1391ª Sessão Ordinária
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária sob
a Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão, a
Presidente solicitou a Primeira Secretária Mara Simone Seibert que fizesse a
verificação de quórum. Estavam presentes os demais Vereadores Evaldir Jacob Dries,
Madalena Pasa, Adão Francisco Bock, Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schafer,
Leandro Timm e Paulo Vanderlei Folmer. Convidou a Vereadora Mara Simone Seibert
para efetuar a leitura bíblica. Após a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os Vereadores possuem cópias. Foi colocada em
votação a Ata Milésima Tricentésima Nonagésima que foi aprovada por unanimidade.
Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências
recebidas. Foi lido: Ofício 115/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando
para apreciação o Projeto de Lei n° 023/2017 que autoriza a contratação emergencial
de profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Ofício
121/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação
o Projeto de Lei n° 024/2017 que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial
no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Também foi lido o Ofício
122/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei n°
025/2017 que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul e da outras providências, e o Projeto de Lei n° 026/2017 que autoriza o
Poder Executivo a Firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências. Também foi lido o Ofício 148/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal
que encaminha os Projetos de Lei n° 027/2017 que autoriza a contratação emergencial
de visitadores para o programa PIM – Primeira Infância Melhor, e dá outras
providências, Projeto de Lei n° 028/2017 que autoriza o Poder Executivo a subsidiar
até trinta por cento dos serviços de máquinas e equipamentos terceirizados para
produtores rurais do município, e dá outras providências, por fim o Projeto de Lei nº
029/2017 que autoriza o Poder Executivo a fornecer o transporte de calcário aos
produtores rurais e dá outras providências. Ainda, foi lido o Ofício 116/2017
respondendo a Indicação n° 001/2017 informando que o pedido da presente indicação
já tinha sido encaminhado para a Secretaria de Obras e Viação. Na Ordem do Dia da
presente Sessão estavam os Projetos de Lei 023/2017, 024/2017, 025/2017,
026/2017, 027/2017, 028/2017 e 029/2017 e as Indicações 002/2017, 003/2017 e
004/2017. Em seguida a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a leitura da
indicação 002/2017 de autoria do Vereador Adão Francisco Bock solicitando ao
Executivo, dentro das possibilidades que seja efetuada, em caráter de urgência a
melhoria da iluminação pública pois a mesma se encontra em precárias condições,
principalmente nos bairros e pontos comerciais da área urbana do município.
Continuando, foi lida a Indicação n° 003/2017 subscrita pela vereadora Madalena Pasa

que indica ao Executivo Municipal, que através da Secretaria de Obras e Viação do
Município seja estudado a possibilidade de abertura da Rua João Limberger no
sentido leste até o entroncamento com a Rua Balduíno Peiter, bem como o estudo
ambiental da área. Este pedido vem de encontro à solicitação de motoristas, que
devido a proibição do trânsito de caminhões e carretas pelo Bairro São Francisco e
pela dificuldade de acesso pelo Bairro Rutzen devido a subida íngreme. Vê como
saída a abertura das ruas mencionadas, pois elas tem acesso direto ao trevo principal
da cidade. Por fim foi lida a Indicação n° 004/2017 com autoria da Vereadora
Madalena Pasa indicando que dentro das possibilidades, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação seja estudada a possibilidade de deslocar as duas vagas
de taxi existentes em frente do laboratório do Hospital Santa Rosa De Lima para o
estacionamento oblíquo logo à frente. Justifica-se o pedido na opinião da vereadora
que este espaço deveria ficar livre para o estacionamento para acesso ao laboratório
por pacientes trazidos por veículos automotores particulares ou veículos subordinados
a secretarias da saúde da região. Após lidas a Presidente determinou que conforme
determina o Regimento Interno, no Art. 143 que as mesmas serão encaminhadas ao
Executivo para as devidas providências. Após solicitou para fazer a leitura do
Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto
de Lei 023/2017. O relator Leandro Timm emitiu parecer favorável, assim como os
demais membros da Comissão, tendo em vista que o mesmo é constitucional e atende
os requisitos contidos na Lei Orgânica, no Regimento Interno e na Constituição
Federal. Em Seguida a Presidente colocou o referido Projeto para discussão e
encaminhou o mesmo para votação após o Intervalo Regimental. Dando andamento a
Sessão a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a Leitura do Expediente e o
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 024/2017.
O relator do Projeto, vereador Gilberto Abel Schäfer emitiu parecer favorável assim
como os demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A
Presidente colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para
votação após o Intervalo Regimental. Após, a Presidente solicitou ao Diretor para fazer
a Leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
ao Projeto de Lei 025/2017. O relator do Projeto, vereador Leandro Timm emitiu
parecer favorável assim como os demais membros da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. A Presidente colocou o referido projeto em discussão e
encaminhou o mesmo para votação após o Intervalo Regimental. A seguir, a
Presidente solicitou ao Diretor para fazer a Leitura do Expediente e o Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 026/2017. O relator do
Projeto, vereador Leandro Timm emitiu parecer favorável assim como os demais
membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Presidente colocou o
referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o Intervalo
Regimental. Em seguida, a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a Leitura do
Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto

de Lei 027/2017. O relator do Projeto, vereador Leandro Timm emitiu parecer favorável
assim como os demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A
Presidente colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para
votação após o Intervalo Regimental. Dando continuidade, a Presidente solicitou ao
Diretor para fazer a Leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei 028/2017. O relator do Projeto, vereador Leandro
Timm emitiu parecer favorável assim como os demais membros da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. A Presidente colocou o referido projeto em discussão
e encaminhou o mesmo para votação após o Intervalo Regimental. Por fim, a Sessão
a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a Leitura do Expediente e o Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 029/2017. O relator do
Projeto, vereador Leandro Timm emitiu parecer favorável assim como os demais
membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Presidente colocou o
referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o Intervalo
Regimental. Concedeu Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente
colocou o Projeto 023/2017 em votação o qual foi aprovado por oito votos à zero. Após
colocou o Projeto de Lei 024/2017 em votação que foi aprovado por oito votos à zero.
Em seguida, colocou o Projeto de Lei 025/2017 em votação que foi aprovado por oito
votos à zero. Após, colocou o Projeto de Lei 026/2017 em votação que foi aprovado
por oito votos à zero. Dando continuidade, colocou o Projeto de Lei 027/2017 em
votação que foi aprovado por oito votos à zero. Após, colocou o Projeto de Lei
028/2017 em votação que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim, colocou o
Projeto de Lei 029/2017 em votação que foi aprovado por oito votos à zero. Abriu
Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos os Vereadores: Adão
Francisco Böck, Leandro Timm, Francisco Bernardy e Viviane Redin Mergen.
Convidou o Vereador Adão Francisco Böck para seu pronunciamento. “Senhora
Presidente, demais colegas Vereadores, imprensa, comunidade aqui presente. O que
me trouxe hoje na tribuna é dois assuntos, e como vereador, me procuraram para que
junto com a Administração a gente tomasse providência. Inicialmente eu quero
agradecer aqui ao companheiro, colega Bernardy por me acompanhar na última sextafeira numa missão que nós tivemos que ir, Bernardy, muito obrigado. E o primeiro
assunto que me trouxeram aqui, tenho que trazer isso a público é sobre a iluminação
pública, a qual fiz indicação hoje mas pelo que já me informaram já ta sendo tomada
providência. Devido ao grande fluxo de alunos na parte da noite e vários pontos da
nossa cidade ta muito precário a iluminação, então como vereador eu tenho que mais
da obrigação de trazer esses problema até a Administração. E outro assunto que hoje
me faz ocupar a tribuna, não é crítica, é outra que me procuraram, que como eu já
trabalhei a muitos anos na prefeitura sempre a gente sabe que tem desvio de função,
e é um caso que dificilmente vai chegar num dia de não houver cem por cento mais de
desvio, mas o caso que mais me chamou atenção é que numa escola tem uma pessoa
que é concursada de servente e essa pessoa está dando aula. Então eu até procurei o

Secretário da Administração se eles tinham algum conhecimento desse caso e ele me
prometeu que ia tomar providência, mas até sexta-feira essa pessoa que é concursada
de servente continua dando aula, então a gente nesses caso assim que quando tem
desvio de função que não mexe com muito com a comunidade, a gente não da muita
importância. Como um servente dentro de uma sala de aula, dando aula eu acho que
nenhum desses vereadores aqui, das pessoas aqui presentes gostariam de ter filho
sendo, sendo ali trabalhado por uma pessoa de concurso tão abaixo de ser
professora, professor que a gente diz ser tão responsável pela formação das nossas
crianças. Professores que é a base, é a formação dos nossos munícipes das nossas
próximas geração. Então eu como vereador venho aqui pedir aos demais colegas
levam isso até o Prefeito para que isso não aconteça, não segue acontecendo. Não
adianta a gente lamentar se um dia já ouve isso, o que importa, o importante é que a
gente trabalhe para que isso não aconteça, meu muito obrigado”. A Presidente
convidou o Vereador Leandro Timm para se pronunciar na tribuna. “Senhora
Presidente, demais colegas, comunidade, imprensa escrita e falada. Ah, venho até
essa tribuna para parabenizar a Administração Municipal através da Secretaria de
Obras, onde fez um belo serviço aqui quem passa na estrada de Linha Tigre até a
ponte com a divisa de Estrela Velha, vão notar uma notória diferença onde ela ta toda
recuperada, na semana que passou tinha aquela indicação do vereador Dries, né,
Dries? Que eu já tinha te falado que em seguidinha quando terminasse aqui as
máquinas iam deslocada lá pra entrada da Paleta, até a divisa de Tunas, eu acredito
que se não chegaram tão chegando lá em Tunas. Já passaram o Sitio né, então
deixando também em boas condições de tráfego aquela estrada. E hoje a tarde
falando com o Prefeito Marciano, assim que eles terminar na Coloninha as patrolas
locadas lá Dries, estão entrando no Taboãozinho, Lagoãozinho, né, pra também
recuperara aquelas estradas que estão em péssimas condições, a gente sabe, todo
mundo aqui é sabedor né, e também dizer pra população que por quarta ou quintafeira né, na verdade essas maquinas que estão trabalhando lá são as máquinas
locadas, as nossas ainda não ficaram prontas, né, e o que o Prefeito me passou
quarta-feira novamente estarão com duas máquinas nossas prontas aonde serão
deslocadas ali para a Linha Santa Cruz, na Linha Cereja fazendo também aqui no
Morro da Lentilha que se encontram em péssimas condições e fazendo a volta aqui
pela Guabiroba que se encontram muito ruim as estradas. Quero também fazer um
esclarecimento, eu já conversei em off com o Adão sobre a iluminação pública,
também é uma preocupação nossa, também hoje de tarde falei com o Prefeito
Marciano, a nossa preocupação com a iluminação pública, inclusive aqui na Rua 25 de
Julho onde eu tenho um estabelecimento, infelizmente ontem eu fui arrombado, onde
me deram um prejuízo de cinco a sete mil reais, né devido a escuridão, e entraram
dentro do bar, arrombaram, cortaram as grades, quebraram o vidro, fizeram um tendel,
então é também uma preocupação nossa, Adão, inclusive o Marciano hoje falou que
essa semana, foi feita a licitação, os materiais tão chegando, primeiramente será na

cidade, né, a recuperação posteriormente no interior porque é feita duas licitação, uma
pra cidade e outra pro interior. Eu também li atentamente toda a indicação, essa rua ai
já fazem, a Viviane ficou com nós quatro anos, ano passado desde o começo do ano
nós viemos pedindo pro Prefeito Gilberto para que fosse feita aquela rua devido ao
transtorno que ta dando agora, ta chegando a época da colheita da soja, do transporte
dela, com certeza a Cotriel recebeu muitos grãos de soja, né e também é uma
preocupação nossa, onde que o Prefeito Marciano já sabe, inclusive nós conversamos
várias vezes nos anos conseqüentes que passou ai, junto com o Sebastião que é o
Gerente da Cotriel, é uma preocupação nossa também, né, a princípio pelo que o
Marciano me falou não é uma coisa muito absurda de se fazer ali, abrir uma rua,
emperra um pouquinho porque tem uma sanga ali, tem que fazer um negócio bem
planejado ali Madalena, pra, mas dizer pra Senhora que é uma preocupação nossa
também, não de agora mas de quatro anos atrás”. A Vereadora Madalena Pasa pediu
uma aparte que foi concedido. “Conversando com o Marciano ontem, na festa do
Taquaral, na Cristo Rei, onde ele comentou comigo que ta encaminhando os papéis
pra FEPAM para a liberação não só daquela mas de outras tantas outras também,
então a gente já comentou sobre isso ai”. O Vereador Leandro Timm continuou
dizendo. “Com certeza, essa indicação é bem vinda, a preocupação também é nossa,
né”. A Vereadora Madalena Pasa retomou. “A preocupação maior, Tigrinho foi que o
motorista comentou comigo, no descer ali em frente ao Bairro Rutzen, a Rua Pastor
Richter, é muitas crianças estão ali então eles deixam para abrir o caminho quando o
caminhão ta em cima, então ele não sabe pra que lado ele vai, a preocupação maior é
em cima das crianças. Então foi o próprio motorista que pedir, não comentei com
Cotriel, ninguém, mas agradeço o aparte”. O vereador Leandro Timm continuou. “Nós
ano passado falamos inclusive acho que a Viviane tava junto, a preocupação do
Sebastião também, Madalena, que eles viam por ali e achavam muito ruim porque a
subida era muito íngreme, ou eles viam por essa rua do João Dalci que desce aqui, e
ali estragou muita carreta porque tem que dobrar toda pra subir na 25 de Julho, né,
então muita carreta estaquiada, atrapalha o trânsito ali, preocupante ainda, em vez de
ela fazer aqueles dois trajetos, tava vindo pela rua da Brigada e subindo na escola,
que também é ruim que sai na frente da Caixa Econômica Federal. É uma
preocupação nossa também, de dois ou três anos, mas que seja aberta essa rua para
que essas carretas dão acesso, né inclusive a preocupação do José Francisco
Telöken, também falou várias vez com nós, pra nós tentar na gestão passada abrir,
infelizmente não deu, vamo tentar fazer nessa, a gente sabe que não é dia pra noite
que se faz as coisas. Também deixar, dizer aos nossos munícipes de Arroio do Tigre,
que amanhã nós estaremos em viagem indo para Brasília, nós da bancada do PP, eu
a Mara, a Vivi e o Gilberto, do PDT o Paulinho e o Bernardy, e estaremos visitando
nossos deputado federal, cobrar deles porque o ano que vem é um ano eleitoral e aqui
as coisas são mais difíceis e o grosso a gente sabe que ta lá em cima. Então a nossa
bancada juntamente com a bancada do PDT iremos visitar nosso Deputado Federal

Covatti Filho, Afonso Hamm, Luiz Carlos Heinze, José Otavio Germano, Jerônimo
Goergen, a nossa Senadora Ana Amélia, inclusive to levando uma reivindicação do
nosso Hospital Santa Rosa de Lima pra ver se traz algum recurso de lá, a gente sabe
que lá também escasso, que no ano que vem é um ano político e a gente tem que lá
bater na porta deles, porque o dinheiro grosso ta lá em cima, sabe a dificuldade que
estamos passando, cada dia, cada mês, a cada ano. Também vamos levar um ofício
lá para o Secretário Osmar Terra, partido do PMDB, Madalena, também vamos visitar
o Deputado Federal Sérgio Moraes, que muito contribuiu pro nosso município,
infelizmente a bancada do PTB não conseguiu colocar nenhum vereador, nós iremos
lá sim fazer uma visita ao Deputado que com certeza não deixará nosso município
mal, também vamos levar um Ofício para o nosso Deputado Danrlei, pra quem não
sabe é o ex-goleiro do Grêmio, que toda eleição ele faz esses votinho aqui, então nós
vamos lá cobrar, e desejar a todos vocês uma ótima semana, que Deus ilumine cada
um e cada uma de vocês, um abraço a todos”. A Presidente convidou o Vereador
Francisco Bernardy para fazer uso da Tribuna. “Cumprimento a Presidente da Casa,
nobres colegas, Secretários, imprensa, e os demais que nos assistem. A respeito
também da indicação feita pelo colega ai da iluminação pública, que é vista, notória,
dizemos também Adão, procurei também saber da situação como realmente se
encontra, o vereador Tigrinho adiantou. O material ta praticamente disponível, e
também ainda do percurso também ainda ocorreu que ainda estão adquirindo alguns
EPI’s para os eletricistas trabalharem, parece que veio alguns EPI’s que foram
impugnados pelo técnico de segurança, não era os específicos para o uso do trabalho,
então também ainda ta junto nessa situação ai como até o senhor mesmo falou em
uma ocasião de cada funcionário ter o seu EPI, então é uma das coisas que também
ta sendo incrementado junto ai que vai acontecer. Dizer pra vocês também como uma
forma de prestação de contas, dos quatorze dias ai que a gente não teve Sessão, na
última segunda, dia vinte e dois eu estive reunido com a Defesa Civil, juntamente com
o Major Freitas e o Tenente, que me falha agora na memória, a respeito da Defesa
Civil, é muito interessante e que nós na verdade não demos muita atenção, mas se vai
analisar a fundo é, temos que sim mante-la ativa através do Coordenador da Defesa
Civil e esse através dele mesmo montar uma diretoria da Defesa Civil no nosso
município. Temos ai então fundar o CONPDEC, Coordenação Municipal ai de
Proteção a Defesa Civil, que também dizer pra vocês que essa palestra, essa reunião
foi tão importante que passou e a gente nem percebeu, que não é só lembrarmos da
situação de desgraça depois que ela aconteceu, o município quando não se habilita na
Defesa Civil no momento de emergência infelizmente as coisas se tornam bem mais
cara ainda. Nós até temos que explanar aqui rapidamente para vocês que existe
inclusive um cartão da Defesa Civil, no momento que acontece um evento atípico,
climático seja ele da natureza que for a gente abre no sistema através do coordenador
que vai ter uma senha especial, somente ele acessa o formulário de desastre a partir
do decreto do Prefeito Municipal, esse decreto na verdade quem da o parâmetro todo

da decretação da situação de emergência é o coordenador, não é nem o prefeito,
porque na verdade assim, pode até acontecer um fator climático atípico mas se o
município tem condições de sanar o prejuízo, não entra com situação de emergência,
o Prefeito pode até decretar mas o sistema não aceita, não passa. E juntamente com
essa situação de emergência, tomara que não precisarmos passar tão cedo, existe
também um tal de PDR, que é uma proteção da Defesa Civil, se por ventura um dia
tiver um desastre, com desabrigados, desalojados, temos também um cartão da
Defesa Civil, pode ser feito nesse mesmo registro, do FIDE a solicitação de dinheiro,
que nós teremos através do cartão uma conta bancária no Banco do Brasil local, se
nós tiver desabrigados, desalojados e nós tivermos um custo diário que seja sei lá dez,
quinze mil por dia, para alimentação, saúde para esses desabrigados. O coordenador
tem a senha e passa só o cartão ali no Banco do Brasil ele vai sacando diariamente
esse valor para ir custeando, isso não sai do cofre do município. Também temos
outros exemplos aqui nos municípios da região, o município de Agudo na última
enchente que teve ta com um projeto lá no Ministério da Integração para construir uma
galeria que vocês podem achar interessante, o valor estimado de oito milhões, oito
milhões de prevenção, esse dinheiro todos os municípios, se for para prevenir uma
enchente, se for pra não remediar, o Ministério da Integração está disponível para
projetos bem elaborados, o dinheiro está disponível lá. Então a gente vale a pena nós
se reunir, juntamente com a administração, juntamente com o nosso coordenador e
vamos sim tornar realidade. A partir dali vem mais ainda, nós podemos encaixar junto
os nossos bombeiros e outros tantos. Dizer pra vocês também que na última sextafeira estivem em Santa Cruz do Sul onde protocolei junto com o Coronel Reis,
comandante da Regional do Policiamento Ostensivo do Vale do Rio Pardo a nossa
preocupação com a segurança do nosso município e região. Prova é que na quinta
passada deu só em Sobradinho dez arrombamentos, nessa última noite nosso colega
também foi vítima, assim vocês todos, nós todos também me preocupa muito
estarmos desassistidos, então assim, eu levei nossa preocupação, nossa carência de
material humano ao Coronel, e protocolei com ele o pedido de pelo menos mais quatro
policiais quando tiver, provavelmente pelos formandos de mil cento e sessenta
policiais militares que estarão se formando no final do primeiro semestre, pedi então
assim, que ele se sensibilizasse e mandasse no mínimo quatro para nós, a notícia não
é muito agradável até porque, talvez não venha nenhum para o comando regional que
são vinte e sete municípios. Então o que me preocupou e chamou atenção, não são
palavras deles, mas eu, por bastidores eu fiquei sabendo que, a vontade do nosso
secretário de segurança pública é de manter os mil cento e sessenta que vão se
formar na grande Porto Alegre e Caxias. Então, juntando isso ai tudo nós temos doze
comandos regionais no interior do nosso estado. Nosso Estado do Rio Grande do Sul
não é só capital e Caxias, nós temos o interior também. E já somando-se a isso sextafeira de noite nós tivemos a posse da nova diretoria da Associação dos Vereadores do
Centro Serra, aonde eu teci um comentário com a Presidente que assumiu, a

Maxcemira, que eu tinha protocolado um documento lá em Santa Cruz do Sul a
respeito da segurança, foi onde ela me deu a palavra, durante a posse eu explanei a
minha preocupação e se tornou preocupação da Associação dos Vereadores do
Centro Serra, de todos os nossos municípios nossos aqui. Então nós já estamos
protocolando e procurando tentar agendar com o Secretário da Segurança Pública
Audiência para que ele se sensibilize e que pelo menos mande trinta policiais para o
nosso comando do Vale do Rio Pardo, provavelmente seremos agraciados com um ou
dois, quatro talvez não, mas sim com dois sim, isso já seria uma boa ação, já que o
material humano no Estado, dentro da área de segurança ta precário, ta pouco. Então
gente, estamos ai preocupados a com nós mesmos e com a região. Agradecer a
oportunidade que me deram aqui nessa noite a agradecer vocês por ter prestado
atenção. Tenham todos uma boa semana, e para concluir então a gente está viajando
amanhã de manhã a Brasília, onde temos uma agenda marcada junto com o Senador
Gaúcho Lasier Martins, onde estaremos vendo a possibilidade recursos para
investimentos no parque, Pompeo de Mattos e o Deputado Motta aquisição de duas
retro escavadeiras e caçamba para a nossa Secretaria da Agricultura, então assim
pessoal, estamos ai preocupados também, Adão, o recurso que eu to buscando junto
com esses deputados pra comprarmos um equipamento adequado para trabalhar na
manutenção da iluminação pública, um caminhão que tenha uma cesta que eleve o
eletricista até lá em cima sem precisar abrir, descer escada, fechar escada que seja
mais ágil também o nosso trabalho que tanto nós precisamos, muito obrigado”. A
Presidente passou os trabalhos para o Vice-Presidente. “Senhor Vice-Presidente,
demais colegas, gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Adão comentou agora a
pouco na Tribuna. Eu já me comuniquei com o pessoal da Educação sobre o que ele
falou aqui, e te dizer Adão assim que tu tem razão, né, sim ela é uma servente na
escola da São Roque, acredito que é essa que tu ta falando? Sim, e ela sempre
trabalhou assim dessa forma, desvio de função. Ela ta ajudando nas horas atividade, e
tem magistério, então ela não e uma simples, não precisa ter tanta preocupação, com
a formação dela e ela ta inscrita pra fazer formação em pedagogia a distância na
Uninter, então não seria uma pessoa totalmente sem conhecimento, mas ela está em
desvio de função desde a administração passada e ela tem um laudo médico, ela não
pode lidar com produtos de limpeza, por feridas no corpo, então eles estão com um
problema com ela na escola sim, e ela ta, eu perguntei em que setor ela ajudava, ela
ajudava nas horas atividade das professoras quando tem por lei também são
amparados a fazer hora semanal de hora atividade na educação infantil como
monitora, então realmente é verídico, mas já vem da administração passada então,
vamo levar a conhecimento do executivo essa tua preocupação, mas então pelo
menos ela tem uma questão de magistério na sua formação então que não seria tão
preocupante, mas é desvio de função. Gostaria de falar também que nós estamos indo
a Brasília amanhã de manhã como gostam de falar que vereador vai a Brasília pra tirar
diária mas a gente traz alguma coisa, hoje eu tive a felicidade de no ano passado eu

visitei o meu Deputado Afonso Hamm, consegui agora, hoje nós cadastramos uma
emenda parlamentar no valor de cem mil reais para uma patrulha agrícola, que vai vir
a beneficiar a Secretaria da Agricultura e quando for comprada será destinada a uma
comunidade do interior, então eu acredito que vereador que não é visto não é
lembrado porque quando tem as eleições para deputado eles vem procurar nossos
votos, precisamos pressionar eles também, eles precisam mandar dinheiro para os
nossos municípios que é essencial, hoje os municípios todos estão na corda bamba, ta
difícil de levar pra frente porque o retorno para os municípios com recursos da união
são muito poucos, a contribuição dos munícipes deveria ficar no seu município, mas
questão de estado, questão de união, a gente sabe o que retorna ao município é muito
pouco então estamos indo sim a bancada do PP e do PDT e lá nós vamos visitar não
somente os Deputados dos nossos partidos mas sim Deputados de outros partidos
também , aqueles que fazem votos em Arroio do Tigre, tem compromisso também
vamos lá e cobrar, e também temos algumas audiências marcada em relação com
outros assuntos também, a PEC 287 que está nas mãos deles, que vai ser votada até
final de maio, acredito que eles já se organizaram em comissões lá em Brasília e
acredito que vai ser tirado de pauta, isso sim, né, mas a gente tem que ir lá conversar
com os nossos deputados, se encontrar por lá e ver qual, que explicação eles nos dão,
que que eles acham da matéria conforme ta, por que eu acho, de repente tem que
haver reforma da previdência sim, mas não nos moldes que estão apresentando.
Então nós temos que argumentar o porque somos contra, com relação a que somos
contra, se eu perguntar pra vocês assim, alguém leu como é essa PEC 287 na
íntegra? Acredito que muito poucas pessoas leram e sabem. Eu acho que temos ter
conhecimento disso, veio materialzinho ai também para os vereadores, do Deputado
Heitor Schuch, na mesa, também um livretinho ai, a gente tem que ler e se informar
bem porque não é só a questão do agricultor, do produtor, tem outras questão também
que deve ser alterada alguma coisa, mas acredito que as comissões lá em Brasília
estão trabalhando que da forma que está essa matéria ela não vai ser votada, então
também é um dos nossos objetivos de conversar com os Deputados e ver qual o
parecer deles diante esse problema que nós temos aqui no nosso município. Então
tenham todos uma boa semana e boa noite a todos. A Presidente reassumiu os
trabalhos e marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia três de abril as 18:00 horas,
segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.

