1312ª Sessão Ordinária
Aos dezessete 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 a vereadora Viviane Redin Mergen 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 Primeira foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Recebidas: Oficio
do Senhor Prefeito Municipal comunicando que os processos licitatórios
solicitados no Pedido de Informação para a realização de cópias. Ordem do
Dia: Indicação nº 046/2014; Indicação nº 047/2014. O presidente solicitou a
leitura da Indicação nº 046/2014 de autoria dos vereadores da bancada do
Partido Progressista, para que dentro das possibilidades fossem recuperadas
através da Secretaria de Obras e Viação as estradas de Linha Rocinha, Morro
da Lentilha, Linha Cereja, Linha Turvo até Linha Santa Cruz. Após a leitura o
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determina o
Regimento Interno. Foi lida a Indicação nº 047/2014 de autoria dos vereadores
da bancada do Partido Progressista, para que dentro das possibilidades
fossem recuperadas através da Secretaria de Obras e Viação as estradas de
Linha Tigre, Linha Ocidental, Linha Floresta e Linha Ressaca. Após a leitura e
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determina o
Regimento Interno. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o
presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para ocupar a Tribuna.
“Inicialmente quero saudar o Excelentíssimo senhor Presidente desta Casa
legislativa, Doutor Marcos Pasa e em seu nome a minha nobre saudação aos
nobres colegas e vereadora. Também quero saudar nosso Assessor Jurídico,
Jacob, Jerson, nosso diretor, senhora Marli, nossa Secretária, demais
servidores desta Casa, representando Jornal Gazeta da Serra, Rádio gazeta, a
Magali, a Rádio Sobradinho Marcelo Dahlke, Rádio geração Cleber Moura, e
demais membros a comunidade que nos assistem neste dia. Eu quero neste
momento parabenizar a todos os arroio tigrenses pela passagem de mais um
aniversário de nosso querido município de Arroio do Tigre, dia seis último o
nosso Município de Arroio do Tigre completou cinquenta e um anos de
emancipação política e administrativa, então quero dar os parabéns a todos os
senhores, todas as senhoras, que residem neste progressista município de
Arroio do Tigre. Também eu quero neste momento agradecer aos meus nobres
colegas e colega que na última sessão aprovaram duas Subvenções Sociais
ao nosso CTG Herdeiros da Tradição, pela qual eu represento como patrão
esta entidade. Quero dizer que não quis me pronunciar, pois eu era
interessado e estaria legislando em causa própria, por isso me abstive de votar

e hoje estou agradecendo a vocês por votarem a favor na emenda que veio do
Executivo de três mil e quinhentos e do Legislativo de dois mil. Quero dizer
ainda para os senhores e para as senhoras, isso ai vai ajudar muito o nosso
CTG para nós divulgarmos o nome do município de Arroio do Tigre nos quatro
cantos do nosso Rio Grande do Sul. Aproveitando a oportunidade que nos
estamos iniciando mais uma semana, nesta segunda-feira eu quero convidar a
todos os senhores, todas as senhoras do nosso município e dos municípios
vizinhos do Centro Serra e da região para o vigésimo primeiro rodeio
intermunicipal promovido pelo nosso CTG Herdeiros da Tradição, que é de
sexta a domingo. Quero dizer que nós estaremos lá de braços abertos, junto
com a minha comunidade, com nosso povo para receber a todos os senhores.
Para finalizar quero desejar uma boa semana de trabalho e que Deus e nosso
Senhor nos ilumine a todos nós, muito obrigado.” O presidente convidou o
vereador Flamir Schneider para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais
colegas vereadores, Assessor Jurídico, diretor Jerson, Secretária Marli, os
meios de comunicação, e comunidade. O que me trás a utilizar a tribuna no dia
de hoje são três questões. Uma é referente ao nosso Parque de Eventos
Municipal Attilio Pasa. Várias pessoas no fina da tarde costumam fazer suas
caminhadas e várias pessoas me procuraram manifestando uma certa
indignação que o Parque de Eventos estaria sendo fechado os portões a partir
das dezoito horas, então gostaria que o executivo pudesse providenciar que o
parque fechasse mais tarde, agora muitas pessoas usam o parque para fazer
suas caminhadas, para não usarem as ruas da cidade ou asfalto, que o
executivo olhe com bons olhos esta sugestão e que o executivo providencie
para que o fechamento do parque seja as vinte horas e não mais as dezoito
horas. A outra manifestação é referente a uma situação no qual a comunidade
do Taquaral, que estiveram nesta Casa de uma forma que poderíamos dizer,
indignados, sobre a construção da sua quadra de esportes lá na sua
comunidade. Na época que o pessoal da comunidade teve aqui na Câmara,
ficou encaminhado que nós vereadores iríamos acompanhar este processo
junto ao Ministério do Esporte para que seja liberada a parcela que estava
pendente. Hoje vou deixar nesta Casa uma carta ao presidente e ao vereador
representante da comunidade, foram liberados mais, no dia sete foram
liberados mais quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais, agora a
parcela que estava em atraso lá no Ministério e com este recurso o que foi
executado até o momento com certeza será pago, faltando ainda a parcela do
Ministério de vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais, que a comunidade
tem a receber para concluir a quadra de esportes, Este valor só vai ser liberado
agora quando tiver totalmente executada a quadra, então dá esta noticia para
o pessoal lá, que podem dar andamento a construção da quadra, pois os
recursos foram liberados dias sete do onze. Vou deixar uma cópia para o
Presidente da Casa. O terceiro ponto que eu gostaria de me manifestar aqui na
tribuna é em relação a as famílias que estão recebendo o Bolsa Família aqui
no nosso município, várias e várias pessoas, procuraram, me procuraram para

ter acesso a relação destas famílias, depois de vários dias de trabalho agente
conseguiu a relação das famílias que recebem o Bolsa Família em nosso
Município, vou deixar junto a esta Casa, senhor presidente, se alguém tiver
interesse em ver os nomes ou até tirar uma cópia é só fazer um requerimento
solicitando e poderá ter acesso a relação das famílias que hoje estão
recebendo o Bolsa Família em nosso Município. Também gostaria dentro deste
assunto solicitar através da Casa aqui que o Conselho Municipal de
Assistência Social nos forneça todas as atas deste ano de dois mil e quatorze
para nós vereadores, Então era isso que a gente gostaria de deixar aqui de
recado para vocês e uma ótima semana de trabalho a todos.” O presidente
convidou o vereador Leandro Timm para ocupar o espaço. “Senhor presidente,
demais colegas, imprensa escrita e falada, comunidade que nos assiste. Meu
primeiro assunto é referente as entrevistas que eu dei nas três emissoras de
rádio semana passada, falando do abuso das horas extras pagas pelo nosso
executivo. Quero repetir mais uma vez que sou totalmente favorável para que
se faça hora extra, mas que seja bem aplicada, a gente sabe que precisa fazer
estar horas, tanto na agricultura, na saúde, nas obras, quero deixar bem claro
que sou a favor das horas extras, mas não o absurdo que foi quase meio
milhão de reais que foi pago em apenas um ano e nove meses. Segundo
assunto que já fui questionado por algumas pessoas, como tu Tigrinho fala em
hora extra, se você foi o vereador que mais diárias fez no ano de dois mil e
treze? Explico. Não tenho nada a esconder de ninguém, tá tudo no Portal da
Transparência, fui duas vezes a Brasília, inúmeras vezes a Porto Alegre, foram
sete ou oito viagens junto com a Ajurati, para nós conseguirmos um recurso e
infelizmente em dois mil e treze na conseguimos e neste ano de dois mil e
quatorze fui mais de dez vezes com eles lá, sem ganhar diária, tá, sem ganhar
diária, e conseguimos quinze mil para este ano nas olimpíadas, mas isso vem
lá de trás, se tu não planta tu não colhe, e também conseguimos Flamir,
duzentos e cinquenta mil com nosso deputado Covatti, e hoje está o Luiz
Antonio Covatti, o Covatti filho, ano passado. Então se cada vereador gasta
oito mil e vai a Brasília e trás duzentos e cinquenta é bem aplicado. Terceiro
assunto. Em uma entrevista que nosso prefeito deu dia vinte e três de
setembro para a Rádio Geração, para o Cleber, nosso prefeito fala que jamais
fará turno único, ‘jamais será feito único porque como eu vou explicar para um
agricultor eu fazendo turno único, e uma máquina e está máquina a uma hora
vai parar porque vai terminar o expediente’, então nosso prefeito se contradiz,
pelo que to vendo hoje começou o turno único, então nosso prefeito se
contradiz nestas palavras. Também Dries, sexta-feira, se encontramos no
mercado e o senhor disse para mim que iria trazer algumas respostas sobre
minhas indagações na rádio, eu aguardo, eu aguardo por que eu acho que o
município como o nosso você gastar quase um meio milhão de horas extras,
isso não me condiz.” O vereador Evaldir Dries solicitou um aparte que foi
negado pelo colega. “Depois o senhor usa a tribuna. Então eu espero Dries,
que tu me explique como um funcionário no mês de fevereiro, nas Obras,

ganhou cento e cinco horas, vejam bem minha gente, no mês de fevereiro teve
um funcionário da Secretaria de Obras que ganhou cento e cinco horas, vejam
bem, então eu aguardo Dries, que você como líder do governo e único
vereador do partido do nosso prefeito, venha até esta Casa e explique isso ai
para nós, por que isso ai é um absurdo. Muito obrigado e tenham todos uma
boa semana.” O presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para
ocupar o espaço. “Primeiramente quero saudar o presidente Marcos, em nome
dele os demais colegas vereadores, vereadora, a imprensa escrita e falada e
comunidade que nos assiste. Eu tenho que dar uma resposta para o vereador
Tigrinho, o relatório eu vou te trazer na outra sessão Tigrinho, eu não falei do
que tu falou na rádio, eu falei para ti do que tu falou aqui na Tribuna, que está
escrito que o Executivo até hoje não fez nenhuma obra, nada nem na cidade e
nem no interior, isso é uma grande falta de consideração, tu está bem por fora
destas coisas, se tu não tá por dentro destas coisas tu te informa por que estão
fazendo um calçamento do lado do teu bairro, eu vou te dar o relatório na
semana que vem, coisa por coisa, tu tá bem por fora, vir falar na Tribuna que o
Executivo não fez nada, nem para cidade e NE para o interior, então eu não
iria ocupar a Tribuna hoje, mais eu vou te trazer das obras. Agora das horas
extras, isso tem que ver com o Executivo, eu falei para ti em horas extras, eu
falei do que tu falou que não foi feito nada, nem na cidade, nem no interior, e
isso fica até feio para o pessoal que assiste um vereador estar tão por fora vir
aqui na Tribuna e dizer que o Executivo não fez nada nestes dois anos, se tu
tivesse falado que até fez pouca coisa, eu concordava contigo, agora falar que
não fez nada, isso não é verdade, isso tem que se informar primeiro para não
passar vergonha depois, muito obrigado.” O presidente tendo nada mais a
tratar marcou a próxima reunião ordinária para o dia vinte e quatro de
novembro, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

