1374ª Sessão Ordinária
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e dois minutos, 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 todos os presentes para entoarem o Hino
Municipal. Em seguida convidou o vereador Flamir Schneider para efetuar a
leitura bíblica. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior,
pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata
Milésima Trecentésima Septuagésima Terceira foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido:
Convite para o VII Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar
no dia quatorze de outubro no Salão Paroquial Católico de Arroio do Tigre/RS;
Oficio do Executivo Municipal comunicando que não conseguiria encaminhar o
Projeto de Lei que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de
dois mil e dezessete até o dia trinta de setembro, em virtude da falta de valores
oficiais dos repasses dos Governos Federal e Estadual que ainda não teriam
sido disponibilizados ao Município; Oficio do Executivo Municipal
encaminhando para votação e apreciação o Projeto de Lei nº 067/2016, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de
oitocentos e dezenove mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e três
centavos e Oficio do CTG Herdeiros da Tradição da localidade de Coloninha
convidando todos os vereadores para abertura oficial do Vigésimo Terceiro
Rodeio Crioulo e solicitando Subvenção Social no montante de dois mil reais
para cobrir despesas com a realização do evento nos dias vinte cinco, vinte e
seis e vinte e sete de novembro do corrente em sua sede campeira. Ordem do
Dia: Indicação nº 066/2016. O presidente solicitou ao diretor que efetuasse a
leitura da Indicação nº 066/2016, de autoria do vereador Flamir Schneider
indicando que o Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras e
Viação fosse recuperada a estrada geral entre Linha Tigre e Linha Floresta,
principalmente o cerro do Arroio Jacuizinho na divisa com o Município de
Estrela Velha devido ao péssimo estado de conservação. Após a leitura o
Presidente disse que conforme constava no Regimento Interno da Casa, a
indicação seria encaminhada ao Executivo Municipal. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente convidou o vereador Evaldir Jacb
Dries para pronunciar-se na Tribuna. “Primeiramente gostaria de saudar o

presidente dessa Casa, em nome dele os demais vereadores, vereadora, a
comunidade Arroiotigrense que nos assiste. Quero dar os parabéns a Viviane
que conseguiu se reeleger novamente e com muito orgulho Viviane quero estar
ao teu lado, não pensando em sigla partidária, mas sim no melhor para Arroio
do Tigre. Também quero dar os parabéns ao Schanne e ao Marcos que
perderam essa eleição, mas de cabeça erguida, também quero dar os
parabéns ao prefeito Marciano e o Vanderlei por ter conseguido essa vitória.
Quero fazer um agradecimento especial a minha família, todas essas
comunidades desse nosso querido município de Arroio do Tigre que para mim
é uma honra muito grande de eu estar novamente com o agricultor lá do interior
estar representando um município tão bom que nem o Arroio do Tigre, as
vezes eu to passeando no Paraná e digo sinto muito orgulho de ter nascido
nesta terra e estar representando na Câmara de Vereadores. Então eu quero
agradecer não só as comunidades, todas as comunidades do interior, da
cidade, os bairros que para mim é um orgulho muito grande que eu consegui
fazer voto em todas nas trinta e oito mesas de Arroio do Tigre, então para mim
e para minha família é um orgulho muito grande, na outra vez faltou duas
mesas que eu não tinha conseguido, então acho que julgaram o que eu fiz por
esse meu município que graças a Deus. Quero agradecer meus eleitores,
meus cabos eleitorais que me ajudaram, especialmente a família do PSB,
prefeito Doutor Gilberto, em nome dele eu quero saudar a toda a família do
PSB. Então quero dizer que esses quatrocentos e setenta e dois votos eu devo
muito a esse município e quero dizer que o meu prefeito que eu trabalhei não
foi vencedor, mas eu vou pensar o bem para Arroio do Tigre os projetos que vir
do prefeito Marciano que são bom para minha comunidade ele pode ter certeza
que eu vou estar pensando não em sigla, mas sim no melhor para Arroio do
Tigre. Quero dizer a vocês que estou muito feliz, aquelas pessoas que também
votaram no Dries podem ter certeza que estão feliz que vou muito bem
representar eles na Câmara de Vereadores, então quero desejar uma boa noite
uma boa semana de trabalho para todos vocês meu muito obrigado.” O
Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se. “Quero
saudar o excelentíssimo senhor Presidente Marcos Pasa, em seu nome a
minha saudação aos demais colegas vereadores e vereadora. Também a
nossa Assessora Jurídica, nosso Diretor, nossas Secretárias, nossos
servidores, também a imprensa escrita e falada e também uma saudação a
todos os senhores, a todas as senhoras a comunidade que nos assistem, que
estão nos prestigiando em mais uma sessão ordinária promovida pela Câmara

Municipal de Vereadores do nosso Arroio do Tigre. Primeiro assunto que eu
quero falar, na última sessão da Câmara Municipal de Vereadores o meu
colega vereador Leomar Fiúza ele falou que eu era um vereador oportunista,
prometendo patrulha agrícola para as comunidades a onde a comunidade do
Sitio Baixo e eu quero dizer quero prestar conta ta aqui que quando nós
tivemos a Brasília na última vez nós estivemos juntos a senadora Ana Amélia
Lemos e ela prometeu uma emenda de duzentos e cinquenta mil reais para
equipamentos agrícolas e nós fomos até a comunidade e que eu queria
colocar, cinquenta mil na Coloninha, cinquenta no Sitio Baixo e cinquenta no
Tabãozinho e os demais colegas vereadores, a colega vereadora Viviane,
colega vereador Flamir, colega vereador Leandro Timm os outros cem mil mais
localidades do município de Arroio do Tigre conversamos com as pessoas
porque tanto no Sitio Baixo, como na Coloninha e no Tabãozinho já tinham
patrulha já tinham implementos. Então nós nos reunimos para conversar com
eles, quais os implementos que estariam faltando e quero dizer ao meu colega
que essa emenda ta cadastrada e a Senadora prometeu que ate o final do ano
estaria liberado esse valor, então eu quero dizer assim que se eu sou
oportunista o senhor também é um vereador oportunista porque na localidade
de Coloninha mais precisamente no Palmital ali foi levado uma batedeira que é
parte de uma emenda parlamentar conseguida pela minha colega vereadora
Viviane Redin Mergen do deputado federal Afonso Hamm foi levado à
batedeira e não foi dito de qual deputado através de quem tinha sido dado,
então eu acho que, então nós dois somos oportunistas, porque você considera
os teus eleitores da Coloninha que acreditaram no teu trabalho e eu considero
muito que na última eleição trinta e um voto eu fiz na localidade do Sitio Baixo e
quero dizer mais que o meu mandato vai encerrar dia trinta e um de dezembro,
mas eu jamais quero desprezar esses eleitor meus amigos do município de
Arroio do Tigre e das demais localidades do nosso município de Arroio do
Tigre, mesmo não sendo vereador, mas eu não quero virar as costas, eu não
quero dar as costas quero ta sempre trabalhando, vendo, reivindicando o que
precisa para essas comunidades. Também eu não poderia deixar de
parabenizar todos os senhores, todas as senhoras que participaram de mais
um pleito municipal aqui no nosso município de Arroio do Tigre dia dois e
agradecer a Deus, porque Deus não dorme Deus sempre ta vendo e cada uma
das pessoas do bem do município de Arroio do Tigre e quero dizer mais que eu
escutei atentamente o debate que aconteceu e quero dizer que eu tenho uma
consideração muita grande pelas famílias do município de Arroio do Tigre

considero muito a família Pasa, considero também a família Schanne, assim
como considero as famílias de cada um dos meus colegas vereadores e
vereadoras e de cada um de vocês povo arroiotigrense que está nos
prestigiando só que quero dizer mais o povo arroiotigrense, o eleitor de
arroiotigrense considera muito a família Ravanello e a família Hermes e a
resposta veio a reposta veio na urna porque eu considero muito também a
família Ravanello e a família Hermes e a resposta veio na urna família e família
a gente nunca pode difamar. Também não poderia deixar de parabenizar a
todos os candidatos eleitos e os que não se elegeram eu admiro muito as
pessoas que colocam o seu nome a disposição para apreciação do eleitor,
então meus parabéns aos vereadores eleitos meus parabéns aos vereadores
que não conseguiram chegar lá, mas vocês são vitoriosas porque colocaram
tiveram a coragem de colocar o se nome a disposição do eleitor e também
quero dar os parabéns ao meu colega meu amigo Marcos Pasa e ao meu
colega vereador Delmar Schanne, meus parabéns para vocês também e digo
mais a resposta, vocês não foram os perdedores sozinhos isso aqui, essa
derrota é a péssima administração que esta ocorrendo com a atual
administração, porque o final do ano está chegando e é aquilo que coloquei na
última sessão que os nossos agricultores já estão se preparando para fazer
suas estradas, entradas de propriedades, porque as famílias do nosso povo
arroiotigrense que mora fora vai vir visitar no final do ano está perto e é um
descaso as nossas estradas, o que está acontecendo com o nosso Arroio do
Tigre, cadê o celeiro do centro serra e digo mais estou feliz e agradeço nesse
momento a resposta que a minha comunidade de Coloninha deu porque lá nos
viramos em torno de cento e três votos que é um descaso o que está
acontecendo lá, nós temos um ginásio, o dinheiro está na conta que eu
coloquei para vocês e parece que o prefeito, a vice prefeita não quer fazer
nada pela Coloninha, lá nós temos a nossa escola, que o projeto está pronto,
também uns dez dias antes da eleição foram lá com o Engenheiro e iam iniciar
aquela escola, então isso é um descaso. Nossa Coloninha, trinta e dois
quilômetros longe do município porque nos estamos abandonados, prefeito
ignoro todos os meus pedidos que eu fiz nessa na Câmara Municipal de
Vereadores, nem iluminação pública nós não temos lá na Coloninha. Eu já falei
para o pessoal aqui eu vou pagar, vou comprar as luminárias e vou pagar uma
pessoa para colocar e assim muitos dos nossos agricultores lá da Coloninha
vão fazer e quero que transmita primeira dama Cláudia que a partir do dia
primeiro de janeiro de dois mil e dezessete você juntamente com seu esposo

prefeito que foi eleito pelo povo arroiotigrense, que os eleitores que vão
comandar as rédeas desse município, juntamente com Vanderlei Hermes
transmita um abraço a ele e a Iara. Quero dar os parabéns também aos
coordenares de campanha tanto os do PP que vestiram a camisa que
trabalharam e também os nossos companheiros os amigos do PDT, meus
parabéns a todos os coordenadores, coordenadora e quero agradecer, muito
obrigado povo arroiotigrense por lembrar e pode ter certeza que o progresso e
o desenvolvimento a partir de primeiro de janeiro vai voltar e o município de
Arroio do Tigre vai ser novamente o celeiro do centro serra, muito obrigado,
uma boa semana de trabalho a todos os senhores querido povo arroiotigrense
muito obrigado. O Presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para
pronunciar-se na Tribuna. “Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente
Marcos Pasa, os demais colegas e hoje essa população que nos assiste em
grande número, que bom que fosse sempre assim, que a Câmara estivesse
cheia e hoje não temos nem um projeto em votação, temos alguns projetos
baixados e um projeto que entrou hoje, mas não tivemos nem um colocado ai
pela Comissão. Gostaria hoje de fazer uma colocação sobre uma fala que o
Doutor Gilberto, o nosso prefeito atual até dezembro veio aqui nessa Tribuna
alguns meses atrás e falou o que queria e o que não queria também para nós
ouvir e depois no momento em que nós fomos nos manifestar na Tribuna, ele
simplesmente deixou essa Casa e disse que não ficaria para ouvir baboseiras.
Muito bem então, e naquele dia ele falou sobre a minha pessoa que aquela
época eu estava criticando a Secretaria da Assistência Social e também a
primeira dama e ele disse que eu estava me valendo de imunidade parlamentar
que eu tinha aqui nesta Casa e que a imunidade parlamentar minha terminava
no momento em que eu saia daquela porta para fora e ele fez esses sinais e
ele disse que daquela porta pra fora quem julgava era o povo e realmente isso
eu preciso concordar com o prefeito daquela porta para fora ali da Câmara de
Vereadores e também da Prefeitura que quem julga é o povo e nós estamos,
então a uma semana que passou da eleição, tenho só a agradecer nas
pessoas que confiaram na minha pessoa mais uma vez me mantendo aqui em
uma cadeira do legislativo, que na primeira vez que eu coloquei meu nome a
disposição da comunidade eu pedia uma oportunidade para mostrar o meu
trabalho e hoje eu estou pedindo mais uma vez uma oportunidade de dar
continuidade a um trabalho, um trabalho que eu venho desenvolvendo a quatro
anos e não tenho vergonha de dizer que muito pouco eu consegui fazer, até
porque o seu João Odilar disse aqui nessa Tribuna todas as reivindicações e a

maioria das indicações e pedidos que nós fazíamos só ia para a prefeitura e
nada era feito, cobranças de estradas, cobrança de iluminação pública,
cobrança dos nossos agricultores para máquinas, abaixo assinado de pessoas
para fazer redutores de velocidade em algumas ruas, não nos foi atendido
nenhuma vez. Então eu tenho que agradecer e dizer que como o Doutor
Marcos Pasa falou em uma sessão que essa seria a pior administração que
Arroio do Tigre já teve e realmente acredito que
esta administração foi
muito ruim mesmo e a respostas vieram nas urnas. Quero parabenizar o
Marciano e o Vanderlei que fizeram uma campanha muito bonita, apresentando
nas famílias no interior e na cidade um plano de trabalho, um plano de trabalho
que eles tem o objetivo de fazerem a partir de primeiro de janeiro de dois mil e
dezessete, sem criticas, sem atacar pessoalmente as pessoas do lado da
oposição e isso foi levado em consideração dos nossos comícios se falava em
plano de trabalho e não em criticas e é isso que o povo quer o povo quer
trabalho, eu acredito que nós teremos muito trabalho a partir de dois mil e
dezessete e eu também tenho que dizer para o Marciano e para o Vanderlei
que eu continuarei sendo uma vereadora bem critica, mas quero trabalhar do
lado deles levando a eles as reivindicações das pessoas do interior e das
pessoas da cidade e com certeza eu tenho, muita certeza de que com ele será
atendido os meus anseios, da população, porque quando eu assumi, no
segundo mês que eu assumi eu fui falar com o prefeito sobre o calçamento da
Vila Progresso, porque depois que eu me elegi as pessoas disseram Viviane tu
é nossa representante aqui agora, nós precisamos que termine esse
calçamento a onde é uma emenda do deputado Afonso Hamm e ele me disse
minha filha fica tranquila tudo vai ser resolvido, vai ser feito vai ser dado
continuidade do calçamento e está lá, não foi finalizado. Consegui também
uma emenda para uma patrulha agrícola que foi colocada em Linha São José
e Linha Santa Cruz e como o seu João Odilar falou na questão de ser
oportunista ou não foram cadastradas naquela patrulha duas batedeiras de
cereais e apenas uma foi entregue na minha localidade e a outra foi levada
para a localidade de Palmital e lá não foi dito que foi da emenda que a
vereadora conseguiu lá foi pregado outra coisa lá para os munícipes, então eu
acho que as coisas tem quer ser preto no branco tem que ser bem certinho o
povo tem o poder de nos colocar aqui e o povo também tem o poder de nos
tirar daqui. Também gostaria de parabenizar o Delmar Schanne e o Marcos
pela campanha que eles fizeram, não foi dessa vez que vocês conseguiram,
mas quem sabe pode ser em uma próxima, a gente não sabe como vai ser.

Parabenizar também os meus colegas que foram candidatos a vereadores,
parabenizar o Dries que conseguiu a reeleição e também dizer que eu continuo
a disposição de todos os munícipes para fazer um trabalho agora nesses
quatro anos terminar esse dois mil e dezesseis em dois mil e dezessete estar
aqui. Gostaria de dizer também para a comunidade de Linha Paleta que muito
se fala aqui tem vereadores que disseram que trouxeram um milhão de reais
aqui para o município a comunidade de Linha Paleta até hoje esta esperando
uma melhoria lá no ginásio de esportes, então a gente tem que dizer que
trouxe um milhão e tem que dizer onde foi aplicado porque eu só consegui
uma patrulha agrícola e ela está na Linha Santa Cruz e Linha São José, é
pouco mas esta lá, então era isso desejo para todos vocês uma boa semana e
meu muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador Leandro Timm Para
ocupar o espaço na Tribuna. “Senhor presidente, demais colegas vereadores,
comunidade que nos assiste, vim hoje nessa Tribuna agradece a todo ao meu
partido pela confiança que me passaram quando aqui nessa Casa fui escolhido
como presidente do Partido Progressista, muito honroso fiquei e muito honroso
me sinto hoje com a vitória de dois grandes amigos meus, Marciano e o
Vanderlei. A gente sabe que o caminho não era fácil dentro de tantas reuniões
avaliações que tivemos muitas vezes ate sugerimos que se o partido não
tivesse candidato, seria eu e a Vivi, né Vivi, mas com muita calma com muita
tranquilidade com varias reuniões. Quero também aqui expressar minha
gratidão Flamir por ti que foi meu vice, um vice atuante que no momento que
eu me licenciei para concorrer para eleição para vereador você tomou conta do
partido muito bem. Também quero parabenizar a Vivi e o Dries, parabéns para
vocês a gente sabe que uma reeleição não é fácil, a gente sabe, nós
principalmente do Partido Progressista trabalhamos muito nesses quatro anos,
criticando mas sempre para o bem do município, Dries eu sempre falava pra ti
quando nós fazia indicação não era para um ou para outro era para o bem do
município o bem para nossos agricultores, então quero parabenizar Dries você
e a Viviane que conseguiram se reeleger ai e que façam esses quatro anos um
bom trabalho sim como vocês fizeram nesses quatro que passou. Ao colega
Guegue, meu colega Leomar que concorreram a política é isso ai as vezes tu
perde e as vezes tu ganha, mas nós temos que levantar a cabeça seguir
adiante sempre pensar em primeiro lugar no nosso município sempre meu
colega Schanne, meu colega Marcos parabenizar vocês também pela
campanha que a gente sabe que não é fácil para te largar no fogo tem um
monte de gente para te tirar da fogueira são poucos, então que vocês que

vocês saiam de cabeça erguida e que na próxima por eventual vocês
concorrerem, desejo sorte para vocês. Também quero parabenizar meus
colegas de partido o Gilberto, o Edésio, que nos acompanha hoje e a Mara
que se elegeram, também tenho que, do PSB, colega tem o Adão Bock, que
se elegeu também do PDT, o Moa e o Bernardi e do PMDB, Marcos, a
Madalena que tenham todos que vão que busquem recursos para ajudar o
nosso município independente de sigla que está lá em cima, a gente tem que
olhar e pensar no bem comum de todos nós, de todos nos arroiotigrense,
então fica aqui os meus parabéns para vocês que se elegeram e os outros que
não estão ai também que fica os parabéns e dizer também que a partir de
janeiro de dois mil e dezessete esperamos sim, Flamir, eu e você vamos estar
juntos cobrando o Marciano e o Vanderlei para que faça o bem comum para
todos nós arroiotigrense, porque a gente sabe que uma disputa eleitoral só
quem passa, só quem vai para saber o que a gente passa, gente não é fácil,
mas a vida continua a vida é assim, mesmo horas tu perde horas, tu ganha,
vamos levantar a cabeça meu colega Valdir não deu dessa vez continua sendo
essa pessoa o senhor me ensinou muita coisa nessa campanha parabéns e no
mais pessoal desejo uma boa semana de trabalho a todos e que deus ilumine a
cada um e a cada uma de nós, abraço.” O Presidente concedeu seu espaço na
Tribuna ao colega vereador Leomar Guerino Fiúza. “Inicialmente eu gostaria de
cumprimentar o presidente desta Casa, demais colegas vereadores,
funcionários, pessoas que aqui se fazem presente, em especial ao vereador
eleito que aqui se faz presente, seu Edésio Jank. Quero dizer para você de
coração mesmo pelo tempo que eu convivi com você durante a nossa
passagem pelo banco do Brasil, eu sei que você é uma pessoa que merece
estar nesse lugar e com certeza vai desempenhar bem o papel ao qual a
sociedade arroiotigrense incumbiu você de prestar. Quero dizer também
passado todo esse turbilhão, esse pleito eleitoral depois de muitas, algumas
ofensas entre colegas, digo colegas porque afinal de contas somos todos
arroiotigrenses e eu acho que passando isso, passando a eleição, a vida deve
voltar ao normal, com certeza a população de Arroio do Tigre espera o melhor
das pessoas que foram eleitas, do Vanderlei, do Marciano, digo isso porque o
Marciano em algumas oportunidades, meu advogado, então sem magoas e
alguns ressentimentos, de repente alguns por questões políticas, mas não
devemos levar ao crivo tudo isso as quais percalços nós passamos durante
esta caminhada. Eu quero também citar na colocação do seu João Odilar na
qual eu na outra sessão chamei o mesmo de oportunista e chamei e não retiro

as palavras, quero dizer também que não entendi como que eu poderia ter
sido oportunista durante a entrega de uma batedeira de cereais lá no Palmital
se nem eu mesmo fui lá que entreguei a tal batedeira, mas então dou como
encerrado o assunto, porque eu acho que para mim não interessa mais o fato
já passou e a vida que segue e que se vereadora Viviane se você achar
alguém lá que disse que eu teria dito que a batedeira teria sido eu, entregue,
pegue e traga essa pessoa até mim para nós esclarecer, porque eu acho que
a coisa mais certa há fazer, com certeza ninguém deve ter dito isso para você.
O que eu quero dizer para vocês para a população de Arroio do Tigre que o
que mais me entristece durante um pleito eleitoral desta envergadura que
tivemos em Arroio do Tigre, que me entristece eu e com certeza deve
entristecer cada um de vocês que estão ai, que nós tivemos vereadores eleitos
muito bem eleitos, outros vereadores já candidatos de outras épocas quando já
conhecidos batalhadores, trabalhadores que muito se preocupavam que se
preocupam com o bem estar da população de Arroio do Tigre e se nós for
levarmos em conta a votação de certos candidatos aos quais me refiro tem
muitos já fizeram pelo Arroio do Tigre se elegeram, mas poucos votos fizeram,
então eu creio que as vezes não basta trabalhar por uma comunidade, não
basta você se empenhar, como falou a vereadora Viviane ali que muito se
empenhou, pouco conseguiu fazer, mas eu acho que de repente nestes
próximos quatro anos terá a oportunidade de fazer e que deve de fazer de
cabeça erguida. Quero dizer também que muitos dos vereadores eleitos que
até hoje não sabem nem como a luz clareia dentro desta Casa aqui e digo mais
para vocês, cada um de vocês aqui tenha a certeza eu vou dizer aqui porque a
minha palavra aqui como a vereadora Viviane falou, aqui tem fé pública, muitos
desses candidatos que foram bem votados rasgaram dinheiro, rasgaram
dinheiro e muito bem rasgado e vocês sabem disso, então qual de nós
consegue botar a cabeça no travesseiro e dizer bem assim fulano foi bem
votado, mas se elegeu por méritos seu, se tiver alguém que tiver condições de
dizer isso que me procura e me responda porque foi como foi teve casos
meus senhores a visita de uma comunidade três votos em uma família a dona
da casa me disse - bom Leomar nós ate poderia votar em ti mas teve um
candidato a vereador que nos deu uma motosserra no valor de mil e tantos
reais por três votos. Meus senhores vejam bem isso há quais pessoas estão
entregando esta Casa, a Casa Legislativa, a Casa com capacidade de fazer
leis e muito bem feita para o bem dos nossos munícipes, será justo nos
entregarmos o comando do município de Arroio do Tigre e como vereadora a

Viviane disse assim o povo bota e o povo tira, pois bem o povo bota, desde
que se tenha um saco de dinheiro para carregar só que tem um porém
algumas pessoas fizeram poucos votos eu sou um que fiz pouco, boto minha
cabeça no travesseiro e durmo tranquilo não tenho problema em dizer que
foram muitos votos de confiança, também desafio as pessoas
que
ultrapassaram o número de oitocentos votos a virem aqui dizer que não
gastou um real, que não fez isso e não fez aquilo. Há poucos dias atrás
estávamos em um debate muito acirrado contra corrupção, contra tirar o PT do
governo, quanto isso quanto aquilo é interessante né pessoal de governos
federais, deputados são todos eles corruptos, são ladrões da onde será que
vem esse dinheiro que é colocado na política no nosso município? Será que
alguém consegue me dizer isso? De repente meus senhores poderá haver um
dia em que não se precise se rasgar dinheiro em um município tão pequeno
quanto o nosso, se nos fosse somar a quantidade que os vereadores ditos
eleitos bem votados colocaram quantas patrulhas agrícolas dariam Viviane?
Quantos bueiros seriam colocados? Será que esses pessoas tem tanta
vontade de ser vereador ou será que tem nojo do seu dinheiro, eis questão de
repente tem algumas pessoas na plateia que pode estar rindo, ou talvez se
corroendo por a gente ta dizendo alguma verdade, mas eu vou dizer uma coisa
a justiça tarda mas não falha, então terei que dizer para vocês que não
adianta”. O Presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa solicitou que
os presentes não se manifestassem em respeito ao Regimento Interno da
Casa. O vereador Leomar prosseguiu. “Não adianta nós sairmos, entrarmos
numa campanha dando duzentos e cinquenta reais para adesivar um carro,
mais cem reais por semana de gasolina, é justo isso? Seria bom se estes
candidatos pegariam e trouxessem este dinheiro, trariam nos cofres da
prefeitura ali no cofre da prefeitura e vamos ajudar o Município, mas é assim
que se faz aqui no Arroio do Tigre se criou por praxe desde que um candidato a
vereador fez um mil e setenta votos de se fazer política desta forma, por
pessoas desconhecidas que se pegar um, que se pegar uma pessoa e largar
no fundo da Linha Ressaca, não consegue sair porque não conhece a estrada
e ai entra de candidato e faz oitenta e poucos votos na Ocidental? Eu acho que
está na hora de colocar nossa cabeça no lugar e saber se estas pessoas que
nos queremos no Legislativo ou também no Executivo. Então meus senhores
de repente haverá um dia que estas pessoas que estão ouvindo isso vão de
candidato e não tenha esta capacidade, este poder econômico para gastar.
Algum de vocês talvez seja candidato e não tenha, ai vai se frustrar e sabendo

que alguém que tenha e não tem capacidade de botar dinheiro, não tenha a
capacidade de obter votos por seu mérito próprio e irá passar por cima de
algum de vocês dando risada, aí é à hora de vocês darem risada e fazer
deboche assim como tem uns que estão dando, entendeu. Eu só espero que
vocês que participaram de campanhas com cifras exorbitantes de alguns
candidatos consigam colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, é certo? É
certo o que eu fiz? De repente não, mas tem alguns candidatos eleitos que
estão com plano armado de tirar de volta o dinheiro da prefeitura, eu vou dizer
para vocês eu não serei vereador pelos próximos quatro anos, mas com
certeza a Tribuna aqui desta Casa tem um espaço chamado de Tribuna Livre e
também quero dizer para a Viviane que, para a Viviane, para o Flamir, o
Tigrinho que vocês que estarão na Prefeitura, com certeza estarão na
Prefeitura eu tenho emendas que estão cadastradas e com certeza trarão o
bem do município e digo, eu não tenho porque parar de trazer recurso para o
Município e vou continuar trazendo, não tenho porque não conversar com o
Prefeito eleito, vou conversar com ele, até porque não sou inimigo dele.” O
vereador Delmar Schanne solicitou um aparte ao colega vereador que
concedeu. “Quero de antemão agradecer tuas palavras Tigrinho, dizer muito
obrigado pelas tuas palavras e ser breve neste espaço, pois quando falaram
em Linha Paleta, dizer que sou da Linha Paleta, me orgulho ser daquela
localidade q que quando falam em recursos, Viviane, recursos que eu consegui
foram um milhão e oitocentos mil reais e para quem conhece um pouquinho de
sistema, acho que não seja teu caso, mas o Flamir pode te ajudar um
pouquinho e que todos estes recursos estão liberados e empenhados e que
meu discurso mesmo por não ser mais vereador a partir do ano que vem, não
fazendo mais parte desta Câmara após dezesseis anos será o mesmo, será o
mesmo independente se estes valores para serem executadas estas obras,
todos os recursos empenhados, nenhum é perdido, nenhum foi perdido.
Duzentos e cinquenta mil desde dois mil e treze de patrulha agrícola liberado,
destes seiscentos e cinquenta mil que engloba Vila Progresso, tua localidade,
eu botei lá uma quadra coberta que está quase pronta, Sitio Baixo e Linha
Paleta tem trezentos vinte e cinco mil, o pessoal de Linha Paleta, o Roni está
ai, tem trezentos e vinte e cinco mil, têm cinco meses que está depositado, a
metade dos seiscentos e cinquenta mil foi empenhado em dois mil e treze,
estes valores, talvez o Flamir possa te ajudar o sistema para ti acessar e saber
que este depósito existe há mais tempo e espera apenas a elaboração apenas,
a aprovação do projeto. Linha Paleta também recebeu uma quadra de futebol

sete, minha terra, graças a Deus que consegui, entre valores para rede de
água. Tem também empenhado Edésio e vai seguir empenhado, tenho certeza
que o Prefeito Marciano junto com sua equipe vão ter que elaborar este projeto
e vai concluir estas obras, duzentos mil para Linha Taquaral, ampliação e
modernização de ginásio, mais duzentos mil reais empenhado para Linha
Barrinha para ampliação e modernização, também o próximo Prefeito fará,
duzentos e cinquenta mil para calçamento em Linha Ocidental e Coloninha,
também tem valor empenhado, todos os valores empenhados e só
dependendo dá conclusão do projeto e mais duzentos e cinquenta mil para
Linha Rocinha para ampliação e modernização de ginásio da localidade. Então
são um milhão e oitocentos mil reais deste vereador que trouxe, empenhou e
com certeza o próximo prefeito competente como já mostrou que é o fará junto
a sua equipe. Gostaria muito que você estivesse Flamir nesta equipe porque eu
sei que tu tem conhecimento e conhecimento foi que faltou para nossa
secretaria nestes quatro anos, todo mundo sabe que as pessoas que lá
estiveram não foram as pessoas corretas e com certeza o Marciano vai colocar
umas pessoas que possam tocar estes projetos, assim como o Leomar tem
vários. Então meu discurso estando na Câmara ou não estando na Câmara é o
mesmo, defendendo os valores que eu tenho empenhado só que eles não são
meus, são para as comunidades e tenho a certeza que mesmo sendo ou não
sendo vereador, sendo um simples cidadão do município vou trazer mais
recursos junto com o Guegue, a partir do ao que vem a gente vai empenhar
mais recursos para nosso Município de Arroio do Tigre, podem ter certeza que
o PTB junto com a família Moraes vai trazer sim mais recursos, independente
de eu estar aqui ou não, a gente defende Arroio do Tigre, defendemos Arroio
do Tigre e nossa bandeira é Arroio do Tigre, independente de estarmos no
Executivo Marcos, tenho sim a obrigação de servir o povo de Arroio do Tigre,
que estamos aqui para servir e não para se servir. Então estas são minhas
palavras, agradeço o espaço Leomar.” O vereador Leomar continuou seu
pronunciamento. “Então para finalizar eu quero fazer uma colocação a
sociedade que aqui se faz presente, que participa, que vocês devem participar
mais para que não aconteça fatos como o de agora dos vereadores eleitos que
nunca terem entrado nesta Casa, porque aqui, é porque aqui que passa a vida
dos arroiotigrenses, muito obrigado”. O Presidente da Casa não tendo mais
nada a tratar, marcou a próxima reunião ordinária para o dia dezessete de
outubro, às dezoito horas e encerrou a reunião.

