
1309ª Sessão Ordinária
Aos treze dias do mês de outubro 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. Declarada aberta a Sessão o
presidente convidou o vereador Ademir Jank para efetuar a leitura bíblica.
Dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Oitava foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a
leitura das correspondências recebidas e expedidas. Foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Foi lido: Recebidas: Convite para
reinauguração da Escola Waldemar Schanne de Linha Paleta no dia dezessete
de outubro, às dezoito horas e trinta minutos; Oficio convidando para o 21º
Rodeio Crioulo Intermunicipal que acontecerá nos dias vinte e um a vinte e três
de novembro na localidade de Coloninha, dentro das festividades de
aniversário de Arroio do Tigre e aproveitando para solicitar recursos no
montante de dois mil reais para cobrir gastos com a realização, divulgação e
premiação do evento. Expedidas: Oficio do Executivo solicitando que seja
efetuado o restante do depósito dos valores do duodécimo dentro de quarenta
e oito horas; Oficio solicitando o encaminhamento de projeto de
suplementação beneficiando moradores da comunidade de Linha Taquaral
para instalação de um secador de grãos no valor de doze mil e quinhentos
reais. Ordem do Dia: Indicação nº 039/2014; Indicação nº 040/2014; Indicação
nº 041/2014; Pedido de Informação nº 012/2014; Projeto de Lei nº 085/2014 e
Projeto de Lei nº 102/2014. O presidente solicitou a leitura da Indicação nº
039/2014 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa, para que através da
Secretaria de Obras e Viação fosse reformada a quadra da Praça Antonio
Pedro Schuster, localizada na Rua Getúlio Vargas no Bairro Bela Vista, onde
seria necessária a colocação de areia na quadra, reforma e revitalização da
praça.  Após a leitura e presidente colocou que seria encaminhada ao
Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lida a Indicação nº
040/2014 de autoria do vereador Leandro Timm da Bancada do Partido
Progressista, para que através da Secretaria de Obras e Viação fosse feita a
limpeza do poço negro na residência do senhor Dario Bernardy, na Linha
Limberger, devido ao forte cheiro que o mesmo está ocasionando, sendo que
já foram efetuadas várias solicitações junto a Secretaria de Obras e até
momento não foi efetuado nada a respeito. Solicitou ainda que fosse colocado



cascalho na entrada da residência, pois o local serve para os ônibus do
transporte escolar efetuarem o retorno e com as chuvas dos últimos dias
deixou o local intransitável. Após a leitura e presidente colocou que seria
encaminhada ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lida a
Indicação nº 041/2014 de autoria da vereadora da bancada do Partido
Progressista, Viviane Redin Mergem indicando que através da Secretaria de
Obras fosse recuperado o bueiro na localidade de Linha São José, nas
proximidades da residência de Milton Seibert, devido às chuvas terem
danificado o bueiro e as estradas oferecendo perigo ao trânsito de moradores
e do transporte escolar. Após a leitura e presidente colocou que seria
encaminhada ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lido
Pedido de Informação nº 012/2014 de autoria do vereador presidente da casa
solicitando que seja enviada cópia dos balancetes das receitas e das despesas
referentes ao período de janeiro a setembro deste ano. Colocado em
discussão o presidente passou os trabalhos da Mesa ao vice para
manifestar-se. O vice assumindo convidou o presidente para manifestar-se a
respeito do pedido. Foi dito que o pedido seria em razão de declarações do
Prefeito na mídia, sendo que o ocorre em conversas paralelas na cidade que a
situação do município não seria tão boa assim e com isso o pedido de
informação seria para saber a real situação econômica do município. Como
não houve mais colocações foi colocado em votação o pedido que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido projeto nº 085/2014, que
autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Especial no montante de dez mil
quatrocentos e três reais e quarenta e seis centavos e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que os valores
a serem suplementados seriam de superávit de conta bancária e se faria
necessária a suplementação em rubricas dentro do Fundo Municipal da
Habitação. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à
votação após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº 102/2014, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de oitenta e oito mil reais
e leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
disse que o montante recebido é oriundo do Governo Federal através do
Fundo Nacional da Saúde que foi repassado ao Fundo Municipal da Saúde
para dar andamento aos trabalhos do ESF Rural e Urbano no município e visa
a contratação emergencial de profissionais, pagamento de pessoal, diárias,
matéria de consumo, equipamentos e outros serviços visando o fortalecimento
do grupo de apoio a família. 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
085/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 102/2014, também foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente convidou a
vereadora Viviane Redin Mergem para ocupar a Tribuna. “Uma boa noite ao
presidente, os demais colegas as pessoas que nos assistem. O que me trás
aqui na tribuna de hoje é para falar de um assunto muito sério que aconteceu
no nosso município, que é sobre a Secretaria Municipal da Assistência Social,
que no ano de dois mil e doze foi pactuado com o Governo do Estado através
do FEAS, que é o Fundo Estadual de Assistência Social o valor de dezoito mil
setecentos e vinte nove reais para ser executado no ano de dois mil e treze.
Conforme o plano de trabalho de dois mil e doze foi aprovado pelo Governo do
Estado e através da Secretaria Estadual a oficina de conservas e embutidos
para as famílias carentes aqui do nosso município como foco principal, as
mulheres, para que pudesse gerar renda e ajudar nas despesas da família. O
objetivo era a comercialização para ajudar essas famílias vulneráveis nas suas
famílias, então em agosto de dois mil e treze esse valor entrou na conta, então
em agosto de dois mil e quatorze foi devolvido para o Governo do Estado o
valor de oito mil quatrocentos e noventa e três reais com setenta e três
centavos por falta de aplicação do prazo legal da execução do projeto. Então,
isso nos entristece muito porque oito mil reais, acredito eu pra assistência
social que lida com essas pessoas em situação de vulnerabilidade é um valor
muito expressivo e a gente não pode admitir que se perca com certeza por
falta de competência, porque eu acredito que isso é falta de competência das
pessoas que trabalham na assistência social perder este valor. Na
administração anterior nos tínhamos a marcenaria Pinóquio que foi executada
com esse dinheiro desse recurso do FEAS comprando todo o material,
alimentação necessária para desenvolver a oficina, nesta oficina foi dada
prioridade para adolescentes e em turno inverso da escola e foram realizados
lindos trabalhos que foram executados com sucesso, então a gente fica
bastante indignado com essas coisas que estão acontecendo e quando
aconteceu a transmissão de governo desta secretaria também foi repassado
também o plano pra atual secretaria para que fosse dado continuidade para
que no futuro, não acontecesse no município, de o município não apto a
receber o recurso do estado. Então já se perdeu como eu disse do valor de
dezoito mil e pouco já foi perdido oito mil e quinhentos quase e com certeza o
prazo pra aplicação do resto do valor ta se esgotando com certeza vai ser
perdido também, então o município vai ta deixando de trabalhar com dezoito
mil setecentos e vinte nove reais que essas pessoas tem, estão situação de



vulnerabilidade, poderiam ta amanha depois ocupando dessa oficina pra gera
renda pra suas famílias. Outra coisa nos tivemos uma reclamação hoje de uma
pessoa que veio me procurar que é o senhor Valdemar Alves que também é
uma pessoa de extrema pobreza, em uma situação de vulnerabilidade e ele
precisa de um acompanhamento pra fazer uma perícia e essa perícia foi
marcada na Assistência Social  para o dia catorze do dez, as doze e trinta
horas e essa pessoa foi la na Assistência e simplesmente falaram que não
poderiam levar porque era fora do horário de trabalho deles, porque marcaram
esta pericia social neste horário?  Sabendo que não poderiam levar esta
pessoa?  Qual é o serviço da assistência social do município se não é da
amparo pra essas pessoas. A gente fica um pouco triste porque essa pessoa
veio, chegou chorar, é uma pessoa pobre, que precisa ser auxiliada pela
Assistência Social. Também eu gostaria de fazer uma pergunta, deixar no ar,
de repente alguém possa me responder. Quem é a secretária da Assistência
Social do nosso município? Outra coisa que eu preciso falar também é sobre o
que o nosso colega vereador Leomar falou na ultima tribuna do ultima reunião,
em que ele se defendeu, fez uma defesa sobre algumas acusações que
envolvia o MPA, também o deputado Elvino Bohn Gass e também um vereador
do município de Santa Cruz. Conforme o vereador falou foram entregues
panfletos que, diz ele, que eles já sabem aonde foram impressos e assim eu
fiquei eu também tinha recebido os tal dos panfletos, Leomar, mas daí eu fui
me interar mais sobre o assunto e realmente eu vi que não era simplesmente
um panfleto, mas que era uma noticia, uma reportagem que saiu no jornal
Gazeta do Sul, então como a gente usa muito internet eu fui me certificar mais
sobre essa fraude que estava envolvendo o crédito do PRONAF no Rio Grande
do Sul e assim imprimi várias até da RBS, isso estava em todos os meios de
comunicação e assisti terça-feira ou na quarta na minha casa uma reportagem
da RBS. Então assim, é uma coisa bem grave Leomar, como tu tinha dito que
em nenhum momento ninguém acusou o MPA de Arroio do Tigre, mas tem
bastante movimento dos pequenos agricultores de vários municípios
envolvidos nisso, então agricultores do Vale do Rio Pardo, do Rio Grande do
Sul, que dizem que foram lesados pela entidade que representa a categoria na
região, eles fizeram empréstimos do programa nacional de fortalecimento da
agricultura familiar, PRONAF, mas em muitos casos o dinheiro foi parar na
conta da associação santa-cruzense dos agricultores camponeses, ASPAC,
integrante do movimento dos pequenos agricultores MPA. (falha na gravação)
Transferiu o dinheiro para própria conta o MPA, então convencia o produtor a
encaminhar um novo pedido, quando o segundo o financiamento era liberado a
vitima era avisada que o dinheiro estava na conta às transferências bancárias



eram feitas pelo MPA com uso de uma procuração assinada pelos agricultores
juntos com os contratos do PRONAF, então assim tem bastante noticias aqui.
Também tirei de outro site que parte do dinheiro liberado pelo PRONAF parava
nos cofres de uma associação de pequenos produtores rurais também ligada a
um vereador do PT, a Policia Federal investiga a hipótese que parte deste
dinheiro era destinada a campanhas eleitorais. Acho que é algo bem grave que
aconteceu então a gente não pode tentar tampar o sol com a peneira, que
aonde a fumaça tem fogo, assim os valores, bastante a família de Claudio
Muller só ficou sabendo do prejuízo de setenta mil reais quando o banco
começou a cobrar a divida, dois anos após o período de carência. O agricultor,
a mulher e a mãe dele com o nome sujo.  Assim foram muitas pessoas, são
muitas famílias e assim a gente precisa admitir quando acontece as coisas
erradas, mesmo que não seja no MPA de Arroio do Tigre, eu também não
entendi na tua fala daquele dia, quando tu disse que tu sabia da onde tinha
sido tirado as copias, ninguém inventou estas copias Leomar foram tiradas do
jornal, também tu falou que tem outras entidades no município que também
praticam os mesmos atos da mesma forma, tem mas assim, a gente está
diante de um grande escândalo que envolve o deputado federal que foi reeleito
novamente, tem vereador de Santa Cruz do Sul, então assim na minha visão
que quando a Policia Federal investiga é porque o negocio graúdo, conforme
diz aqui também além de Bohn Gass, outros lideres do PT são investigados no
escândalo do PRONAF, no caso não se limita a Santa Cruz, a rede de desvio
atinge todo o estado, investigações interrompidas pela Policia Federal em
Santa Cruz do Sul não abrange apenas lideres do PT ligados ao MPA,como o
deputado Elvino Bohn Gass o caso vai muito além no Vale do Rio Pardo onde
pelos menos seis mil agricultores podem ter sido enganados em desvio de
recurso do PRONAF. Também eles tiveram uma ordem que até pegou a
Policia Federal de surpresa na terça-feira porque eles estavam com sessenta
homens na cidade para iniciar o comprimento de mandato de busca a
apreensão, e por causo das eleições que ocorreriam no domingo eles
conseguiram uma liminar que trancou essa até a eleição, com certeza o nome
dos culpados vai vir a tona, isto envolve muito dinheiro, envolve muitos
agricultores lesados e espero que com certeza aqui em Arroio do Tigre o MPA
é serio, com certeza não ta envolvido mas a gente não pode generalizar, então
temos escândalos sim e não podemos dizer que não é isso, muito obrigado.” O
presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se.
“Inicialmente a minha saudação ao excelentíssimo presidente dessa Casa,
doutor Marcos Pasa, em seu nome a minha saudação aos demais nobres
colegas vereadores, vereadora, o nosso diretor o senhor Jerson, nossa



secretária a senhora Marli, servidores dessa Casa, emissoras de Rádio
Sobradinho, Rádio Geração, Rádio Gazeta, demais pessoas da comunidade
que estão prestigiando mais uma sessão legislativa aqui da Câmara Municipal
do nosso querido  município de Arroio do Tigre. O que me faz ocupar a tribuna
na noite de hoje é o seguinte, primeiro lugar quero agradecer a presença do
senhor presidente doutor Marcos ontem presente na festa do Lagoãozinho,
festa de Nossa Senhora Aparecida e quero dizer aos senhores e senhoras que
fui procurado pelo presidente do CPM da escola Jacó Dickel de Coloninha, o
Senhor Varlei Hagmann e vários pais, inclusive ontem lá na festa sobre o
transporte escolar de Coloninha, ta fazendo em torno de vinte dias, vinte cinco
dias  aconteceu uma interiorização lá na Coloninha onde estava o Senhor
Prefeito, os secretários municipais e professores e pais colocaram a
preocupação com o transporte escolar que está acontecendo na Coloninha,
mais precisamente no Senhor Hugo Hagmann que está van, essa viatura não
oferece as mínimas condições, isso é um relato dos pais eu não andei não
andei nessa van, só que inclusive um motorista falou que vários dias não tem
freio, ta sendo transportado os alunos num gol, nada contra o motorista, o
motorista não tem a culpa, o motorista fica apavorado pega o que pode de
aluno e coloca no gol leva na casa dos pais. A maioria dos pais ai tem que
pegar seus filhos e trazer com os carros deles, então assim ali foi colocado o
prefeito não sabia de nada, ele não sabia do que estava acontecendo, só que
isso faz mais de um ano que está acontecendo isso ai, com essa van, daí o
prefeito pediu para que fosse organizado feito um abaixo assinado que ele ia
conversar com o proprietário dessa van e isso faz mais de vinte dias em torno
de vinte cinco dias e o presidente do CPM me colocou e os pais ontem lá na
festa continua o mesmo problema, que eles não acreditam, não sabem o que
acontece com a vistoria, porque a empresa Bolfe, até quero parabenizar a
outra linha que é terceirizada da empresa Bolfe excelente trabalho deles,
motorista, ônibus de primeira qualidade e eles falam que muito rigorosa a
inspeção a vistoria que é feita e os pais o presidente lá do CPM coloquem que
não entendem como esse carro essa van é feita, esta vistoria e chega lá e já
dá problema”. O Presidente intercedeu e disse. “Se eu não estou enganado
parece que não seria uma van, seria uma Kombi.” O vereador João continuou.
“É uma van.” O Presidente novamente disse. “Então estou enganado, porque
alguém me comentou ontem que era uma Kombi. O vereador João prosseguiu.
“É uma van, então assim a preocupação do presidente do CPM e dos pais é
que não aconteça uma tragédia, tem vários alunos ali que diz que conversaram
com ele e ele diz que é falta de estrada que não tem estrada e daí vai num
lugar, em outros não buscar os alunos, os alunos chegam atrasados. A



preocupação do presidente e dos pais é que seja tomada uma decisão,
prefeito é prefeito é uma autoridade, eu acho que este senhor tem que colocar
uma viatura um transporte melhor ou senão abrir mão, porque têm outras
pessoas que podem colocar. Para finalizar também eu quero dizer que dia
quinze é uma data muito importante, que é uma data consagrada a todos ao
professores e nesse momento eu queria deixar parabenizar todos os
professores do nosso município de Arroio do Tigre, os professores que são da
área estadual também, da escola estadual, que essas pessoas que fazem
parte, que transmitem a educação dos nossos filhos, então meus parabéns a
todos os professores do município, dos municípios vizinhos também. Desejo a
todos uma boa semana de trabalho e muito obrigado pelo espaço.” O
presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para pronunciar-se.
“Inicialmente eu quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas,
imprensa escrita e falada, funcionários dessa Casa e população em geral. Que
se faz aqui presente, quero, vim aqui tão pouco para discutir como bate boca
com a vereadora Viviane, mas eu acho assim vereadora que você como trouxe
várias informações creio ela que todas noticias muito me estranha que essas
noticias saíram numa hora muito oportuna, dois dias antes da eleição, então
como você disse nós não podemos falar sem ter provas e essa questão de
você dizer que tem muitos agricultores envolvidos se olhar em cada dessas
noticias ai tem um fato novo cada desses jornais que você pegou e outra coisa
mais interessante, se fosse um recorte da Gazeta fosse para ser noticias que
fosse para ser espalhada, a Gazeta então ou se tivesse interesse de alguém
com certeza usaram o recorte para fazer isso, então eu quero aqui sair em
defesa do deputado ao qual eu represento e quero dizer que eu conheço e
reafirmo a idoneidade dele e tenho certeza que em momento algum o
deputado Elvino teria necessidade de fazer qualquer coisa pra lesar
agricultores sendo mais ele que é ex agricultor, foi presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Santo Cristo, eu acho que não a necessidade
nenhuma, nem tão pouco dizer que tantos seis mil agricultores foram lesados,
uma vez que você com vereadora também está colocando em cheque o Banco
do Brasil que todas as operações que foram feitas em Santa Cruz e nos
municípios a qual essa Associação que  a senhora se refere que é a ASPAC,
que cujo se eu não me engano até o senhor Flamir ainda é sócio da ASPAC,
então eu quero dizer que não são seis mil agricultores lesados, são seis mil
sócios que essa associação tem e tão pouco se generaliza dizendo que são
agricultores em toda que é parte do município. Se alguém tem algum problema
contra alguma coisa do que aconteceu lá o Banco do Brasil é tão culpado
quanto o que aconteceu, estranho que aparece só dois agricultores pra falar



nas entrevistas e citam-se muitos agricultores e muito mais estranho os meios
de comunicações que foram usados e digam-se de passagem todos de
extrema direita, nenhum de esquerda que é isso que eu acho muito oportuno,
oportuno  também vereadora que a senhora  poderia ter dito que o MPA teve
um papel muito importante na questão da habitação, pioneiro no estado a tal
ponto que tantas entidades aqui no nosso município também se valem desse
programa habitacional, o PRONAF também fomos pioneiros, então em ir
buscar no tempo do Fernando Henrique Cardoso coisa que o MPA é oriundo
da ala rural da CUT a qual as entidades na época não se propunha mais a
ajudar os agricultores, depois quando o MPA começou a crescer muitas
entidades começaram a se espertar, isso não é só no nosso município isso é
em todos os municípios. O MPA serviu de ferramenta numa hora necessária a
fazer valer os direitos dos agricultores na qual as entidades que hora existiam
estavam desacreditadas, agora o MPA não tentou fazer carreira em nenhum
município, digo carreira, não tentou fazer prédios, contratar muitos
funcionários, uma porque pra ajudar a beneficiar os agricultores tem meia
dúzia, agora pra criticar, dizer que quando o MPA comprava feijão e cobrava
cinquenta reais por agricultor ai tinha muito pra ir pra Rádio Sobradinho, para ir
para os meios de comunicação abrir a boca dizer que isso era ilegal, sendo
que quando vende um fardo de fumo em qualquer cooperativa, em qualquer
firma, em qualquer cooperativa eu digo ou vende um saco de soja também é
descontado uma cota parte, isso que eu acho estranho as outras cooperativas
todas podem, a cooperativa que é vinculada que é uma ferramenta jurídica que
o movimento tem necessidade de ter essas ferramentas para trabalhar não
pode, porque é o MPA e contraria muitas pessoas que dizem que o MPA é
uma forma que se organiza, não pode porque com muitas atividades que vem
sendo usados na política há vários anos o MPA não compactua. Essa é uma
forma de denegrir a imagem do movimento, denegrir as pessoas que se
dedicam vários anos, vários dias para trabalhar para os agricultores, então é
notório, é sabido que os lideres do MPA, se vocês forem olharem em vários
municípios nem um deles tem carrões, tem salários de grandes valores, isso
também incomoda, incomoda porque muita gente se pergunta como esses pé
rapados conseguem fazer alguma coisa trabalhando, às vezes de moto, às
vezes de tênis furado, isto ninguém olha, agora quando é para criticar porque
sabem que o MPA em todos os municípios conseguem colocar vereadores,
consegue colocar sem dinheiro, este é o problema que as pessoas avaliam,
este é o problema que pobre não tem vez, pobre não pode fazer isso e não me
refiro a ser pobre, mas a sim ao julgamento que as pessoas fazem então eu
quero dizer mais uma vez vereadora que embora a senhora tem tanta vontade



de divulgar esses fatos que pelo menos faça bom uso dessas informações que
você tem ai se tanto te preocupa que o movimento tenha algum problema, eu
sou do seguinte princípio se tiver problema lá em Santa Cruz  que se apure, se
tiver lá que vai ser apurado, se dizem que o Elvino Bohn Gass está envolvido,
então que se apure, só que o que eu peço é que não façam juízo antes de que
as coisas sejam comprovadas, então deixar mais uma vez ressaltando aqui
que muito me estranha isso ter sido vinculado nos meios de comunicações uns
dias antes da eleição, não é uns dias, é dois dias então pena que não se
lembraram antes  de repente poderiam até ter conseguido derrubar o deputado
Elvino que a vez passada vez acima de mil e quinhentos votos em Santa Cruz 
e agora baixou para setecentos em questão de minutos da para se dizer. Se
for este o interesse das pessoas que tinham algum medo, alguma idéia que ele
fosse fazer muita votação e fosse derrubar umas pessoas na região de Santa
Cruz, muito obrigado.”  Não tendo nada mais a tratar, o Presidente marcou a
próxima reunião ordinária para o dia vinte de outubro, às dezoito horas e
encerrou a reunião em nome de Deus.   


