1413ª Sessão Ordinária
Aos treze dias do mês de novembro 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 Böck,
Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schäfer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei
Folmer. A Presidente solicitou para que o Vereador Leandro Timm efetuasse a
leitura bíblica. Após, a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocou em
votação a Ata Milésima Quadringentésima Décima Segunda que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 468/2017 do Gabinete do
Prefeito Municipal encaminhando para votação e apreciação os Projetos de Lei
n° 090/2017 que autoriza a contratação de profissional para atender as
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e 091/2017 que autoriza a
contratação de profissional para atender as necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde. Ofício 469/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal
encaminhando para votação e apreciação os Projetos de Lei n° 089/2017 que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.
Ofício n° 481/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para
apreciação e votação o Projeto de Lei n° 092/2017 que autoriza a contratação
de profissional para atender as necessidades da Secretaria Municipal da
Saúde. Ofício n° 040/2017 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino
Alberto Guilherme Konrad convidando a Presidente e os demais vereadores
para participar do 5º Jantar da Família, a realizar-se no dia 17 de novembro de
2017. Ofício n° 019/2017 da Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de
Gente convidando a Presidente e os demais Vereadores para o 4º Jantar da
Família, a ser realizado no dia 14 de novembro de 2017, com início às 19 horas
e 30 minutos, no CTG Pousada das Carretas. Convite da Associação
Quilombola Linha Fão para abertura da 7ª Semana da Consciência Negra, que
se realizará no dia 20 de novembro de 2017, as 14 horas, junto à Comunidade
Quilombola Linha Fão, em Sítio Novo. Convite da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santo Antônio de Taboãozinho, convidando a Presidente para
colação de grau da turma do 9º ano e Pré B que se realizará no dia 3 de
dezembro. Na Ordem do Dia estavam: Indicação n° 016/2017, Projeto de Lei nº

089/2017, Projeto de Lei n° 090/2017, Projeto de Lei n° 091/2017, Projeto de
Lei n° 092/2017 e Moção n° 003/2017. A seguir, solicitou ao Diretor para fazer
a leitura da Indicação 016/2017 do vereador Evaldir Jacob Dries solicitando que
após a tramitação regimental, seja encaminhada cópia ao Executivo Municipal,
indicando que dentro das possibilidades, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação que efetuado a recuperação das estradas saindo de Linha
Paleta, passando por Sitio Baixo, Sitio Alto, Coloninha até a divisa de Tunas.
Justificou a indicação Devido às péssimas condições que as mesmas se
encontram, tendo em vista a realização do Rodeio do CTG Herdeiros da
Tradição entre dias vinte e quatro e vinte seis de novembro do corrente ano.
Conforme determina o Regimento interno, no Artigo 143, a Presidente
determinou que a mesma fosse encaminhada ao Executivo. Após solicitou ao
Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 089/2017. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer
favorável tendo como relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o
referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o
intervalo. Em seguida solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente e o
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n°
090/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o
Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como relator o vereador Leandro
Timm. A presidente colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o
mesmo para votação após o intervalo. Após solicitou ao Diretor para fazer a
leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei n° 091/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e
Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como
relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em
discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. Por fim
solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 092/2017. A Comissão
de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu
parecer favorável tendo como relator o vereador Leandro Timm. A presidente
colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação
após o intervalo. A seguir solicitou ao Diretor que fizesse a leitura da Moção n°
003/2017 no púlpito da tribuna. Após a leitura, a Presidente abriu espaço para
um vereador de cada bancada manifestar-se sobre a referida moção. Após as
manifestações, a Presidente colocou a mesma em votação, a qual foi aprovada

por oito votos à zero. Adiante, a Presidente suspendeu a Sessão por dez
minutos para entrega de placa alusiva aos 500 anos da Reforma Luterana ao
Presidente da Paróquia de Arroio do Tigre Davi Seibert juntamente com a
Diaconiza Lovane. Reiniciada a Sessão, a Presidente abriu espaço para a
Tribuna Livre onde a Professora Laize Kunz estava inscrita com o tema: Fundo
Municipal do Idoso. Iniciou cumprimentando a Presidente e os demais
Vereadores. Relatou que o Conselho do Idoso é composto pela Presidente
Laize Kunz, Nilva Wagner Vice-presidente e Zaida Spacil Rohers como
secretária. Discorre dizendo que se faz presente a esta Sessão pedindo a
todos os vereadores que possam realizar a sua dedução do importo de renda,
ainda este ano, para o Fundo Municipal do Idoso. Continuou explicando no que
consiste o Fundo Municipal do Idoso. Citou a Lei n° 2895/2017 que cria o FMI.
Citou que qualquer pessoa física pode fazer a dedução de até 6% do imposto
de renda que irá diretamente para o Fundo Municipal do Idoso. No caso de
pessoa jurídica também podem entrar como parceiros fazendo suas deduções
e doações. Ressaltou que atualmente estão em andamento seis projetos para
idosos através da Secretaria da Assistência Social, com previsão de aumento
para oito em dois mil e dezoito. Citou os passos para contribuir para o FMI: é
necessário um comprovante emitido pelo Banrisul e encaminha ao tesoureiro
da Prefeitura, a partir daí é possível abater do imposto de renda. Os valores
arrecadados devem ser aplicados exclusivamente em ações, serviços, projetos
e programas voltados aos idosos. Por fim, agradeceu a todos. Em seguida, a
Presidente concedeu Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 089/2017 que foi aprovado por oito
votos à zero. Em seguida colocou em votação o Projeto de Lei nº 090/2017 que
foi aprovado por oito votos à zero. Em seguida colocou em votação o Projeto
de Lei nº 091/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim, colocou em
votação o Projeto de Lei nº 092/2017 que foi aprovado por oito votos à zero.
Após, abriu espaço para as explicações pessoais, onde os Vereadores Evaldir
Jacob Dries, Madalena Pasa, Leandro Timm, Paulo Vanderlei Folmer e Viviane
Redin Mergen estavam inscritos. Em seguida, convidou o vereador Evaldir
Jacob Dries para fazer uso da Tribuna. “Primeiramente quero saudar a
Presidente Viviane, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores desta
Casa, a imprensa escrita e falada, Secretário Romildo e a Comunidade
Evangélica que se faz presente e demais pessoas que nos assistem. Eu vim
aqui mais para agradecer, quero parabenizar a Escola Jacob Dickel, da
Coloninha e toda a diretoria que tanto trabalhou nesse 10º Canto Livre. A

Diretora Silvane, o Presidente Vereador Paulinho, que foi um sucesso. A gente
tava presente lá e vê os talentos da nossa terra, representando o nosso
município e vários municípios de outras localidades que se fizeram presente.
Então a gente fica feliz que começou como uma brincadeira esse canto livre e
hoje na Coloninha já é um sucesso, então parabéns Paulinho, pra ti e pra toda
a Comunidade da Coloninha. Tamém quero parabenizar as nossas Soberanas
do município de Arroio do Tigre que foram eleitas, que com certeza muito bem
vão representar o nosso município, que são elas: Alana Coradini do Coral
Municipal, Shirley Aguiar Kersting da Associação dos Caminhoneiros do Centro
Serra e a Rainha Diana Regina Wander da Paróquia Evangélica de confissão
Luterana de Arroio do Tigre. Então pode ter certeza que muito bem elas vão
representar o nosso município. Tamém agradecer pelos 54 anos do nosso
Arroio do Tigre por emancipação política, parabéns Arroio do Tigre, parabéns
Administração e quero dizer a todos, que eu nasci nessa terra de Arroio do
Tigre e aqui eu quero morrer, então eu amo Arroio do Tigre. Boa noite a todos
e bom final de trabalho, obrigado”. Em seguida, convidou a vereadora
Madalena Pasa para fazer uso da Tribuna. “Senhora Presidente, nobres
colegas, comunidade aqui presente, Comunidade Evangélica, já parabenizei a
vocês, parabenizo em dobro pela escolha da rainha do município, que é o
segundo, segundo ano consecutivo que a igreja, Comunidade Evangélica
ganha esse título. Quero parabenizar desde a equipe que iniciou e trabalhou
pela emancipação de Arroio do Tigre, parabenizar a todos os Prefeitos que
aqui passaram, vereadores né, com cinquenta e quatro anos de emancipação
do nosso Arroio do Tigre a equipe que fez a programação do baile, parabéns, a
escolha da rainha, da Rainha Diana, as Princesas Alana e a Schirley, pelo que
a gente viu no desfile, com certeza o município de Arroio do Tigre está bem
representado, então parabéns a todos que fizeram a história do município. Eu
quero vir aqui também agradecer ao meu Deputado Alceu Moreira do PMDB.
Eu recebi hoje um comunicado dele, que ele liberou para o nosso município,
junto ao Presidente da Funasa o valor de setecentos mil reais, um pedido que a
gente fez, um pedido quando ele esteve aqui que só que a gente não quis falar
muito antes de ter certeza de que viesse o valor. Esses setecentos mil reais vai
vir através da Funasa para o Programa de Melhoria Sanitárias Domiciliares e
Água. Então eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento em especial
ao meu Deputado Alceu Moreira. Era isso que eu tinha, meu muito obrigado e
uma boa semana de trabalho a todos”. Em seguida a Presidente convidou o
vereador Leandro Timm para fazer uso da Tribuna. “Senhores vereadores,

comunidade que nos assiste. Parabenizar a Igreja Evangélica pela passagem
dos quinhentos anos, Davi, que venha mais quinhentos pela frente, a gente
pode comparecer no, na festa, uma belíssima festa por sinal, um dia bonito, né,
depois daqueles temporais que deram ai e assolaram a nossa região. Tamém
quero deixar aqui meu agradecimento, pela passagem do último dia seis de
novembro, cinquenta e quatro anos de emancipação política e administrativa
do nosso município, como referiu a Madalena agora, parabenizar a todos os
Prefeitos, Ex-prefeitos, vereadores que passaram, cada um contribuiu com um
pouquinho pra nós chegar hoje onde nós estamos. Tamém parabenizar a nova
corte de soberanas do município de Arroio do Tigre, Alana Coradini Princesa,
Schirley Kersting Aguiar Princesa e a Diana Wander nossa Rainha e tamém
quero deixar um agradecimento especial a Letícia Redin, Carla Vanessa
Andres e a Taís Greff que entregaram as faixas de Rainha e Princesas no
último baile, no dia quatro, aonde que elevaram o nome do município de Arroio
do Tigre a todo o Centro Serra e a todo Rio Grande do Sul. Então parabenizar
também as Ex-candidatas que não conseguiram chegar ao título que,
parabenizar as entidades que colocaram as candidatas, a gente sabe que não
é fácil, né, e parabenizar a Administração Municipal pelo belíssimo baile que
aconteceu no último dia quatro. Seria isso, desejar a vocês uma boa tarde”. Em
seguida, a Presidente convidou o Vereador Paulo Vanderlei Folmer para
pronunciar-se. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras,
Assessora juríca, diretores desta Casa, funcionários, a imprensa, Rádio
Gazeta, Radio Sobradinho, Rádio geração, Jornal também Gazeta da Serra,
pessoal que nos assiste. Queria deixar aqui, primeiramente a ti Viviane,
presidente desta Casa, que eu to olhando aqui nos quadros de fotos de
Presidente, faz tempo que uma mulher não era Presidente desta Casa. E nós
estamos indo para o final desse ano e eu já quero te parabenizar antecipado
aqui, tua Mesa Diretora por muito bem conduzir esta Casa e a gente sente um
brilho no olhar de você que é Presidente e os demais Vereadores. A gente
sabe que ser Vereador é um sonho de cada um de nós que ta aqui, então nós
tamos realizando nosso sonho, e dizer, parabenizar a RGE Sul pelo trabalho
que fez após o temporal do dia primeiro de outubro, que nós precisamos
reconhecer o trabalho deles, mas precisamos cobrar muito ainda pra que eles
façam, pra melhorar nossa energia da cidade e principalmente no interior. Eles
vão ganhar os parabéns, o nosso reconhecimento pelo trabalho mas nós temos
que sempre continuar cobrando, cobrar muito, porque nós pagamos a conta no
fim do mês lá, então, dizer que se fosse AES Sul levavam sessenta dias, eles

fizeram, eu acho em doze dias, o pessoal, os últimos tiveram luz lá pra cima,
Aparecida, Coloninha, Sítio, e também quero deixar aqui um agradecimento,
uma homenagem aos agricultores desse município, que foi quase que em geral
esse temporal que deu no dia primeiro de outubro e dizer que nossos agricultor
são verdadeiros heróis, guerreiros, não vai ser num ano que vão reconstruir, a
sobra de nossas safras é pequena, a crise está no Brasil, no Estado e no
Município, mas eu tenho certeza que ninguém vai desistir da luta e aos poucos
vai rir reconstruindo suas propriedades que foram bastante danificadas nesses
temporais que acontecer, parabenizar a Administração Municipal, Prefeito
Marciano, Vice Vanderlei, todos os Secretários, Seu Romildo ta aqui presente,
aos Diretores, a todos os funcionários do Executivo, o Prefeito teve a brilhante
ideia de cancelar os festejos do mês de aniversário do município pra que
sobrasse alguns recursos para atender as pessoas mais necessitadas foram, já
foram beneficiadas, então parabenizar a Administração Municipal também e
como o colega Vereador Dries falou, a Escola Jacob Dickel ta de parabéns
também, é o Décimo Festival, mesmo com esses problemas da natureza ai, os
vendaval, eu como Presidente do CPM e a Diretora decidimos em fazer o
festival. Foi um sucesso regional, teve pessoal de Agudo, Paraíso, de Salto do
Jacuí, então estamos de parabéns lá, principalmente a Escola Jacob Dickel e
dizer, a Comunidade Evangélica também pelos seus quinhentos anos aqui no
Arroio do Tigre, vejo o Paulo Nei Hagemann aqui, que a gente lá na Coloninha
trabalha sempre junto, comunidade Católica, comunidade Evangélica, né, Nei?
A gente tem uma parceria, estamos sempre nos ajudando nas épocas boas, de
festa também nessas épocas de vendaval, reconstruindo a nossa comunidade
então a gente se considera irmão Católicos e Evangélicos. Parabéns a vocês
da Comunidade Evangélica. E pra finalizar desejar uma boa semana de
trabalho a todos”. A Presidente repassou os trabalhos ao Vice-presidente o
qual assumiu os trabalhos. “Meus cumprimentos a todos os colegas
vereadores, aos funcionários desta Casa, especialmente à vocês que ainda
nos prestigiam neste final de Sessão, estou aqui para prestar contas, na
verdade para os colegas vereadores e também para os munícipes que aqui se
encontram, que como Paulinho falou, da questão de querer ser vereador e da
presidência da Câmara, eu sempre tive muita vontade de ser Presidente da
Câmara e eu, neste ano então pude fazer parte da Mesa Diretora e pude então
né, tomar a frente e Administrar então a Câmara de Vereadores, e quando eu
me elegi a quatro anos atrás, daí veio aquela palavra, aquele questionamento,
e agora? Como é que vai ser? Porque nem sempre a gente tem conhecimento

de como funciona um Poder Executivo, um Poder Legislativo, mas os quatro
anos que passaram, a gente se propôs também a aprender, porque a gente,
ah, ninguém nasce sabendo tudo e nessa semana passada eu a vereadora
Mara, nós participamos então do Encontro Nacional dos Legislativos
Municipais, o qual o objetivo foi buscar conhecimento, né vereadora Mara? E
nós tivemos lá palestras muito importantes e palestras que com certeza todos
os vereadores deveriam de ter acesso e essas pessoas e a esses
questionamentos e a essas palestras que nos clareiam e dão o norte de como
deveria de funcionar, como deve funcionar as Câmaras de Vereadores. Então
era um encontro nacional, tinha cento e oitenta e sete participantes e desses
cento e oitenta e sete apenas cinquenta, acho que uns quarenta e cinco a
cinquenta era do Rio Grande do Sul, os outros eram de várias regiões do
Brasil, inclusive a região Norte. Então tinha participantes, o Rio Grande do
Norte, pra vocês terem noção, que fica lá na ponta do Brasil era um dos
municípios, um dos estados que mais tinha participação, depois do Rio Grande
do Sul, claro. Eles estavam em uma delegação de quase vinte daquele estado
né, então tinha Alagoas, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso inclusive um
vereador fez mil e quinhentos quilômetros de carro, né, pra se fazer presente.
Então nós tivemos várias palestras, eu gostaria de passar a vocês algumas
delas, quase todas eu fiz o relatório, a primeira palestra foi de um cara
conhecido nosso aqui de Arroio do Tigre, a gente tem acesso a ele, que é o
Doutor André Camilo que ele é Assessor Jurídico da UVB, a UVB é a União
dos Vereadores do Brasil a qual a nossa Câmara de Vereadores também é
associada, então ele fez uma palestra: Processo Legislativo, e como a primeira
palestra, a gente por conhecer o André Camilo, as vezes a gente convive com
ele e a gente viu que ele tem um potencial muito grande então, inclusive a
palestra dele foi focada em perguntas das Câmaras de Vereadores e inclusive
o Rogério aqui da nossa Câmara fez um vídeo também, fazendo uma pergunta
então lá pra ele responder no dia lá, então foi importante também, a gente
divulgou a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, que o pessoal lá de
Sergipe, Alagoas foi um gozo, Arroio do Tigre, quando a gente se identifica do
município que tu é, é meio suspeito, né. Então nós tivemos a segunda palestra
foi, acredito pra mim e pra Mara uma, a primeira mais importante que foi: O
papel da mulher no espaço do poder. Então foi uma vereadora de Lajeado,
Mariela Portz que eu não conhecia e acabamos conhecendo, uma pessoa
magnífica com uma, vereadora de primeiro mandato, ela tinha o pai dela
vereador do município muitos anos e hoje ela está como vereadora e também

pode passar pra nós esse papel da mulher que hoje, nós podemos dizer que
somos três na Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, mas passou muitos
mandatos não tínhamos nenhuma mulher, e tem essa questão da cota que
surgiu nessa palestra, alguns questionamentos né, e os homens que estavam
lá diziam que as mulheres não aproveitavam essa, esse trinta por cento de cota
que tem, porque muitas mulheres são usadas como laranja, e a gente sabe que
sim, pra preencher a cota que é obrigatória é colocado qualquer nome lá,
inclusive as vezes nem voto não recebem, mas isto já está sendo apontado né,
então eu acho que nós temos que aproveitar as oportunidades que nos são
dadas e de aproveitar isso, de correr atrás. Daí nós tivemos também uma
palestra de transparência digital, como ter seu mandato visto e lembrado para
sempre, com Paulo Becker, né, de usar, hoje em dia temos tantas ferramentas
digitais, de usar isso pra também promover o trabalho do vereador, nós temos
um município pequeno, que de repente todo mundo ouve uma, duas rádios,
três rádios e sabe o que ta acontecendo. Tem cidades grandes que os
vereadores tem que se valer de algo mais pra verem o trabalho que está sendo
feito. Tivemos uma palestra também com o Doutor Silomar Vieira Garcia, que
ele também é o Presidente da UVERGS que a maioria de nós também já
conhece, que foi sobre: O Legislativo, o Municipalismo e o Pacto Federativo.
Então foi uma palestra bem, assim, bem técnica, tendo todas essas questões.
Nós tivemos também a fala do Presidente da UVB, que ele é o Gilson Conzatti,
Presidente da União dos Vereadores do Brasil, ele é aqui do Rio Grande do Sul
e é do município de Iraí e eu não tinha conhecido ele pessoalmente, só
conhecia ele assim por, por, né, mas ele também fez uma boa fala e também
ele deu posse naquele momento ao vereador de Murici, Alagoas, o seu Anísio
Amorim, conhecido como Anizião, nós já tivemos materiais na Câmara de
Vereadores que chegou lá de Alagoas desse vereador, tivemos a oportunidade
de conhecer ele, ele foi então naquele momento empossado como
Superintendente da UVB na região Nordeste. Tivemos também o Vice-prefeito
de Canela, Gilberto César, um jovem de trinta e três anos que falou um pouco
sobre o município deles, de Canela, né, um município de turismo, né, Canela e
Gramado, a gente sabe disso que é um município de turismo, onde as pessoas
puderam também questionar ele, assim, eu e a Mara a gente viu assim lá que é
uma outra realidade, se tu for analisar, tu entra na Cidade de Canela e
Gramado parece que tu ta em outro país né, porque na verdade eles estão uns
vinte, trinta anos na nossa frente, estão bem mais adiantados por que? Porque
uns dos maiores, umas das maiores vendas deles lá é o turismo, né, então é

muito forte isso, um jovem, né, trinta e três anos, né, também deu as boas
vindas a nós e falou um pouquinho do município de Canela. Tivemos também
essa palestra que eu vou falar agora que foi a segunda palestra mais
importante pra mim no caso, que foi com a Giannini sobre o Incremento da
arrecadação através da gestão tributária municipal, ela é Vice-presidente do
Consef, ela é professora e escritora em direito tributário. Então assim, nós
podemos ver hoje os passos que a nossa Administração está tomando,
acredito que está tomando certo na questão né, na gestão tributária, porque a
gente vê que tem muitos valores em alguns municípios defasados assim como
estava o nosso e alguém tem que ter a coragem de atualizar isso, é ruim
politicamente? Acredito que sim, mas acredito que nós temos que iniciar uma
nova política, uma política diferente, uma política que não seja da mesmice e
todo mundo sempre empurrando com a barriga e com certeza amanhã ou
depois o nosso município poderia estar igual ao Estado, igual a União, então eu
acho que alguém tem que ter coragem de fazer essa questão da gestão
tributária municipal atualizar. Também tivemos o Secretario do Turismo de
Pernambuco que falou sobre o incentivo ao Turismo, também eles tem em
Pernambuco lá, tem né, turismo, lá pra cima a gente sabe, eu não tive
oportunidade mas de repente alguém já teve a oportunidade de visitar o norte
do nosso País que também tem o turismo como ponto forte. No terceiro dia a
gente teve a oportunidade de visitar a Câmara Municipal de Gramado, aonde lá
sim nós tivemos uma palestra as quatro da tarde sobre a importância da função
do vereador sobre a retomada da política brasileira, com Erval Sampaio, até
trouxe o negocinho aqui pra ler pra vocês, porque o cara é fantástico, ele é
mestre e doutorando em direito constitucional, especialista em processo civil e
penal, professor da Universidade do Rio Grande do Norte, coordenador
acadêmico de Curso de Especialização dos Direitos Humanos da Universidade
do Rio Grande do Norte, autor de várias obras jurídicas, ele é Juiz de direito da
Comarca de Mossoró, Rio Grande do Norte e ex-juiz eleitoral. O cara tem, né
um monte de qualificações e a palestra dele foi voltada da importância do
vereador, agora a Madalena veio aqui e falou, né, do Deputado que vai
conseguir uma emenda né, já ta confirmada, acredito que sim, setecentos mil
reais né, Madalena? Muito importante, ele falou dessa parte dos Deputados,
que nós vereadores precisamos nos valorizar, porque acontece o que: eu me
coloquei no lugar, ele deu um exemplo assim: quando chega um Deputado no
município todo mundo corre, babar o Deputado, porque veio o Deputado. Mas
quem precisa de nós? Nós precisamos do Deputado ou o Deputado precisa de

nós? Na verdade eles precisam muito mais de nós do que nós deles, né,
porque eles mandam as emendas para cá mas depois quando é pra buscar
voto com certeza quem tem que trabalhar, quem tem que pedir voto é o
vereador que vai se esforçar, então eles não tão dando nada mais que uma
contribuição para o município, que não deveria ser dessa forma, por emenda,
né, deveria ser de uma outra forma repartir esse dinheiro, porque isso ele usa
como propaganda eleitoral antecipada, todos fazem, meu Deputado também
faz assim, todos fazem, a gente sabe disso, só que a gente quando chega um
deputado na cidade a gente fica como que se nós tivesse que receber, nós
tivesse que fazer toda aquela, e a gente faz. Então ele falou muito do vereador
se valorizar, que a Câmara de vereadores é mais importante que qualquer, que
o Poder Executivo, se o executivo nos mandar um Projeto e nós não aprovar o
Executivo não faz nada, não faz nada. E teve muito, a gente pode fazer uns
bate papo com o pessoal do norte, lá eu acredito que a nossa Câmara, a nossa
região ainda funciona cem por cento, lá quem pede Reunião Extraordinária,
quem convoca é o Prefeito, nas outras Câmaras, o pessoal diz: gente, isso não
existe! Então, teve um exemplo também que ficou com a consciência, né
Mara? Bem tranquila, que foi na palestra da Giannini que ela disse assim: eu
não aceito que vocês vereadores aprovem na Câmara de Vereadores a
isenção de ISS para Cartórios e Tabelionatos, eu e a Mara rimos, nós estava
bem na frente, ela apontou pra nós, ela disse: aconteceu isso no município de
vocês? Eu disse: Não, a gente vetou, a gente vetou que ele queriam cobrar do
contribuinte, e ela disse que todos os municípios o Prefeito manda, quase
todos ele manda Projeto para a Câmara da mesma forma que veio para nós e
ela parabenizou a nossa Câmara por nós termos, parabenizou nós mas
automaticamente todos vocês que nós tivemos coragem de votar contra isso,
porque não pode. Falou muito das instituições bancárias também, que eles
precisam contribuir e que a maioria não contribui, né, então é bom pra ficar
sabendo de tudo isso, né, e tivemos também depois dessa palestra do Erval
Sampaio a presença do Governador José Ivo Sartori, né, Prefeito de Gramado
Alfredo de Castilho Bertolucci e também Presidente da Câmara de Gramado
então, fazendo valer aquele momento como abertura oficial mas do evento que
já estava acontecendo a dois dias, né, porque estavam esperando o
Governador em Canela e ele não pôde estar presente. Então também o
Governador fez a fala dele, né e assim, o pessoal do norte ficou muito contente
em poder ver o Governador do rio Grande do Sul e até elogiaram ele, recebeu
uma medalha de premiação da UVB por estar presente, porque diz que é muito

raro nos eventos os Governadores aparecerem, e sempre é mandado convite,
então uma das palestras também interessantes que nós tivemos foi com o
Mazzarino sobre a postura do vereador. Porque hoje a comunidade ela aponta,
a comunidade ela critica então o vereador precisa se especializar, ele precisa
aprender, ele precisa buscar conhecimento, se ele for eleito e não sabe ele tem
que correr atrás, foi o que aconteceu comigo, a gente tem que aprender as
coisas, de vagarinho a gente vai aprendendo. Então também tivemos um último
dia que foi até o meio dia a primeira palestra que foi: A função do Poder
Legislativo passo a passo, com o Doutor Fábio Kirst, consultor jurídico da
UVERGS, também foi importante. E a última palestra no último dia foi: O papel
do Tribunal de Contras da União na defesa da cidadania. Então nós tivemos o
Ministro do tribunal de Contas da União, que ele é gaúcho também o João
Augusto Ribeiro Nardes, então participamos sim, Canela e Gramado são
pontos turísticos, até tivemos o pessoal do tribunal de Contas que disse que o
pessoal critica muito quando é feito eventos em Florianópolis, em Gramado,
Canela mas não tem problema nenhum em ser cidades turísticas e os
vereadores participarem das palestras. O que não pode é ir pra cidade turística
fazer só passeio. Quando a gente não ta em curso, terminou teu horário, tu tem
uma ou duas vagas ali que tu pode conhecer sim, então assim, tamo fazendo
uma prestação de contas que a gente foi, eu e a Mara, com diária sim, com
diária né, a gente foi analisar e as nossas diárias não altas pagando hotel e
comida a gente, né, da pra empatar então mostra a nossa vontade em querer
aprender. A gente ficou quase uma semana, quatro dias fora né, como eu
tenho família, tenho a lavoura também, mas a gente de adequou para aprender
um pouco mais. Com certeza contribuiu muito para nós como vereadoras. Uma
boa semana a todos então, muito obrigado pela presença de todos que me
ouviram aqui, até a próxima segunda-feira então”. O Vice-presidente repassou
os trabalhos para a Presidente. Não tendo mais nada a tratar, a Presidente
marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte de novembro às dezoito
horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.

