1373ª Sessão Ordinária
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 João Odilar Nunes para efetuar a
leitura bíblica. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior,
pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata
Milésima Trecentésima Septuagésima Segunda foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido:
Convite para o Terceiro Jantar das Famílias da EMEI Pingo de Gente no dia
trinta de setembro, às dezenove horas no CTG Pousada das Carretas e Ofício
do Executivo Municipal atendendo a solicitação do Pedido de Informação nº
007/2016 do vereador Leomar Guerino Fiúza encaminhando em anexo cópia
de relatório de diárias cometidas pelos então administradores municipais no
exercício dois mil e onze, dois mil e doze, onde foi relatado que o Tribunal de
Contas do Estado já possuía conhecimento, bem como o mesmo órgão já está
fazendo investigação sob a existência ou não de crime de
responsabilização. Ordem do Dia: Indicação nº 065/2016. O presidente
solicitou ao diretor que efetuasse a leitura da Indicação nº 065/2016, de autoria
do vereador Leomar Guerino Fiúza indicando que o Executivo Municipal
encaminhe cópias idênticas dos mesmos documentos ao Ministério Público de
Arroio do Tigre, para que sejam tomadas providências necessárias e cabíveis,
visando à apuração criminal dos fatos, bem como civil, diante da possível
existência de improbidade administrativa e de ocorrência de crime de peculato.
O presidente disse que conforme constava no Regimento Interno da Casa, a
indicação seria encaminhada ao Executivo Municipal. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente convidou o vereador Flamir
Schneider para Tribuna. “Senhor presidente, demais colegas vereadores,
vereadora, diretor desta Casa, a imprensa e a comunidade que nos assiste
nesta noite de segunda-feira. O que me traz a usar a Tribuna novamente foi
referente a um assunto que está sendo bastante comentado e eu gostaria
nesta noite de fazer algumas, alguns esclarecimentos, pois eu e o vereador
Tigrinho estivemos na semana passada em visita a FUNASA em Porto Alegre
onde conversamos com a Superintendente da FUNASA, dona Karla Viviane da

Silva e o Engenheiro Antônio sobre a questão dos banheiros aqui no nosso
Município, inclusive nos passaram um relatório que a gente tem em mãos, e a
gente comentou com eles que aqui no município bastante se fala que não
foram executadas, que o ex-prefeito pegou o dinheiro, então há muitos
comentários a respeito disso e a gente foi lá né Tigrinho para verificar se é
verdade isso e em visita com estas pessoas, em audiência com estas pessoas,
a gente verificou que tem muitas inverdades, tem muita gente faltando com a
verdade, isso é ruim, muito ruim, quando as pessoas não falam a verdade para
a população, inclusive num dos relatórios que nos passaram, apontando que se
iniciou as obras no dia trinta de julho de dois mil e doze a construção destes
banheiros aqui no perímetro urbano do nosso município e também nos
passaram que a visita da FUNASA ocorreu no dia trinta de julho de dois mil e
treze, então um ano após o início. Nesta visita foram feitos alguns
apontamentos, algumas pendências que existiam e que foi passado para a
Prefeitura de Arroio do Tigre para que sejam solucionadas as pendências como
a pintura, colocação correta dos tanques de lavar roupa e mais algumas
pendências e algumas pinturas, instalação elétrica, então a gente recebeu um
relatório do pessoal que atendeu na audiência e também nos colocaram que
estas pendências chegaram até o município para que o município solucionasse
estas pendências e para nossa surpresa e surpresa deles e, nova vistoria no
município, nada disto foi feito nenhuma destas pendências apontadas e
solicitadas ao município para que seja resolvido, não foi feito. Então diante da
situação que o município não tomou providências para resolver estas
pendências ai, o pessoal da FUNASA hoje colocou o município então no
CADIN e inclusive neste relatório aqui foi solicitado que o Município fizesse
uma prestação de contas parcial do Convênio que também o município não fez.
Então o município não fez nada e hoje existe este problema, mas como muito
devem ter acompanhado no face já tem gente condenando e condenando as
pessoas e enquanto lá na FUNASA não existe nada disto. Sobre execução o
pessoal até comentou aqui que o percentual de execução era zero, a gente
levantou junto a superintendente, junto a engenheiro lá, realmente o percentual
de execução é zero porque não tem, todos eles existem uma pendência ou
outra, tem uma pendência pequena e que foi solicitada ao município que, mas
o município não corrigiu no ano de dois mil e treze. Referente ao recurso onde
muita gente até já calculou o valor, o pessoal da FUNASA nos passou né
Tigrinho que eles não querem receber este recurso, eles querem que o
município execute e conclua as obras, pois hoje com pouca coisa, resolvendo

estas pendências apontadas no relatório da FUNASA, com pouca coisa seria
resolvido esta situação, mas a gente percebe que esta administração que está
ai não faz muito caso para esta situação e por isso que hoje o município tem
uma pendência junto a FUNASA, mas com certeza, eu e o Tigrinho ficamos de
responsáveis que a partir do dia quatro, dia três, dia quatro de outubro a gente
vai procurar e eles já sinalizaram que vão dar um prazo então para que o
município resolva esta situação que não é difícil de resolver, ao contrário, é
simples de resolver, só que tem que haver a vontade política de querer resolver
esta situação. Outro assunto que me trás aqui esta noite, é referente algumas
colocações que nossos munícipes tem feito e a gente como vereador procura
sempre esclarecer a população, mas também tem coisas que também a gente
não consegue esclarecer os detalhes, as duvidas dos nossos munícipes, e uma
delas é referente à construção de duas academias ao ar livre, pois o pessoal,
alguns usam, que é uma que foi construída ali perto das Baterias Tigre e a
outra no Parque de Eventos, obras estas construídas no ano de dois mil e treze
e como vocês sabem nos estamos em dois mil e dezesseis e é estranho para
mim, me soa estranho que estas academias não foram pagas até hoje, até o
dia de hoje estas duas academias não foram pagas, então é estranho, em dois
mil e treze a dois mil e dezesseis o município não ter conseguido fazer o
pagamento destas duas academias ao ar livre, então a gente gostaria que o
Executivo nos passasse o motivo que esta empresa não recebeu os
equipamentos que estas duas academias e quem sabe senhor presidente que
o Executivo nos informe o motivo deste não pagamento destas duas
academias que inclusive alguns equipamentos já estão estragados e a
empresa ainda não recebeu deste dois mil e treze, então que nos passe o que
esta acontecendo. Outro motivo que me traz aqui a usar a Tribuna é referente
aos atrasos dos repasses do município para a APAE, o município esta em
débito hoje junto a APAE com setenta e cinco mil reais, então o município esta
deixando de repassar este valor todo mês quinze mil que no total hoje soma
setenta e cinco mil reais, então a gente gostaria que o Executivo também nos
indicasse e informasse o motivo deste atraso do repasse dos recursos da
APAE que faz um belo trabalho no nosso município. Outro assunto ainda que
me trás a usar esta tribuna e a gente gostaria que o Executivo nos desse uma
explicação, inclusive a gente vai procurar o Ministério Público é sobre a
aquisição de veículo para a merenda escolar do nosso município, inclusive foi
adquirido este veículo e até hoje este veículo não está junto a Prefeitura do
nosso município, inclusive tem uma ata, tem uma ata do Conselho do FUNDEB

aqui no município que autorizou o Executivo a dar uma contrapartida de dezoito
mil reais para que este município, para então que o município consiga adquirir
este veículo para a merenda escolar, então é um veículo furgão, que seria
usado em nosso município para transporte da merenda escolar. O recurso saiu
dos cofres do município, o veículo foi adquirido, mas nunca trabalhou em nosso
município a serviço da prefeitura de Arroio do Tigre, foi comprado para distribuir
merenda para as crianças, para as creches, então que nos seja, os vereadores,
que sejamos informados aonde esta este veículo, inclusive tem muita gente
dizendo que ‘procura-se um veículo’, e nos também vamos encaminhar isso
junto ao Ministério Público por que se foi usado um recurso do Município em
algum lugar este veículo deve estar. O último ponto da minha fala na Tribuna é
referente a quadra de esportes na comunidade de Linha Tigre, pessoal que
passa pela localidade, pelo local, pela construção da quadra, e os que não
passaram a gente convida para vocês irem lá passar e ver o que é uma obra
do Município de Arroio do Tigre, o descaso de uma obra na verdade, então
convido o pessoal que não conhece e passe lá e ver quanto tempo aquilo lá já
está assim e ninguém toma providência, ninguém toma atitude, inclusive tem
uma parte que já caiu, nem se concluiu e já caiu uma parte, então gostaria
também de saber do Executivo quais foram as providências que o Município vai
adotar ou vai deixar aquilo lá assim? Inclusive com várias pendências de
engenharia, lá já faz uns quantos meses que aquilo ta daquele jeito, então eu
gostaria que seja passado para mim quais as providências que o Município
esta tomando, ou vai deixar do jeito que está, se é dinheiro público atirado ao
relento. Então estas eram minhas colocações nesta noite aqui na Tribuna e a
gente quer deixar então a todos os vereadores, a toda comunidade uma ótima
semana de trabalho, uma ótima eleição para todos vocês e meu muito
obrigado.” O Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para ocupar o
espaço. “Meu muito boa noite a todos os senhores, todas as senhoras,
crianças, quero saudar o excelentíssimo senhor presidente, Marcos Pasa e em
seu nome a minha saudação aos demais nobres colegas vereadores e
vereadora, também nosso diretor, nossa Assessora Jurídica, nossos
servidores, imprensa escrita e falada, comunidade que nos prestigia, que nos
assiste nesta noite, neste dezenove de setembro de dois mil e dezesseis.
Estou ocupando a Tribuna primeiro lugar porque estive envolvido na semana
farroupilha prestigiando os CTGs de nosso Município de Arroio do Tigre e
quero neste momento parabenizar a toda a patronagem do CTG Pousada das
Carretas pela organização que receberam dos amigos, dos tradicionalistas, não

só do nosso Arroio do Tigre, mais dos demais municípios da região, também a
todas as entidades que promoveram seus eventos, também ao CTG Herança
Gaudéria do Sítio Alto que promoveu também a semana farroupilha e ontem o
CTG Herdeiros da Tradição, também elegeu a nova patronagem que fez a
troca de patronagem, que nós tínhamos o dia pelo falecimento do filho do
patrão que assumiu ontem. Meus parabéns a todos os tradicionalistas e
amanhã é a data, dia vinte de setembro, é data que nós comemoramos a
Revolução Farroupilha, então é o encerramento da semana farroupilha, onde
os CTGs, CTGs do nosso querido Estado do Rio Grande estão encerrando a
semana farroupilha, então não podia deixar de ocupar esta Tribuna. Também
segundo assunto que gostaria de falar que ta chegando o dia da eleição, dia
dois de outubro, e o povo arroiotigrense tem que ficar bem atento, tomar muito
cuidado com as promessas e para não ser enganado mais uma vez igual nós
fomos, porque tinha muita promessa por esta administração, prometeu muito e
não foi feito nada, digo que não foi feito nada porque vou falar de minha terra,
do distrito da Coloninha, lá tinha um ginásio de esportes que eu tinha
conseguido uma verba de quatrocentos mil reais do deputado federal José
Otávio Germano, foi iniciada a primeira etapa e concluída pelo ex-prefeito
Marciano Ravanello e Vanderlei Hermes, e no dia vinte e oito de dezembro de
dois mil e doze foi depositado a importância de cento e cinquenta e seis mil
reais, três dias antes do ex-prefeito sair foi depositado junto a Caixa Econômica
Federal a importância de cento e cinquenta e seis mil reais referente a duas
parcelas, e esta administração iniciou esta segunda etapa, fizeram uma parte,
fizeram uma parte, só que caiu! Deu um vento e caiu, caiu o oitão do nosso
ginásio e acho que o senhor prefeito nem lá olhar não foi, eu convidei, eu
convidei na semana farroupilha onde eu era patrão, fiz questão de homenagear
um falecido no cemitério católico para ele passar lá e olhar e só que ele não
olhou! As pessoas muito perguntaram o que está acontecendo? Má vontade,
não tem vontade de fazer e quero dizer a todos os senhores, todas as
senhoras, meus colegas vereadores que aquele material, aqueles tijolos,
aqueles ferros, aquele cimento que ta lá é suor de todos os arroiotigrenses que
pagam seus impostos e não é reconhecido. Aqui está o Carlinhos, expresidente da AJURATI, a nossa juventude Amor e Amizade de Coloninha para
promover seu evento a um ano atrás ele tiveram que se reunir e pegar trator
com plataforma e eirelador e fazer a limpeza, fazer a limpeza lá daquele
material daqueles entulhos que estão caídos e continua caído, ta lá e nada faz.
Também ali na Coloninha ficou pronto o projeto para ampliação da nossa

escola, Escola Jacó Dickel, foi feita a parte da frente e ficou o projeto pronto
para construir a ampliação da nossa escola, os quatro anos o senhor Prefeito
prometendo, os quatro, setembro de dois e quatorze na campanha ao Governo
do Estado acredito que muito dos senhores vereadores estavam presentes na
interiorização e o senhor Prefeito chegou lá e disse: Diretora Vera janeiro de
dois mil e quinze é prioridade, nós vamos iniciar a ampliação da escola, uma
escola moderna, na inauguração da rede de água do Palmital, eu convidei
meus colegas vereadores e vou citar as palavras que eu disse: Eu acredito no
senhor Prefeito e acredito que senhor seja homem de palavra e vou convidar
os senhores para virem na inauguração do prédio da nossa escola, só que
infelizmente não aconteceu. Agora semana passada me falaram que esteve um
engenheiro lá medindo e dizendo que vão iniciar, ta na semana da eleição, ta
na hora de enganar o povo de novo, mas quero dizer que o nosso povo
arroiotigrense é um povo inteligente e vai dar a resposta, dia dois de outubro
vai dar a resposta. Também nós temos nossos produtores de leite lá na
Coloninha, no Taboãozinho nós temos para o caminhão que transporte o leite
chegar até a casa dos produtores, cada produtor tem que pegar seu trator, sua
plataforma, seu eirelador, ir na lavoura e trazer pedras, material e colocar onde
o caminhão atola. Quero dizer mais uma coisa, lá em casa eu tenho, meu filho
é produtor de leite, graças que eu tenho terra que no município de Tunas e ali a
oitocentos metros da minha casa tem um britador móvel que eles quebram
pedra lá e eu fui lá e falei com o Secretário da Agricultura e ele me trouxe um
pouco de brita e ali nos conservamos, pegamos pedras na plataforma, só ali
nos colocamos porque o caminhão chega não tem dia e não tem hora para
chegar, com chuva ou com sol, então isso é desestímulo, o nosso jovem, cadê
o estímulo, cadê a estrada, iluminação pública, para chegar ali na Coloninha
tem um produtor que tem que caminhar duzentos metros, ele tem que pegar
uma lanterna no inverno porque não tem florescente, não tem iluminação
pública, aqui está meus colegas vereadores que sabem, que são testemunhas
de quantas indicações eu já fiz aqui nesta Casa, quatro anos sem passar na
Coloninha, fizeram ali no arredor do CTG e eu cheguei e pedi pelo amor de
deus para o pessoal ir lá, vamos lá, vamos colocar, eu compro as lâmpadas na
em casa, vamos fazer! Não, não, nós não temos ordem de fazer. Chamaram
para colocar iluminação aqui na época do natal, pessoal do Taboãozinho,
Taboãozinho fundos, está chegando o final do ano novamente. O ano passado
que eu coloquei que o pessoal me chamou para fazer visita, para receber os
seus familiares que moram fora lá no Taboãozinho fundos, sabe o que

aconteceu? Cada um dos moradores, cada um dos moradores dizia que tinha
que fazer a entrada das suas propriedades e teve carros que vieram, pessoas
de Santa Maria, Santa Cruz, chegaram com seus carros com as descargas do
lado, mãe, pai, que está acontecendo com Arroio do Tigre, que está
acontecendo com Arroio do Tigre. Então minha gente, dia dois de outubro está
ai vamos dar resposta. Também quantas promessas, cadê os apartamentos
que o senhor prefeito prometeu nos bairros? Que iria construir, pessoal dos
bairros está atento, não esquece, não esquece, então a gente tem que cuidar
muito no que vaio prometer porque o povo é inteligente, o povo está de olho.
Para finalizar eu quero desejar uma boa eleição a todos os senhores, senhoras
e uma boa semana os senhores e que deus nosso senhor ilumine a todos nós,
muito obrigado.” O Presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen
para uso da Tribuna. “Senhor Presidente, demais colegas, munícipes que hoje
estão acompanhando esta sessão. Bom algumas das, do que eu queria falar o
Flamir já comentou também, mas a gente vai comentar e no final depois fazer
uma avaliação de todos estes pontos negativos e temos que fazer os
questionamentos a esta Administração. Primeiro ponto que eu queria colocar
hoje é sobre nosso britador. Muito, mas muito tempo parado sem quebrar brita
e na semana passada eu tive a infelicidade de passar por uma estrada no Anjo
da Guarda na qual eu tive que fazer a volta com o carro e retornar porque não
dava para passar e esta mesma estrada já foi feita indicação nesta Casa para
ser recuperada, eu não sei o que fazem, porque nos como vereadores aqui
parecemos palhaços, pelo menos os vereadores que são de oposição. A
questão de iluminação pública já por inúmeras vezes pedido aqui para fazerem
o conserto nas propriedades rurais, o pessoal paga, as pessoas contribuem
todo mês na sua conta de luz, umas sete, outras oito, outras ainda nove reais,
e as pessoas estão sem iluminação. A questão também que foi aprovada e não
sei se o senhor Presidente entrou em contato com a Administração sobre o
projeto que a gente aprovou do Móveis Destak do incentivo que foi aprovado a
quase a quase três meses que não esta sendo pago, não ainda se já está
sendo pago ou ainda não, é outra questão que eu preciso colocar.” O vereador
Presidente Marcos Antonio Pasa solicitou um aparte e disse. “Tenho
conhecimento já da última vez que me manifestei e que já foi protocolado
requerimento por parte do sócio proprietário pedindo o cumprimento da Lei e
segundo informações administrativas obtidas ali já estaria em andamento as
tratativas para pagamento da locação.” A vereadora prosseguiu. “Muito
obrigado então senhor presidente, eu acho que no momento que passa o

projeto por esta Casa nada mais justo que o Executivo colocar em pratica o
que foi definido, o que foi aprovado. Nós visitamos hoje também o Atelier de
Costuras que as proprietárias já procuraram a administração por várias vezes,
o Doutor Gilberto, procuraram a vice Vânia, disseram que procuraram o
Secretário Vlademir, para receber um incentivo além do que eles já estão
recebendo, que eles já recebem o aluguel e como todos vocês sabem com o
fechamento da nossa fábrica aqui no município, eles também estão
enfrentando problemas, está bem difícil de eles manterem e hoje eles tem
setenta e oito funcionários, mas eles já tiveram cento e cinco, então eu acho
que nos temos que olhar com bons olhos esta situação, porque a questão da
fábrica também foi questionada por esta Casa, em março deste ano foi
mostrado, então a preocupação nos atrasos que vinham ocorrendo no
pagamento do aluguel e hoje nós não temos mais a fábrica em nosso
município, então eu acho que nós temos que olhar com, o Executivo tem olhar
com bom olhos para o Atelier, que amanhã ou depois nós podemos estar com
problema muito mais grave em nosso município, que poderão ser este setenta
e oito funcionários desempregados também, então a situação é critica, então
nós visitados hoje lá, eu, seu João, Flamir e o Tigrinho, onde a Márcia nos
colocou da preocupação deles, eles estão fazendo o que podem para se
manterem, mas está difícil. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui na
Tribuna, pois eu vejo que está presente o Secretário da Agricultura, seu Aldo, é
sobre o Programa Dissemina, que foi recebido então um carro do Governo do
Estado, um Programa do governo estadual e eu gostaria de fazer este
questionamento o porquê deste carro, porque veio um carro, um botijão de
sêmem ainda não esta funcionando em nosso município, agente sabe que nos
estamos com um projeto da bacia leiteira que está funcionando muito bem e é
uma renda muito boa para nossos agricultores para não ficarem só na
monocultura do fumo, só eles precisam ter incentivos e eu acredito se
colocassem em funcionamento este programa ai, acho que iria baratear
bastante a inseminação nas propriedades, gostaria então Aldo que tu visse da
possibilidade e do porque não estaria funcionando ainda isso e para que está
sendo utilizado este carro. Gostaria ainda de falar da APAE, mas o Flamir já
falou do porque senhor Presidente está ocorrendo este atraso do repasse que
esta acontecendo já há vários meses, a APAE não poderia atrasar um mês?
Então acho estranho isso e daí nas redes sociais estas coisas ninguém coloca,
eu acho assim, claro cada um é livre de colocar nas redes sociais o que quiser,
mas eu acho um simples fato de eu ter um número de OAB não significa nada,

eu não sou nada mais que ninguém, por eu ser vereadora nesta Casa hoje eu
não sou mais que ninguém, eu estou representando as pessoas aqui, o povo,
eu acho que temos que cuidar muito com as palavras que usam por que
amanhã ou depois pode ser contra si mesmo, seja usado contra si mesmo.
Então eu gostaria de deixar toda esta minha indignação, pois eu vejo hoje
muito agricultores aqui e que sabem o que estou falando, que sabem que é
verifico e que a gente está inventando nada e como o Dries disse em uma das
primeiras sessões que nós estávamos todos presentes aqui que nós iríamos
cansar de aplaudir as inaugurações que iriam acontecer no município de Arroio
do Tigre, mas amigo Dries eu fico bastante entristecida, porque a gente não
cansou não, a gente quase não aplaudiu nenhuma inauguração e a gente vê
que tem muita coisa para ser feita, assim como meus colegas já relataram, eu
relato o calçamento de Vila Progresso. Quando eu me elegi, umas das
primeiras conversas minhas com o Prefeito foi sobre o calçamento que as
pessoas me cobravam. Viviane tu está representando a Vila Progresso e eu
venho cobrar o senhor Prefeito a continuação para acabar aquele calçamento e
até hoje não foi terminado, assim como seu João falou do Ginásio da
Coloninha, assim como o Ginásio de Linha Tigre e muitas outras obras que
estão paradas em nosso município. Então deixo ai, então a minha indignação
com estas coisas e que prejudicam nosso povo de Arroio do Tigre. Tenham
todos vocês uma boa semana.” O Presidente convidou o vereador Leandro
Timm para ocupar o espaço da Tribuna. “Senhores vereadores, comunidade
que nos assiste, imprensa escrita e falada. Primeiro ponto que me trás nesta
Tribuna é os famosos banheiros, já deu muito o que falar. Segundo o relato do
vereador Flamir nós estivemos esta semana lá em Porto Alegre, onde
conversamos com a Superintendente Carla, com o Engenheiro Antônio sobre
vários e vários assuntos e várias pendências do município, onde que postaram
no face, até está ai nosso amigo Paulinho Bernhard, Paulinho, que o município
teria que devolver trezentos e cinquenta e poucos mil e nós preocupados como
vereadores com a comunidade fomos averiguar, quando o Marcos na Tribuna
passada veio aqui dizer que tinha zero por cento de obras finalizadas, com
certeza Marcos que diz ali, zero por cento, mas pelo que o engenheiro passou
para nós, o zero por cento deles não quer dizer que não tenha nenhum
banheiro sido construído, falta uma janela, uma pia não esta adequada ou falta
um vaso, para eles isso é zero por cento, mas que os banheiros foram
construídos foram, faltou sim, segundo informações que eu colhi junto aos dois
pedreiros, o João e o Alcindo, quatro ou cinco, o que indigna é que em junho,

julho de dois mil e treze foi a primeira medição, o Governo Marciano já tinha
passado, assumiu o governo Gilberto e seria dele a responsabilidade de
fiscalizar e ver se faltava alguma coisa e depois constava dinheiro na conta
ainda para terminar aqueles banheiros, isso é uma carta na manga da atual
administração, ficou para tentar impugnar uma candidatura do então candidato
hoje Marciano, se naquela época o governo que ai está e que se deus quiser
vai sair no final do ano, por que é um dos piores governos que já passou ai e já
falei isso, o nosso Presidente recentemente falou isso também que era um dos
piores governos que existiu nos cinquenta e dois anos de governo do município
de Arroio do Tigre, se o governo tivesse ido atrás e resolvido com certeza hoje
não estaria divulgado em face, em tudo mais que é imprensa, rádio, e por ai,
mas nos como vereadores fomos tentar buscar uma solução para isso daí.
Segundo a dona Carla, que é superintendente nos passou que ela gostaria o
município não devolvesse este dinheiro e que o município, independente,
Marcos e Schanne vocês que são candidatos, juntamente com o Marciano e
Vanderlei, que o próximo prefeito que entrar fosse lá para tentar resolver o
problema e não é difícil, com meia dúzia de reais se resolve aquilo ali, o
município não precisa desembolsar, o município não precisa devolver trezentos
e poucos mil, que hoje corrigido daria isso. Tô igual ao Teloken, me seca a
garganta, pegar uma água. Então eu e o vereador Flamir preocupados com o
município fomos até lá a achamos a solução. A solução minha gente é que o
próximo governo que entre, segundo informações que ela nos passou vai dar
um prazo de seis a sete meses para que sejam regularizados os banheiros,
mas como é época de política e aqui em Arroio do Tigre é muito acirrada as
coisas, algumas pessoas levam para o outro lado, por que se houvesse algum
problema com certeza o Marciano não poderia ir concorrer, isso não impede
ele de concorrer, não estou aqui defendendo o Marciano, a gente tem que ser
justo. Segundo também o que a Carla nos passou para nós, que é a
superintendente da FUNASA, houve erros das duas administrações, não só de
uma, de uma, a do Marciano que começou em dois mil e doze e a outra do
doutor Gilberto que não concluiu e não moveu um dedo para que aquilo
pudesse ser arrumado, diante disso foi perdido mais duzentos e cinquenta mil,
de repente se o Gilberto, governo Gilberto e a Vânia tivesse feito ou terminado
porque se não me engano foi ali, o Flamir pode me ajudar tem uns vinte e
poucos mil na conta, não perderíamos os outros duzentos e cinquenta mil, por
que é bem fácil entra um governo e saiu outro e vou fazer as obras que me
interessam, as obras que meu partido, meu governo não trouxe não faremos e

como ta parada, seu João Odilar aquela obra da Coloninha, a da Ocidental, a
do Taquaral, não foi colocado uma pedra, não foi botado um tijolo. Então
espero que o próximo governo que entre termine com estes famosos
banheiros, com estas obras que estão ai inacabadas e as outras que vão ser
iniciadas. Segundo passo, os alugueis atrasados. Hoje nós estivemos ali no
Atelier, Vivi, que o proprietário nos passou que não foi pago o aluguel deste
mês, assim como não tinha sido pago o desta fábrica que foi embora, três
quatro meses devendo, gente, gente. Uma fábrica como a Schmidt aqui, antiga
Schmidt, a Priority, tinha duzentos funcionários, ficaram três a quatro meses
devendo aluguel, a Móveis Destak que a Viviane destacou a recém ai, foi
passado o projeto aqui três meses e tiveram que desembolsar o dinheiro deles,
sendo que na Tribuna passada eu vim aqui e onde que o Prefeito de
Sobradinho quer dar o aluguel, a água e a luz para eles irem embora daqui
gente, vejam bem, que administração é esta? É isso que nós queremos para
nosso povo? Quando eu vejo estes desfiles de sete de setembro, onde nós
vamos como vereadores, como gestores municipais, o que nós estamos
fazendo, o que nós estamos fazendo? Gente nós temos que trazer empresa,
nós temos que estar unidos, Arroio do Tigre é muito pequeno para estas brigas,
briguinhas partidárias que existe. Onde nós vamos colocar meu amigo Guegue
todas aquelas crianças que estavam desfilando, que coisa mais linda, amanhã,
depois elas vão crescer. Vamos enfiar tudo na Prefeitura? A onde vamos
enfiar? Então nós como vereadores, como políticos nós temos que procurar o
bem do nosso Município. Preciso também falar meu amigo Marcos Pasa,
Presidente desta Casa. No começo deste teu mandato foi deixado cem mil para
o Hospital, cem mil para o Bairro Cohab e cem mil para terminar o calçamento
e nós vínhamos brigando, eu a Viviane para ser feito neste mandato, hoje o
senhor está do outro lado e o senhor não pode se esquecer que o senhor está
com b**** sentada ai é por causa de nós! Porque estes que estão do teu lado
nenhum deles iria votar em ti, nenhum deles, nenhum, nós João Odilar, Flamir
e Viviane colocamos a palavra para ti Marcos a quinze, vinte dias antes do
pleito, da eleição na Câmara e sustentamos a palavra sem pedir um, nenhum
cargo, e não pedimos, não pedimos e não queremos, só que é engraçado que,
a política, olha, eu fico triste, não que eu esteja com ciúmes de vocês que hoje
estão tudo junto, onde que três anos o senhor brigava com a Administração,
principalmente e eu fico muito sentido porque várias coisas o pessoal lá de
cima jogava para nós e para o senhor, o senhor sabe disso, várias vezes você
e o Doutor Gilberto foram na rádio bater boca e hoje estão todos juntos. Eu não

sei mais gente o que é ética na política ou não é, mas para mim esta coisa não
me serve, eu vejo o Guegue aqui na minha frente, o senhor era para ser o
presidente do PMDB, o senhor saiu do PMDB por causa de quem? De mim?
Acho que não né. Eu vejo o Dries, meu amigo, trabalhador, onde que tu, onde
que era para ter sido tu o presidente no lugar do Guegue, o Marcos disse para
ti que não votava no quarenta, mas hoje estão tudo junto. A política é isso ai
gente, política como diz o Paulo Maluf, é só interesse. Então minha gente é
hora da gente dar um basta e de nós pensar no município, estamos ai a
quatorze, treze dias da eleição, precisamos gente, nos nossos comícios Flamir
dificilmente nos falamos mal de alguém, nós procuramos mostrar ao nosso
povo o governo e o que eu vejo falar nos comícios deles, só falam mal! Que o
Marciano é ladrão, que o Vanderlei é aquilo lá! Que o outro é aquele outro.
Gente aqui no município somos todos amigos, todos irmãos, perante Deus aqui
ninguém é mais que ninguém, vamos trabalhar em prol do nosso município de
Arroio do Tigre. Quando o Gilberto ganhou as eleições nós estávamos na
antiga Câmara, o Schanne deve até lembrar, o Gilberto disse e eu guardei
aquilo ali para mim Schanne, como novato na política, que a partir de hoje o
meu partido é o Arroio do Tigre, eu fiquei feliz com aquilo ali Schanne, fiquei
feliz pelo teu conhecimento, quatro vezes vereador, tendo no Deputado Moraes
que nunca vai deixar nosso Município mal, nós vereadores do Partido
Progressista conseguimos nestes quatro anos um milhão e alguma coisa, não
tanto como o Moraes, graças a ti que foi batalhador por ele, pelo PTB, e hoje tu
está no partido dele, justo, eu pensei nós do PP que dificilmente retornaríamos,
vamos retornar a prefeitura, quando nas eleições para presidente começou a
vir dois caminhões, veio duas patrolas novas, nós com o britador, três, quatro
retro, emendas parlamentares, uma comprada outra adquirida pela prefeitura,
eu pensei, eles tem tudo na mão, nossas estradas seriam as melhores
estradas do centro serra e o que nós vimos foi o contrário, nós perdemos para
Ibarama gente, tu atravessa a ponte aqui em Linha Guabirova, tem brita até na
ponte do lado de lá, para o lado de cá tu não consegue andar. Então minha
gente que vocês dia dois de outubro escolham bem o próximo Prefeito que irá
comandar, o Marcos, filho do Attilio Pasa, não tô aqui falando mal de ti Marcos,
mas eu acho que esta junção de vocês fizeram não caiu bem e o povo dará a
resposta dia dois, um abraço a todos e uma boa semana.” O vereador Leomar
Guerino Fiúza disse que conforme constava no Regimento Interno na seção
das inscrições onde constava que o vereador poderia ceder a sua inscrição ao
colega durante o expediente por ela desistir. Com isso solicitou o espaço do

senhor Presidente que estaria inscrito para pronunciamento na Tribuna. O
Presidente concedeu sua inscrição ao colega e convidou o mesmo para ocupar
o espaço. “Quero cumprimentar senhor Presidente, demais colegas,
comunidade que aqui se faz presente e demais autoridades. Quero também
comunicar as pessoas da filmagem que vídeo muito cumprido não serve para o
facebook, então eu não vou vir aqui para fazer chororô, muito menos comício e
quero simplesmente fazer algumas colocações, alguns questionamentos frente
aos pontos que foram feitos. Então ao vereador Flamir em relação aos
banheiros eu quero desafiar o mesmo para que a partir, independe de quem
ganhe a eleição, a partir do três de outubro eu quero sair com ele e com
qualquer um dos outros vereadores a procura destes tais banheiros ai que
estão com as pendências e eu quero quando você diz que tem pendência em
cinco, seis banheiros vamos pelos menos achar os quarenta e poucos
banheiros lá que estão, eu quero achar eles e também quero pedir para você
como é que se corrige os banheiros que estão com pendências se não tem
mais dinheiro, isso eu quero saber, por que pelo que você afirmou os
pagamentos foram feitos e eu primeiro quero ver estas obras que tu disse que
tem. Em segundo lugar cadê a empresa que foi contratada? Também me
espanta, me espanta que esta empresa nunca existiu, nunca foi conseguido
contato com esta dita empresa, e a obrigação de concluir na é da prefeitura, a
obrigação de concluir os módulos sanitários é da empresa, para que bem claro
para a comunidade que está aqui. Então vereador outra coisa que me estranha
muito, mas muito, ou senhor é muito mal intencionado ou muito ma informado.
O senhor se referiu a um veículo que diz que foi comprado para a Educação, o
senhor não quis se direcionar ao Movimento dos Pequenos Agricultores e que
muito me estranha que o senhor em momento algum nós ganhando a eleição,
perdendo, eu me elegendo vereador, mas tu não vai ter a capacidade, porque
tu não tem uma capacidade de sujar esta bandeira aqui, tu não vai sujar por
que tu sabe que tem muitas pessoas por esta bandeira aqui. Então vereador o
veículo que foi comprado com tal recurso que tu diz não é recurso totalmente
da Prefeitura, é simplesmente dezoito mil reais que a Prefeitura passou para o
Consórcio Intermunicipal de Saúde, o senhor não quis falar isso de repente o
senhor quis negar alguma informação ai, entendeu, e para a Prefeitura, para a
merenda seria entregue outro veículo, de repente se o senhor se informar
poderá saber também. O que me espanta muito é que por muito tempo o
senhor militou no Movimento dos Pequenos Agricultores e lá o senhor cresceu,
apreendeu, eu aprendi contigo, aprendi muitas coisas boas e a única coisa que

não quis apreender contigo é ser incrédulo e oportunista e nunca vou
apreender isso, entendeu, de repente algum dia você pode ocupar esta Tribuna
e explicar para as pessoas o por que você saiu do MPA, eu tô loco para que
você explique, eu quero estar junto e quero estar discutindo com a população o
por que tu saiu dos Movimento dos Pequenos Agricultores, entendeu, então eu
acho que a pessoa não deve ser injusta, depois de se aproveitar, o senhor é
hoje uma pessoa pública porque o senhor deve muito ao pequenos
agricultores, deve muito aquela instituição, o senhor sabe disso, que o senhor
apreendeu, o senhor se formou lá, tudo o que eu apreendi lá tu apreendeu
também, então o senhor não pode ser injusto e querer fazer afirmações
levianas, por que vocês sabem que o veículo que foi repassado ao Movimento
dos Pequenos Agricultores está servindo e muito bem, está servindo a vários
agricultores que hoje estão recebendo suas unidades habitacionais, está sendo
feito vistoria, transportando produtos e isso muito beneficiará eles. Segunda
questão, eu quero falar sobre os apartamentos que o doutor Gilberto teria
prometido, questão levantada pelo seu João Odilar, pois bem seu João,
promessas fazem partes e acho que estamos numa disputa onde os ânimos se
acirram e cabe eu lembrar que o senhor usou da promessa que o senhor
deveria vir aqui e explicar a aqueles agricultores que o senhor prometeu numa
viagem que voltaram de Brasília dizendo que teria duzentos e cinquenta mil
reais para aquisição de patrulhas agrícolas da senadora Ana Amélia, ou o
senhor não sei qual a intenção que era, correu em várias patrulhas e fez os
agricultores correrem atrás de orçamentos para aquisição destes
equipamentos, os agricultores nem tem como dar orçamento. Então até hoje eu
não vi nem o cheiro destas patrulhas, de repente o senhor tentou fazer isso
porque viu que eu teria trazido algumas patrulhas e o senhor ia nestas
localidades prometendo mais cinquenta mil reais e isso se o doutor Gilberto era
oportunista, o senhor também tem um pouquinho disto. Quero também me
referir às obras atrasadas que esta administração que passou não fez, eu digo
com boa convicção ao Tigrinho e outro pessoal tem que vão ganhar a eleição,
vocês poderão colocar lá o secretário que nos teria e de repente foi o atraso
daquela secretaria lá, vocês colocam ele lá que de repente teremos condições
de que estas obras, estas atividades que não estão ocorrendo ou que estão
ocorrendo no Município se desenvolvam. Em terceiro lugar eu quero falar das
estradas de que eu lembro muito bem e aqui se faz presente o ex-diretor de
obras e que hoje ta do lado da nossa oposição, que vou falar de um fato que
ocorreu no Sitio Baixo, uma realidade e que para nós é triste, então muito me

orgulha desta pessoa estar do lado de vocês, tinha um bueiro quebrado, um
bueiro de um metro de altura que eu pedi por diversas vezes ao diretor de
obras, Paulinho Folmer para ele recuperar este bueiro, e o que o Paulinho me
passou, eu cheguei para ele e disse, vamos recuperar o bueiro lá? Que tem um
guri que trabalha com o pai dele e passa de colheitadeira e está perigoso para
cruzar. ‘Leomar tu parece bobo, como que vamos recuperar um bueiro onde
tem sete famílias que é borrachuda do outro lado?’ Então me orgulha muito que
vocês tem este tipo de gente do lado de vocês, não to questionando, não to
falando mal dos colegas vereadores, mas acho que diante de tudo que
aconteceu vocês pegaram só a nata, então estas pessoas não nos servem.
Então eu digo, nós podemos ter problemas, todo mundo tem problema, agora
não podemos bater no peito e dizer que somos os melhores, eu não sou
melhor do que ninguém, eu tento fazer as coisas para ajudar, sempre tentei, só
que não piso no calo de ninguém e o avô sempre dizia uma coisa, quem fala o
que quer, ouve o que não quer, e eu continuo afirmando o mesmo e vou
afirmar, eu não nasci para semente e não tenho medo também, meu muito
obrigado”. O Presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa solicitou um
aparte. “Eu só gostaria de fazer um esclarecimento, elogio o trabalho dos
vereadores, dos colegas que se deslocaram até junto a FUNASA em Porto
Alegre, mas a realidade é o seguinte eu lamento que não trouxeram nenhum
documento de concreto em mãos da Superintendente Carla, um documento
formalizado que de repente possa até derrubar parecer que tenho aqui em
mãos da própria Patrícia Seidel, Superintendente Estadual Substituta da
FUNASA e firmado também pelos, Analista de Prestação de Contas, Alexandre
do Nascimento e pela Chefe Substituta da Divisão de Convênios Carina. Então
eu acho que estamos fazendo um pouco de demagogia em cima, até porque se
existe alguma contrariedade ao que foi levantado pela inspeção técnica, talvez
possa ser discutido em outra seara, em outro departamento, mas não aqui e o
fato que na verdade as contas foram reprovadas, não foi por mim, estou
apenas retransmitindo o que ocorreu e também foi considerado zero o
percentual de obra executada pela FUNASA, agora digamos pela quantidade
que realmente foi feito de banheiros ou módulos sanitários ou não eu não
posso levar em conta, mas uma coisa é certa a vigência do Termo de
Compromisso que foi firmado ele foi de trinta de dezembro de dois mil e onze
até trinta de dezembro de dois mil e treze e o serviço deveria estar pronto até
janeiro de dois mil e treze, foram pagos, em agosto foi pago cinquenta e sete
mil para doze módulos sanitários, em setembro foi pago cinquenta seis mil

referente execução de banheiros conforme convênio e também em outubro,
após as eleições foram pagos também cinquenta e seis mil referente a
construção de mais doze, então seriam trinta e seis módulos sanitários. Bom
eu acho que já é uma questão já esclarecida pelo próprio levantamento da
FUNASA e eu também tenho que deixar claro, Tigrinho, que é lógico, tu tem
que aproveitar e jogar teu veneno aqui hoje, mas a gente está aqui e realmente
eu tenho ética, eu não estou do outro lado, eu estou do meu lado onde sempre
estive, mas eu tenho que reconhecer também que causa estranheza para mim
que pessoas do teu partido na condição de tu de presidente criticava tanto o
PDT e hoje vocês estão juntos também, é realmente ética partidária é meu
difícil né, mas assim a oportunidade de se fazer uma demagogia também se
sabe que hoje é a última sessão antes das eleições e as eleições realmente
estão se aproximando em torno de doze a treze dias, mas a gente aqui nunca
brigou, nunca brigou com pessoa nenhuma, brigou pelo sistema administrativo
e vamos brigar até o final, enquanto eu for vereador, enquanto eu for prefeito,
eu vou brigar pelos interesses da população. Então eu já tive discussões a
cerca de posicionamentos meus como vereador, seja com companheiro a, ou
companheiro b, ou se as minhas posições sempre foram claras e realmente eu
acho que está na hora de mudar e vamos mudar mesmo, vamos administrar
este município a partir do ano que vem com um sistema diferente, quem já foi e
não fez o que tinha que fazer, também não precisa querer administrar não, nós
temos gente nova com vontade de trabalhar, já que isso aqui se torna um
momento político até seria bom, até por eu sei que hoje aqui se faz muita
filmagem e se joga para dentro do facebook depois e só se aparece as coisas
boas, e nós temos muitas coisas boas para mostrar, mas sim administrando o
município de Arroio do Tigre, obrigado pelo aparte”. O vereador Delmar
Schanne solicitou um aparte. “Quero fazer apenas umas pequenas colocações,
rapidinho, não vou tirar muito tempo de vocês. Vou começar pelas academias,
as duas academias que ainda não foram pagas, talvez o vereador Flamir possa
pedir para o Secretario do Planejamento que estava conosco e agora está com
vocês, quem sabe ele pode dar as informações, pois esteve quanto tempo
ocupando o cargo e pelo que se sabe é lá que acontece as coisas. Quanto a
obra de Linha Tigre, Sitio Baixo, tu mesmo sabe, Sitio Baixo é a mesma
empresa da minha obra que ganhou a licitação da minha e da tua, tu sabe que
ela abandonou a obra, obras abandonadas, os tramites legais estão sendo
feitos para que se possa contratar outra empresa, então se sabe que tanto a
minha obra em Sitio Baixo como a tua única obra também tem este problema.

A questão que estão falando muito sobre a questão de queixarem de estradas,
de fábrica de calçados, eu tive a felicidade vereador Leomar, de um certo dia
poder copilar uma declaração no facebook de um colega nosso que inclusive
está aqui, deixar o nome no ar, mas dizia assim:’Pois então vou lhes falar mais
para quem não sabe existe uma secretaria de planejamento para tratar desta
parte, chama-se de secretaria de planejamento, indústria, comércio e turismo’.
Então me desculpe se ainda a pessoa não achou culpados, esta pessoa deixou
pouquinho tempo e casualmente deu cópias, eu tenho três cópias para quem
quiser ver e inclusive esta pessoa esta na sessão. Então assim, culparam tanto
o Secretário do Planejamento e enfim levaram ele, culpam tanto as estradas de
Coloninha e Sitio e levaram o cidadão. A questão de quem falou de chamar o
Prefeito de isso ou aquilo, a pessoa que mais chamou o prefeito de isso e
aquilo está junto. Questão de ética, questão de ética, a pessoa que disse que
rasgava o diploma se não cassasse o Prefeito Marciano ta junto no colo do
Marciano, então gente olhe primeiro para seu rabinho e depois volta a olhar
para os outros, seria está colocação, obrigado Leomar.” O vereador Leomar
disse ainda que: “O vereador Tigrinho não vou conceder o espaço porque o
senhor teve oportunidade antes. Quero colocar mais uma questão referente a
minha indicação que eu fiz durante a sessão e vou ler na integra. Após leitura
continuou. Para quem não sabe do que se trata isso daqui na outra gestão, no
outro mandato do ex-prefeito Marciano, quando se ia a Brasília se embutia o
valor do hotel junto com a passagem de avião. Vocês sabem o que quer dizer
isso? Uma diária serve para a gente pagar as despesas de alimentação na
capital não e também para pagar o hotel. O que era feito? Era escondido o
valor do hotel junto com a passagem de avião e vocês sabem o que é isso?
Isso para mim só tem um nome, é roubo. Então isso é documental e é passivo,
o Ministério Público vai apurar. Tem um ditado que diziam que quando a
presidente Dilma foi eleita para este mandato, ela não ganha a eleição e se
ganhar não governa, eu vou dizer da mesma forma, não ganha a eleição e se
ganhar não governa, muito obrigado” O Presidente da Casa não tendo mais
nada a tratar, marcou a próxima reunião ordinária para o dia dez de outubro, às
dezoito horas e encerrou a reunião.

