
1316ª Sessão Ordinária
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às
dezenove horas e quinze 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 o vereador Evaldir Jacob
Dries 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 Décima Quinta foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências
recebidas. Foi lido: Oficio do Senhor Prefeito Municipal encaminhando para
apreciação o Projeto de Lei nº 129/2014, que autoriza o Município a receber
em doação parte de imóvel destinado à regularização de ruas e de área verde.
Ordem do Dia: Pedido de Informação nº 017/2014; Pedido de Informação nº
018/2014; Veto Total a Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº
105/2014; Veto Total a Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº
121/2014; Veto Total a Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº
122/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos na
Ordem do Dia os Projetos Legislativos nº 008/2014 e 010/2014 e Projeto de Lei
nº 129/2014. Colocado em deliberação do Plenário foi aprovada a inclusão por
unanimidade. Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº 017/2014
solicitando o encaminhamento do relatório oficial das receitas e despesas da
Expotigre, realizada no mês de novembro de dois mil e treze, com respectivas
cópias dos documentos lançados. Colocado em discussão o Presidente da
Casa passou os trabalhos ao vice para manifestar-se. Marcos Antonio Pasa
colocou que o pedido tem por objetivo receber informações oficiais sobre a
exposição, visto que até o momento apenas o colega vereador Delmar
Schanne teria feito um relato na Tribuna sobre os gastos. O vereador
esclareceu ainda que o pedido teria relação com as emendas já protocoladas
junto ao projeto de orçamento para o próximo exercício. Finalizou dizendo que
a justificativa do pedido seria em saber quais seriam os custos e quais os
valores arrecadados com a festa. A vereadora Viviane Redin Mergen colocou
que concordaria com as palavras do colega, visto que no ano passado já teria
encaminhado pedido de prestação de contas e que o colega Delmar teria
apresentado um rascunho, onde constavam apenas valores, sem a devida
comprovação de gastos com entradas e saídas. Disse ainda que em visita ao
Tribunal de Contas o auditor teria perguntado sobre o que seria isso, que não
teria valor nenhum. Concluiu dizendo que sim, que concordava com o Pedido
de Informação em relação à efetiva prestação de contas sobre a festa. O
vereador Delmar Schanne colocou que o pedido seria bem vindo, pois esta
Casa deve sim ter a prestação de contas. Esclareceu que não teria feito a
prestação de contas e sim apenas feito um relato dos gastos que o Executivo



apresentou e que seria costumeiro das administrações passadas a não
entrega de prestação de contas. Finalizou dizendo que isso deveria se tornar
um habito e que no mais tradar fosse remetido a esta Casa a prestação de
contas em trinta dias ou pouco mais e com isso os vereadores podem
responder as pessoas com clareza sobre os gastos e receitas e que sua
intenção seria a de trazer um pouco de esclarecimento sobre os gastos e não
de efetuar a prestação de contas. Como não houve mais colocações o Pedido
foi encaminhado à votação e foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Em seguida solicitou a leitura do Pedido de Informação nº 018/2014
que tem por objetivo solicitar cópia do processo licitatório e cópia do contrato
entre o município e Décio Itiberê Advogados Associados. Colocado em
discussão o Presidente da Casa passou os trabalhos ao vice para
manifestar-se Marcos Antonio Pasa colocou que o pedido seria em virtude que
na sessão passada o parecer jurídico anexo aos vetos totais foram elaborados
pela banca de advogados de Décio Itiberê Advogados Associados e baseado
nisso em consulta no Portal da Transparência não existe todas as informações
sobre as licitações e sobre contratos. Disse ainda que com este contrato o
município teria quatro ramificações jurídicas dentro da Administração dando
suporte ao Executivo e que para ter acesso a estes documentos o caminho
seria o Pedido de Informações, mesmo sendo um poder fiscalizar não seria
permitido a entrada num órgão ou secretaria e fiscalizar papeis, e com isso
todos teriam acesso aos documentos. Como não houve mais colocações o
Pedido foi encaminhado à votação e foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi solicitada ao Diretor a leituras do Veto Total a Emenda
Modificativa nº 001/2014 aos Projetos de Lei nº 105/2014 e 121/2014, parecer
em anexo e também do parecer da Assessoria Jurídica da Casa, pois tratam
de mesma matéria. Colocado em discussão o Presidente da Casa passou os
trabalhos ao vice para manifestar-se e disse que os projetos tratam do repasse
no valor de doze mil e quinhentos reais em cada projeto para aquisição de
equipamentos para secadores de grãos beneficiando agricultores das
localidades de Linha Taquaral e Linha Floresta. O vereador disse ainda que o
Executivo estaria complicando as coisas em vez de ser facilitador do mesmo.
Colocou que sobre o parecer ele diz que o Legislativo não precisa temer nada,
que o Executivo irá aplicar os valores conforme determinava o artigo primeiro
do projeto. Disse ainda que a ideia na emenda aos projetos seria para que o
Executivo realmente de posse dos valores do orçamento da Casa realizasse a
instalação dos secadores nas comunidades citadas, pois seriam beneficiados
diversos agricultores e não apenas um ou dois. Disse ainda que objetivo da
emenda era de engessar o Executivo para que este efetuasse a aquisição e
instalação dos equipamentos, que se buscava o bem da coletividade. Colocou
que o Executivo já poderia estar com os valores no seu orçamento e já poderia
ter aberto a licitação, mas que estaria sendo teimoso e resistente, pois a ideia
seria a de beneficiar os produtores ainda neste ano. O vereador Flamir
Schneider disse que seria contrario ao veto do prefeito, pois entende que valor



é originado de economias de todos os vereadores e por isso caberia ao
Prefeito aceitar e implantar os equipamentos. O vereador Delmar Schanne
colocou que gostaria de deixar claro aos presentes que estaria sendo votado o
veto ao projeto e não da contrariedade do Executivo na construção de
secadores de grãos. Disse ainda que o veto estaria sendo sobre a abertura de
uma bancária especifica para repasse dos valores. Conclui dizendo que ajudou
a aprovar os projetos e que seria contrário aos vetos, mas que iria abster-se a
votação. O vereador Marcos Pasa colocou novamente que os secadores
seriam para as comunidades de Linha Taquaral e Linha Floresta e que estaria
indignado com o Executivo que teria apenas o trabalho de abrir uma conta e
dar seguimento ao proposto, mas que não, a Administração gostava mesmo
seria de complicar e ser contra. Como não houve mais nenhuma colocação o
Presidente colocou em votação o veto total a Emenda do Projeto nº 105, onde
cinco votos foram contrários, dois votos favoráveis e uma abstenção do
vereador Delmar Schanne. Colocou em votação o veto total a Emenda
Modificativa ao projeto nº 121/14 onde cinco votos foram contrários, dois votos
favoráveis e uma abstenção do vereador Delmar Schanne, com isso o
Presidente declarou os vetos rejeitados. Foi lido o oficio de encaminhamento
do veto a Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto nº 122/2014, e
dispensou a leitura dos pareceres, pois tratava de mesma matéria. Colocado
em discussão o Presidente da Casa passou os trabalhos ao vice para
manifestar-se e disse que as razões para rejeição do veto seriam as mesmas
já declaradas aqui, mas esclareceu que o projeto foi aprovado a cerca de um
mês atrás o repasse de vinte e sete mil e setecentos reais destinados para
aquisição de canos de concreto para saneamento básico e escoamento de
águas pluviais nas ruas Willy Hugo Mohr, Rua Francisco Goettems, Rua
Henrique Bernardy e no bairro São Francisco. Disse que estas pessoas
esperam pela obras a mais de anos, sendo que o projeto foi aprovado a mais
de um mês e que agora viria a esta casa um veto total a emenda para não
abrirem uma conta especifica para recebimento dos valores, deixo aqui Minha
indignação, pois nestas localidades não infraestrutura adequada e os
moradores esperam pelas obras e o dinheiro estaria na conta Câmara
esperando apenas o Prefeito efetuar a abertura de conta bancária para
recebimento dos valores. Finalizou solicitando a rejeição do veto. O vereador
Delmar Schanne salientou novamente que os valores são oriundos do
legislativo, que seriam economias da Casa e que o que estaria em discussão
seria o voto ao veto do prefeito. Conclui dizendo que seria imparcial e que
absteria de votar. O vereador Marcos colocou que intenção seria que se
fizessem as obras ainda neste ano e que com este veto o Executivo estaria se
negando a isso. O vereador Leandro Timm colocou que se o Executivo acharia
tão difícil a abertura de conta bancária para recebimento dos valores que não
saberia que dizer que estaria acontecendo por lá. Como não houve mais
nenhuma colocação o Presidente colocou em votação o veto a Emenda do
Projeto de Lei nº 122, onde cinco votos foram contrários, dois votos favoráveis



e uma abstenção do vereador Delmar Schanne. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente solicitou a leitura do Projeto de
Lei Legislativo nº 008/2014, que dá denominação a Rua da cidade de Arroio do
Tigre/RS, de Rua Luiz Adolfo Drescher e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o Presidente passou a palavra ao vice para manifestar-se sobre o
projeto. O vereador Marcos Antonio Pasa saudou os familiares do seu amigo
Lui Drescher e que seria uma pena que não teria conhecido antes esta pessoa.
Colocou que hoje como vereador estaria propondo a denominação de Rua Luiz
Adolfo Drescher, falecido aos setenta e dois anos de idade, uma pessoa pura,
sincera, vereador eleito no mando de dois mil e um a dois mil quatro onde foi
um dos autores da reforma do Regimento Interno da Casa. Conclui solicitando
a aprovação do presente projeto. O vereador Delmar Schanne parabenizou o
colega pela autoria do projeto e também aos familiares desta pessoa que
morou por poucos anos na cidade, mas que para ele em especial por foram
colegas de mandato e que seriam poucas pessoas que conseguira fazer o que
ele teria feito, ser um líder em uma comunidade e poucos anos depois trocar
de município e continuar sendo um líder, achando que dificilmente outra
pessoa conseguiria este mérito. Colocou que o que mais lhe chamava atenção
seria o empenho da palavra, onde o mesmo quando dava sua palavra não
tinha duvida do cumprimento e pediu pela aprovação do projeto como forma de
homenagem ao ex-colega. O vereador Leandro Timm parabenizou ao colega
pela iniciativa do projeto e aos familiares que se encontram no plenário.
Colocou ainda que conviveu cerca de oito a dez anos, e o via como uma
pessoa simples e educada, seria amigo de todos, e por duas vezes ter sido
vereador, uma em Arroio do Tigre e outra em Ibarama, não seria para qualquer
pessoa. O vereador João Odilar Nunes parabenizou o presidente pela iniciativa
e que foi uma pessoa que engrandeceu com muito trabalho o vizinho município
de Ibarama, assim como de Arroio do Tigre. Lembrou ainda que o conheceu
em cancha de carreira e que sempre andava pilchado. O vereador Evaldir
Jacob Dries colocou que foi grande amigo seu e que com esta homenagem o
seu nome jamais seria esquecido. O vereador Marcos colocou que a rua está
situada no Bairro Industrial, a segunda rua paralela a Rua João Thomaz
Drachler e seu inicio é na Rua Geraldo Scotta e termino na Rua Leopoldo
Rech, mais precisamente a rua de acesso ao parque ou cemitério. Como não
houve mais colocações o Presidente reassumiu os trabalhos e colocou em
votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
lido o Projeto de Lei legislativo nº 010/2014, que dá denominação de rua a
cidade de Arroio do Tigre/RS, de Rua Genézio Dalberto e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o projeto o vereador Delmar Schanne disse que o
senhor Genézio foi servidor municipal por vinte e sete anos, sendo conhecido
pelo Genézio da ambulância. Disse que sempre que for possível seria justa a
homenagem a qualquer pessoa que desempenhou um trabalho honesto e
produtivo, onde na época as dificuldades foram vencidas com a união de
todos, principalmente na área da saúde por esta pessoa. Conclui colocando



que esta rua estaria localizada a esquerda da revenda de motos do Bispo,
iniciando na Rua João Thomaz Drachler seguindo até o limite do perímetro
urbano. O vereador João Odilar Nunes também parabenizou o colega Delmar
pela iniciativa em lembrar desta pessoa, que conheceu quando o servidor foi
operador de máquinas e a Secretaria de Obras ficava acampada na localidade,
onde os moradores providenciavam o café da manhã, o almoço , a janta e o
pernoite. Conclui dizendo que o homenageado salvou muitas vidas como
motorista da ambulância. O vereador Delmar corrigiu dizendo que seria a
primeira rua após a Rua Geraldo Scotta, sendo a sequencia da Rua
Esperândio Dalberto. Como não houve mais colocações, o presidente colocou
em votação onde o projeto foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. O presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura do projeto de lei
nº 129/2014, que autoriza o Município a receber em doação parte de imóvel
destinado a regularização de ruas e área verde e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do projeto
disse que o projeto prevê a regularização das ruas, pois a legislação determina
que estas devem estar em nome do município. As ruas estão localizadas nas
proximidades do Parque Municipal de Eventos e segundo o vereador serão
asfaltadas necessitando que estejam em nome do município. O vereador
Delmar Schanne colocou que as ruas que serão asfaltadas são a Rua Luciano
Garbin, Rua E e a Rua Luiz Emilio Konrad com recursos do Governo do Estado
Como não houve mais colocações foi encaminhada a votação, onde foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Solicitou ao diretor que
fosse feita a leitura das chapas que concorriam a Mesa Diretora da Câmara
para o exercício de dois mil e quinze. Chapa um. Presidente: Viviane Redin
Mergen, Vice-presidente, Flamir Schneider, Primeiro Secretário, Leandro Timm
e Segundo Secretário, João Odilar Nunes. Chapa dois: Presidente, Ademir
Jank, Vice-Presidente, Evaldir Jacob Dries, Primeiro Secretário, Leomar
Guerino Fiúza e Segundo Secretário, Delmar Schanne. Em seguida procedeu
na votação secreta conforme determina o Regimento Interno. O vereador
Ademir Jank solicitou que a votação fosse aberta. Colocado em deliberação do
plenário foram sete votos favoráveis e um contrário. Colocada em votação a
chapa vencedora foi a número dois por cinco votos favoráveis e quatro
contrários. O presidente declarou vencedora a chapa dois e empossada a
partir de primeiro de janeiro de dois mil e quinze. Foram indicados os nomes do
novo Presidente, Ademir Jank, Leomar Fiúza e Delmar Schanne para compor
a comissão representativa no período de recesso da Casa. Tribuna. O
presidente convidou o vereador Leandro Timm para pronunciar-se na Tribuna.
“Senhor presidente, demais colegas, diretores, assessores desta Casa,
imprensa escrita e falada. Quero aqui parabenizar o colega Ademir Jank , o
Guegue, que o senhor tenha sucesso no próximo ano de dois mil e quinze que
é o ano do teu partido. Guegue que conduza bem esta Casa e que deus te
ilumine neste teu novo caminho. Quero ler um oficio da AJURATI, Associação
da Juventude Rural de Arroio do Tigre. Prezado senhor com satisfação que



venho cumprimentar vossa senhoria na oportunidade que vimos por intermédio
deste agradecer o apoio dos vereadores e principalmente do presidente da
Câmara Municipal  de Vereadores de  Arroio do Tigre, Marcos Antonio Pasa
pelo auxilio no recurso destinado pela realização da olimpíada rural e a seção
de veiculo para busca de recurso proveniente da FUNDERGS. Ainda
salientamos a importância da parceria que estimula o relevante trabalho
realizado com a juventude rural desse município que contribui para a formação
de pessoas   e cidadãos e desde de já agradecemos e reiteramos o voto de
estima e consideração, Carlos Joceli da Silva, presidente da AJURATI. Depois
eu  entrego em mãos para o senhor, da mesma forma que no ano passado eu
agradeci também ao Schanne pela cedência do carro quando fomos por várias
vezes a Porto Alegre e esse ano não foi diferente. Ao amigo e colega Dries
duas ou três sessões passadas, Dries o Senhor veio com um relatório de
dinheiro que está nos cofres públicos de sete milhões, quase oito e quero dizer
para o senhor que eu não sou contra a administração, não sou contra ninguém
e espero que esses recursos sejam aplicados e se serão aplicados eu vou vir
aqui parabenizar vocês e a administração municipal eu não sou contra o Arroio
do Tigre só que eu e o Flamir temos de recurso meio milhão e o Schanne
quase trouxe um milhão, o Leomar trouxe, todos os vereadores trouxeram vai
fazer aniversário e a coisa não está andando, então nós esperamos Dries e eu
torço por isso apesar de nós ser politicamente inimigos,  mas não rivais, mas
eu torço para que Arroio do Tigre caminhe num caminho brilhante em dois mil
e quinze também quero aqui a todos os colegas vereadores, munícipes que
nos assistem desejar um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo que Deus
ilumine e conforte o caminho   de vocês um abraço”. O presidente convidou a
vereadora Viviane Redin Mergem para ocupar o espaço. “Senhor presidente,
demais colegas, gostaria de parabenizar o presidente da casa a partir de dois
mil e quinze Ademir Jank que tu conduzas essa Casa, como ela vem sendo
conduzida, no mandato do Delmar e no mandato do Marcos. Também
agradecer o Marcos por esse ano que se passou e pela cedência do carro por
várias vezes que precisamos e também sempre estava a disposição para
quando a gente precisava conversar e tirar alguma dúvidas. Gostaria também
hoje já que se faz presente o secretário de obras, como o Dries diz que eu
nunca agradeço quando fazem as coisas que eu peço, hoje eu preciso
agradecer ao secretario de obras, Claudio Freitas porque no mês de setembro
eu fiz uma indicação para que fosse recuperada a ponte de ferro e no mês de
novembro eu refiz a indicação porque ainda não havia sido recuperado a
ponte,  e a poucos dias a trás foi feito a recuperação e a gente sabe que a
ponte de ferro ela dá a ligação ao Balneário Hermes que agora tem a  época
de veraneio e muitos carros passam por aquele local, então muito obrigado
secretario pela recuperação da ponte e também da recuperação da estrada
que dá ligação ao Balneário Hermes. Também gostaria de cumprimentar os
familiares do Luiz Adolfo Drescher que estão presentes e eu na hora da
denominação de rua não me pronunciei deixei para este momento então a



gente também conhecei ele e em nome da bancada do PP a gente parabeniza
vocês, porque isso também é uma dedicação, uma dedicatória a ele que foi
uma pessoa muito importante para o nosso município, tanto também para o
município de Ibarama, então parabéns a vocês, o nosso cumprimento a vocês
da bancada do Partido Progressista. Gostaria também de dizer Ademir que
bom que tu vai ser o presidente da Câmara que com certeza lá no Taquaral
eles também vão ficar muito contente, porque nós temos uma polemica lá de
uma quadra coberta  que  muitos anos  e já se passou dois anos da tua
administração, do teu prefeito, da tua coligação e nada foi feito ainda lá, então
eu espero que tu também se empenhe bastante para ser finalizada aquela
quadra ou ginásio como queiram falar então e também do secador de grãos o
recurso da Câmara que foi repassado para administração para fazer aquele
secador de grãos lá para aquela comunidade porque a gente não pode admitir,
Ademir que dois anos se passaram e as promessas vieram desde o primeiro
ano que seria concluída, seria concluída e até hoje ta lá uma comunidade que
tem uma juventude  enorme, uma juventude que é a expressão na nossa
olimpíada rural sempre fica pleiteando ali o primeiro ou segundo lugar da
classificação geral e ela não tem uma quadra adequada  para fazer seus
treinos. Então Ademir peço isso para que tu lute com tua comunidade para dar
a conclusão naquela quadra coberta. Quero desejar a todos um Feliz Natal e
Prospero Ano Novo, que o ano de dois mil e quinze seja repleto de obras
concluídas no nosso município e gostaria de falar mais uma vez no calçamento
da Vila Progresso que quando fui eleita uma das minhas primeiras conversas
com o senhor Prefeito foi do calçamento da Vila Progresso e até hoje se
passaram dois anos, isso é a metade de uma administração e até hoje não foi
dado a conclusão daquele calçamento, então os munícipes daquela
comunidade estão, esperam ansiosos, por esta conclusão. Uma boa semana a
todos e muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes
para pronunciar-se. “Inicialmente a minha saudação ao excelentíssimo senhor
presidente desta Casa, Doutor Marcos Pasa, em seu nome a minha saudação
aos nobres colegas vereadores e vereadora e também gostaria de lembrar na
pessoa do Assessor Jurídico, Doutor Jacó, o nosso diretor senhor Jerson,
nossa secretária, senhora Marli, as funcionárias desta Casa, as emissoras de
rádio, na pessoa da Magali, representando a Gazeta, Cleber Moura,
representando a Geração, Marcelo Dahlke a Rádio Sobradinho e Jacuí FM,
demais pessoas da comunidade, diretores, ex-vereador Dorvalino da Silveira,
família do seu Luiz Adolfo Drescher, enfim a todos os senhores e a todas as
senhoras, juventude que estão prestigiando mais uma sessão ordinária da
nossa Câmara Municipal de Vereadores. Inicialmente eu quero parabenizar na
pessoa do senhor Ademir Jank que a partir do ano de dois mil e quinze
ocupara o cargo de presidente desta Casa, assim como o vice-presidente, meu
amigo Evaldir Jacob Dries e também o amigo Leomar Guerino Fiúza e nobre
colega vereador Delmar Schanne, quero desejar sucesso neste mandato da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores e também não poderia



deixar de parabenizar a minha colega vereadora, presidente do meu partido,
Partido Progressista, por colocar seu nome a disposição, meus parabéns
vereadora Viviane e é a democracia. Também eu não poderia deixar de
registrar que fique registrada nesta Casa a indignação das pessoas,
principalmente da Coloninha, quero registrar que aconteceu no temporal no
início do mês de outubro, só que ali foi destruído o acesso a sala de aula da
Escola Jacob Dickel e até o momento se passaram dois meses e pouco e não
foi refeito, inclusive me chamou a atenção hoje, meu colega vereador Evaldir
Jacob Dries o senhor é testemunha o problema que está acontecendo na
Escola Jovino Ferreira Fiúza, também está descoberto, os professores para
passarem se molham, os alunos e não sei que está acontecendo, seria pouco
trabalho para refazer a cobertura e até momento não foi feito assim como  a
minha indignação também é com os abrigos de ônibus que eu como vereador
eu fiz vários pedidos várias indicações pedindo que fosse  feito abrigo de
ônibus nas localidades do Palmital, enfim Taboãozinho varias localidades e
não fui atendido e esses abrigos de ônibus eu não sei porque foi na
administração do Marciano e Vanderlei que fizeram, fizeram mas com o
dinheiro de cada um dos munícipes Arroio Tigrenses e até o momento não foi
colocada a cobertura inclusive teve um senhor um morador lá que se reuniram
e refizeram eles pegaram e colocaram a cobertura porque ali os filhos dos
moradores esperam transporte escolar e tem mias um outro abrigo de ônibus
que está jogado e uma invernada isso é dinheiro publico de todos os cidadãos
Arroio Tigrenses e agora esses dias me chamou a atenção que tinha vários
alunos esperando o transporte escolar e varias crianças de guarda-chuva e a
cobertura está ao lado ali é só recolocar ali novamente então é a minha
indignação e a pergunta de varias pessoas que ali passam o que está
acontecendo será que o prefeito vice-prefeita e secretários não passam ali
para ver o que é que tem que ser feito também eu quero que fique registrada
nessa Casa que hoje o secretário de obras, Senhor Claudio Freitas, o Paulinho
também se encontra, que eles não estavam presentes quando eu fiz um
agradecimento de estrada que foi feito para o nosso rodeio da Coloninha ficou
boa a estrada só que as pessoas vieram me questionar da Linha dos Brum, da
Linha Palmital porque não foi  feito aquela estrada se a patrola ficou vários dias
na propriedade do Senhor Mario Puntel, não sei porque ficou ali essa patrola e
porque essa patrola não foi lá e fez a estrada desses moradores são vários
moradores a estrada da Linha Palmital e estrada que dá acesso a Linha dos
Brum, para os senhores entender entrando ao lado do prédio do Senhor
Delmar Schanne que tem vários moradores ai e se encontra em péssimas
condições e as pessoas estão puxando pedras e colocando até  com o
enrelador ali que da acesso também a propriedade do Senhor Alcides de
Oliveira. Também a minha preocupação é com o nosso ginásio de esporte lá
da Coloninha que a primeira etapa foi concluída na administração do Marciano
e do Vanderlei e ficou a segunda etapa tem mais duzentos mil, mas a minha
preocupação é que da maneira como vem sendo conduzido já faz dois anos e



muito pouco foi feito nesse ginásio, já faz dois meses e até esses dias meu
colega vereador Evaldir colocou que estavam trabalhando, no outro dia me
chamou a atenção eu fui lá ver não tinha ninguém trabalhando lá na
construção da segunda etapa, então a minha preocupação é porque a gente
batalha, todos os vereadores lutam para conseguir um recurso para suas
localidades do município de Arroio do Tigre e a minha preocupação é que lá
tem material tem cimento, tem brita e a nossa juventude quer praticar esporte e
não consegue porque não foi concluído aquela obra, também a minha
indignação assim o na Linha Palmital foi perfurado um poço artesiano, foi feita
a analise da água, foi canalizado, foi feita a parte elétrica e só está faltando os
canos inclusive passou por essa Casa a aprovação do valor. No mês de
setembro aconteceu uma interiorização no distrito da Coloninha com o Senhor
Prefeito, secretários diretores, se encontravam presentes a comunidade
também e ali foi questionado até o Senhor prefeito colocou e eu perguntei,
‘senhor prefeito até o Natal dá para prometer que está água vai estar pronta?’
Sim vai ser concluído, os moradores terão água em suas casa, as torneiras
tudo vai ter até o momento não tem nada feito pessoas da Linha Palmital estão
esperando está obra, graças a Deus que não tem faltado água chuva senão o
problema era muito grave. Também a nossa escola Jacó Dickel tem um projeto
de ampliação o projeto está pronto era para ser iniciado no primeiro ano se
passou dois anos e os pais os professores os alunos estão esperando por
essa obra lá que vai ser muito útil para Coloninha. Também quando ando ai na
rua os moradores dos bairros, das vilas me perguntam vereador o que está
acontecendo a iluminação pública aqui nos nossos bairros, não tem está tudo
apagado, meus colegas vereadores são testemunhas por varias indicações
que foi feito pedindo para a recuperação, então fica o alerta porque está ai o
final  mas no ano de dois mil e quinze seja olhado com bons olhos a
iluminação publica aqui da nossa cidade e também do interior porque hoje os
moradores estão colhendo os seus fumos as estufas e as pessoas trabalham
até umas horas da noite e tem muita fluorescente que não está funcionando
que estão queimadas. No município de Arroio do Tigre também as pessoas
pedem muito as fontes drenadas que muito pouco foi feito no município de
Arroio do Tigre então a gente está alertando para esse ano de dois mil e
quinze seja olhado com bons olhos para que seja feito mais fontes drenadas
no interior do município de Arroio do Tigre e também estou alertando
novamente estou sendo cobrado pelos moradores dos bairros, vilas, uma
promessa que o senhor prefeito prometeu da construção dos sonhados
apartamentos nos bairros e nas vilas aonde a gente anda os moradores vem e
cobram, vereador o que vocês estão fazendo, nós estamos esperando, então
mais uma vez eu estou cobrando o senhor prefeito municipal porque aquilo
que eu coloquei o ano passado ninguém é obrigado a prometer mas é
obrigado a cumprir aquilo que promete para finalizar eu quero desejar um feliz
e abençoado Natal e um prospero  ano novo a todos os senhores colegas
vereadores senhora vereadora Viviane a comunidade do nosso município de



Arroio do Tigre e as demais pessoas que estão prestigiando está sessão e fica
o convite a prestigiar a partir do ano de dois mil e quinze uma boa semana de
trabalho e que Deus nosso senhor ilumine o senhor a senhora e as famílias de 
cada um de nós  Arroio Tigrenses muito obrigado. O presidente prorrogou a
sessão por até duas horas. O presidente convidou o vereador Ademir Jank
para ocupar a Tribuna. “Primeiramente quero saudar o presidente Marcos, em
nome dele os demais vereadores e colega Viviane foi uma satisfação Viviane
você concorrer vou sempre continuar sendo, saudar o assessor jurídico em
nome dele toda a equipe da Câmara, imprensa escrita e falada meu vizinho
que até que enfim apareceu Renato, Lisério, Quingo, presidente do meu
partido Lourivaldo, ex-vereador Edemar Guilherme Drachler, Presidente do
Sindicato, Cebinho e em especial a família do Luiz Adolfo Drescher conheci o
Luiz Adolfo Drescher, em rinha de galo sei que até gostava muito quando eu ia
às rinhas de galo eu via ele faceiro, sempre faceiro nas rinhas de galo. Quero
cumprimentar o Paulinho, diretor, o Claudio já não se encontra mais em
especial. Hoje eu quero agradecer os meus colegas vereadores da minha
coligação nos últimos dias eu ouvia tanta picuinha que as vezes eu pensava
mas o que é isso, então hoje eu quero agradecer em especial a eles e assim
nós temos bastante gente e eu acho que todos vão  ocupar a Tribuna os
colegas quase todos eu quero desejar um feliz Natal a todos vocês e um
prospero Ano Novo a todos que as pessoas tem que ter um pouquinho mais de
compreensão uns com os outros nós não podemos ser feliz se quem está do
nosso lado não está feliz eu acho que nós só somos felizes se por exemplo eu
só sou feliz se quem ta do meu lado está feliz e quero finalizar desejando uma
boa semana de trabalho a todos vocês e um bom retorno. Muito obrigado!”. O
presidente convidou o vereador Delmar Schanne para ocupar o espaço. “Seu
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, demais,
comunidade que nos assiste, funcionários dessa Casa. Primeiramente quero
cumprimentar o senhor, senhor presidente que nesse ano de dois mil e
quatorze no qual o senhor esteve a frente dessa casa legislativa pelo trabalho
que o senhor tem feito com a sua Mesa Diretora, com os teu funcionários o
qual com certeza sempre será lembrado pelos munícipes de nosso Arroio do
Tigre. Segundo lugar quero parabenizar meu amigo Ademir Jank, o Guegue
pela prontidão de se colocar de candidato e fazer parte dessa democracia,
democracia na qual uns vencem  os outros não são vencedores, pois fizeram
menos votos, dizer a você Guegue, pra mim me torno mais alegre a partir de
hoje por fazer parte dessa Mesa Diretora o qual você me convidou e que tenho
certeza que seus familiares no qual seu irmão Marcos, o qual você menciona
sempre assim como a comunidade de Linha Taquaral, assim como toda a
comunidade de Arroio do Tigre, vereador Ademir Jank o senhor será
presidente a partir de agora será o presidente de todo o Arroio do Tigre, o
senhor estará representando a todos e a todas os munícipes do nosso
município e o qual pelo que eu te conheço pela tua simplicidade agricultor
como és eu tenho certeza que dentro das tuas possibilidades, o qual eu



acredito muito e tenho certeza pelo conhecimento que tenho você fará com
justiça fará, com muita hombridade que eu sei que isso você tem, meus
parabéns de coração desse amigo que vos fala e tenho certeza que também
os demais colegas vereadores que aqui assistem. O motivo que me traz aqui
nessa tribuna, mais um motivo de felicidade dos quais recebi a informação
nessa ultima semana que tive quinhentos e cinquenta mil reais incluídos no
orçamento do ano que vem pelo deputado Sergio Morais apoiado pelo
deputado Marcelo Morais, valores esses garantidos para o esporte e para o
calçamento de nossa cidade, os vereadores podem me perguntar porque não
é colocado da onde será destinado, pois bem, pelo que ouvi dos deputados
essas verbas serão impositivas nas secretarias e não mais para os municípios
tendo em vista que muitas vezes não se destina lá em fevereiro o valor por
exemplo para Arroio do Tigre o valor de trezentos mil reais para o esporte
chega ai no município do Arroio do Tigre e o município está no CADIN e não se
consegue contratar essas obras, essas obras, esses valores muitas vezes são
perdidos pelos deputados, pois quando muitos municípios não se encontram
adimplentes, ficando inadimplente o deputado não consegue mais reverter 
para outro município, então me deram a garantia que a partir de fevereiro
estaremos trabalhando sim para as comunidades as quais eu já tenho pré
selecionadas que receberá trezentos mil reais para o esporte e também os
duzentos e cinquenta mil reais os quais eu quero realizar um pequeno sonho
que tenho de calçar alguma comunidade no interior especifico de primeira mão
a tendência de calçar as proximidades do salão e da escola de Linha Ocidental
e provavelmente na Linha Coloninha é claro que depende de algumas
aprovações dessa Casa pois essa verba ela momento foi cadastrada para
parte urbana onde precisa fazer alguns ajustes para o interior para que possa
torná-la, mas isso com certeza com a compreensão do Executivo com a
compreensão dos demais vereadores a gente vai trabalhar os tramites legais e
a partir do ano que vem para que possamos sim agraciar esses nossos Arroio
Tigrenses com mais de quinhentos e cinquenta mil reais e quais também
espero que dois mil e quinze seja um ano de obras de mais obras no nosso
município e também estradas que nosso município possa ter de ponta a ponta
estradas seja agraciado com estradas o qual infelizmente nesse ultimo ano
não posso concordar, mesmo fazendo parte da situação pois as dificuldades
foram muitas, estão sendo muitas infelizmente para nós vereadores as
cobranças são bastante, mas somos da situação e procuramos atender o
pedido dentro da medida do possível e esperamos que no ano que vem seja
melhor e mais digno para as pessoas que realmente pagam seus impostos e
querem ter o seu melhor e para nós vereadores com certeza sempre estamos
buscando o melhor e o melhor para nós e o que é melhor para todos os Arroio
Tigrenses na sua maioria, para encerrar também quero desejar a todos um
feliz Natal cheio de muita alegria muita felicidade para todos e seus familiares
desejar também que o dois mil e quinze seja melhor que dois mil e quatorze
isso eu peço da minha parte pessoal porque para mim foi um dos piores anos



dois mil e quatorze onde  tive a infelicidade de  tomar a maiores rasteiras
pessoal da minha vida então uma decepção muito grande que eu tive nos
últimos dias e porém tenho certeza que Deus é maior e como diz minha
esposa fecha uma janela, abre uma porta acredito em Deus  acredito nos
meus amigos e tenho certeza que   o ano de dois mil e quinze vai voltará a  ser
normal a gente pode ter novamente um ano de alegria, alegria está que
infelizmente para mim nos últimos dias não tem sido que não tenho agraciado
então tenham todos uma boa semana.” O presidente convidou o vereador
Evaldir para ocupar o espaço da Tribuna. “Primeiramente quero saudar o
presidente dessa Casa, Doutor Marcos Pasa e lhe dar os parabéns por tão
bem que desempenhou suas funções desta Casa, meus parabéns e também
meus parabéns para o meu presidente, o Guegue que eu vou  estar do teu
lado o que eu puder te ajudar pode contar comigo e sim com a graça de Deus
nós vamos comandar essa Casa com muito orgulho, também quero saudar os
demais colegas vereadores, vereadora Viviane, que tu sabe que um ganha
outro perde, mas meus parabéns por tu colocar teu nome a disposição perdeu
com alegria e é a mesma Viviane que eu sempre conheci, meus parabéns,
quero saudar também as pessoas  que trabalham aqui, nossos colaboradores
dessa Casa, a imprensa escrita e falada, a comunidade que nos assiste, o
ex-vereador Dorvalino, seu Edemar, o diretor Paulinho que se faz presente,
então é um orgulho grande vocês estarem nos assistindo. Eu como
vice-presidente até gostaria de ficar no lugar do Tigrinho mais em baixo, ali,
mais estou sempre nessa mesa de cima e o que ta no meu alcance podem
contar que eu sempre vou lutar não pela coligação, mas sim pelo povo de
Arroio do Tigre que o que está no meu alcance podem contar que o ano de
dois mil quinze já que é o ano do Guegue que vai ter muitas coisas boas que
nem falou o Tigrinho que ele quer ver tantas emendas que ele trouxe para
Arroio do Tigre, parabéns Tigrinho e pode ter certeza que nós vamos estar
abraçados juntos, que nós temos um partido, mas a nossa amizade é
diferenciada e vamos estar abraçados inaugurando e festejando nesse dois mil
e quinze muitas obras boas. Então eu tenho só que agradecer os colegas
vereadores todos que também nós se acertamos nesse dois mil e quatorze e
espero ainda melhor para dois mil e quinze então eu tenho a desejar um feliz
Natal e um prospero Ano Novo com muita felicidade e muita saúde e muitas
realizações que é o que o povo de Arroio do Tigre espera de nós vereadores
meu muito obrigado uma boa noite e uma boa semana de trabalho.” O
presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para pronunciar-se na
Tribuna. “Inicialmente eu quero cumprimentar o presidente Marcos, demais
vereadores funcionários dessa Casa, imprensa escrita e falada, os funcionários
da prefeitura que aqui se encontram, diretores, ex-vereadores, em especial eu
quero me dirigir ao candidato já eleito presidente dessa Casa, vereador Ademir
Jank e também a vereadora Viviane que colocou seu nome a disposição e é
uma grande satisfação ter essas pessoas, que tenham essa coragem colocam
o seu nome a disposição e quero dizer ao Guegue que eu me sinto honrado de



poder fazer parte da chapa junto com ele, tendo em vista que durante esta
semana ou semanas anteriores muitas pessoas julgavam e diziam que isso vai
acontece, aquilo vai acontece e não é bem assim, é só quem vive na pele esta
situações, estas discussões, muitas pessoas chamaram eu e o Schanne de
articulador, mas eu quero dizer uma coisa assim, eu quero continuar sendo
articulador se for para tomar algumas decisões interessantes, eu quero ser
articulador porque tem um ditado que diz quem se articula manda e quem não
se articula obedece, então para mim é uma satisfação muito grande Guegue e
eu sempre te dizia que tu ia ser o presidente e ta ai a resposta a comunidade
ta dada, então quero me dirigir também a seu João, a comunidade da
Coloninha e em nome dos vereadores aqui também quero trazer a informação
para eles do recurso que foi repassado desta Casa para então ser adquirido
uma estufa para escola, para a cooperativa já a Cooperdickel, da Coloninha já
que os materiais já foram entregues, no qual os dois mil e quinhentos que
saíram desta Casa aqui foram possível adquirir uma estufa no valor de mil
oitocentos e quatro reais, mais quinhentos reais com noventa e oito centavos
em sementes e duzentos e quatro reais foram adquiridos bandejas para
aqueles alunos,   então é uma satisfação poder fazer parte desta atitudes.
Também eu quero desejar a todos os presentes aqui um feliz Natal e um
prospero Ano Novo e que daqui pra frente nos podemos colher grandes frutos
na nossa caminhada, quanto políticos na nossa caminhada, quanto
administração pública de Arroio do Tigre, meu muito obrigado.” O presidente
passou os trabalhos da Mesa ao vice para ocupas a Tribuna. O vice, vereador
Ademir Jank assumiu os trabalhos e convidou o vereador Marcos Antonio Pasa
para pronunciar-se na Tribuna. “Primeiramente eu quero saudar a todos os
presentes, em especial o presidente do meu partido Lourivaldo Wendt que se
encontra aqui e a ele eu estendo a minha saudação a todos os peemedebistas
também presentes saúdo a população em geral, vejo secretários, vejo
auxiliares, servidores também da casa executiva e como também vejo a
imprensa aqui e a população em comum. Tenho que fazer uma referencia
especial a Mesa Diretora que me acompanhou nesse período de dois mil e
quatorze ao vereador Guegue, ao Dries, ao Fiúza e ao mesmo tempo
parabenizar está nova composição da Mesa onde Guegue sobre tua direção,
sobre a vice do Dries e do Leomar  bem como também do Schanne, trás um
ano de dois mil e quinze para ser administrado talvez diferente que todos
imaginam que seja uma administração de uma Câmara espero que tu
realmente tenha o apoio do executivo seja olhado com bons olhos para o
Legislativo a partir de dois mil e quinze. Tenho que falar um pouco em nível do
meu partido, pessoas não entendem a posição partidária tomada até então,
mas foi porque, não é porque faltou dialogo ou coisa semelhante não o dialoga
sempre tenho dito que sempre existiu mas as mesmices continuaram nós
temos que fazer que o município ande, então hoje se o nosso partido tomou
uma posição talvez não muito agradável a todos é porque nós não estávamos
compactuado e eu digo que não estávamos porque eu como peemedebistas



que sou, respeito as posições do meu partido e espero que tu peemedebistas
como tu és continue a respeitar o que PMDB do Arroio do Tigre, do Estado ou
do país tomem de posição, eu compactuo da mesma posição política do meu
partido do PMDB porque nós não estamos mais afim de tocarmos uma
administração só com promessas e eu particularmente tenho como essa
administração a pior administração do município já viu até agora, esta posição
do PMDB enaltece a administração que siga adiante e de uma forma melhor
mas nós temos que olhar para nossos partidos não podemos esquecer que
nós concorremos numa eleição através do partido e eu sempre digo se hoje eu
achar que eu sou dono do meu mandato eu saio de vereador e o mandato
continua dentro do partido é por isso que nós estamos aqui e temos que dar
atenção ao partido porque caso contrario não precisaríamos de partido.
Preciso dizer Dries que muitas posições que se toma nessa vida as vezes as
amizades elas tem que ficar de lado porque os partidos como eu disse agora
são os que comandam a nossa vida aqui  dentro de uma comunidade e se nós
estamos apegados a eles nós temos que dar ouvidos não vai ser a primeira
vez que de repente se vota contra um projeto que venha do executivo de parte
de minha pessoa que nem foi votado nesse período de dois mil e quatorze
simplesmente deveria ter votado a favor porque  estivéssemos coligados,
porque se levar em consideração isso todos os projetos que teriam vindo do
executivo nós também teria aprovado, então essas posições partidárias as
vezes são necessárias é lógico que do outro lado é doloroso e eu não preciso
me referir aonde eu quero chegar mas que tu tenha conhecimento que hoje
somos compostos aqui na câmara pelo PDT, PT, PP e PMDB mas acima de
nós, ainda nós temos que pensar na comunidade e nós num contexto geral
partidário aqui na Câmara de Vereadores sempre pensamos na comunidade e
estamos pensando e espero que independente do que diz inclusive o Atílio
Puntel, presidente do PSB na Rádio Geração a poucos dias atrás, o município,
o prefeito tem que demitir todos os secretários, independente disso eu acho
que os secretários tem muito o que melhorar ainda na administração municipal
então esses per causes que existem hoje de coligação que pra mim na
verdade o PMDB tomou uma posição de independência e eu hoje aqui na
câmara faço parte do PMDB e sou independente que isso ai tudo faz com que
as pessoas cresçam e talvez que realmente em dois mil e quinze as pessoas
começam a deslanchar na administração tomará sei que não vai ser fácil até
porque hoje eu tenho conhecimento estamos  com uma divida de um milhão e
meio de reais vamos virar o ano e para recuperar essa divida ou para pagar os
credores do ano que vem vai demorar um pouco e quando chegar a metade do
ano a questão de meses já estaremos também de novo final do ano e teremos
que fazer uma contenção de despesas, então podem ter certeza que os
penalizados serão sempre os mesmos, ou seja os agricultores que hoje
passam por privações de estradas e embora tenhamos máquinas, podem ser
que receberemos mais máquinas, mas se nós não tivermos pessoas que
realmente façam as coisas andarem na administração publica municipal



nossos agricultores serão os mais prejudicados, na nossa região mas isso tudo
é passivo de mudança as discuções, as desavenças, servem para isso para
que as pessoas cresçam e começam de repente olhar de uma forma diferente
a nossa administração. Bom eu sempre tenho pensado numa colocação que
um candidato fez em uma dessas campanhas passadas se os bons ficam
quietos os maus tomam conta e eu me sinto no dever no direito de dizer que
sou do PMDB e acho que o meu partido está correto, nós não podemos
simplesmente dizer amém a todos o sistema administrativo com o qual nós não
compactuamos portanto Lourivaldo sintas se abraçado por parte desse
companheiro aqui e siga a diante com o partido do PMDB quero por fim
agradecer o apoio recebido aqui dos colaboradores da área jurídica o Jacó, a
Marli, da Claudia, da Meri, que estão aqui dentro dessa Câmara Municipal e
podem ter certeza que sem vocês também os trabalhos dessa Câmara não
seriam os mesmos, portanto estamos numa nova administração e vai caber ao
novo presidente nomear quem ele achar que é competente para auxiliar nos
seus trabalhos e gente dois mil e quinze está ai e aguardaremos o que vai
acontecer no mais desejo a todos vocês um bom Natal e um excelente dois mil
e quinze. O presidente reassumiu os trabalhos da Mesa e não tendo mais nada
a tratar desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo e marcou a próxima
reunião ordinária para o dia dois de fevereiro, às dezoito horas e encerrou a
reunião em nome de Deus.   


