Estado ia progredir foi
ao contrário. Também quero manifestar minha indignação sobre as horas
extras, minha gente, em um ano e nove meses, vejam bem um ano e nove
meses foram pagos em horas extras em nossa cidade, nosso município para
os funcionários não to dizendo que não merecem, não to dizendo que sou
contra as horas extras, sou a favor de pagar, mas para quem trabalha eu fico
indignado que o nosso município tenha pago no ano de dois mil e treze
duzentos e cinquenta e sete mil reais e até setembro de dois mil e quatorze
foram duzentos e treze mil reais pagos somente em horas extras totalizando
num total de quatrocentos e setenta e um mil reais em horas extras de nada
adianta, senhor presidente nós aqui dessa Casa poupar e ajudar as
comunidades se o nosso executivo esbanja dinheiro. Dias atrás eu estava
escutando uma entrevista do nosso prefeito o Dr. Gilberto, que se eu não me
engano foi o Henrique que entrevistou ele pediu das horas extras se eu não
me engano foi no mês de julho ou agosto que o vereador Flamir pediu foram
pagos em torno de trinta e nove mil reais somente no mês de julho e agosto
desse ano e o Henrique questionou ele e o prefeito claramente disse em boa
voz e em bom tom que todas as horas foram trabalhadas, então presidente eu
quero que ele venha aqui e explique pra nós como que um ano e nove meses
gasta quatrocentos e setenta e um mil reais em horas extras e aonde foram
trabalhadas que a gente não vê nada ai na cidade e nem no interior por isso
que eu fiz um pedido de informação, os respectivos trabalhos realizados, a
data, o horário, atividade e local dos respectivos trabalhos realizados, bem

como cópia dos livros pontos de todos os servidores e se alguém achar que é
mentira me procura que eu tenho cópia do começo de dois mil e treze até o
mês nove de dois mil e quatorze, Fica aqui a minha indignação ta porque esse
é um dinheiro que a nossa Câmara aqui, Marcos deu cento e quinze mil se não
me engano para Taboãozinho, já pensou se fosse gasto a metade deste
dinheiro em hora quantas comunidades poderiam ser beneficiadas fica aqui a
minha indignação, muito obrigado.” O presidente convidou o vereador Delmar
Schanne para ocupar o espaço “Senhor presidente, senhores vereadores,
imprensa escrita e falada que nos assiste, mais pessoas que estão
participando dessa Sessão ouvindo a Sessão nesta Casa democrática, Casa
esta que penso eu que as pessoas podem e devem colocar as suas idéias
sempre que eu quiser. Irei me manifestar nesta Casa com as minhas palavras
e honro minhas palavras, não poderia deixar de falar em governo tão bom, foi
tão bom que perdeu a eleição, de tão bom que foi o governo, governo esse
sem defeito, quando falo em vocês vereadora Viviane porque nesta Casa tem
mais de uma pessoa que participou do governo passado, se pra ti não serviu,
não use o chapéu, então sempre que eu colocar as palavras eu sei o que eu
coloco sem problema, nem um posso discutir contigo aqui quantas vezes tu
quiser, esta Casa democrática vale para mim, vale para ti, vale para qualquer
pessoa, teve uma pessoa se manifestando a pouco aqui, então indiferente de
cada um tem sua ideia, cada um coloca e eu acho que a critica faz parte,
estamos aqui em um país onde pode se fala as coisas, também pode ser ouvir
estas coisas, então não vejo problema nenhum em fazer manifestação aqui e
não vejo problema nenhum tu fazer a tua, eu não vejo porque, não vejo
porque, só procura te certificar das coisas que tu fala para depois não ter que
ta corrigindo o que tu ta falando. Gostaria também de ir ao encontro da fala da
tribuna livre e não poderia deixar de dizer no meu quarto mandato que estou
qual eu defendo dez por cento dos eleitores desse município que esta pratica
de subvenção social para as comunidades já vinha a muitos anos, essas
economias, essas economias não são modas da Casa deste ano, muitos anos
já vem se fazendo muito isso, importante salientar que toda subvenção social
que sai desta Casa toda é em concordância com o executivo municipal, todas
precisam ser que esses projetos de lei vem do executivo para nós aprovar,
então posso citar alguns exemplos de dois mil e seis que foram somente duas
quadras que concede uma para Linha Paleta e outra para São Pedro
comunidade de Vila Progresso, Sitio Baixo o qual eu era presidente foram
beneficiadas sem contar o ano passado onde vocês vereadores são
testemunhas disso de secadores de grãos, além de outras subvenções como
do Sitio Alto para a luz e onde tivemos também neste ano que eu fui presidente
nós vereadores tivemos que fazer economia para pagar as contas do governo
passado, contas essas que ficaram empenhadas do tão bom prefeito passado,
que essa Casa do ano de dois mil e treze teve que pagar as contas referente a
construção dessa casa, então vejam bem senhores se hoje estamos fazendo
economia vereador Leandro para ajudar o governo dessa legislatura, fizemos

também para pagar as contas do governo passado e o senhor é sabedor disso
vale a pena dizer que gosto que as pessoas vem até a tribuna para debater
acho bonito o debate, as pessoas precisam ouvir também o que os outros tem
a dizer, encerro o meu pronunciamento desejando uma boa semana de
trabalho a todos e todos possam ficar com Deus.” O presidente convidou o
vereador Leomar Guerino Fiúza para ocupar a Tribuna. “Quero cumprimentar o
senhor presidente, os demais colegas, funcionários, dessa Casa, munícipes
que nos assistem, principalmente a imprensa escrita e falada que aqui se faz
presente. Quero vir novamente aqui já que foi tão mencionado na mídia
poucos dias atrás antes da eleição, antes do primeiro turno, depois e antes do
segundo turno também já dessa forma quero parabenizar meus colegas pela
eleição do candidato deles ao governo do estado e agradecer também ao
vereador Tigrinho por ter se manifestado por dizer que em dois mil e dez ter
votado no candidato Tarso, o senhor até pode dizer que não foi um bom
governo, então o senhor não viu todas as coisas boas que foram feitas, só viu
o que não foram feitas então as pessoas enxergam o que querem enxergar,
não o que devem de enxergar. Quero me manifestar aqui em relação a
denuncia que foi feito a respeito do deputado Elvino Bon Gass que tanto foi
mencionado aqui nessa tribuna pela vereadora, gostaria vereadora que você
como manifestou quase que fazendo uma denuncia deveria também de vir
aqui e dizer para as pessoas aqui que nos assistem para a imprensa, quero
agradecer também o Cleber por já ter dado espaço para o Elvino se manifestar
depois disso, para quem não sabe ainda o processo contra ele foi arquivado
por não haver prova alguma que o incriminasse. Aqui nessa tribuna eu dize
que defendia ele, por conhecer ele e conhecer a índole dele e continuo assim o
fazendo e peço para a imprensa que tanto divulgou isso antes vamos ver se de
repente sobre espaço para divulgar agora também porque é cabível que as
pessoas denunciam sem provas podem até denunciar, só que então bom seria
que desse um espaço para explicação, para dizer do encerramento, do
arquivamento desse processo, não quero aqui defender outras pessoas que de
repente que não houve julgamento ainda se for necessário farei esse, não for
necessário se houver algum problema, estarei aqui para também mostrar
minha indignação sendo colega, não sendo, tendo problema ou não tendo.
Muito obrigado.” O vereador Marcos Pasa passou a presidência da mesa ao
vice para pronunciar-se na Tribuna. O vice assumiu e convidou o colega para
ocupar. “Primeiramente eu quero cumprimentar a todos os meus colegas e
também agradecer as palavras aqui proferidas pelo presidente do meu partido
Lourivaldo Wendt, também ao Tigrinho agradecer a lembrança, bem como
agradecer todos os eleitores que consagraram o José Ivo Sartori como nosso
governador. Preciso dizer que aqui nessa Câmara embora se discuta as
economias que cada presidente faz cada gestão faça, eu entendo que faço
meu papel de presidente em fazer com que os recursos de nosso município
cheguem ao destino que é necessário, ou seja, a população e preciso
discordar do vereador Delmar Schanne e dizer que não é o executivo que

manda aqui no legislativo, daqui do legislativo sai às indicações e as
proposições para que venham os projetos, os projetos não vêm por autonomia
do executivo até porque se viesse por autonomia dele nós aqui estaríamos
submissos às vontades de lá de parte do executivo, então eu só queria deixar
claro neste sentido todos os pedidos que saíram da subvenção social aqui
dessa Casa e outros valores concedidos aos nossos munícipes ou entidades
saíram dessa Casa. Inicialmente via oficio então veio o projeto de lei a
concordância existe na hora que o executivo toma ciência, poucos foram os
valores repassados dessa Casa para outra entidade negociados inicialmente
pelo executivo, não foram encaminhados pedidos e o executivo se prontificou é
lógico o executivo ta ai para atender a população seria muito inconveniente de
parte do chefe do poder executivo ter um dinheiro a disposição e não destinar
ele a população por outro lado para finalizar eu quero dizer realmente que nós
aqui da Câmara de Vereadores vamos atingir uma economia mais ou menos
de trezentos mil reais esse ano creio eu com a ajuda de todos os colegas e é
lógico que estamos trabalhando com verbas de duzentos mil reais a menos do
orçamento do ano passado mas também quero considerar que a administração
do Schanne teve despesas a serem efetuadas no ano passado como a
conclusão desse nosso prédio aqui e eu acho que a gente tava tentando
realmente com essa administração botar a cabeça de alguns legisladores até
mesmo de alguns chefes do poder executivo nós estamos aqui para servir
servirmos a quem, servirmos a nossa população e não para nos servir
obrigado a todos.” O presidente reassumiu os trabalhos e não tendo nada mais
a tratar, o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia dezessete
de novembro, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

