
1308ª Sessão Ordinária
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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 a todos os presentes para entoarem o Hino
Municipal. Após o presidente efetuou 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 Sétima foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências
recebidas e expedidas. Tribuna Livre. Foi convidado o senhor Diomedes Stieler
Ceolin para ocupar o espaço para falar sobre assunto estradas no município. O
presidente lembrou que o tempo seria de dez minutos conforme determina a
Resolução. “Primeiramente boa noite, quero dar boa ao pessoal que está aqui,
aos vereadores. Eu estou para cobrar, primeiramente as estradas que na
verdade não dá mais, não dá mais para trafegar, é ônibus atolando, é carro
atolando, é carro estragando, de um jeito ou de outro, e estão dizendo que
está bom, o pessoal simplesmente diz que está bom, que está bom, bom, o
pessoal não, os vereadores, ta, os vereadores e não digo todos, mais uns né,
que a poucos dias estive na Sessão aqui e foi debatido sobre as estradas aqui
e teve um vereador que veio aqui e disse que estava bom, que o prefeito tinha
liberado as máquinas para ele e que as estradas estavam boas e que não
tinha nada para reclamar, que foi o vereador Dries, né seu Dries, senhor pelo
disse aqui estes dias que estava boa, então eu tenho aqui para apresentar
para o senhor, não só para  senhor, mas para o povo aqui a foto das nossas
estradas, olha aqui o estado que está nossas estradas, está aqui para todo
mundo ver, não é só um ou dois, é todo mundo, aqui, a estrada da travessa
dos Almeidas adiante da Progresso, fica entre a Progresso e São Pedro que
estrada de roça passa vergonha viu, está aqui para o senhor ver.” O vereador
Evaldir Jacob Dries solicitou um aparte e disse. “Eu só quero te dizer que e
saudar o pessoal que está presente, que eu falei das minhas estradas da
minha localidade, do Sitio Alto, Sitio Baixo e Coloninha, e que estavam em
boas condições, não falei das outras estradas do município, de outras
localidades, se você interpretou mal, não sei, eu pedi as máquinas para as
localidades de Sitio Alto, Sitio Baixo, Coloninha e Sitio Novo e foi todas elas
recuperadas.” O cidadão continuou. “O vereador Flamir Schneider veio aqui e
debateu para mostrar para todo mundo que as estradas do município estavam
ruins, no qual o senhor saiu de lá e veio na Tribuna dizer que estava bom,
então na verdade o senhor não está querendo dizer que são apenas as do
senhor, é geral, pelo menos a da Linha Tigre, Ocidental, Floresta, está
esquecido, a frente de uma empresa do Município que é a Olaria Schneider,
que acho que paga bastante imposto para o município, está detonado,



detonado assim que sai água para todo canto, é valeta, é buraco, é tudo. Hoje
para o senhor ter uma idéia eu peguei o trator do meu vizinho fui lá e desatolei
dois ônibus da empresa Unitur, dois ônibus, e depois mais dois carros para
poder passar na frente da minha casa eu tive que pegar o carinho de mão em
plena chuva e lá e colocar pedras, ta aqui as fotos, depois eu passo para todo
mundo ver, não tenho por que negar. Não me leve a mal mas eu vou dizer para
o senhor que isso não é de agora a chuva, não vou negar que estragou,
estragou um pouco sim, só que isso aqui já vem, o povo ta reclamando de o, e
acho que não vai ser só eu, acho que hoje pode ser só eu mais daqui alguns
dias vai vir bem mais gente aqui. Então só isso que eu peço a vocês, eu não to
cobrando do senhor, to cobrando do nosso prefeito como nosso prefeito ir lá e
cobrar do secretário, eu citei o seu nome por que o senhor saiu do seu lugar,
da sua cadeira e veio aqui dizer que a sua, as nossas estradas estavam boas,
então se o senhor se sentiu ofendido, peço desculpas para o senhor. Eu vou
cobrar do nosso prefeito aqui, para ele cobrar do secretário de obras, e se o
secretário de obras não tiver competência para fazer, que troque que coloque
outro lá no seu lugar, por que nossos carros, nos pagamos, nos gastamos
pneus, gasolina, não gastamos peças e não somos obrigados a andarmos
nestes estradas do jeito que está, por que o lema dele é desafio compromisso
e mudança, mas na verdade ele está detonando com o município, ta
terminando, e não é só as estradas vai ter muito mais podres que vai sair dali
de dentro para o povo ver, muito obrigado, boa noite.” Em seguida foi
convidado o senhor Tiago Bertollo que falou sobre quadra de Lomba Alta.
“Primeiro boa noite a todos. Queria agradecer o espaço da Casa, e estou aqui
para informar aos vereadores a importância do projeto da quadra coberta da
Lomba Alta, que nossa quadra lá, está em péssimas condições de uso, e á
única fonte de laser que temos lá hoje na comunidade. Quero dizer que a
comunidade conta com a aprovação dos vereadores de oito votos a zero, é o
mínimo que a gente espera de vocês vereadores e nossos amigos. Queria me
dirigir aos vereadores da situação e da oposição. Vereadores vocês tem a
obrigação moral e partidária de votarem a favor do projeto. Partidária por que
cada um vocês fez votos na minha comunidade e moral quando tem um
projeto bom a gente aprova, aplaude e corre atrás para melhorar-lo. Eu queria
pedir aos vereadores nominalmente, desculpe os apelidos, porque a gente se
considera amigo e com amigo não tem formalidade. Queria me dirigir a
vereador Dries, dizer que tenho certeza que jamais seria contra a tua terra
natal. Me dirigir ao vereador Schanne, tenho certeza da tua aprovação, ao
vereador Fiúza, conto contigo vereador, com tua aprovação. Ao Tigrinho,
sempre a favor do esporte, conto com sua aprovação. A vereadora Viviane, a
gente se conhece a bastante tempo e eu tenho certeza que tu tem caráter e da
tua aprovação. O vereador Odilar, o senhor sabe da importância de um ginásio
para a comunidade e tenho certeza da tua aprovação. Ao vereador Flamir,
meu amigo, de muito tempo, de MPA, pedimos muitos votos pro Lula juntos, né
Flamir, eu conto com teu voto favorável. Ao vereador Guegue, meu amigo,



parceiro de partido e não espero outra coisa de ti que a tua aprovação. Quero
me dirigir ao vereador e presidente da Casa, Marcos Pasa e dizer muito
obrigado.” Por fim foi convidado o senhor Lourivaldo Wendt para ocupar o
espaço com assunto bíblia sagrada que está representada no Brasão do
Município. “ Senhor vereador, senhor presidente, demais vereadores,
vereadora, assessores e público em geral. Estou trazendo aqui para
comunidade e para os vereadores, de repente o pessoal não se dá conta do
símbolo que tem no brasão da nossa bandeira e que alguns e creio que a
maioria nem conhece a bíblia que esta representada na bandeira. Ela pertence
a família Ensslin e através de um decreto municipal que foi assinado pelo
ex-prefeito Francisco Carlos Ensslin e com a autorização da Câmara de
vereadores ela foi na época instituída no brasão da bandeira. Esta bíblia esta
sendo reformada, então a família decidiu reformar por que é um livro dos mais
antigos do Brasil, ela tem em torno de quinhentos anos, e por incrível que
pareça ela estava a mais de cem anos em nossa região aqui e pouca gente
conhece. Então o objetivo grande também é este livro seja exposto, então com
esta intenção a gente vai mandar digitalizar que através da digitalização a
gente consegue mostrar para o povo. Eu fiquei bastante surpreso quando na
do evento do cinquenta anos de Arroio do Tigre, eu questionei onde estava a
bíblia, por que a gente quis participar do evento dos cinquenta anos, mas na
realidade não teve espaço, me dizeram que tinha uma bíblia lá, eu disse não
tinha uma bíblia, a bíblia que está lá no brasão não é a bíblia da família
Ensslin, então é um livro que na época as folhas foram feitas de trapos de
algodão. Quando nos levamos lá, minha esposa levou lá para reforma, eles
ficaram apaixonados pela qualidade, pelo conteúdo, pelo símbolo deste livro,
por que eles fazem recuperação de diversos livros e nunca viram uma bíblia
deste quilate, eles então se surpreenderam que este livro esta no Brasil, e nos
devemos nos surpreender que este livro está no Arroio do Tigre, não está
atualmente, mas vai voltar. Então isso é muito gratificante e muito importante e
como é escrito em letra gótica, ninguém consegue ler, mas eu minha esposa
que gosta muito de ler e estudar e coisa e tal e disse olha quem sabe vamos
achar alguém que fosse traduzir isso aqui, mas não se preocupe na é livro
todo, porque este livro é muito rico em gravuras e isso não existe mais, estas
gravuras são fantásticas, são incríveis, e nos resolvemos de traduzir uma
pagina, nós pagamos quase quatrocentos reais por uma pagina e que chamou
a atenção foi que nossa bíblia atual, foi atualizada várias vezes na sua
linguagem, de acordo com a época, eu me surpreendi o que eles falavam a
quinhentos anos atrás. Ai comecei a entender o porque do radicalismo de
muitas religiões, ou isso ou aquilo, radicalismo de certos procedimentos por
que na época era assim, só que não estão atualizados e no momento que eu
leio aquele texto que foi traduzido, poxa, eu logo entendi, olha aqui a
atualização para a linguagem de hoje, que se diziam antigamente de maneira
diferente, então são coisas assim que a gente aprende, então é um objeto que
em Arroio do Tigre pode ser usado como usado como um modelo de estudos,



e temos que nos engrandecer com isso, por que eu fiquei muito sentido na
abertura do evento dos cinquenta anos se falou muito em espiritualidade, em
família e coisa e tal e depois eu questionei onde está a maior representação de
espiritualidade da família, não estava lá, e num evento de família lá da região
de Pelotas, nós fomos lá e como fizemos a festa de família lá, no pavilhão do
comando do Exército, nós convidamos o comandante do Exército para estar
conosco e quando foi apresentada a bíblia, ele entrou em pânico, ele disse,
vocês sabem o que vocês tem aqui, vocês tem idéia do que vocês tem aqui, e
nos andava de carro com esta bíblia para cima e para baixo, isso ai é
incalculável o que vocês tem aí, então nós começamos a nos dar conta, poxa,
então agora para levar ela a Porto Alegre, nós tivemos que ter um papel para
transportar ela e a gente não sabia disso, por que ela pode ser um objeto
roubado, não importa quem está com ela, então tudo isso a gente teve que
providenciar. Só para ter uma ideia para a reforma vamos gastar em torno de
dez mil reais, a família vai bancar, mas por que as folhas vão ser lavadas,
vejam só, processo muito grande vai levar uns seis meses para fazer isso e
como a capa é de madeira e couro e um trabalho muito bem acabado, então
vai demorar, mas a família faz isso com muito gosto e por que é um objeto de
muito valor, tem muita história, este livro, então isso que eu queria passar aqui
para a Câmara de vereadores, para a Comunidade, o que está sendo feito e
vamos nos dedicar um pouquinho mais neste detalhe de se gloriar com isso,
divulgar isso, que nos temos isso aqui em Arroio do Tigre, então no momento
adequado a gente vai propor, expor a bíblia, promover um evento, a gente está
se preparando para isso, por que tem coisas ali dentro que é incrível e a gente
não usa e não sabe disso. Então muito obrigado pela oportunidade, até a
próxima.” O presidente agradeceu a presença de todos e lembrou que o
espaço Tribuna Livre está disponível sempre na primeira Sessão do mês. Foi
solicitado a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Foi lido:
Recebidas: Oficio do CTG Pousada das Carretas agradecendo o apoio e
participação nos festejos da Semana Farroupilha deste ano. Ordem do Dia:
Indicação nº 036/2014; Indicação nº 037/2014; Indicação nº 038/2014; Pedido
de Informação nº 011/2014; Emenda nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº
111/2014; Projeto de Lei nº 107/2014 e Projeto de Lei nº 111/2014. O
presidente solicitou a leitura da Indicação nº 036/2014 de autoria dos
vereadores da Bancada do Partido Progressista, para que através da
Secretaria de Obras e Viação fosse recuperada a estrada na localidade de
Cabana Santa Lúcia, Distrito de Coloninha, nas proximidades de Jerônimo Alt
até a residência de Jerônimo Palhano, sendo beneficiados cerca de oito
moradores da linha e a recuperação da estrada geral de Taboãozinho fundos
devido ao péssimo estado de conservação, onde o proprietário da empresa de
ônibus já estaria se negando a fazer o trajeto. Após a leitura e presidente
colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determina o Regimento
Interno. Foi lida a Indicação nº 037/2014 de autoria dos vereadores da
Bancada do Partido Progressista, para que através da Secretaria de Obras e



Viação fossem recuperadas as estradas das localidades de Linha Tigre, Linha
Ocidental e Linha Ressaca devido ao péssimo estado de conservação. Após a
leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme
determina o Regimento Interno. Foi lida a Indicação nº 038/2014 de autoria dos
vereadores da bancada do Partido Progressista para que através da Secretaria
de Obras para construção de uma parada de ônibus na localidade de Linha
Tigre, mais precisamente em frente a residência da família Bonne. Após a
leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme
determina o Regimento Interno. Foi lido Pedido de Informação nº 011/2014 de
autoria do vereador Flamir Schneider solicitando que sejam enviados cópia do
projeto de construção da primeira etapa do ginásio de esportes de Linha
Taquaral e esclarecimentos sobre o recebimento de sete mil e novecentos
reais pela administração em dois mil e sete e dois mil oito como contrapartida
na construção da referida obra. Colocado em discussão o vereador disse as
informações solicitadas ao Executivo são em virtude de duvidas da
Comunidade de Linha Taquaral quanto ao recurso que foi depositado junto a
Prefeitura Municipal que na época foi dito que seria para construção do piso da
quadra e eles aguardam a execução. Disse ainda que o Prefeito já seria
sabedor do fato que foi levantado na Câmara e que ficou de apresentar os
esclarecimentos a comunidade. Finalizou dizendo que anexo estariam cópias
dos valores pagos a administração na época. O vereador Ademir Jank disse
que em reunião na Comunidade de Linha Taquaral o Prefeito teria dito que na
tesouraria apenas existiria apenas um recibo de cinco mil e quinhentos reais.
Foi respondido que em anexo estaria a cópias dos recibos e eles eram bem
claros no seu conteúdo, onde constava a contrapartida para obra do ginásio da
localidade. Como não houve mais colocações foi colocado em votação o
pedido que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lida
a Emenda nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº 111/2014 que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de cento e quarenta mil
reais de autoria dos vereadores Marcos Antonio Pasa e Ademir Jank da
bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro modificando o artigo
terceiro e acrescentando os artigos quarto, quinto e sexto ao Projeto. “Art. 3º O
Poder Executivo Municipal deverá neste exercício financeiro dar início na
realização das seguintes obras: § 1º Construção da quadra coberta na
localidade de Lomba Alta; § 2º Instalação de um secador de grãos na Linha
Papo Roxo (Sítio Alto) e outro no distrito de Taboãozinho. Art. 4º Deverá o
Poder Executivo providenciar na abertura de contas bancárias exclusivas, em
Instituição Financeira Oficial, para o recebimento da transferência dos valores
oriundos do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, que se
encontram depositados em contas bancárias, e que se processará de
conformidade com as apurações de boletins de medições das etapas da obra
ou da instalação dos equipamentos. Art. 5º Os valores a serem suplementados
servirão especificamente para a realização do estabelecido nesta Lei, vedada
a sua utilização para outra finalidade. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de



sua publicação.” Colocado em discussão o vereador Ademir Jank disse que o
repasse de valores do orçamento da Câmara sempre deve ser fiscalizado para
que as obras sejam executadas, citou como exemplo o repasse de verbas para
reforma da escola de da localidade de Lagoãozinho no ano passado e até o
momento não foi executada. Encerrou pedindo pela aprovação da Emenda.  A
vereadora Viviane usando a palavra disse que teria que concordar com o
colega que a Câmara estaria repassando o valor e que se esperava que a
Administração executasse a obra da construção do ginásio e de instalação dos
secadores de grãos e que não acontecesse como no ano passado onde foram
repassados valores para reforma e até o momento não foram executados.
Finalizou dizendo que é integrante de juventude rural e sabe da importância de
uma quadra coberta para o lazer de todos e ressaltou que todos os vereadores
seriam favoráveis e que a parte do legislativo estaria sendo feita, então caberia
a comunidade cobrar de amanhã em diante a execução do projeto pelo
executivo. O vereador Delmar Schanne colocou que seria importante os
vereadores não fiscalizarem somente as obras com recursos repassados na
Câmara e sim de todas as obras e sim tudo que o executivo tem feito e
independente de secretaria. Disse ainda que prefeitos passados deixaram
também de efetuarem pagamentos com verbas da Casa, citou exemplo do ex
prefeito que não efetuou o pagamento da construtora em dois mil e doze,
sendo que o valor foi pago no ano seguinte. Finalizou colocando que o projeto
poderia ter sido votado na sessão passada, mas que devido a emenda
proposta pelos vereadores da bancada do PMDB foi deixada para hoje e acha
válida a abertura de conta bancária exclusiva para esta finalidade, pois se isso
tivesse acontecido em anos anteriores muitas das obras teriam sidos
executadas pelo executivo. O vereador Flamir Schneider destacou que os
valores repassados para as comunidades são economias de todos os
vereadores e que teria a mesma preocupação do vereador Delmar sobre que
muitas vezes os vereadores tem a boa vontade em repassar os recursos, mas
o executivo acaba por não efetuando o repasse. O presidente salientou que
esta é a proposta da emenda que seja dado inicio a obra neste exercício ainda.
O vereador João Odilar Nunes colocou ser favorável ao projeto, disse que o
que for de bom para a comunidade de Coloninha ele desejava a todas as
comunidades e que não iria medir esforços para buscar recursos para
transformar a quadra coberta da localidade em um ginásio de esportes.
Finalizou dizendo que a bancada do partido iria votar favorável a comunidade.
O vereador Evaldir Jacob Dries parabenizou a comunidade de Lomba Alta pela
persistência na construção do ginásio, pois há diversos anos vem sendo
reivindicada e se colocou favorável a aprovação do repasse. O vereador
Leandro Timm também se colocou favorável a proposta. Como não houve
mais colocações foi colocada em votação a emenda que foi aprovada por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido projeto nº 107/2014, que autoriza
o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de vinte e dois mil



trezentos e vinte reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o montante repassado através do
Governo Federal e serviria para cobrir despesas com a contratação de pessoal
e aquisição material permanente para qualificação de pessoas de baixa renda
em conjunto com o PRONATEC através de cursos que beneficiaram diversas
pessoas na qualificação profissional. Como não houve mais colocações, o
projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº
111/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de cento e quarenta mil reais e leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Ademir Jank disse que o valor repassado será para a
construção de uma quadra de esportes na localidade de Lomba Alta e para
aquisição de dois secadores de grãos para a localidade de Linha Papo Roxo e
no distrito de Taboãozinho, sendo esta obra na Lomba Alta muito aguardada
pela comunidade, principalmente pela juventude que não teria local apropriado
para a realização de jogos, treinos e torneios. Finalizou dizendo que os
recursos serão repassados pelo Legislativo em uma ação do presidente da
Casa e de comum acordo com os outros colegas e sugeriu que nos próximos
anos também seja repassado valores para outras comunidades. O vereador
Delmar Schanne salientou que funcionava da seguinte maneiro o
procedimento para o repasse, a Casa oficiava o prefeito sobre a intenção e
este remetia o projeto de lei para a Câmara. Disse ainda que no ano passada
também foram liberados valores da orçamento da Casa para aquisição de três
secadores de grãos. Salientou que seria preocupação de todos os colegas
vereadores a vontade de construção de ginásios e quadras de esportes no
interior, sendo que ele próprio nestes últimos tempos teria conseguido através
de seu deputado federal empenhar mais de um milhão de reais para esta
finalidade e encerrou dizendo que seria totalmente favorável a este repasse. O
presidente colocou que o valor repassado a comunidade não seria apenas da
presidência e sim de todos os vereadores que ao decorrer do ano souberam
economizar e efetuar este repasse para a comunidade de Lomba Alta, de
Linha Papo Roxo e de Taboãozinho. Como não houve mais colocações, o
projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de
Lei nº 107/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 111/2014, acrescido da Emenda
também foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O
presidente convidou o vereador Flamir Schneider para ocupar a Tribuna.
“Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente
nessa noite. Estou me dirigindo a tribuna em primeiro lugar hoje também fazer
um agradecimento, Tigrinho aos eleitores que votaram no deputado Covatinho
e assim como muitos eleitores do nosso município votaram em outros
candidatos que com certeza trarão recursos para o nosso município, então a
gente faz esse agradecimento a todos os eleitores e que bom que a gente ta
num pais democrático aonde a gente decide o rumo do Brasil, do Estado e da



região através do voto. Então queria fazer esse agradecimento especial  a
todos os eleitores do nosso município e da região. Outro assunto que me traz a
tribuna e a situação financeira do nosso município assim como outros
municípios, a grave situação que eles estão passando hoje a gente houve nos
meios de comunicação vários municípios, prefeitos, secretários se
manifestando fazendo cortes, em pessoal, cortes em horas devido a situação
financeira que os municípios  estão passando e o nosso município não foge a
regra também esta numa situação complicada, situação grave financeira e em
cima disso alguns fornecedores começam a nos procurar e a questionar o
porque, a gente sabe da situação grave que o município esta passando, mas o
atraso no pagamento de vários fornecedores do município de Arroio do Tigre
que estão pessoal a dois meses, a três meses sem receber, então em cima
disso gostaria que alguém do executivo nos passasse a real situação
financeira do município se e grave mesmo. Outro assunto que a gente gostaria
de aproveitar o espaço os moradores do Bairro Harmonia gostariam de
questionar ao executivo referente ao projeto de pavimentação da Rua Dom
Guilherme Muller em que fase o andamento que esta o prefeito. O Secretario
do planejamento junto com engenheiro nos deram uma explicação esses dias
mas o pessoal assim mesmo ainda faz um questionamento em que pé, em que
fase se encontra, pela explicação que foi nos dado seria cancelada aquelas
licitações uma delas e o calçamento da rua na saída para Linha Tigre e licitado
novamente o calçamento ai. Também os moradores daquele bairro tem uma
parada de ônibus que caiu, vamos dizer assim caiu a parada de ônibus, eles
gostariam que o executivo reconstruísse a mesma. Já aproveitando, e o
terceiro ponto que eu gostaria de aproveitar o espaço aqui senhor presidente é
referente a uma denuncia que chegou as minhas mãos sobre a contratação de
pessoal aqui na Prefeitura de Arroio do Tigre, uma denuncia grave, áudio,
vídeo como é feita a contratação de pessoas que vão trabalhar junto ao
executivo, então a gente vai fazer a entrega ao senhor para o seu
conhecimento e tomada de providência em cima disso, meu muito obrigado.”
Em seguida o presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para
pronunciar-se. “Inicialmente minha saudação ao excelentíssimo senhor
presidente, Doutor Marcos Pasa, em seu nome a minha saudação aos demais
nobres colegas vereadores, nosso Assessor Jurídico, Doutor Jacó, ao nosso
diretor Jerson, a nossa secretária, senhora Marli, demais servidores desta
Casa, comunidade aqui presente, comunidade da Lomba Alta, Juventude
Decolores, demais pessoas aqui presentes, também quero saudar o
ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores meu colega
vereador que foi por quatro anos, Sidnei Schmidt, representante da Rádio
Sobradinho, da Rádio Geração, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, consultor técnico, senhor José Francisco Teloken, também em nome
da nossa presidente do Partido Progressista, senhora vereadora Viviane Redin
Mergem, a minha  saudação ao presidente do Partido Democrata, PMDB de
Arroio do Tigre que hoje nos esta prestigiando, demais pessoas que estão



presentes. Hoje estou ocupando este espaço para justificar as minhas duas
indicação que foi feita, primeira indicação que eu fui procurado por pessoas da
comunidade de Coloninha mais precisamente da Cabana Santa Lúcia que são
oito famílias que e uma estrada que e do senhor Jerônimo Alt até o senhor
Geromildo Palhano são oito famílias e a estrada se encontra em precárias
condições inclusive o transporte escolar esta passando com dificuldade então
pediram que fosse recuperada, principalmente que se não da pra colocar
patrola fosse uma retro escavadeira ou caçamba para colocar material que já
resolve o problema. Segunda indicação que eu fui procurado por moradores da
localidade de Taboãozinho mais precisamente Taboãozinho fundos inclusive
um motorista senhor Gelci Bolfe chegou lá na minha casa e pediu vereador por
favor, eu vou ter que parar de passar lá porque ta precária aquela estrada
então a gente pede. Também eu recebi da comunidade do Taboãozinho  e ate
faço questão de ler através do senhor Mauro Brixner que no dia doze de seis
de dois mil e quatorze, primeiramente noticia Arroio do Tigre Também será
beneficiado com horas máquinas do governo do estado, o diretor do
Departamento Estadual de Desenvolvimento Urbano, senhor Guido Bander se
encontrou com o prefeito Gilberto Rahkte quando houve assinatura oficial com
o convênio do Governo do Estado que beneficiara o município de Arroio do
Tigre com sessentas horas maquinas para recuperação de quarenta e cinco
quilômetros de estradas de Lagoãozinho, Lomba Alta, Taboãozinho fundos,
segundo o diretor surgiu de uma preocupação do governo do estado em
relação ao escoamento da produção agrícola e o transporte escolar, ele
lembrou ainda que o documento ira beneficiar inicialmente oitenta e seis
municípios. O prefeito Gilberto Rathke salientou que este projeto e uma grande
ação do governo e dará a maior segurança para que os pais mandem seus
filhos para a escola e até para escoar a produção, possibilitando estrada em
boas condições, lembrou ainda que estamos em período bastante chuvoso e
esta ajudando e esta ira proporcionar uma boa recuperação. Mais então aqui o
senhor Mauro Brixner coloca e as nossas horas aonde foram parar, os
vereadores e fiscais do povo investiguem, veja a data deste documento e veja
as nossas estradas, investiguem, então a gente como representante daquela
localidade a gente pede porque a população conversa com o executivo, com a
secretaria de obras e o pessoal dizem que estão esperando essas horas
maquinas, mas eu digo assim enquanto não vir essas horas maquinas eu acho
que tem que olhar com bons olhos pra aquela localidade porque eu lembro
muito bem numa entrevista do senhor prefeito municipal num debate que
acontecer onde ele falou que na administração passada que as estradas de
Taboãozinho eram um verdadeiro carreiros, mas infelizmente eu acho que o
prefeito faltou com a verdade, porque naquela época existia estrada e hoje sim
esta um verdadeiro carreiro e não só no Taboãozinho, mas sim no  município
de Arroio do Tigre. Para finalizar também assim como meu colega vereador
agradeceu a votação do seu deputado, eu queria dizer a todos os meus
colegas vereadores independente de partido num processo democrático onde



todos defenderam a bandeira de um partido, dos seus partidos e trabalharam
para eleger tanto deputado estadual, deputado federal, também governador,
presidente da república e senador e eu não poderia deixar neste momento de
agradecer a grande votação que o deputado estadual Adolfo José Brito fez em
Arroio do Tigre e não só em Arroio do Tigre, mas em toda e região centro serra
e porque não dizer no estado do Rio Grande do Sul, nosso agradecimento a
esses eleitores que acreditaram no sexto mandato do deputado Adolfo Brito e
também gostaria de agradecer as pessoas que confiaram no deputado Jose
Otávio Germano, infelizmente ele não conseguiu chegar lá, só que eu como
vereador que fui em busca de emenda parlamentar e graças a deus fui
contemplado e fui ajudado na minha comunidade de Coloninha e também o
Hospital Santa Rosa de Lima e demais pedidos que a gente conseguiu então
eu tinha o dever de trabalhar para o deputado Jose Otavio Germano e quero
dizer que ele não chegou lá mais muito contribuiu para as obras que aqui tem
no município de Arroio do Tigre, o deputado Jose Otavio caiu em pé porque
deixou a marca registrada no nosso município de Arroio do Tigre, então muito
obrigado a todos e meus parabéns a todos os senhores vereadores e
vereadoras que também trabalharam independente de partido, todos
trabalharam defendendo aquilo que vocês buscam no estado do Rio Grande
do Sul e em Brasília quando vão em busca de emenda parlamentar e agora
vem o segundo turno e que ganhe o melhor para finalizar eu quero agradecer a
deus por tudo que proporcionou nestes dias de campanha com saúde para
mim pra todos os meus colegas vereadores, pra todos os nossos
arroiotigrenses eu quero desejar uma boa semana de trabalho e que deus
nosso senhor acompanhe todos nos, meu muito obrigado.” Em seguida o
Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para ocupar o espaço. “Boa
noite a todos, quero fazer o dom da palavra aqueles que não pude
cumprimentar que chegaram depois, senhor presidente, senhores vereadores,
imprensa falada e escrita que se faz presente. Vou ser breve na Tribuna,
aproveitar algumas colocações que o João Odilar fez como vereador, algumas
informações mesmo não sendo líder do governo posso colaborar um
pouquinho, sei que quanto as hora máquinas as informações que tenho já
existe uma draga na casa do seu Cláudio Silveira, draga essa locada do
Estado pra começar o cumprimento dessas seiscentas horas, de repente um
pouco oportuno essa sua solicitação assim como seu Mauro Brixner bastante
oportuno nesse momento, mas isso faz parte da democracia as pessoas se
oportunizarem destes momentos, então acredito eu pelas poucas informações
que eu tenho assim que o tempo melhorar acho que essas demais máquinas
chegaram e que a prefeitura tenha a contra partida de algumas máquinas para
iniciar o trabalho em Taboãozinho fundos e assim subindo até as demais
localidades. Gostaria também de aproveitar o momento e dizer aos nossos
amigos da Lomba Alta e parabenizá-los sempre que uma comunidade se une
como vocês fizeram essa comunidade vence, se unem independente daquilo
que vão buscar sempre que fiz a minha campanha sempre cheguei nas



comunidades e pedi que as mesmas se unissem em prol de algum vereador
independente que fosse eu ou outra pessoa e que buscasse essa
representação do seu vereador no momento que não a tivesse, trocasse de
vereador. Então vocês estão de parabéns porque se uniram e alcançaram o 
objetivo de vocês. Quero aproveitar também e agradecer os arroiotigrenses
pelo momento democrático que passamos ontem no primeiro turno das
eleições e dizer que me sinto muito honrado apesar de ter ouvido muitas
criticas da minha pessoa nos últimos anos especialmente nos últimos dias
tendo em vista que tenho apoiado pessoas não ligadas ao meu partido saio de
cabeça erguida como sempre fiz em toda a minha vida pois vi  é foi
comprovado que as pessoas, sim cada vez mais estão votando em pessoas
não estão votando em partidos ou seja senhor presidente, as pessoas estão
atentas aqueles aquelas pessoas que representam algumas pessoas, algumas
comunidades, algumas localidades, enfim alguma bandeira e como não
poderia ser diferente o deputado Sergio Moraes reeleito o mais votado em
Arroio do Tigre do PTB, partido que não existe em Arroio do Tigre me sinto
orgulhoso pois tenho certeza que os fumicultores, tenho certeza que o
comércio, enfim todos ou a grande maioria dos arroiotigrenses entenderam
que a reeleição do deputado Sergio Moraes e a reeleição do deputado
estadual Marcelo Moraes deveria ocorrer pra nós é um motivo de satisfação
assim como para o deputado quando eu fiz o comunicado a ele da votação do
nosso município, deputados estes que também é de praxe dizer são os
campeões em emendas em todo o centro serra, deputados que independente
de sigla partidária que estiver no governo apóiam aqueles que querem o
melhor aqueles que querem o desenvolvimento, o crescimento de cada cidade
então pra mim especialmente ao Deco que me ajudou fomos apenas duas
pessoas que organizamos a campanha deles, to de cabeça erguida
independente do que o meu partido pense, independente do que as pessoas
falam, pois acho que fiz o correto e procuro ajudar aquelas pessoas que
ajudam a nós, ajudam a todos pois temos a nossa bandeira e assim
casualmente é a mesma dos deputados. Precisamos sim cada vez mais
fortalecer a fumicultura, pois os outros caminhos estão bastante bloqueados e
precisamos ter estas representações lá na Assembléia, na Câmara dos
Deputados, então quero agradecer mesmo de coração aos eleitores, aos mil
quinhentos e sessenta e seis votos ao deputado Sergio Moraes, mais votado
aos mil trezentos e cinquenta e dois votos do Marcelo Moraes, o segundo mais
votado perdendo apenas para o deputado Brito que aqui dessa terra, dizendo
ainda que o deputado Marcelo triplicou a votação e o Sergio Moraes aumentou
cinquenta por cento, então cada dia mais fico convencido que o trabalho
independente de sigla partidária é aquele que fez precisamos trabalhar sim
cada vez mais independente das pessoas que estão a nossa frente ao nosso
alcance, muito obrigado, uma boa semana de trabalho a todos.” O presidente
convidou o vereador Ademir Jank para pronunciar-se. “Primeiramente quero
saudar ao presidente Marcos, em nome dele os demais vereadores, vereadora



Viviane, secretário Jerson, Jurídico Jacob e os munícipes de Lomba Alta que
bom que vocês estão aqui quando a gente quer uma coisa a gente tem que ir
atrás quero saudar o nosso presidente Lourivaldo, ex-vereador Sidnei Schmidt,
ex-presidente da Câmara, Presidente do Sindicato, consultor técnico, Rádio
Sobradinho e Geração. Que me trouxe aqui eu também queria agradecer
porque eu peguei, eu trabalhei para um deputado, trabalhei para ele devido a
uma doença que deu no nosso deputado Mendes Ribeiro que foi por muitos
anos nosso deputado e trouxe muita coisa pro Arroio do Tigre muita e está
passando uma dificuldade, vocês nem imaginam a situação que está o Mendes
Ribeiro, e ai veio o Alceu Moreira e eu digo vou trabalhar para ti e quero
agradecer em nome do meu presidente, quero agradecer que o Mendes
Ribeiro sempre fazia uma votação expressiva em Arroio do Tigre, o Alceu
conseguiu a gente, visitou poucas casas e conseguiu quase quatrocentos
votos, tinha feito três na vez passada, o Edson Brum passou dos quatrocentos,
trabalhemos eu e o meu presidente, trabalhemos juntos, quero agradecer de
coração esses votos que nós conseguimos e quero dizer mais no centro serra
nós perdemos, quero parabenizar o nosso coordenador, nós perdemos só em
três municípios com o Sartori, que teve gente que eu ia nas ruas aqui o
Guegue teu candidato tem três por cento eu não vou votar nele não vai não
adianta eu disse espera, espera os prefeitos do PMDB os vereadores
começarem a procurar dizer quem é o Sartori, que se o Sartori tivesse
conhecimento de outros que na imprensa eu acho que não ia haver segundo
turno como houve em outros lugares então em nome do coordenador quero
agradecer a todos diziam que a gente não ia fazer quinhentos votos aqui no
Arroio do Tigre, isso disseram pra mim, pro Sartori e quero parabenizar o
Arroio do Tigre e dizer que a gente conta com todos os partidos demais que
não conseguiram e quiserem  migrar com o Sartori que ele está de braços
abertos que o partido do Sartori  ele mesmo diz que o partido do Sartori é o Rio
Grande pode acreditar que esse é um homem sério e quero desejar uma boa
semana de trabalho a todos, meu muito obrigado.” O presidente convidou o
vereador Leomar Fiúza para sua manifestação. “Inicialmente quero
cumprimentar o senhor  presidente e demais vereadores, o Assessor Jurídico
dessa Casa, o diretor Jerson, demais funcionários, a imprensa escrita e falada
e o ex-vereador Sidnei Schmidt, atual primeiro suplente dessa Casa e as
demais pessoas que se fazem aqui presente. Que me trás a Tribuna também
na forma que meus colegas fizeram eu quero vir aqui fazer um agradecimento
aos eleitores do candidato ao qual eu apóie, candidato esse que também
beneficiou o município já com mais de trezentos e cinquenta mil reais para o
hospital, patrulhas agrícolas e equipamentos para o Movimento dos Pequenos
Agricultores, quero dizer também que o meu candidato Elvino Bohn Gass a
poucos dias se não pra dizer dois antes das eleições juntamente com a
organização do MPA de Santa Cruz sofrerão várias acusações e difamações a
que diz respeito ao MPA e que cabe a mim aqui como ex-coordenador no
município, mas também como militante e fazer a defesa do que eu acho justo,



do que eu acho certo, pode até ter em algum município, alguma coisa de
errado, só que nós não podemos fazer mal juízo, com afirmações antecipadas
querendo colocar o nosso candidato e atual deputado federal também no meio
destas questões que envolvem também o Banco do Brasil e dizendo que tudo
ta comprovado então isso não é bem assim e tem tantas outras entidades que
também praticam os mesmos atos da mesma forma autorizados pelo Banco e
não são tachadas mas bem como tava escrito na denuncia como o MPA é o
braço direito do PT então cabe  a direita antiga ditadura do Rio Grande do Sul
que ta no Rio Grande do Sul que a vários anos governou esse país tenta barrar
qualquer forma de expressão, a ser colocada a beneficio do povo a beneficio
dos pequenos agricultores e quero dizer  mais uma coisa no município de
Arroio do Tigre rodaram pelas ruas os panfletos que nós já sabemos aonde
foram impressos, então com certeza as pessoas que fizeram isso tiveram má
fé, interesse que colocam as barbas de molho porque se não for comprovado
nada o quiserem atirarem essa culpa também para o MPA de Arroio do Tigre
que o façam, mas façam bem assegurados de provas e com capacidades
porque poderão sofrer algumas acusações também por casos que vem
acontecendo dentro desse município. Então ao seu João Odilar queria informar
já que em relação as horas máquinas não é horas as seiscentas horas que o
município do Arroio do Tigre vem como o Schanne falou  a draga já ta ai que é
a máquina que vai frouxa o cascalho e os outros equipamentos que vão vir são
caminhões os caminhões não vieram essa semana porque choveu mas a
máquina já está descarregada como o Schanne falou e a prefeitura vai entrar
com as outras máquinas pra espalhar o cascalho e é só o caminhão e uma
draga que vem acho que se eu não me engano são seis ou sete caminhões
que vão fazer o transporte desse material na colocação nas estradas, muito
obrigado.” Por fim o presidente convidou o vereador Evaldir para ocupar o
espaço. “Gostaria de saudar o presidente Marcos e demais colegas
vereadores, vereadora, assessor jurídico, servidores dessa Casa, a
comunidade que nos assiste, a imprensa escrita e falada, presidente do
Sindicato, o ex-vereador Sidnei Schmidt que se faz aqui presente. Também
gostaria de falar um pouco sobre as estradas que estão sendo muito criticadas,
mas só gostaria de dizer também que contra Deus a gente não pode fazer
nada porque tão azarado que nós temos que nós arrumamos as estradas da
Linha Tigre, Ocidental e dá torro de água e estraga tudo de novo, então não é
só no tempo do Gilberto, no tempo do Marciano, no Sitio Novo a comunidade
teve que se unir pra fazer mutirão, o Miro Muniz com setenta e poucos anos
tava lá cavoucando pedra para fazer as estradas, então quero dizer para a
comunidade de Arroio do Tigre que na medida do possível todas as estradas
serão recuperadas, pois agora nós temos máquinas que conseguimos.
Também o que me trás aqui gostaria de agradecer no fundo do coração os
eleitores do deputado Heitor Schuch que era um peixe muito bom de vender a
gente chegava nas casas e falava do Heitor eles diziam, olha Dries não te
preocupa que aqui a família é em peso do Heitor porque também é um



defensor da agricultura, ele é contra como todos os senhores sabem, contra o
emplacamento de trator e defensor do fumo igual aos Moraes. Quero dar os
parabéns pra todos os deputados que fizeram bastante votos aqui no Tigre os
Moraes, ai que o Schanne é um lutador e dá pra ver que o Schanne é bom de
voto também  trabalhou com os Moraes só que o Heitor perdeu somente por
oitenta voto para os Moraes, então eu fico muito feliz por trabalhar para um
deputado que vai representar muito bem e agora o Heitor não é estadual ele é
federal e vai estar em Brasília e as comunidades podem me cobrar que eu vou
fazer igual aos outros vereador que tem deputados em Brasília, que podem
trazer os recursos que nem seu João Odilar, Flamir, Viviane, Tigrinho, o
Leomar e o Schanne conseguiram só que eu não tinha deputado federal agora
eu tenho e as comunidades podem me cobrar que vou representar muito bem
o Heitor lá, uma boa noite a todos.” Não tendo nada mais a tratar, o Presidente
marcou a próxima reunião ordinária para o dia treze de outubro, às dezoito
horas e encerrou a reunião em nome de Deus.   


