
1284ª Sessão Ordinária
Aos três dias do mês de fevereiro 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 Evaldir Jacob Dries, João
Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm, Ademir Jank, Delmar
Schanne, Leomar Guerino Fiúza e a vereadora Viviane Redin Mergen. O
Presidente declarou aberta a Sessão e suspendeu a mesma por quinze
minutos. Reiniciada a Sessão convidou a todos os presentes para
prestarem um minuto de silencio em homenagem ao ex-vereador Dario
Valdomiro Forster falecido em dezembro último. Em seguida convidou
todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Após foi feita a
leitura bíblica pelo vereador Flamir Schneider. Dispensou a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima Octogésima Terceira
que foi aprovada por unanimidade. Convidou o Frei Lírio Hartmann para
ocupar o espaço Tribuna Livre. “Aqui estamos nas informações do
Presidente, agradecendo a preferência de poder usar a palavra como frei,
como padre, então pela igreja católica de Arroio do Tigre aqui estamos
como cidadão e fazemos gosto de estar aqui, com a origem no cabo da
enchada, com os agricultores quero louvar o tempo favorável da
plantação, as boas colheitas, mas também sintonizando com aqueles que
choram perdas, que arcaram prejuízos. Nesta perspectiva o ano de dois
mil e quatorze quer ser benção para todos, que é neste sentido que aqui
eu chego e será mera coincidência hoje é dia de São Braz, na igreja
católica o santo da garganta, quando você vereador tem a função
primeira da locução, precisando da palavra saúde da garganta para
representar o eleitor, o município, eu venho pedir as bênçãos para cada
um de vocês, proclamarem a verdade, reivindicar a justiça, encaminhar as
limitações que são próprias numa democracia. Então aqui eu também
quero parabenizar a Mesa Diretora que nos processos democráticos
assim cuidam. O ano de dois mil e quatorze quer ser motivo de graça e
benção para todos nós, quando aqui nos reunimos e dizemos que cada
entidade, cada empreendimento usa ter seu lema sua missão, sua tarefa
pela frente, também Arroio do Tigre tem hino que nos rege de forma
muito saudável, que bom quando esta letra representa nossa realidade,
traduz nossos anseios, então eu venho aqui vendo também tantas
pessoas que prestigia as sessões da Câmara, que bom quando você vem
com suas motivações, marcar presença neste horário, neste momento da
Casa onde se vive a democracia do município de Arroio do Tigre e como
igreja católica, neste ano a Campanha da Fraternidade assim
demoninado, uma iniciativa trazida no Brasil pelo nosso saudoso Bispo de



Santa Maria, D. Ivo tem neste ano no seu tema o foco de atenção no
trafico de seres humanos, quem olhou novela sabe como é abordado de
forma tangencial como uma situação dramática, nós teremos isso
presente na vida da sociedade, não só como igreja, mas em outras
instancias para divulgarmos e promovermos e assim nos viemos aqui
para prestigiarmos a agricultura e dizermos que na terça-feira de carnaval
como todos os anos já acontece e isso já faz mais de trinta anos a
Romaria da Terra, este ano será no Município de Tapes, na Arquidiocese
de Porto Alegre, na chamada  Costa Doce, beira da Lagoa dos Patos,
onde é terra de batata doce, onde será naquele dia celebrado a abertura
da colheita do arroz ecológico, nós entendemos de fumo, lá eles
entendem de arroz, sábado de tarde ainda estive lá ajudando a promover
este evento, a viabilizar estes acontecimentos e aqui comunicamos estes
acontecimentos a nível de estado, onde os cidadãos são convidados a
participar, onde tantos dançam com as alegrias de carnaval outros
caminham como trabalhar faz no dia a dia de sua vida, do bem estar da
nação. Por último nós viemos aqui para divulgar que no dia seis de
agosto do ano de dois e quatorze Arroio do Tigre vai estar na vitrine, não
só do estado, não só da nação, esta madrugada ainda escutei pela mídia
que médicos especialistas pelo mundo afora continuam acusando o
tabaco como causa  do câncer e mais isso gera mortes. Nós teremos no
dia seis de agosto em Arroio do Tigre acontecendo o vigésimo quarto
Seminário de Alternativas a cultura do fumo, que é isso? Como vai ser?
Vamos conversar! Queremos contar com Câmara de Vereadores, com
tantas entidades parceiras defendendo o agricultor, seu trabalho, sua
produção, sua renda. Queremos abençoar o tempo e a terra para serem
favoráveis ao cultivo do fumo, nos queremos superar obstáculos, construir
soluções e quem já nos declarou apoio é setor feminino, mulheres, é
verdade Viviane que você aqui receber esta folha convite e entregar a
Mesa, e o Frei ta olhando agora que não fez o tema, não escreveu o
nome para quem se dirige este convite, pode ser então o Frei vai dizer
para Viviane que com sorriso, pois sempre nos tem sido parceira na
igreja, na sociedade, e principalmente onde se decide o lado proteção,
promoção da mulher, muito obrigado com este seu sorriso entregando
este convite. Já recebemos sinais positivos de apoio e queremos louvar e
agradecer assim e desejando que será um evento da maior importância
para nós, estou pessoalmente empenhado nesta tarefa e é uma
promoção da Diocese de cachoeira do Sul, mas que D. Remídio escolheu
e indicou na área norte, da qual nos constituímos e o Arroio do Tigre para
ser e criar este evento. Olho para ti e para mídia e tantos mais e
precisamos somar esforços para botar Arroio do Tigre na vitrine será um
dia, pouco tempo de duração, mas o trabalho antes como já tem



acontecido com reunião com a equipe pensante deste evento, vamos
continuar trabalhando, agora para mês de março teremos uma reunião
efetiva com os Bispos que abrangem a região do fumo, Santo Ângelo,
Santa Cruz, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Uruguaiana para assim
definirmos e organizarmos este grande evento o Seminário de
Alternativas ao fumo. Obrigado pela cedência deste espaço. Deus seja
louvado quando você vereador faz o bem para todos, você também faz o
bem para sua família, lá na Coloninha, você faz o favor e entrega para
cada vereador um santinho destes, temos que fazer a contagem e ver se
são um para cada um, eu peço licença, pois tenho outra reunião de igreja
me esperando para o dia onze de fevereiro dia da saúde, dia do enfermo,
Nossa Senhora de Lurdes, vamos ter na cidade procissão, devoção, sem
saúde a gente não é, o Frei subiu aqui meio mancando é que tem alguns
rolamentos pifados, este é o preço de sessenta e dois anos, mas também
com fígado e rins limitados, muito obrigado e com vocês continuo dizendo
que se escreve na nota de dinheiro do Brasil, Deus seja Louvado, amém.”
O Presidente da Casa agradeceu a presença e as palavras do Frei e
colocou a Câmara a disposição. Foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas: Oficio do Executivo Municipal encaminhando
para apreciação e votação o Projeto de Lei nº 001/2014, que autoriza o
poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse
público; Projeto de Lei nº 002/2014, autoriza o poder Executivo a
contratação emergencial por excepcional interesse público; Projeto de Lei
nº 003/2014 autoriza o poder Executivo a contratação emergencial por
excepcional interesse público; Projeto de Lei nº 004/2014, autoriza o
poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse
público; Projeto de Lei nº 005/2014, que autoriza o poder Executivo a
renovar a concessão do incentivo a Indústria Tiger Indústria de Calçados
Ltda; Projeto de Lei nº 006/2014, que dispõe sobre a cobrança de
créditos tributários e não-tributários, inscrito ou não em divida ativa, e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 007/2014, que altera os artigos
vinte e cinco, inciso I e artigo trinta e três da Lei Municipal nº 2043/2010, e
dá outras providências; Projeto de Lei nº 008/2014, que autoriza o Poder
Executivo a aderir ao Programa Mais Médico para o Brasil e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 009/2014, que autoriza contratações
temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
192, no Município de Arroio do Tigre e Projeto de Lei nº 010/2014, que
autoriza a contratação emergencial de professores e servidores para
atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Oficio do Executivo Municipal solicitando as dependências da Casa e
convidando a todos os vereadores para uma reunião no dia sete de
fevereiro, às quatorze horas com a direção da AES Sul, com o



Coordenador Regional, senhor Leandro Back e Prefeitos da Região cm o
intuito de solucionar e debater sobre a deficiência de energia elétrica na
região. Oficio do Executivo comunicando que o vereador Evaldir Jacob
Dries será o líder de governo para o ano de dois mil e quatorze e Convite
da Paróquia Sagrada Família, juntamente com a Prefeitura Municipal,
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o 24º Seminário de
Alternativas à cultura do Fumo que será realizado no dia seis de agosto
do próximo ano. O presidente suspendeu a reunião para fossem
escolhidos os membros para compor a Comissão de Constituição, Justiça
e Redação para o ano de dois mil e quatorze e indicados os nomes para
líder de bancada. Reiniciada a Sessão a Comissão ficou assim
constituída: Presidente: vereador Leomar Guerino Fiúza, vice: Evaldir
Jacob Dries, primeiro membro: Leandro Timm, segundo membro: Flamir
Schneider e terceiro membro: Ademir Jank. Para os lideres de bancada
foram escolhidos os seguintes vereadores: PMDB, Ademir Jank, PDT,
Delmar Schanne, PT, Leomar Guerino Fiúza, PSB, Evaldir Jacob Dries e
PP a vereadora Viviane Redin Mergem. Ordem do Dia. Indicação nº
001/2014; Indicação nº 002/2014. O vereador Evaldir Dries solicitou a
Mesa que fosse incluído na pauta do dia os projetos nº 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09 e 010/2014. Colocado em apreciação o pedido do vereador
foi aprovado por unanimidade e encaminhados pelo presidente Marcos
Antonio Pasa ao presidente da Comissão, vereador Leomar para
nomeação dos relatores. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 001/2014
de autoria dos vereadores da bancada do Partido Progressista para que
através da Secretaria de Obras e Viação fossem recuperadas as estradas
da localidade de Linha Palmital, distrito de Coloninha até a divisa com o
município de Tunas, as estradas na localidade de Taboãozinho fundos e
recuperada ainda a estrada de acesso a propriedade de Celso
Winkelmann em Linha São Pedro. Colocada em discussão a solicitação,
o vereador João Odilar Nunes disse que sentia-se mal, com tristeza em
apresentar mais uma indicação para recuperação das estradas. Colocou
também que procurou o colega presidente eleito no almoço dos
servidores municipais e convidou para vistoriar as estradas do interior
para verificar o péssimo estado das mesmas. Disse ainda que a indicação
apresentada seria uma satisfação aos munícipes que o procuraram, pois
em Linha Palmital o ônibus que faz o trajeto parou devido a estrada,
sendo uma preocupação do vereador o inicio do ano letivo. Já na
localidade de Taboãozinho comentou que foi feito um bom trabalho, que
os moradores da localidade ficaram satisfeitos, mas que na localidade de
Taboãozinho fundos as estradas não oferecem condições, onde os
próprios moradores tiveram que arrumar a estrada. Quanto ao pedido do
senhor Celso colocou que o produtor teria caga marcada para entrega da



produção, mas estaria sem acesso a sua propriedade em Linha São
Pedro. Finalizou pedido pela aprovação da mesma. O vereador Evaldir
Jacob Dries colocou que as estradas em Linha palmital já foram
recuperadas e que devido as fortes chuvas que aconteceram estragaram
novamente as vias. Indagou ao colega sobre qual as maquinas que o
ex-prefeito teria adquirido, pois em Sitio baixo no ano passado também os
moradores tiveram que solucionar o problema de acesso. O Presidente
colocou que assunto em discussão era outro e que o vereador deveria
ocupar a Tribuna para este tipo de indagação. Como não houve mais
colocações a Indicação foi à votação onde foi aprovada por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Em seguida foi lida a Indicação nº
002/2014 de autoria dos vereadores João Odilar Nunes, Flamir
Schneider, Leandro Timm e da Vereadora Viviane Redin Mergen
indicando ao Executivo que dentro das possibilidades através da
Secretaria de Obras seja feita a recuperação da estrada nas localidades
de Linha Floresta, Linha Ressaca, Linha Barrinha, Linha Tigre, Linha
Ocidental, Linha Travessão e Linha Guabirova devido a forte enxurrada
do último final de semana. Colocada em discussão a Indicação o
vereador Flamir Schneider disse que retornam a fazer esta Indicação
devido a enxurrada no ultimo final de semana nas localidades citadas,
onde em pouco tempo teria chovido cento e sessenta milímetros.
Finalizou dizendo que a tarde, ele o colega Tigrinho visitam as localidades
e constataram que existem até famílias isoladas e com isso o vereador
solicitou que fosse dada prioridade para recuperação das estradas nestas
localidades. Indagou ainda se algum dos colegas teria a informação sobre
um possível decreto de emergência por parte do Executivo. Como não
houve mais colocações a Indicação foi a votação onde foi aprovada por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão solicitada à leitura do Projeto de Lei nº
002/2014, que autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por
excepcional interesse público e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto visa à
contratação de um cirurgião dentista, visto que o contrato extinguiu-se no
final de janeiro e para dar seguimento ao trabalho e nem deixar a
população sem atendimento faz necessária esta contratação. O vereador
Delmar Schanne ponderou que no seu entendimento o profissional teria
que registrar o ponto, segundo ele mesmo trabalhando em locais
diferentes deveria registrar no momento da entrada e saída, pois o
contrato reza em quarenta horas. Disse ainda que os projetos seriam
aprovados pela necessidade, pois existem mais projetos protocolados na
Casa e o concurso publico estaria sendo prometido deste junho do ano
passado. Solicitou ao presidente da Mesa para que oficia-se a



Administração Municipal afim de saber como é feito o controle do ponto
destes servidores. O presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa
colocou que irá oficiar o Executivo a fim de saber como é feito o controle
da presença dos servidores. Indagou aos colegas se algum poderia
responder sobre a verdadeira situação do Posto de Saúde de Linha
Taquaral, se realmente o aparelho dentário (cadeira) estaria com defeito
e se a contratação seria para um local especifico. O vereador Dries
respondeu que seria para o geral, sem local definido e o vereador Ademir
Jank confirmou que sim, que a cadeira realmente esta com defeito. O
vereador Delmar Schanne disse novamente que o contratado deverá
exercer o trabalho em diversos locais e que sua preocupação é o
cumprimento das horas contratadas.   Como não houve mais colocações
foi colocado em votação o Projeto que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário.  Foi solicitada a leitura do projeto nº
02/2014, que autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por
excepcional interesse público e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto visava à
contratação de um médico clinico geral vinte horas para dar seguimento
ao atendimento, já que o contrato venceu em trinta e um de janeiro
último. O vereador Flamir Schneider indagou se já teria sido escolhido o
local para desenvolver os trabalhos, quais seriam os Postos de Saúde. O
vereador Leomar respondeu que o projeto não especificava os locais,
mas que no seu entendimento ficaria a critério da Secretaria de Saúde. O
Presidente da Casa complementou dizendo que deveria ser de acordo
com a necessidade. O vereador Evaldir colocou que o médico contratado
seria o Doutor Dunai e atenderia os Postos de Saúde de Linha Ocidental,
Linha Taquaral e da Sede.  Já o vereador Flamir indagou ao presidente
como o vereador poderia afirmar que já existiria um médico contratado,
sem que o projeto tivesse sido aprovado pela Casa e onde constava o
método de escolha seria o Processo Seletivo Simplificado. O vereador
Leomar colocou que esta discussão não cabia nesta hora e que o colega
deve entender que o Processo Seletivo tem a validade de dois anos e se
o profissional que entender que deseja ficar estaria assegurada a sua
vaga. O presidente encerrou dizendo que seriam obedecidas as normas
para contratação do Processo Seletivo, visto que ele já foi contratado
desta maneira. Como não houve mais colocações foi colocado em
votação o Projeto que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 009/2014, que
autoriza contratações temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU 192, no Município de Arroio do Tigre e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries relator
da proposta disse que o projeto visava dar seguinte ao atendimento do



serviço Samu no município. Como não houve mais colocações foi
colocado em votação o Projeto que foi aprovado por oito votos favoráveis
e nenhum contrário. O Presidente prorrogou a Sessão por até duas horas
e em seguida convidou o vereador Ademir Jank para pronunciar-se na
Tribuna. “Primeiramente queria saudar o presidente Marcos, demais
colegas vereadores, queria dizer e agradecer meus colegas que
colocaram nós ali Marcos, que tinha muito boato que não iria ser
cumprido aquilo que nós tínhamos combinado. Outro assunto que eu não
poderia deixar de trazer aqui é eu queria pedir para o Marcos, porque não
consigo falar, o Claudião quem é que tomou lugar agora, o Claudião esta
de férias e porque lá na minha comunidade Taquaral, São Roque. Hoje
pela manhã me atacaram na estrada e não dá mais para andar e as
vezes que eu solicitei não fui atendido, então triste e ter que lamentar
este fato, pois não dá, não dá. Minha mãe, minha irmã não conseguem
levar o auto, que me deixa mais triste é que o cara da retro escavadeira
vai lá fazer o serviço e ele passa com a máquina e a gente manda ele
colocar uma carga de terra, dar uma ajeitada para conseguir passar, não
tem não sei se é por que ele não obedecem o chefe ou eles fazem tudo
por conta. Olha a renda que a comunidade do Taquaral gera no
Município, Taquaral e São Roque, se eu deixar, se eu não pedir eu sei
que não vou ser atendido, então pode ser que eu falando aqui pode ser
que eles vão, olha eu acho que a gente foi eleito pelo povo e a gente tem
que dar uma explicação para o povo, chega a cobrar da gente, a gente
tem que se manifestar por que eles dizem que tu vai lá só para pegar o
teu dinheiro, não é isso gente, se fosse isso eu não, se eu soubesse que
fosse assim, eu na minha, eu acho assim, na minha lavoura eu trabalho
sozinho, e quando eu pego um peão e se ele não quer se deixar mandar
ele vai para casa. Então eu queria que o Marcos, já que agora voltou o
Prefeito e teríamos que ver já que depois desta chuva não tem condições,
sem condições, de passar, tem vários lugares que não tem como passar.
Então seria isso, fico até chateado em ter que dizer isso, mas não adianta
a gente tem que falar, a gente não pode ficar se omisso diante desta
situação. Obrigado a todos”. O vereador presidente da Casa passou os
trabalhos ao seu vice para pronunciar-se na Tribuna. “Primeiro lugar eu
quero cumprimentar aos nobres colegas, servidores desta Casa,
agradecer o apoio que tive na eleição do ano passado para chegar a
presidência e independente do Marcos Pasa, do PMDB, estar na
presidência desta Câmara vamos procurar tratar a todos indiferentemente
de partido, de cor, raça ou religião como cidadãos de Arroio do Tigre.
Quero dizer a todos que podem contar comigo para o que for necessário
e para fazermos este município um município cada vez com progresso,
renda, para que mantenhamos justamente este nome de Celeiro do



Centro Serra por um bom tempo. Quero saudar a população presente,
em especial os meus amigos do bairro Rutzen que estão ai nos
prestigiando nesta data, pessoal da imprensa, da comunidade geral e
dizer que este calor que temos aqui, é lógico que um pouco é nosso, é
calor humano, mesmo que a Casa hoje não esteja lotada, que houve
mais gente e aos poucos foram saindo, mas o calor é devido ao fato q
AES Sul não ter instalado ou fazer as instalações novas da rede trifásica
já solicitada quando da presidência do meu colega Delmar Schanne e
também em novembro mesmo foi dito que seria feita a instalação até o
final do ano e não puderam e agora me veio a informação que no dia oito,
oito de fevereiro, sábado inclusive vai ser anunciado um corte de luz e
eles farão as modificações e a partir daí a gente vai conseguir instalar os
novos ares condicionados que existem por ai na Câmara e talvez adquirir
outros que sejam necessários, porque ninguém consegue trabalhar de
uma maneira desta e também já tenho falado no sentido de e fico com
pena, porque a gente já levantou cedo para ir na escola e tudo e tem
criança que não consegue estudar  num calor destes e nós não tivermos
ar condicionado em todas as escolas do município. Isso é uma medida
que o município que nos mesmos vereadores, vamos tentar buscar junto
ao Executivo. Mas complementando eu preciso falar Guegue de que com
relação a tua manifestação eu tenho falado hoje também com o João e
deste o início do ano todas as sessões tem indicação da oposição, que
aqui se trata de oposição, mas a nível partidário melhorias nas estradas,
ou é no distrito daqui ou de lá e toda a sessão tem uma indicação, pois
bem eu tenho saído várias vezes nas comunidades, na cidade
principalmente por que no interior devido a problemas particulares e
familiares que tive anteriormente eu me abstive de fazer estas visitas,
mas pretendo agora como presidente sair mais e fazer umas visitas e não
adianta nos vistoriarmos e chegarmos e fazermos um pedido para quem
é competente para atender e não ser atendido, diante disto em dezembro
ou melhor em janeiro, dia dez de janeiro eu encaminhei uma
correspondência para a Prefeita Vânia que estava em exercício e eu
gostaria de ler para vocês o que foi solicitado para depois repassar
também a vocês o que me veio de volta. Prezada senhora assunto
convocação de secretário. Ao cumprimentá-la cordialmente; vimos por
meio deste, solicitar a Vossa Excelência, que seja convocado o
ilustríssimo Senhor Claudio Freitas, Secretário Municipal de Obras e
Viação, para prestar esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos
em sua secretaria, bem como as metas para o ano de dois mil e quatorze,
ocasião em que será oportunizado aos nobres edis efetuarem indagações
que entenderem pertinentes. Ou seja, seria para ele vir aqui hoje na
tribuna e nós indagarmos a respeito da situação e projetos de trabalho,



desta forma colocamos a disposição a tribuna desta Casa Legislativa na
Sessão do dia três de fevereiro, a partir das dezoito horas. Dia vinte três
de janeiro foi expedido um ofício endereçado a presidência.
Excelentíssimo Senhor Presidente: Com satisfação que cumprimento
Vossa Excelência, oportunidade que venho através deste, em atenção ao
ofício nº 002/2014 informar que o Senhor Claudio de Freitas, Secretário
Municipal de Obras e Viação encontra-se a inteira disposição dos nobres
vereadores para responder as suas indagações a qualquer momento,
sem hora marcada ou qualquer formalidade. Sendo assim, não se faz
necessário que o mesmo compareça em tribuna, para que os vereadores
possam sanar suas dúvidas ou fazer qualquer outro tipo de indagação
sobre serviços ou projetos que estão sendo desenvolvidos por sua
Secretaria. Saliento a importância de um dialogo freqüente entre
executivo e legislativo, para que juntos possamos trabalhar ainda mais
pelo município. Assim, pedimos que quaisquer indagações ou dúvidas
que possam surgir em relação ao trabalho das Secretarias, sejam
direcionadas ao seu secretário sem qualquer formalidade, pois os
secretários estarão sempre com suas portas abertas para responder a
todos que os procurarem. Com isto eu quero passar o teor desse ofício
até mesmo à comunidade e dizer aos vocês vereadores estão
autorizados a chegarem a qualquer secretário e postularem algumas
informações e solicitações e a comunidade que também está aqui
presente o interesse todo da Câmara de Vereadores era que viesse pelo
mínimo alguém da secretaria e embora venha o ofício que nós podemos
tratar o nosso regimento interno artigo 31 ele diz que compete ao
presidente executar as deliberações do plenário encaminhando ao
prefeito os pedidos de informações e convocações de secretários então
eu já mais poderia convocar um secretário direto não teria nem porque
ser atendido mesmo então na verdade o ofício ele contradiz o que
estabelece o nosso regimento interno e o caminho legal e o que a gente
está fazendo, mas, tudo bem, talvez se viesse aqui as informações que
seriam necessárias para mim, ou para qualquer um de vocês, vocês não
precisariam vir aqui toda a sessão postular melhoria de estrada e com
isso conseguiríamos informar o nosso eleitor, nosso cidadão quais são as
metas e o que vai acontecer em sua secretaria ou não, mas o executivo
preferiu dessa maneira, lamento que inclusive não tenha mandado sequer
um diretor ou outro não sei se está em férias ou não, outro em seu lugar
para que a gente não colocasse ele contra a parede nem nada, pelo
contrário queríamos informações, se eu sair na rua hoje eu cheguei
atrasado, atendi até às quatro e meia no meu escritório eu tive três visitas
de reclamação de estrada eu tava ai hoje, não estive semana passada,
eu saio na rua e sou cobrado então eu preciso dar informações aos meus



eleitores, eu preciso dar informação aos cidadãos de Arroio de Tigre,
essas  informações eu queria ver se nós tirássemos aqui hoje,
lamentavelmente não foi possível inclusive  seria tirado informações a
respeito da situação da nossa cidade, o que está acontecendo, por que
não consegue se manter limpa, os atendimentos a nossa população dos
bairros, até uma altura foi mais ou menos, mas deixa a desejar também,
isso ai quem cobra, não sou eu quem cobro, eu sou situação hoje eu
formo aqui uma coligação e defendo o executivo, eu queria uma 
explicação e com isso não estou dizendo que o executivo não está
tentando fazer um bom governo mas nós temos que colaborar com o
governo, mas nós colaborar é só o executivo  colaborar com a Câmara de
Vereadores também, por fim eu preciso fazer uns esclarecimentos que de
uma composição de elementos para que a população entenda, a que
está presente inclusive  aqui lá do bairro Rutzen e os demais da empresa,
quais são as atribuições dos vereadores, por que as pessoas acham que
os vereadores da oposição ou da situação, eu tive uma colega minha lá
de Salto do Jacuí que disse para mim: ”Pô Marcos vocês estão bem lá, tu
ta bem, tu ta na situação do governo,  consegue tudo.”Digo não, não é
por ai então nós vereadores, muitos de nós quando somos candidatos a
vereador nas campanhas eleitorais nós prometemos em tese até mesmo
o que não poderia fazer ou cumprir isso até por falta de amparo legal,
falamos o que queremos e o que o povo gosta de ouvir praticando como
verdade, tipo uma fraude eleitoral para conseguir os votos bem mas na
verdade os vereadores tem quatro funções principais e eu quero que
vocês escutem aqui também que isso qualquer  pesquisa de livros que
veio inclusive até do legislativo lá do Estado do Rio Grande do Sul fala: o
vereador tem função legislativa que consiste em elaborar as leis que são
de competência do município, discutir e votar os projetos que serão
transformados em leis buscando organizar a vida da comunidade, a outra
função fiscalizadora do vereador: o vereador tem o poder e o dever de
fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, a
observância do orçamento, também fiscaliza através do pedido de
informações, função de assessoramento ao executivo que é do vereador
também, essa função é aplicada para as atividades parlamentares de
apoio e discussão das políticas públicas a ser implantadas por programas
governamentais via plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei
orçamentária anual e a outra é a função julgadora: a Câmara tem a
função de apreciação das contas públicas dos administradores e da
apuração de infrações políticas administrativas por parte do prefeito e dos
próprios vereadores. Bem como vocês podem ver o vereador é a pessoa
eleita pelo povo para vigiar ou cuidar do bem ou dos negócios do povo
em relação a administração pública, ditando as leis necessárias para



esse objetivo sem contudo ter nenhum poder de execução
administrativa,nossos vereadores, nós não conseguimos administrar e a
população confunde nós vereadores como administradores como parte
do executivo, portanto o vereador não pode prometer já que não tem
poderes para cumprir e ou realizar obras, resolver problemas da saúde,
da educação, do esporte, da cultura, do lazer, do asfalto, do meio
ambiente, do trânsito, dos loteamentos e das casas populares e assim
vai, podemos toda via somente auxiliar a administração nesses objetivos 
por meio de indicações e ou requerimentos mesmo porque tanto o
prefeito como o vereador só pode fazer aquilo que a lei determina, manda
ou autoriza. Atuação parlamentar também é caracterizada pelo dialogo
com outras esferas do poder, o vereador é o agente público eleito mais
próximo do eleitor e é ele que conhece os principais problemas e
necessidades da população que podem ser expostas ao prefeito ou
encaminhadas aos parlamentares para que auxiliem com verbas e
recursos, com tem sido feito hoje por vários vereadores de nossa cidade.
Na verdade os vereadores não podem apresentar projetos que originem
despesas em geral, criação de cargos públicos e outros cuja matéria
verse sobre patrimônio, tais projetos devem ter a iniciativa do poder
executivo e votado pelos vereadores e com isso minha gente eu encerro
dizendo para vocês que nós vereadores aqui de Arroio do Tigre como
muitos dizem: mas o que estão fazendo os vereadores? As nossas
limitações estão aqui, postulamos, solicitamos, tentamos também auxiliar
o executivo e já tivemos oportunidade para isso e nosso objetivo hoje de
ter trazido ou tentado trazer o secretário de obras aqui ou algum membro
da secretaria foi num sentido só, tentar auxiliar na administração. Muito
Obrigado!.” O vereador Ademir Jank passou os trabalhos da Mesa ao
colega vereador Marcos, que reassumiu os trabalhos e não tendo mais
nada a tratar marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia dez de
fevereiro e encerrou a reunião em nome de Deus.


