
1321ª Sessão Ordinária 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas, 

reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária, 

sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam presentes os demais 

vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar 

Schanne, Evaldir Jacob Dries, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes e a 

vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão o presidente 

convidou o vereador Marcos Antonio Pasa para efetuar a leitura bíblica. Em 

seguida o presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, 

pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata 

Milésima Trecentésima Vigésima foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do 

Comando Regional de Policiamento do Vale do Rio Pardo ao vereador Marcos 

Antonio Pasa comunicando que já foram tomadas providências no âmbito da 

Administração de Recursos Humanos, no sentido de evitar que o efetivo de 

Arroio do Tigre seja remanejado para Sobradinho, exceto em casos de 

extraordinária necessidade, em situações especificas, que exijam tal demanda, 

unicamente com a finalidade de preservar a ordem pública e manter a paz 

social; Oficio do Executivo Municipal comunicando que encontra-se aberto 

processo licitatório objetivando a contratação de empresa para a realização de 

Concurso Público e convidando a Câmara para efetuar a fiscalização e 

querendo poderia indicar um vereador para acompanhar os as fases do 

procedimento; Oficio do Executivo Municipal  informando diversas questões 

sobre as contratações emergenciais encaminhadas pela Comissão; Oficio do 

Executivo encaminhado para apreciação e votação em regime de urgência os 

Projetos de Lei nº 021/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Suplementar no montante de dezesseis mil reais e Projeto de Lei nº 022/2015, 

que autoriza o Município a receber em doação parte de imóvel. Requerimento 

do vereador Marcos Antonio Pasa interpondo recurso contra ato arbitrário 

cometido na sessão passada, onde segundo o vereador foi infringido o artigo 

setenta onde deveria ter sido aplicado o artigo cento e setenta e três, sem 

qualquer atendimento aos requisitos lá estabelecidos, tolhendo desta forma, o 

direito do plenário de deliberar democraticamente sobre a pretensão 

exteriorizada naquele momento pelo Chefe do Executivo. Requerimento dos 

vereadores Flamir Schneider, João Odilar Nunes, Leandro Timm e da 

vereadora Viviane Redin Mergen requerendo a instalação de um CPI, 

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fatos conforme Registro de 

Ocorrência nº 12/2015, da Delegacia de Polícia de Arroio do Tigre, de onde 

depreende a possibilidade da existência de uma gravação de fatos que 

envolvem o Secretário da Fazenda. Após a leitura o presidente encaminhou os 



requerimentos para a Assessoria Jurídica para parecer. Ordem do Dia: 

Indicação nº 006/2015; Indicação nº 007/2015; Proposição nº 001/2015; 

Proposição nº 002/2015; Proposição nº 003/2015; Pedido de Informação nº 

005/2015; Projeto de Lei nº 006/2015; Projeto de Lei nº 007/2015; Projeto de 

Lei nº 008/2014; Projeto de Lei nº 009/2015; Projeto de Lei nº 014/2015. O 

vereador .... solicitou que fosse colocado em deliberação do Plenário a inclusão 

na Ordem do Dia do Projeto de lei nº 021/2015. Colocado em votação a 

inclusão foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 

006/2015 de autoria do vereador Leandro Timm do Partido Progressista que 

indicava ao Executivo a construção de uma parada de ônibus na localidade de 

Linha Cereja, nas proximidades da antiga entrada para o Balneário Jaquirana e 

o conserto da iluminação pública nas proximidades da residência de Jerônimo 

Hister. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno 

determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura da 

Indicação nº 007/2015 de autoria da vereadora Viviane Redin Mergen do 

Partido Progressista solicitando a construção de três redutores de velocidade 

na localidade de Vila Progresso, mais precisamente na parte de estrada de 

chão, ainda não calçada, entre a esquina do Bar do Cidi até o entroncamento 

da estrada que vai para as comunidades de Linha São Pedro e Vila Tamanduá, 

devido a alta velocidade que gera perigos de acidentes para os moradores 

locais, principalmente as crianças, pois tal projeto seria caminho para a Escola 

Estadual São João Batista de La Salle. Após a leitura o Presidente colocou que 

conforme Regimento Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. 

Foi solicitada a leitura da Proposição nº 001/2015, de autoria do vereador 

Marcos Pasa do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que propõe o 

pagamento do piso nacional aos professores, conforme determina Lei Federal 

nº 11.738/2008 em conformidade com o estabelecido pelo Governo Federal 

para o exercício de dois mil e quinze. Colocado em discussão o vereador 

Marcos Antonio Pasa disse que a proposição seria clara em sua justificativa 

quando se refere ao comunicado do Ministro em janeiro do novo piso nacional 

dos professores, onde teve um aumento de treze por cento passando para um 

mil novecentos e dezessete. Colocou ainda que conforme informações até o 

momento não estaria sendo pago o novo valor e que poderia estar por vir um 

projeto. Finalizou colocando que a proposição seria uma prova que a Casa não 

seria contra nenhuma classe de servidor e que os professores seriam 

merecedores deste aumento. O vereador Flamir Schneider colocou se 

favorável com a proposta apresentada pelo colega em benefício aos 

professores com o aumento de treze por cento. Comentou que o valor 

começou a ser fixado em dois mil e nove e teve ao longo doa anos um amento 

considerável. Salientou que não seria o valor almejado pela classe, mas que já 

seria um bom aumento se comparado com os outros servidores. Finalizou 



colocando que a Casa espera agora pelo encaminhamento do projeto por parte 

do Executivo para assim beneficiar o professorado municipal. Como não houve 

mais manifestações foi colocada em votação à referida proposição que foi 

aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lida a Proposição nº 

002/2015, de autoria do vereador Marcos, que propõe a alteração e fixação de 

novo valor do Auxílio Alimentação e a extensão do benefício aos membros do 

Conselho Tutelar. Colocado em discussão o vereador Marcos Antonio Pasa 

disse que a proposta visa novamente a fixação de novo valor ao auxilio 

alimentação, pois este amento contribuirá significativamente para muitas 

famílias de servidores públicos do município, onde todos seriam sabedores do 

alto custo de vida e da cesta básica que teria aumentado ao longo do ano que 

passou. Defendeu ainda que o aumento de vinte reais no valor não ficaria fora 

a realidade e da normalidade, repondo assim uma pequena parcela do poder 

de compra do funcionalismo municipal. Finalizou solicitando que o valor seja 

reajustado em quinze por cento no mínimo e que o beneficio seja estendido 

também aos membros do Conselho Tutelar que no seu entender teriam direito 

ao auxilio por serem servidores do município e realizam um ótimo trabalho na 

comunidade, sendo este valor baixo e não iria onerar muito os cofres do 

Executivo. Como não houve mais manifestações foi colocada em votação a 

referida proposição que foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Foi lida a proposição nº 003/2015, de autoria do vereador Marcos 

Pasa que propõe a revisão geral e aumento real dos vencimentos ao quadro de 

servidores municipais, dos proventos aos aposentados e das pensões com 

base no artigo trinta e sete, inciso X, da Constituição Federal. Colocado em 

discussão o vereador Marcos Antonio Pasa disse que a proposição visava 

buscar uma recomposição dos vencimentos dos servidores públicos, que 

segundo o vereador ao longo dos anos teriam uma enorme perda salarial. 

Salientou que nos dois últimos anos foram apenas concedidas revisões 

salariais com base nos índices oficiais. Afirmou que o último aumento real dos 

vencimentos foi no exercício de dois mil e doze no percentual de dois por 

cento. Finalizou colocando que cm base na justificativa da proposta pediu pela 

aprovação do requerido. Como não houve mais manifestações foi colocada em 

votação a referida proposição que foi aprovada por oito votos favoráveis e 

nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº 005/2015 

de autoria do vereador Leomar Guerino Fiúza do Partido dos Trabalhadores, 

solicitando ao Chefe do Executivo Municipal cópia da ficha funcional e 

comprovação dos dias e horas trabalhadas semanalmente pelos médicos 

efetivos e contratados emergencialmente pelo período de janeiro de dois mil e 

quatorze até fevereiro de dois mil e quinze. Colocado em discussão o vereador 

Leomar disse que o pedido de informação estaria sendo apresentado por ter 

sido procurado por várias pessoas insatisfeitas com o atendimento médico no 



Posto central do Município, onde segundo o vereador o município teria médicos 

contratados para cumprir vinte e duas horas e os profissionais estariam 

efetuando o atendimento de oito a dez fichas, o que no seu entender não 

estaria correto, pois estaria prejudicando a população. Continuo colocando que 

o pedido seria para saber quais os horários que os médicos estariam 

trabalhando e se não estivessem o por que. Finalizou colocando que de pouco 

adiantaria o Município, o Estado, a União, investir em saúde se as pessoas que 

estariam sendo pagas para exercerem suas funções não as efetuavam com 

dignidade. Como não houve mais colocações o Pedido de Informação foi 

colocado em votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 006/2015, que autoriza o 

Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse público e 

a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão a vereadora Viviane 

Redin Mergen, relatora do projeto colocou que o projeto teria criado muita 

polemica e que ela juntamente com a Comissão teriam exarado o parecer 

favorável levando em conta o parecer da Assessoria Jurídica da Casa, mesmo 

tendo outros pareceres contrários. Citou como exemplo o parecer jurídico da 

UVERGS onde constava que o projeto deveria sim vir acompanhado do estudo 

do impacto financeiro conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Salientou que conforme respostas da Administração não necessitaria, 

classificou esta administração como sendo a das desnecessidades, a do 

impacto, a do parecer jurídico do Executivo, entre outras. Mencionou que o 

Jurídico do Município negou-se a fornecer o parecer por entender que o projeto 

não estava como deveria. Continuou suas afirmações colocando que o projeto 

estaria sendo votado por livre vontade dos vereadores e não por pressão de 

certas pessoas que estiveram presentes na reunião passada e se 

manifestaram na Tribuna e não tiveram a educação de permanecer até o final 

para escutar o que os vereadores tinham a dizer. Finalizou colocando que o 

Executivo deve saber ao certo o número de contratos e o prefeito deve saber 

sua responsabilidade, pois estas contratações com certeza serão alvo de 

apontamento do órgão fiscalizador. Deixou anda registrada sua indignação 

quanto ao cancelamento das aulas e por terem colocado na mídia que os 

vereadores que não queriam aprovar o projeto, sabendo que o meso era 

incompleto. O vereador Flamir Schneider também deixou registrada sua 

indignação quanto ao projeto, pois nos últimos dias teria sido muito polemizado 

e que só não foi a votação antes por falta de documentação do Executivo. 

Colocou que a própria Secretaria de educação em entrevista na mídia disse 

que talvez não houvesse a necessidade de contratação de tantos profissionais, 

que as contratações seriam demasiadas. Criticou o Executivo pelo clima criado, 

pois os vereadores foram jogados contra a população, onde os membros da 

Comissão estariam apenas cumprindo prazos e estariam baseados no 



Regimento Interno da Câmara. Finalizou dizendo que os vereadores queriam 

apenas analisar, estudar o projeto para ver da necessidade e se o Executivo 

teria condições de arcar com os custos destas contratações. O vereador 

Marcos Antonio Pasa colocou que esteve no Tribunal de Contas na semana 

passada para informar-se das responsabilidades na votação do projeto e disse 

que como não seria surpresa que os vereadores estariam certos, o projeto 

deveria estar acompanhado de impacto orçamentário financeiro e declaração 

do ordenador de despesas. Colocou que o projeto seria votado não por 

pressão de prefeito, de professores, mas sim seria votado pensando no bem da 

comunidade em geral, que os vereadores não podiam deixar a incompetência 

administrativa, a falta de planejamento imperassem o município, tanto no caso 

da educação como na saúde a responsabilidade seria do chefe do executivo. 

Salientou ainda que sempre os vereadores seriam os culpados pelos erros da 

administração, disse que teria escutado ao longo da semana passada que ele 

não queria votar o projeto, que ele não teria deixado o Prefeito se manifestar na 

reunião. Afirmou que teria sido ele que disse que o prefeito teria que falar e não 

teria questionado ele para não espichar a conserva, pois os vereadores devem 

é apreciar os projetos e não escutar mesmices concluiu o vereador. Finalizou 

dizendo que o parecer favorável foi assinado por todos e baseado nas 

necessidades da comunidade, que ao longo do tempo vem sofrendo e este ano 

iria sofrer ainda mais. Disse ainda que os vereadores estariam tentando 

resolver da melhor forma possível a questão administrativa, mas alertou e deu 

ciência que os apontamentos do Tribunal de Contas irão acontecer e colocou 

que seria vereador para atender a comunidade e não para algumas pessoas ou 

partidos políticos. A vereadora Viviane colocou que uma das cinco funções da 

Câmara seria a legisladora, mas sem esquecer da fiscalizadora que teria a 

missão de não deixar o prefeito errar. Disse ainda que a partir de amanhã iria 

visitar todas as escolas para ver as professoras, merendeiras, serventes e 

colocou que escola seria cabide de emprego, onde teria gente tomando 

chimarrão sem fazer nada e que ela seria uma fiscalizadora, e que não iria 

mais admitir servente em desvio de função, por que servente era trabalhar no 

seu local e não dentro de secretaria. O vereador Delmar Schanne colocou que 

seria com muita alegria e agradeceu a compreensão dos membros, pois seria 

sabedor das regras para confecção e aprovação do projeto, mas que não 

poderia deixar de registrar a vontade de aprovar a proposta, mesmo que 

problemática, baseados na comunidade escolar. O vereador Leandro Timm 

registrou seu repudio as colocações feitas no decorrer da semana onde os 

vereadores, principalmente os membros da Comissão foram colocados contra 

a população, sendo a segunda vez no ano, pois em janeiro já teriam feito a 

mesma coisa quando da votação do orçamento. O vereador Delmar disse que 

para concluir parabenizou as pessoas que trabalharam como voluntárias 



nestes dias, onde com esta ajuda as aulas foram reiniciadas e estavam em 

andamento até o dia de hoje. O vereador Marcos colocou que esperava que 

estas pessoas realmente fossem voluntárias e não apenas para guardar o lugar 

na fila de chamada e finalizou que a demora na votação do projeto seria única 

e exclusivamente do Executivo pela falta de encaminhamento de 

documentação junto com o projeto. O vereador Evaldir agradeceu aos 

membros da Comissão e em especialmente ao presidente que teria colocado 

em votação. Como não houve mais colocações, o Presidente encaminhou o 

projeto à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 

007/2015, que autoriza o Poder Executivo à contratação emergencial por 

excepcional interesse público e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em 

discussão o vereador Leandro Timm disse que o projeto também seria para 

contratação de médicos, engenheiro civil, arquiteto, operador de máquina e 

com base no parecer jurídico do Assessor da Câmara estariam solicitando a 

aprovação do projeto. O vereador Flamir colocou que conforme o relator teria 

se pronunciado seria mais um projeto de contratação emergencial pelo terceiro 

ano seguido, assim como dos professores salientou o vereador que disse ainda 

desconhecer situação igual ou parecida com a de Arroio do Tigre. Finalizou 

dizendo que para não prejudicar mais o andamento da administração o seu 

voto seria favorável. O vereador Marcos indagou ao colega Delmar se as 

contratações de operadores de máquinas seriam para as máquinas que se 

encontravam paralisadas ou alguma especifica. O colega Delmar que as 

contratações seriam para operadores que estavam classificados no processo 

seletivo e que seriam para operar as patrolas que estariam sem servidores 

especializados. A vereadora Viviane Redin Mergen colocou que então agora os 

vereadores poderiam ir ao pátio da Secretaria de Obras e não seriam mais 

cobrados pela falta de operadores. O vereador Delmar novamente agradeceu 

os colegas pela votação do projeto e colocou que a fiscalização seria válida, 

pois seria um direito dos vereadores. Conclui dizendo que gostaria que os 

contratatos fossem pagos pelo que seria registrado no cartão ponto. O 

vereador Marcos colocou que no caso dos contratos deveria sim ter este 

controle, para se saber ao certo a hora de entrada e saída dos servidores. O 

vereador Delmar corrigiu sua fala dizendo que todos deveriam ser pagos 

assim, pelo cartão ponto, assim a administração teria o controle correto.  Como 

não houve mais colocações o projeto foi encaminhado à votação após o 

intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 008/2015, que autoriza a 

contratação emergencial de Visitadores para o Programa PIM, Primeira 

Infância Melhor, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em 

discussão a vereadora Viviane Redin Mergen, relatora do Projeto disse que o 

objetivo deste projeto é a contratação de visitadores para o programa para dar 

atenção às famílias em vulnerabilidade, com renda de até meio salário mínimo. 



Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi encaminhado à 

votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto nº 009/2015, que 

autoriza contratações temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU 192, no Município de Arroio do Tigre e a leitura do parecer. 

Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen, relatora do Projeto 

disse que seria favorável a contratação deste pessoal em virtude da 

importância do programa para o município, que não seria mais programa de 

cidade grande e sim de cidades menores também. Elogiou a atitude do ex-

prefeito Marciano no empenho pela busca deste projeto para o município. O 

vereador Evaldir colocou que o programa seria muito bom ao município e seu 

voto seria favorável. O vereador Delmar destacou que seriam contratados 

cerca de dez servidores, entre motoristas, técnicos e enfermeiro padrão. O 

vereador Leandro Timm disse que como o programa SALVAR/SAMU prestaria 

um grande serviço a população de Arroio do Tigre, seu voto seria favorável 

apesar da resalva do parecer.  Como não houve mais colocações ao projeto, o 

mesmo foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do 

Projeto de Lei nº 014/2015, que autoriza o Poder Executivo à contratação 

emergencial por excepcional interesse público e a leitura do parecer. Colocado 

em discussão o vereador Marcos Pasa disse que o projeto seria outro dos 

projetos de contratações que faltaria documentação, sendo que foi 

encaminhado ao Executivo oficio solicitando o encaminhando de 

documentação, que não e encaminhamento do impacto e nem da declaração e 

sim uma resposta dizendo que seria dispensável a apresentação do requerido. 

Esclareceu que o disposto na Lei de Diretrizes orçamentárias em seu artigo 

dezesseis já teria sido contemplado na contratação do Inspetor Tributário em 

sessão passada. Finalizou dizendo que o Executivo estaria brincando com o 

Legislativo quando a sua Assessoria Jurídica e na parte administrativa seriam 

sabedores das leis e encaminhavam um projeto com tal justifcativa. Como não 

houve mais colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. 

Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o presidente prorrogou 

a sessão por até mais duas horas e colocou em votação o Projeto de Lei nº 

006/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 007/2015, foi aprovado por oito votos 

favoráveis e nenhum contrario. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

008/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrario. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 009/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis 

e nenhum contrario. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 014/2015, foi 

aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrario. Foi solicitada a leitura 

do Projeto de Lei nº 021/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Suplementar no montante de dezesseis mil reais e a leitura do parecer. 

Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen disse que o projeto 



autoriza a abertura de crédito suplementar para a realização da tradicional feira 

do peixe. Destacou ainda que a feira é conhecida em toda a região e as 

pessoas vem ao município adquirir o produto para a semana santa. Colocou 

ainda que através desta feira o município incentiva a produção e 

comercialização de peixes, artesanato e comidas a base de peixe. O vereador 

Delmar Schanne agradeceu a compreensão dos membros da Comissão que 

aceitaram colocar em votação e destacou a importância do projeto, pois isso a 

Administração poderia planejar melhor a organização da feira com a 

contratação de lonas, banheiros químicos e outras necessidades. Finalizou 

destacando a importância da feira aos produtores, que através de Associação 

estão organizados no evento. O vereador Marcos Antonio Pasa destacou que o 

projeto foi protocolado na tarde desta segunda e como a Comissão reúne-se 

nas segundas-feiras a tarde e por entender que o projeto seria de muita 

urgência tiveram a consciência para analisar e votar no dia de hoje finalizou o 

vereador. Como não houve mais colocações o Projeto foi à votação, onde foi 

aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente 

convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se. “O Presidente 

convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se. “Inicialmente 

minha saudação ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, o nobre 

colega Vereador Ademir Jank, em seu nome a minha saudação aos demais 

nobres colegas Vereadores, Vereadora, também a minha saudação ao nosso 

diretor Senhor Jerson. Também quero dar as boas vindas ao novo servidor 

dessa casa o secretario Senhor Marlon Pasa, nossas boas vindas ao Senhor 

que e a primeira vez que estou ocupando a tribuna para me manifestar também 

nos temos o nosso Assessor Jurídico, o doutor Claudio Puntel dos Santos, as 

nossas boas vindas ao Senhor nessa Casa Legislativa. Quero registrar também 

a presença da Rádio Sobradinho na pessoa da Senhora Elenita, a Rádio 

Geração na pessoa do amigo Cleber Moura, nossas servidoras da Casa, 

Senhora Rosemeri, a Claudia, demais, comunidade que esta nos prestigiando. 

Também gostaria de registrar a presença na noite de hoje do meu Vice Patrão, 

Paulo Jair Halt que representa o CTG Herdeiros da Tradição de Coloninha. 

Quero ser bem breve meus colegas Vereadores e população e dois assuntos 

que me fazem ir para a Tribuna. Primeiro nesse final de semana o nosso 

Município de Arroio do Tigre esteve mais uma vez em festa, Pousada das 

Carretas promoveu o décimo sexto Rodeio Crioulo Intermunicipal, quero dizer 

que foi uma honra para nos Arroiotigrenses juntamente com a patronagem, a 

gente como Vereador conversou com pessoas de outros municípios que vieram 

bolear a perna aqui no nosso município e que bom, que bom poder receber 

essas pessoas que vieram dos mais distantes rincões, que se fizeram presente 

em torno de oitenta e sete equipes de vários CTGs e piquetes do nosso Estado 

do Rio Grande estiveram visitando o nosso Município então nesse momento. 



Quero que fique registrado, quero dar os parabéns ao Patrão seu Bernardi, 

Francisco Bernardi, ao Tiago Drecher também que é o Capataz, as Prendas, os 

Peões, aos Ex-Patrões pela organização desse evento que e um dos maiores 

evento do nosso Município de Arroio do Tigre. Também a gente não pode 

deixar passar em branco sem registrar que ontem dia oito de março, foi o dia 

internacional da mulher, eu sempre digo todo dia é dia da mulher, só que essa 

data a gente tem que lembrar e também tem que ficar registrado que o nosso 

Município de Arroio do Tigre foi representado lá no Município de Lagoa Bonita 

do Sul e por sinal ontem a noite recebi uma ligação da minha colega Vereadora 

Senhora Viviane Redin Mergen que a representante do nosso município de 

Arroio do Tigre, ela conquistou o primeiro lugar lá na passarela, onde ela 

desfilou, que honra para nós, Arroio do Tigre onde foi conquistado através da 

Senhora Silvia Foletto, que representou o Município de Arroio do Tigre e 

também pelo que a Vereadora Viviane me passou conquistamos também a 

melhor torcida que veio o primeiro lugar para Arroio do Tigre, então nesse 

momento eu quero dizer assim que a mulher eu considero a pérola do lar e 

digo todo dia é dia da mulher, então nesse momento em nome da minha colega 

Vereadora Viviane Redin Mergen, Presidente do Partido Progressista de Arroio 

do Tigre em seu nome Vereadora meus parabéns a todas as mulheres que 

estão aqui presente, a todas as mulheres do nosso Município de Arroio do 

Tigre, do nosso Estado e do nosso País. Para finalizar quero desejar uma boa 

semana de trabalho e que Deus nosso Senhor acompanhe a todos nós, muito 

obrigado, um bom retorno a seus lares.” O presidente agradeceu o colega João 

e convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para pronunciar-se. “Inicialmente 

eu quero cumprimentar o Presidente dessa Casa o Vereador Ademir, demais 

colegas, servidores dessa Casa, imprensa escrita e falada. O que me traz aqui 

nessa Tribuna é o pedido de informações ora feito na sessão que muito me 

indigna, nós temos no nosso Município pessoas que cobram atitudes, que 

cobram trabalho de funcionários independente de partido, independente do que 

for funcionários, que vamos citar um exemplo aqui, de repente uma servente 

uma auxiliar que trabalha no prédio da prefeitura, no prédio da Secretaria da 

Agricultura, na Saúde ou em qualquer outro lugar cobram, muito cobram 

também a respeito da corrupção que tão latente também esta no País e por 

outro lado essas pessoas não cumprem, nem se quer o horário quando 

deveriam estar atendendo a população do nosso Município em especial as 

pessoas mais carentes então eu acho um absurdo e de forma muito indignante 

o que os médicos do nosso Município eu quero afirmar que e quase que um 

cartel pelo que eu pude observar e varias pessoas me disseram não adianta tu 

mexer com isso daí que isso não da nada eu acho que isso e um compromisso 

de qualquer um cidadão fazer com que todas as pessoas que recebam, 

independente do tamanho do salário, independente de quem do grau de 



formação dessa pessoa, mas que essa pessoa trabalhe pelo que esta 

recebendo e muito bonito é muito de praxe cobrar os políticos, sempre tem 

gente que diz que todos os políticos não trabalham, mas muitas pessoas não 

querem olhar pros seus  pés, para suas próprias atitudes. Por outro lado 

também quero citar a questão que agora que a Vereadora Viviane lembrou a 

questão dos envolvidos que saiu os nomes, eu quero dizer assim que o Partido 

dos Trabalhadores adotou uma posição de não fazer nenhum pré-julgamento 

de quem quer que seja qualquer um nome, de algum ex-candidato, deputado 

que esta na ativa, uma vez que são apenas acusações, então eu acho que da 

parte de muitas pessoas, eu acho desrespeitoso, as pessoas fazerem um pré-

julgamento dos atos que vem acontecendo, aí então o que eu tinha para falar 

era isso o meu muito obrigado”. O presidente não tendo mais nada a tratar 

marcou a próxima reunião ordinária para o dia vinte e três de março, às dezoito 

horas e encerrou a reunião em nome de Deus.    

 

 

 


