1295ª Sessão Ordinária

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão
Ordinária, sob a presidência do vereador Marcos Antonio Pasa. Estavam
presentes os demais vereadores, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar
Schanne, Evaldir Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar Nunes, Flamir Schneider
e a vereadora Viviane Redin Mergen. O Presidente declarou aberta a Sessão e
convidou o vereador Leandro Timm para efetuar a leitura bíblica. Após
dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima
Nonagésima Quarta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a
leitura das correspondências recebidas. Oficio do Executivo Municipal solicitando
a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 033/2014, independemente de
parecer da Comissão nos termos do artigo 35 §1º da LOM; Despacho.
“Considerando o disposto no artigo 97 do RI inclua-se na Ordem do Dia na
Próxima Sessão”. Oficio da Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre
solicitando auxílio financeiro para a Comunidade de Linha São Pedro para
reforma e conservação de sua Capela e Salão Comunitário; Oficio do Executivo
encaminhando para apreciação do Legislativo em regime de urgência os
Projetos de Lei nº 063/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de um mil e oitocentos reais; Projetos de Lei nº
064/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de um mil e oitocentos reais; Projeto de Lei nº 065/2014, que
concede Subvenção Social a AJURATI, Associação de Jovens Rurais de Arroio do
Tigre, e dá outras providências e Projeto de Lei nº 066/2014, que concede
Subvenção Social a Associação Esportiva e Recreativa Linha Paleta, de Arroio do
Tigre, e dá outras providências; Ofício do vereador Delmar Schanne solicitando
encaminhamento de pedido de documentos ao Executivo Municipal sobre a
empresa M M A Callegaro Assessoria Empresarial referente contrato de
prestação de serviço de apoio administrativo, técnico e operacional para
elaboração de projetos e assessoria de captação de recursos, junto ao Governo
Estadual e Federal. Oficio do Executivo encaminhando cópia de Sindicância
investigativa instaurada pela Portaria 584/2013 para apontar irregularidades na
execução do Termo de Compromisso PAC nº 0673/2011 e a leitura da
conclusão do relatório final. Ordem do Dia: Indicação nº 019/2014. O vereador
Evaldir Jacob Dries solicitou a inclusão na Ordem do Dia dos projetos nº 063,
064, 065 e 066/2014. Colocado em deliberação do Plenário, foi aprovada a
inclusão por unanimidade. Em seguida Presidente solicitou ao Diretor que
fizesse a leitura da Indicação nº 019/2014 de autoria dos vereadores da

bancada do PP, Partido Progressista, senhores Flamir Schneider, João Odilar
Nunes, Leandro Timm e da vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao
Executivo que seja feita a recuperação da estrada geral entre a saída para
Linha Tigre a ponte sobre o Rio Jacuizinho, na divisa com o Município de Estrela
Velha devido ao péssimo estado de conservação da via. Após a leitura o
Presidente disse que a Indicação seria encaminhada ao chefe do Executivo
conforme determina o Regimento Interno. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
063/2014. Por engano o diretor fez a leitura do Projeto de Lei nº 064/2014, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de um mil
oitocentos reais e do parecer. Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob
Dries disse que o projeto visa o repasse de valores do orçamento da Casa ao
Executivo para subvencionar a Associação Esportiva e Recreativa de Linha
Paleta para cobrir despesas na realização de torneio de futsal em homenagem
ao Colono e Motorista. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo
foi a votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Foi então solicitada a leitura do projeto de Lei nº 063/2014, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de um mil oitocentos
reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino
Fiúza disse que o projeto visa repasse a Administração de valores para
posteriormente serem entregues a AJURATI. Como não houve mais colocações,
o Presidente da Mesa colocou em votação a proposta que foi aprovada por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Em seguida foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 065/2014, que Concede Subvenção a AJURATI, Associação de
Jovens Rurais de Arroio do Tigre, e dá outras providências e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza solicitou a
aprovação do projeto. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado à votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Por fim foi solicitada a leitura do Projeto e Lei nº 066/2014, que
concede Subvenção Social a Associação Esportiva e Recreativa Linha Paleta, de
Arroio do Tigre, e dá outras providências e leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Evaldir Jacob Dries disse que o projeto visa a
transferência de valores do Executivo a entidade que promoverá um tradicional
evento no município. Como não houve mais colocações o Projeto foi
encaminhado à votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador Flamir Schneider para
ocupar o espaço. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, Assessor
Jurídico, Diretor desta Casa, comunidade aqui presente, a imprensa. O que me
traz a ocupar o espaço da Tribuna é o assunto que há muito tempo já vem se

discutindo e apontando os problemas que é questão do trânsito aqui do nosso
município, me lembro que em dois mil e treze o Executivo até contratou uma
empresa até para fazer um levantamento dos gargalos do trânsito do nosso
município de Arroio do Tigre. Todo mundo é sabedor que nós temos vários
problemas na questão do trânsito, por exemplo, a falta de estacionamento nas
ruas principais da cidade, falta de sinalização adequada do nosso município com
a sinalização precária, a questão de carga e descarga dos horários sinalizados.
Então em cima disso, gostaria que nós como vereadores, começássemos a
discutir com o Executivo algumas alterações e soluções pra isso, então se nós
como vereadores juntamente com o Executivo, Departamento de Trânsito do
município não começar a se preocupar com isso, assim como Arroio do Tigre e
outros municípios já estão enfrentando um grave problema com a questão do
trânsito, e quem dirigi aqui em Arroio do Tigre as segundas-feiras e
sextas-feiras sabe o que é dirigi nestes dias, então eu queria colocar senhor
presidente e demais vereadores pra que nós começássemos a olhar com
carinho a questão do trânsito em nosso município e se possível como eu falei
no inicio, o município elaborou um projeto e contratou uma empresa pra fazer
um projeto com os principais problemas e soluções eu gostaria que se possível
o executivo enviasse uma cópia para cada um de nós vereadores pra que junto
a gente consiga construir algumas alternativas até mesmo soluções para o
trânsito, se não a gente vai ser omisso a uma situação gravíssima que esta
acontecendo em nosso município, meu muito obrigado”. O Presidente convidou
o vereador João Odilar Nunes para se pronunciar. “Inicialmente a minha
saudação ao Excelentíssimo Senhor presidente desta Casa, doutor Marcos Pasa,
em seu nome a minha saudação aos demais nobres colegas vereadores, e
vereadora, também nosso Assessor Jurídico da Câmara Municipal, doutor Jacó,
diretor Jerson, Secretaria, senhora Marli, servidores desta Casa, também a
minha saudação ao representante das emissoras de rádio, Cleber Moura, Rádio
Geração, ao Marcelo, da Rádio Sobradinho, Magali, Rádio Gazeta. Também
muito nos honra a presença prestigiando Presidente do Hospital Santa Rosa de
Lima, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, senhor Zeno, meus
parabéns seu Zeno seja quente, seja frio você sempre prestigiando as sessões.
Também Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Alceu, Presidente
do Sindicato Rural, seu Dalhke, Consultor Técnico, José Francisco Teloken,
Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal, doutor Tony e demais pessoas que
estão prestigiando essa sessão. O que me faz ocupar esta tribuna, meus
colegas vereadores que a nossa comunidade, comunidade de Coloninha hoje se
sentiram muito feliz e honrado juntamente com a nossa Escola Municipal, a
escola Jacob Dickel, que hoje teve a criação da primeira cooperativa escolar do

município de Arroio do Tigre, essa idéia foi levantada no ano de dois mil e doze
onde aconteceu o primeiro eco jovem lá na localidade de Coloninha, na época a
diretora era a professora Raquel e a vice-diretora a professora Marli e lá
estavam a senhora Luci, senhora Beti, professor Everaldo e o pessoal do
Sicredi, senhor Ciro e demais pessoas do banco. Ali foi colocado aquela idéia da
fundação dessa cooperativa escolar no ano de dois mil e treze, está fazendo um
ano aconteceu o segundo eco jovem, então já, como diretora professora Vera
Hubner e vice diretora professora Vanessa e graças a Deus hoje foi criada e foi
estalada a primeira diretoria dessa cooperativa na nossa escola e assim como
eu ocupei a tribuna várias vezes do ano de dois mil e dez, dois mil e onze, meu
colega vereador Delmar é testemunha e a nossa escola Jacob Dickel foi
destaque na coleta de semente, que conquistou sempre um destaque, muito
grande das escolas daqui do município, do nosso Estado. Hoje não poderia
deixar também neste momento pela qual eu fiz um pronunciamento e disse da
nossa felicidade, porque ali o nosso jovem, através dos nossos alunos já estão
trabalhando e sabendo como proceder, já que lá foi instalado a primeira
diretoria, e essas crianças vão iniciar, inicialmente uma horta, uma estufa e ali
vai ter mudas de verduras, mudas de flor, erva mate e eles vão vender, essas
pessoas do nosso interior do município que vem ao comércio de Arroio do Tigre
buscar essas mudas de verduras, os nossos alunos da Escola, que hoje a
cooperativa é Cooperdickel foi fundada, eles vão repassar, eles vão vender pra
nossos agricultores, então assim o que eu coloquei que bom pro nosso
município de Arroio do Tigre é nos iniciar, porque o nosso município de Arroio
do Tigre hoje nos temos a juventude mais bem organizada do Estado do Rio
Grande e até eu coloquei que fosse levado ao conhecimento do nosso Prefeito
Municipal que nos precisamos mais incentivo pros nossos jovens, que eu quero
dizer assim que na administração Marciano Ravanello e Vanderlei Hermes ali
nós tínhamos duzentas propriedades que eram beneficiadas com calcário,
também nós tinha aquele projeto do incentivo a bacia leiteira aos nossos
jovens, e ali ficou duzentos mil reais que foi colocado no orçamento do
município de Arroio do Tigre pra que fosse repassado e ate o momento ainda
não foi. Então assim eu peço ao senhor prefeito que olhe com bons olhos pro
nossos jovens de Arroio do Tigre que nós precisamos desse jovens, eu também
sou pai e graças a deus o meu filho saiu, estudou,fez o técnico agrícola e voltou
pro interior,e hoje, é muito bom viver no interior do nosso município, só que
nós precisamos mais incentivos, como calcário, hoje esta sendo cem
propriedades, na administração passada tinha duzentas, e nos precisamos mais
incentivo com horas maquinas também, porque tendo mais incentivo o nosso
jovem vai ser valorizado e vai permanecer no meio rural. O nosso município

como é destaque como celeiro do centro serra eu acho que nós precisamos
mais incentivo aos nossos jovens Arroiotigrenses. Para finalizar quero desejar
uma boa semana de trabalho a todos e muito obrigado pela oportunidade de
falar”. O Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para pronunciar-se
“Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada,
funcionários aqui dessa Casa, demais autoridades aqui presentes. Gostaria
inicialmente falar alguma coisa sobre o oficio lido antes no inicio da Sessão pelo
diretor dessa Casa Jerson, oficio esse que trazia a conclusão do relatório feito
pelo município dos banheiros públicos dizer da felicidade, do empenho, e
parabenizar as pessoas que se empenharam para que concluísse esse trabalho
e que o mesmo agora como vocês tenham visto será encaminhado ao Ministério
Público. Me trás bastante tristeza esse desfecho que começa a acontecer tendo
em vista que estamos novamente no CADIN, então mais uma vez nosso
município devido aos problemas da administração passada que não foram só
glorias, estamos novamente no CADIN deixando de receber recursos, então é
muito triste para nós chegar nessa tribuna e termos que conversar novamente
sobre esse assunto que espero eu que o Ministério Público possa tomar as
diretrizes do seu conhecimento que possa punir, punir com seriedade as
pessoas que denegriram e que fizeram e deixaram o município nesse estado.
Pois bem, também não poderia deixar de contribuir com as falas do nosso
colega vereador João Odilar onde o mesmo se referia as duzentas propriedades
de calcário, pois bem, seu vereador talvez o senhor não esteja sabendo, mas já
estamos na segunda remessa cem famílias já foram atendidas estamos
terminando nos próximos dias mais cem famílias sendo atendidas já estamos
chegando às duzentas famílias atendidas nos próximos dias e cem dessas
duzentas, cem são de recursos próprios vocês são sabedores porque passou
nessa Casa e também temos um projeto em andamento com mais cento e
cinquenta famílias que serão beneficiadas com calcário, então é valida a tua
preocupação senhor vereador, é valida, mas é valida também a informação que
já estamos fechando nos próximos dias duzentas famílias atendidas. Gostaria
também de dizer que outra preocupação levantada também pelo meu colega,
pelo nosso colega e que esse município sim pensa agora e juntamente com
nosso prefeito Dr. Gilberto em subsidiar horas tendo em vista que primeiro essa
administração se preocupou em colocar máquinas no pátio, pois de nada
adianta criarmos subsídios nesta Casa se nós não tínhamos máquinas, é sabido
por todos que agora sim, que agora tem máquina agora, é sabido por todos que
mais duas retro escavadeiras já estão trabalhando e que também se não me
falhe a memória foi licitada ou está sendo licitada mais uma retro escavadeira,
ou seja, quatro retro escavadeiras novas, duas patrolas novas, dois caminhões

novos, podemos agora pensar sim em planejar a administração, aquela
administração que foi vitoriosa em dois mil e doze, administração essa que tem
plano de governo e está executando o plano de governo. Vejam bem senhores
vereadores nada adianta começar uma casa no telhado temos que começar,
infelizmente pegamos a casa demolida, casa essa que levantamos com muito
suor com muita ajuda de todos os vereadores, ajuda de todos os
administradores sem soma de duvida nosso prefeito Gilberto e a nossa vice
Vânia tem percorrido o Arroio do Tigre de ponta a ponta pensando sim em
todos os nossos munícipes assim como em toda a cidade e sem soma de
duvidas preocupados com o crescimento de Arroio do Tigre que vai sim cada
vez crescer mais tendo em vista que temos pessoas competentes a frente da
administração municipal assim como nesta Casa legislativa muito obrigado
senhores vereadores. O Presidente da Casa não tendo mais nada a tratar
marcou a próxima reunião ordinária para o dia dois de junho, às dezoito horas e
encerrou a reunião em nome de Deus.

