1364ª Sessão Ordinária
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às
dezoito horas e sete 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 o vereador João Odilar para efetuar a
leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois
todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Sexagésima Terceira foi aprovada por unanimidade. Em seguida
foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Convite da
Comunidade de Linha Paleta convidando para o XV Festival do Porco na
Estufa da Sociedade Esportiva e Recreativa Paletão no dia dezessete de julho
no ginásio da localidade; Convite da Paróquia Evangélica de Confissão
Luterana de Arroio do Tigre convidando para Festa de Aças de Graças no dia
dez de julho nas dependências da comunidade, Convite da direção da Escola
Nossa Senhora Aparecida da localidade de Lagoãozinho convidando para
almoço de confraternização no dia nove de julho nas dependências da escola;
Oficio do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação e
regime de urgência os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 052/2016,
que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de
quatorze mil e cem reais; Projeto de Lei nº 053/2016, que cria cargos,
integrante no quadro de cargos e funções públicas na Lei Municipal nº 719/90,
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 054/2016, que altera artigo da Lei
Municipal nº 2043/2010, que estabelece o Plano de Carreira e remuneração do
magistério Público do Município de Arroio do Tigre, institui o respectivo quadro
de cargos e funções, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 055/2016, que
cria cargos, integrante no quadro de cargos e funções públicas na Lei Municipal
nº 719/90, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 056/2016, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de trinta e quatro mil
setecentos e quarenta e quatro reais; Projeto de Lei nº 057/2016, que autoriza
o Poder Executivo a conceder incentivo a empresa D & L Móveis sob Medida
Ltda; Projeto de Lei nº 058/2016, que autoriza o Poder Executivo a contratação
emergencial de profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal
da Saúde; Projeto de Lei nº 059/2016, que cria cargos, integrante no quadro de

cargos e funções públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 060/2016, que autoriza a contratação de profissional para
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e Projeto de Lei nº
061/2016, que concede Subvenção Social a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Jacob Rech segundo e a Escola Municipal de Educação Infantil
Pingo de Gente, e dá outras providências. Ordem do Dia: Indicação nº
048/2016; Indicação nº 049/2016; Indicação nº 050/2016; Indicação nº
051/2016; Indicação nº 052/2016; Indicação nº 053/2016; Proposição nº
007/2016; Pedido de Informação nº 004/2016; Projeto de Lei nº 052/2016;
Projeto de Lei nº 053/2016; Projeto de Lei nº 054/2016, Projeto de Lei nº
055/2016; Projeto de Lei nº 058/2016; Projeto de Lei nº 059/2016; Projeto de
Lei nº 060/2016; e Projeto de Lei nº 061/2016. O presidente solicitou que fosse
feita a leitura das Indicações nº 048, 049, 050, 051, 052 e 053/2016. Foi lida a
Indicação nº 048/2016 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro para que dentro das possibilidades a
Administração Municipal estendesse o benefício do vale alimentação aos
servidores contratados para o SAMU, pois os mesmos desempenham um
importante trabalho, o de salvar vidas e também serem servidores públicos. Foi
lida a Indicação nº 049/2016 de autoria do vereador Marcos indicando que
dentro das possibilidades a Secretaria de Obras e Viação proceda na
colocação de um redutor de velocidade na Rua Tancredo Neves, mais
precisamente em frente a Fábrica de Móveis Próis devido à poeira e a alta
velocidade de parte de alguns motoristas, pois no local existe grande
movimentação de pedestres onde existem dois ateliers de confecção de
caçados. Foi lida a Indicação nº 050/2016 de autoria do vereador Marcos
solicitando que a municipalidade efetue a reposição, a implantação e a
melhoria da sinalização viária no perímetro urbano da cidade de Arroio do
Tigre. Foi lida a Indicação nº 051/2016 de autoria do vereador João Odilar
Nunes do Partido Progressista indicando que dentro das possibilidades a
Secretaria de Obras efetue a terraplanagem de uma área na localidade de
Coloninha visando a construção de um prédio comercial. Foi lida a Indicação nº
052/216 de autoria também do vereador João Odilar indicando que dentro das
possibilidades o Município oficie ao DAER para que providencie na colocação
de massa asfáltica no degrau existente no acesso a ponte sobre o Arroio
Jaquirana, na RST 481 em Linha Tigre, interior do Município. Por fim foi lida a
Indicação nº 053/2016 de autoria do vereador Leandro Timm para que dentro
das possibilidades a Secretaria de Obras e Viação efetue a recuperação da

estrada entre as localidades de Linha São Roque e Linha Taquaral, mais
precisamente na estrada de acesso a propriedade de Valdemar Roveder. Após
a leitura das Indicações, o presidente colocou que seriam encaminhadas ao
Executivo conforme determina o Regimento Interno. O Presidente solicitou que
fosse efetuada a leitura da Proposição nº 007/2016, de autoria do vereador
presidente Marcos Antonio Pasa que propõe ao Executivo Municipal a
aquisição de uma Patrulha Agrícola Mecanizada para a localidade de Santa
Cruz fundos, interior do município de Arroio do Tigre/RS. Colocado em
discussão não houve manifestações. O Presidente colocou em votação a
referida Proposição que foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº 004/2016, de
autoria do vereador Flamir Schneider solicitando ao chefe do Poder Executivo
que fosse encaminhado a Casa o relatório sobre o destino final dos materiais
de construção adquiridos pelos últimos processos licitatórios e relatório
detalhado sobre o andamento da construção da quadra coberta em Linha
Tigre. Colocado em discussão o vereador disse que estaria novamente
solicitando as informações, pois até o momento não teria recebido as mesmas
por parte da administração. Colocado em votação o Pedido de Informação foi
aprovado por unanimidade. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº
052/2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de quatorze mil e cem reais e a leitura do parecer da Comissão.
Colocado em discussão o vereador Delmar Schanne disse que o projeto abre
crédito suplementar dentro da Secretaria da Administração visando o
pagamento de profissionais que estariam auxiliando aos novos servidores
nomeados para darem andamento aos trabalhos. O valor referente a Secretaria
da Assistência Social seria para pagamento de oficineiros para trabalharem em
projetos já em andamento. Como não houve mais colocações, o Presidente
encaminhou a votação após o intervalo regimental. Foi lido o Projeto de Lei nº
053/2016 que cria cargos, integrante no quadro de cargos e funções públicas
na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências e a leitura do parecer.
Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen colocou que o
projeto em discussão estaria criando os cargos de três Agentes de Combate a
Endemias pelo prazo de seis meses, visando o combate ao mosquito e
ajudando na alimentação dos sistemas. O vereador Delmar Schanne reforçou
as palavras da colega dizendo que após visita da oitava Coordenadoria de
Saúde o município foi declarado infestado e com isso foi notificado a tomar
ações de combate ao mosquito e seriam temporários como já teria sido

destacado pela colega vereadora. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou a votação após o intervalo regimental. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 054/2016, que altera artigo da Lei Municipal nº
2043/2010, que estabelece o Plano de Carreira e remuneração do magistério
Público do Município de Arroio do Tigre, institui o respectivo quadro de cargos
e funções, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Delmar Schanne disse que o projeto teria a necessidade
de aprovação, pois haveria a necessidade de contratação de aprovados em
concurso devido à falta de docentes em algumas escolas e áreas. Colocou
ainda que o assunto já teria sido discutido pela manhã em reunião entre as
diretoras, Secretária da Educação e alguns vereadores. Destacou ainda que o
número de cargos a serem criados foi um estudo realizado entre a secretaria e
as diretoras das escolas visando dar condições melhores condições de ensino
aos alunos. O vereador Flamir Schneider colocou que ele e sua colega Viviane
emitiram seu parecer desfavorável ao projeto por entender que o mesmo seria
inconstitucional, pois matéria idêntica já teria sido analisada e reprovada pela
Casa, ferindo artigo da Constituição. Salientou ainda que o projeto poderia ser
encaminhado novamente à apreciação se tivesse partido alguma solicitação da
Câmara. Disse ainda que esteve presente na reunião pela manhã com as
diretoras e a secretaria da educação onde cada diretora teria repassado o
número de servidores e professores que faltavam nas escolas, aonde se
chegou conforme o vereador a trinta e oito a demanda das escolas. Segundo o
vereador teria algumas preocupações, entre elas seriam a extrapolação da
folha de pagamento que ultrapassaria o limite dos gastos conforme
determinava a Lei de Responsabilidade Fiscal e que a redação estaria
equivocada, pois não determinava as classes. Disse ainda que conforme
parecer solicitado ao departamento jurídico da UVERGS o projeto iria de
desencontro ao que constava no artigo sessenta e sete da Constituição Federal
e solicitou a colega vereadora Viviane Redin Mergen que efetuasse a leitura do
artigo. A vereadora Viviane então procedeu na leitura do referido artigo que diz
que a matéria de projeto rejeitado somente poderá constituir de novo projeto na
mesma sessão legislativa se for reapresentado através de proposta da maioria
absoluta dos membros do poder legislativo. O vereador Flamir encerrou a
discussão dizendo que como a matéria já teria sido rejeitada no projeto nº 024
deste ano, não caberia ao executivo o encaminhamento da proposta e sim do
legislativo e que com a criação de mais estes cinquenta e cinco cargos de
professores o município acabaria por ficar engessado, sem poder conceder

novos aumentos reais ao funcionalismo municipal. A vereadora Viviane colocou
que também teria participado da reunião pela manhã e que em conversa com
professores do município e de fora dele foi dado como exemplo o município de
Passa Sete, que lá os índices seriam diferenciados conforme a classe do
profissional, ou seja, classe um, um índice, classe dois, outro e assim por
diante. Salientou ainda que no município citado o índice da folha de pagamento
estaria extrapolado e que a saída teria sido baixar estes índices. Salientou
ainda que seria sabedora da falta de professores em algumas escolas e que
para ter uma educação de boa qualidade teríamos que ter bons profissionais,
bem remunerados e conforme os levantamentos feitos na reunião faltariam
cerca de trinta e oito professores conforme o colega já teria colocado e mais a
sobra de vinte e uma vagas da atual lei, faltando apenas dezessete cargos a
serem criados, ou havendo necessidade de novas contratações, poderia ser
encaminhado novo projeto de contratação emergencial. Destacou que gostaria
de efetuar uma emenda modificativa verbal ao projeto de lei. O vereador
Delmar Schanne colocou que gostaria de efetuar algumas colocações ao
projeto ainda e disse que além desta falta de professores ainda restaria mais
de quarenta convocações de professores e que deveriam ser substituídas.
Citou como exemplo o projeto de contratação emergencial de professores para
substituição das gestantes, onde para substituir três professores afastados
para licença maternidade tiveram que ser contratadas cerca de cinco novos
professores. A vereadora Viviane disse que assim mesmo gostaria de propor
sua emenda modificativa ao projeto baixando o número de cargos de cento e
noventa e cinco para cento e sessenta cargos, tendo como justificativa a
reunião com as explanações e justificativas apresentadas pelas diretoras na
reunião realizada pela parte da manhã. O presidente da Casa, vereador
Marcos Antonio Pasa manifestou-se dizendo que concordava com as
colocações do colega Flamir, que o projeto da forma como estaria sendo
reapresentado seria inconstitucional, que feria o artigo sessenta e sete da
Constituição Federal e o artigo cento e trinta e três do Regimento Interno. Disse
ainda que seria uma lastima que na justificativa do projeto não aparecesse às
manifestações das diretoras e que a redação do artigo restou muito
prejudicada, pois no artigo trinta e dois da Lei nº 2043, no parágrafo único
define a carga horária e definição das áreas. Colocou que o atual projeto não
distingue esta diferença, não coloca quantos seriam para área um, área dois e
educação infantil. Disse concordar com a criação dos cinquenta e cinco cargos,
mas que deveria ter um maior comprometimento do executivo, pois todos são

sabedores que existem escolas com faltas de professores e outras com sobras
de profissionais conforme o número de alunos (risos em tom de deboche), o
Presidente interrompeu sua manifestação para saudar a Vice-Prefeita e
solicitou que não se manifestasse, dizendo que o respeito com os vereadores
seria de bom tom. Prosseguindo o vereador presidente colocou que mesmo
sendo inconstitucional a matéria, os vereadores deveriam olhar para o bem do
município, o beneficio dos alunos, das crianças e que o município efetue a
convocação dos aprovados no concurso, sem que seja extrapolado o limite da
folha de pagamento, pois o chefe do Poder Executivo seria uma pessoa séria e
competente e não deixaria restos a pagar ao final do ano. O Presidente então
disse que efetuaria uma emenda aditiva oral ao projeto acrescentando o
parágrafo único ao projeto, “os cargos vagos poderão ser providos nas escolas,
mediante necessidade comprovada, que deverá se dar através de informação
de forma expressa por diretor ou diretora à Secretaria Municipal de Educação e
Cultura”. Como não houve mais colocações, o Presidente encaminhou a
votação o projeto acrescido das emendas para após o intervalo regimental. Foi
solicitada a leitura do Projeto nº 055/2016, que cria cargos, integrante no
quadro de cargos e funções públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza disse que o projeto visa a criação de dois cargos de Monitor de
Escola dentro do quadro de cargos e vencimentos da Administração Municipal
visando o auxilio dos professores em atividades didáticas, cientificas,
preparação de materiais, entre outras. Finalizou dizendo que todos seriam
sabedores da falta destes profissionais nas escolas e que eles seriam de muita
importância no desenvolvimento das atividades escolares. Como não houve
mais colocações, o Presidente encaminhou a votação após o intervalo
regimental. Foi lido o Projeto nº 058/2016, que autoriza a contratação
emergencial de profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal
da Saúde e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Flamir
Schneider disse que o projeto tratava de autorização para contratação
emergencial para Agente Comunitário de Saúde, pois o servidor solicitou
exoneração do cargo e como não houve pessoas aprovadas para a área,
sendo necessário este procedimento. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou a votação após o intervalo regimental. Foi lido o
Projeto de Lei nº 059/2016, que cria cargos integrante no quadro de cargos e
funções públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências e a
leitura do parecer. Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen

disse que seria favorável a criação de cinco cargos de Servente dentro do
quadro de cargos e vencimentos do funcionalismo do município, com carga
horária de quarenta e quatro horas. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou a votação após o intervalo regimental. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 060/2016, que autoriza a contratação de profissional
para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e a leitura do
parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider
disse que a matéria em discussão seria para contratação de um Médico
Obstetra através de Processo Seletivo, pois conforme anexos do projeto
haveria manifestações dos médicos do município não aceitando mais efetuar o
atendimento ginecológico ou obstétrico devido à falta de especialização nesta
área. O vereador Delmar Schanne ressaltou que os médicos aprovados no
concurso público, nenhum deles teria a especialização nesta área e com isso a
necessidade de contratação de forma emergencial deste profissional. O
vereador destacou ainda que deste o início do mandato desta administração
vem sendo desenvolvido o projeto Cegonha, que faz o acompanhamento das
gestantes do município e com isso houve a redução para zero do número de
mortes de crianças prematuras. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou a votação após o intervalo regimental. Por fim foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 061/2016, que concede Subvenção
Social a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Rech segundo e a
Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão a vereadora
Viviane Redin Mergen colocou que o projeto visava a concessão de Subvenção
Social a Escola Jacob Rech Segundo de Linha Rocinha no valor de dez mil e
oitocentos reais e para a Escola de Educação Infantil Pingo de Gente o valor
de doze mil setecentos e quarenta e cinco reais. Salientou que em conversa
com a diretora da Escola de Linha Rocinha foi dito que o valor seria aplicado no
projeto de resgate da cultura alemã que seria desenvolvido na escola deste o
ano de dois mil e dois com apresentações na escola e na comunidade.
Destacou que o valor seria utilizado na confecção das roupas das crianças
participantes que tem idade entre dez e doze anos de idade. A vereadora
colocou ainda que da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente não teria
conhecimento do projeto, mas que conforme constava na justificativa do projeto
seria para aquisição de materiais para o Projeto Apreender Brincando e para
outro Projeto Brinquedos e Brincadeiras. O vereador Delmar Schanne destacou
o trabalho do COMDICA no município, que seria um trabalho voluntário. Outro

destaque do vereador foi uma indagação, porque o professor faz este tipo de
trabalho se ele não receberia nada por isso? Parabenizou os professores que
desenvolvem este tipo de trabalho e aos integrantes do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo interesse em desenvolver este
tipo de projeto. Como não houve mais colocações, o Presidente encaminhou a
votação após o intervalo regimental. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
052/2016 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto nº 053/2016, foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação a Emenda Modificativa
Oral nº 001/2016 a o projeto nº 054/2016 foi reprovada por cinco votos
contrários e quatro favoráveis. Colocada em votação a Emenda Aditiva Oral nº
001/2016 de autoria do vereador presidente, Marcos Pasa foi aprovada por seis
votos favoráveis e dois contrários. Colocado em votação o Projeto de Lei nº
054/2016 acrescido da Emenda Aditiva nº 01/2016 foi aprovado por cinco votos
favoráveis e quatro votos contrários. Colocado em votação o Projeto nº
055/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o Projeto nº 058/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto nº 059/2016, foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto
nº 060/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto nº 061/2016, foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador
Delmar Schanne para pronunciar-se. “Senhor Presidente, senhores
vereadores, imprensa escrita e falada que se faz presente, nossa Vice-Prefeita,
Vânia Pasa de Pasa, no qual aproveito para saudar as diretoras que se fazem
presente nosso médico Doutor Vaner, mais pessoas que assistem a nossa
sessão. Vou ser breve na tribuna e farei conforme costume sempre que me
desloco a capital federal venho até esta Casa e nada mais justo que prestar
contas e aonde o que fizemos estive acompanhado pelo vereador companheiro
de bancada vereador Ademir Jank, vereador do PSB, Evaldir Jacob Dries e
também pelo vereador Leomar. Estivemos na capital federal nos dias vinte e
um a vinte e quatro, semana passada e tem varias visitas que fizemos na
Câmara dos Deputados, no Senado. Vou destacar algumas aqui nós visitamos
o gabinete Afonso Motta do PDT protocolamos lá uma solicitação de duzentos
e cinquenta mil reais para a aquisição de um caminhão com esparramador de
esterco liquido, uma solicitação antiga da comunidade da Linha Paleta e cabe

salientar que a bancada já tem esse projeto no sistema e esperando uma
emenda voluntária. Tivemos ainda com o deputado Mario Pereira, suplente
deputado, a pedido da nossa vice-prefeita Vânia estivemos visitando ele
porque ele está substituindo o seu Márcio Biolchi e conversamos com ele nos
recebeu também fizemos lá um pedido de duzentos e cinquenta mil viceprefeita para que possamos no futuro colocar calçamento na Linha São Roque
e também na Linha Taquaral, então o mesmo manda um abraço a nossa viceprefeita. Estivemos ainda com o deputado Danrlei onde já vem trabalhando
desde o ano passado atrás de recursos e fomos lá novamente bem atendidos
novamente e estamos esperançosos com o valor de trezentos mil reais para a
criação e modernização da quadra de esporte Linha São Roque e cabe
lembrar também que nós já colocamos no sistema no ano passado no
SINCOV e esse ano recolocamos de novo e estamos batalhando para que se
consiga esse valor para atender os anseios daquela comunidade em especial a
Escola Ervino Konrad. Estivemos ainda no gabinete do deputado Heitor
Schuch onde protocolamos junto com o vereador Dries algumas solicitações e
suma de duzentos e cinquenta mil reais de uma retro cavadeira cabe salientar
que esta bem encaminhada, Dries para empenhar nesse mês de outubro,
empenhar esta ano ainda encaminhamos ainda duzentos e cinquenta mil reais
para pagar a pavimentação do Sitio Alto e mais cem mil reais para a patrulha
agrícola a pedido desses vereadores estivemos ainda com a Maria do Rosário
deputada do PT e o vereador Leomar está agilizando também desde dois mil e
quinze um montante de quatrocentos e dez mil reais para o UBS porte um para
o nosso município tendo em vista que hoje a gente ta pagando aluguel onde
esta sendo usado a UBS hoje e com certeza a gente procura ter a nossa sede
própria para a UBS e escapar do aluguel e para ter alguma coisa mais
confortável para as pessoas que necessitam ir ate nossos postos. Ainda o
Elvino Bom Gass, que também Leomar bem esperançoso e se conseguir
duzentos e cinquenta mil reais para uma retroescavadeira também e pelo que
me consta o vereador Leomar está querendo atender a região criar também
aqui com nós do PTB uma associação da região do Sitio Baixo, São Pedro e
arredores para que possa colocar uma nova patrulha muito boa a ideia.
Também com o Paulo Pimenta é outro também que saímos muito
esperançosos nos recebeu muito bem ficamos muito tempo lá com ele e
também há de empenhar ate o final de outubro o valor de quinhentos mil reais
para a tão sonhada retroescavadeira hidráulica para o nosso município sei que
são anseios de vários prefeitos e do nosso prefeito Gilberto, da nossa vice-

prefeita Vânia também não é diferente, então a gente ta batalhando esta
correndo atrás, esses vereadores já fizeram e a gente esta bem esperançoso
também com essa retro escaveira hidráulica pra gente consegui empenha esse
ano. Estivemos ainda com o senador Paim tomamos o chamado café do
senador mais uma vez vários anos a gente faz esse caminho e ele nos foi claro
que para dois mil e dezessete esse município vai ser contemplado com
duzentos e cinquenta mil reais, ele pra quem conhece o senador como a gente
já ta mais anos mais tempo de vereador, visita praticamente todos os anos, ele
tem o costume de fazer o rodízio em todos os municípios do Rio Grande do
Sul, então cada município dentro de quatro anos é contemplado, lembro bem
que o prefeito passado recebeu cem mil reais no mandato passado e agora
fechando esse quatro anos ele vai consegui empenhar pra dois mil e dezessete
duzentos e cinquenta mil reais também. Outro senador que tivemos o prazer e
também conseguimos conversar muito e conhecer melhor do que já
conhecíamos ele pela televisão o senador Lasier, o mesmo também
conversamos bastante e já temos um projeto com a sua assessoria com o
suplente senador Christopher Goulart e também com o Carbonera que é
assessor dele, que felizmente estava lá em Brasília conosco e a gente ta
trabalhando desde dois mil e quinze inclusive até o nosso assessor Jerson me
acompanhou algumas vezes lá em Porto Alegre onde a gente está buscando
também uma unidade base de saúde para o nosso município. O senador foi
claro pra nós dizendo que a área prioritária dele é a saúde e educação,
tínhamos inclusive levado um pedido também de uma escavadeira a gente
deixou como disse olha talvez em dois mil e dezessete, dois mil e dezoito eu
começo a trabalhar com a agricultura mais bem pouquinho meu projeto é
saúde e educação. Então também estamos esperançosos inclusive senhor
presidente estaremos indo a Porto Alegre na quarta, despacho teu pra gente ir
a Porto Alegre na quarta eu e o vereador Leomar e o vereador Ademir onde já
combinamos com o Carbonera de trabalhar bem esse projetinho pra tentar
empenhar esse ano esses valores pra nós e por ultimo. Já fiz de propósito
estivemos no gabinete do deputado Sergio Moraes no qual a gente tem muita
afinidade tanto eu quanto o vereador de bancada Ademir Jank, estamos
trabalhando na aquisição de retroescavadeira a gente protocolou e já vem
trabalhando em três, mas temos a garantia do empenho de duas
retroescavadeira para dois mil e dezesseis ,nós temos certeza disso e também
assim a gente tem certeza vereador, conversamos bastante sobre isso a
nossa ideia é criar associações em distritos, atingir dois ou três distritos e que

esta retroescavadeira fique no distrito, essa associação assim como a patrulha
agrícola que a gente ta trabalhando hoje, a vereadora Viviane entregou uma a
poucos dias na mesma forma, a gente quer trabalhar com a retroescavadeira
que tem um operador na comunidade, no distrito que atinge aquela área da
região e que o município não precisa fazer trabalho lá e a gente ta pensando
nos distritos que vai se atingido. A gente vai se reunir com as comunidades
mais tarde, mas com certeza duas retroescavadeira a gente tem certeza que
vai vir para o nosso município então eu quero dizer que assim a gente como os
demais vereadores é uma satisfação muito grande para nós primeiro lugar ser
vereador, segundo lugar poder ir lá até os nossos lideres maiores, alguns a
gente trabalhou outros não a gente torceu e dizer faz parte nós temos
precisamos viajar precisamos ir atrás de recursos, pois é sabido por todos que
o município cada vez mais os recursos são menores, eu batalhei muito e
infelizmente não tive muito êxito na atual administração eu sempre dizia e disse
e digo que a gente tem que priorizar a Secretaria de Planejamento, Indústria e
Comércio e Turismo com equipe muito eficiente porque é por ali que pode
entrar algum recurso. Falei muitas vezes com meus colegas vereadores a
mesma coisa e não vejo outra saída a não ser uma equipe forte independente
de administração no planejamento e buscar recurso de fora e ai algumas
pessoas há vocês foram lá deram uma viajada tirar diárias eu disse minha
gente diárias faz parte para o vereador faz parte buscar recursos faz parte é
um dos nossos trabalhos é fiscalizar faz parte e se nós conseguimos trazer
pelo menos cem mil reais com essa nossa viagem a gente já tem lucro digo
isso porque veja bem se nós não fosse buscar se nós não fizesse bons
projetos não elaborarmos bons projetos não temos que tirar a bunda da cadeira
e ir lá atrás de valores os outros municípios vão eu conheço municípios bem
perto daqui que não tão conseguindo gastar os valores de tanto recurso que
consegue, de tanto recurso que tem então assim eu acho que a gente tem que
ir atrás tem que ter uma equipe boa e ir atrás e buscar, buscar e buscar e
buscar é uma pena que infelizmente nosso Brasil é assim o nosso imposto
ICMS, sai todo ele daqui vai todo para lá nós temos que atrás, buscar o que é
nosso o que nós pagamos, mas enquanto for assim e eu acho que não vai nós
que vamos mudar isso ai nós temos que pegar e largar nossas famílias largar
nossos afazeres e trabalhar assim nós somos eleitos para buscar e para
fiscalizar e para trazer melhores condições para todos os munícipes do nosso
município por isso que a gente é eleito para isso por outro lado o pessoal antes
de encerrar eu gostaria de pedir desculpas a diretoras né porque tanto eu como

o vereador Evaldir, o Leomar, vereador Guegue consegui ta mais por perto
consegui ser chamado para a reunião com vocês que vocês pediram para nós
agora eu pude ver o documento antes da sessão acho que chegou na quinta e
nós não fomos avisados, nós quarto vereadores, eu não sei porque não fomos
avisados então mesmo assim peço desculpas para vocês né, porque a gente
sabe que sempre que algum munícipe dependente de quem for diretora ou
quem for a gente precisa se fazer presente é a nossa função mas hoje
infelizmente não pudemos né então eu venho aqui para pedir desculpas vocês
por não ter participado da reunião com vocês Tigrinho tinha me pedido uma
parte no mais gente obrigado pela atenção de todos desejo a vocês todos uma
boa semana de trabalho e que a gente possa cada vez com mais calma mais
tranquilidade acima de tudo pensar nos munícipes de Arroio do Tigre e pensar
que a gente ta aqui de passagem tanto os vereadores quanto os prefeitos e
nós todos estamos aqui de passagem procurar deixar as marcas boas, porque
se a gente deixar alguma marca ruim pode ter certeza que a gente vai se
lembrado também, mas procurar deixar as marcas boas e esse é o meu
pensamento a gente não agrada todo mundo, mas vamos tentar agradar a
maioria e esse faz parte de cada um mas respeito sempre que cada pessoa
tem sua ideia, tem seu pensamento a gente tem que respeitar também
independente de quem é que a gente, todo mundo é amigo, independente de
cores partidárias, somos amigos e bons amigos então, a gente tem que
respeitar as pessoas as vezes não tem a ideia igual a da gente. Obrigado e boa
noite”. O Presidente convidou o vereador Leandro Timm para pronunciar-se na
Tribuna. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos
prestigia, doutor Vaner, a vice-prefeita Vânia, as diretoras das escolas que hoje
tivemos a oportunidade de conversar muito hoje de manhã, a minha mãe ai que
a primeira vez que vem ai. Bem rapidinho aproveitar já dona Vânia já que você
ta ai na Rua Júlio Brixner a iluminação publica ta precária, a pedido do nosso
amigo Chico Maia que está bem ao seu lado ai, então eu sempre falo que é
para o Dries, que o Dries sempre leva as nossas reivindicações lá, então hoje
eu vou aproveitar que a dona Vânia ta ai e já falar para ela, que desloque o
pessoal que faz a iluminação lá para ver lá que diz que é bem pouca coisa, é
só ou duas lâmpadas na frente da tua casa, Chico ou talvez três. Também hoje
fui procurado pelo pessoal da Rua Maria de Lurdes Seitenfus, que é essa rua
da fábrica aqui de baixo a onde praticamente no meio da rua eu não sei se foi a
CORSAN ou se foi a prefeitura ali tem uma valeta onde que tem uns canos,
uns canos da rede de esgoto que estão a vista, então eu fui procurado hoje por

algum moradores daquela rua para que seja tomada a devida providencia, já
tentei falar hoje com o chefe de obras, não consegui provavelmente deve estar
no interior, então eu peço para a senhora que mande alguém amanhã dar uma
olhadinha ali, é logo acima do Mercado Mainardi, ali tem uma ondulação
inclusive carro já bateu em baixo ali e me procuram hoje, no mais desejar a
vocês uma ótima semana de trabalho e que deus ilumine nosso caminho, muito
obrigado.” O Presidente esclareceu que teria recebido o convite para reunião
nesta manhã e que teria determinado então que fossem feitas cópias e
disponibilizadas aos demais vereadores. Não tendo nada mais a tratar, o
Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia quatro de julho, às
dezoito horas e encerrou a reunião.

