1318ª Sessão Ordinária
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão
Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam presentes os
demais vereadores, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne,
Evaldir Jacob Dries, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes e as vereadoras
Viviane Redin Mergen e Claudia Inês Schuster Bernardy. Declarada aberta a
Sessão o presidente convidou a vereadora Claudia Inês Schuster Bernardy
para efetuar a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata da Sessão
Extraordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada
em votação a Ata Milésima Trecentésima Décima Oitava foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências
recebidas. Foi lido: Oficio do Executivo Municipal encaminhando para
apreciação e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 008/2015, que
autoriza a contratação emergencial de Visitadores para o programa PIM –
Primeira Infância Melhor, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 009/2015,
que autoriza contratações temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU 192, no Município de Arroio do Tigre; Projeto de Lei nº
010/2015, que concede Subvenção Social a Associação de Voleibol de Arroio
do Tigre – AVATI, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 013/2015, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no montante de sete mil
reais; Projeto de Lei nº 011/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial
no montante de quarenta e oito cento e noventa e quatro reais e sessenta e
cinco centavos e Projeto de Lei nº 012/2015, que autoriza o Poder Executivo a
incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito
Especial no montante de duzentos e quarenta e quatro reais e setecentos e
vinte e seis reais e setenta e cinco centavos. Convite da Associação
Recreativa e Cultural 25 de Julho para 10º Carnaval da Melhor Idade de Arroio
do Tigre no dia treze de fevereiro, às dezesseis horas. Ordem do Dia:
Indicação nº 002/2015. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 002/2015 de
autoria do vereador Marcos Antonio Pasa encaminhando cópias de
requerimentos solicitando a recuperação de forma urgente das estradas. Foi
lido requerimento do senhor Mario Hindersmann solicitando a recuperação das
estradas de Linha Floresta e Linha Ressaca com a abertura de desaguadouros
e desentupimento dos bueiros devido o péssimo estado de conversação em
razão de que há quase dois anos não foram realizados trabalhos de moto
niveladora nestes trechos, estado os moradores destas localidades
praticamente impossibilitados de realizarem de forma normal o escoamento da
produção de fumo. Requerimento do senhor Harti João Muller solicitando
melhorias na estrada geral entre Sitio Baixo e Sitio Alto visando o alargamento
da via de tráfego facilitando o transito de colheitadeiras e requerimento do
senhor Luiz Correa de Paula solicitando melhorias nas estradas na localidade
de Linha Kautzmann com a abertura de desaguadouros e desentupimento de
bueiros obstruídos pelas próprias máquinas do Município. Após a leitura o
presidente colocou que conforme o Regimento Interno seria encaminhado ao

Executivo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o
presidente convidou a vereadora Claudia Inês Schuster Bernardy para ocupar
a Tribuna. “Boa tarde a todos, quero cumprimentar o Presidente da Casa,
senhor Ademir, também cumprimento os demais colegas vereadores. Quero
cumprimentar a comunidade nossa que se faz presente, que bom seria se a
gente poderia contar sempre com a casa cheia. Quero agradecer ao vereador
Flamir que durante ao período de trinta dias se licenciou, me concedendo
espaço para ocupar a vaga, é uma pena, uma pena, eu lamento ser no mês de
fevereiro é o mês que as mulheres falam menos, mas tudo bem. Vamos
aproveitar bem o tempo. Bom pessoal eu venho através deste espaço mais
uma vez manifestar toda esta preocupação da nossa comunidade em relação
às estradas, eu acho que daqui um pouquinho está saturando este assunto, já
está virando um assunto que está cansando, mas as pessoas não param de
solicitar, as pessoas não param de pedir e se a gente for conferir, se a gente
for andar, eu fiz isso, a gente foi conferir, a gente andou e se deparou
realmente com uma situação muito ruim, e o que me preocupa e me preocupa
ainda mais é o fato de hoje eu pude conversar com o Prefeito e também fui até
a secretaria de obras, me deparei com um parque cheio de máquinas, muitas
máquinas, porém paradas e ainda perguntei por que estás máquinas estão
paradas? Tem um sol tão bonito, vamos trabalhar gente. Ai me disseram que
de todas estas máquinas apenas duas estavam em condições as outras todas
estavam estragadas, com problemas, me preocupou porque conversando com
o Prefeito ele me disse que então que para fazer o conserto destas máquinas
será necessário abrir um pregão e ai fazer o levantamento de preços, tomadas
de preços e para daí então fazer o conserto destas máquinas e tudo isso vai
levar mais ou menos trinta dias. Então imaginem só as pessoas que já na
aguentam mais e nos temos que esperar mais trinta dias para então talvez a
coisa começar a andar como deveria. Outro fato que eu quero deixar bem
claro, assim, que eu estou ocupando este espaço, espaço aqui nem tanto
como vereadora, falo mais como uma cidadã de Arroio do Tigre e por isso
também não quero fazer critica ao governo, já fui governo, a gente trabalha
muito, a gente quer o melhor para nossa comunidade e nem sempre a gente
consegue ser cem por cento, mas assim o que precisa é boa vontade, muita
trabalho, que as coisas acontecem, é possível, tem dinheiro e este dinheiro é
controlar as contas, é ver o que é necessário, é aplicar bem os recursos e as
coisas acontecem, tenho certeza disso. Outro fato que me preocupa um pouco,
preciso relatar para vocês, talvez devem lembrar, tem conhecimento muito, na
gestão passada, vou voltar um pouco, eu assumi a Secretaria da Assistência
Social, na época não existia a Secretaria, era apenas um departamento, e a
Administração com a aprovação a Câmara achou por bem iniciar uma
secretaria para poder dar uma atenção especial as nossas famílias em
situação de vulnerabilidade no município que são muitas, em todas as
comunidades. Lembro muito bem que o estado ele contribui com uma parcela
anual que é o FEAS, Fundo Estadual da Assistência Social, uma parcela anual
que vem para o município e com a primeira parcela em dois mil e nove nós nos
equipamos enquanto secretaria, entrou um recurso de seis mil reais. A

Assistência sempre trabalhou com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro, mas
quando se quer se pode fazer muita coisa, então com este primeiro valor nós
nos equipamos enquanto secretaria, no segundo ano em dois mil e dez
conseguimos então através de projetos bem justificados, recurso para
implantar, para iniciar a nossa padaria comunitária, sempre todos estes
projetos os recursos só fora aprovados porque eles tinham o objetivo a
capacitação da mão de obra e gerar renda, eu não acredito que alguém sai da
condição de pobreza se não for trabalhar e as pessoas tem vontade, nós
temos trabalho e eu, por exemplo, hoje eu emprego cinco pessoas lá no meu,
na minha empresa e eu preciso de mais e as pessoas muitas vezes, poderiam
receber esta capacitação dentro dos próprios projetos e assim
lamentavelmente pelo que eu tenho conhecimento no ano passado e também
no ano anterior, nada aconteceu neste sentido e isso me preocupa um pouco
que a estrutura está ai, está montada, é só trabalhar público nós temos
sobrando também, é só trabalhar. Neste mesmo ano de dois mil e dez também
nos conseguimos um recurso do Governo do Estado para Assistência Social
que foi a implantação do Projeto Costuração, onde também nós temos em
nossa cidade várias empresas que trabalham com confecção, tem a Malharia
Santa Helena, a Dalkon, tem a Saionara, tem o Finkler, então são empresas
que trabalha e empregam pessoas neste ramo. Então quando tivemos esta
iniciativa foi exatamente nisso, pensando em capacitar pessoas, pelos menos
que as pessoas tenham noção iniciais para depois irem se empregando em
nosso comércio, falo também da Teloken que também é uma empresa que
trabalha no ramo da costura e com certeza emprega pessoas da nossa
comunidade. Seguindo em dois mil e treze nós então adquirimos um outro
valor, um outro recurso, e montamos o projeto da marcenaria Pinóquio, até na
época a gente, o pessoal mesmo do projeto, nem fui eu, adotou este nome e
hoje fui conferir, fui visitar, fui ver como estava e me deparei sinceramente
falando, com uma situação de abandono, tudo atirado, as máquinas, material
estragou, placas de MDF que foram compradas, tudo estragado, e assim o
público que poderia ter sido trabalhado a gente pensou um pouco quando nos
implantamos este projeto, nos pensamos um pouco nos nossos meninos, nos
adolescentes, nós também temos em nossa cidade empresas que trabalham
no ramo de móveis e que a gente estaria fazendo com isso a gente estaria
trabalhando com nossos adolescentes, dando nossos para eles, para amanhã,
depois com certeza, as nossas empresas estarem acolhendo estes jovens
para trabalhar e com isso ajudando as nossas famílias. Depois disso, já no
final do meu período nos ainda montamos um outro projeto e ele foi aprovado
que foi o recurso para implantar uma pequena indústria de conservas e
chimias que seria desenvolvido lá no Centro Agrícola, um espaço maravilhoso,
a gente tinha para trabalhar, que existe hoje anda, que bom, e tomara que ele
seja bem aproveitado, e usufruído de uma forma que favoreça toda a
comunidade, então lembro que o projeto foi aprovado no final do ano ainda foi
assinado o Convênio, e o recurso então entrou já com a administração nova, e
assim fiquei muito triste quando no rádio ouvi que um valor de
aproximadamente nove mil reais voltou, voltou por que não teria sido aplicado,

ele deixou de ser aproveitado e ele se tratava de justamente de oficinas que
seriam desenvolvidas com famílias em situação de vulnerabilidade, as pessoas
apreenderiam a trabalhar com este valor, e este valor acabou voltando por que
ele não foi aplicado, não foi trabalhado, e uma pena isso por que a gente sabe
o quanto, a Assistência sempre trabalhou com valores muito pequenos, a
gente tinha dois por cento do orçamento e isso era insignificante diante das
outras secretarias, mas a gente tinha uma vontade muito grande de fazer as
coisas e uma demanda muito grande no nosso município. Então assim, eu
conversando com o Prefeito hoje questionei ele quanto a tudo isso e ele me
garantiu que as coisas iram começar a andar, então a gente vai aguardar,
vamos esperar, tomara que sim, por que está ai para isso uma situação que é
conseguir dinheiro, para se fazer as coisas e isso se conseguiu, a estrutura
está montada, é só trabalhar e fazer as coisas e a gente precisa disso. Bom,
também algumas pessoas, trocando de assunto um pouquinho eu preciso falar
de uma situação que algumas pessoas me procuraram em relação a uma
parada de ônibus, que houve uma batida, lá na Linha Limberger e parece que
a parada de ônibus caiu e ficou inclusive jogada na rua até que foi recolhida e
agora por ocasião da gente estar próximo de começar as aulas, a gente pede
para que se tome providencias e que esta parada de ônibus seja reerguida, por
que as crianças irão precisar dela para esperar o transporte para a escola.
Uma situação e falando em escola, me preocupa bastante é a questão do
espaço que hoje a Escola Caros Kipper está ocupando de forma provisória,
mas qualquer um de nós, até mesmo quem não, que é leigo no assunto
educação, eu acho que o ginásio Tigrão não é um espaço favorável para a
aprendizagem, ele é um espaço que assim na minha opinião, sem as mínimas
condições, para concentração e aprendizagem das crianças, eles vão para o
ginásio com outra, outro foco, outra intenção e a gente tem eventos já
programados que vão acontecer no ginásio, que sempre vão acontecer, e ai a
escola está lá e é uma situação bastante desconfortável para os alunos, penso
muito nos alunos, para os professores, que tentam de todas as formas manter
a atenção das crianças, e eu não sei e gostaria que alguém me tranquilizasse
quanto aos andamentos da reconstrução da escola, o fato da escola ter sido
demolida ou derrubada com uma máquina também foi uma coisa que chocou,
chocou a comunidade. Eu precisa falar isso, são as pessoas que falam, por
que foram coisas que foram conquistadas ao longo do tempo e com esforço e
trabalho de muita gente, então assim eu espero que as coisas segam
agilizadas e que isso seja resolvido no mais breve possível. Preciso falar
também, várias pessoas me procuraram e se colocando preocupadas a
respeito de um evento que aconteceu ontem no Parque Municipal Attilio Pasa,
e que foi uma festa não sei para que público e ele precisa de autorização do
poder público para alguma festa acontecer e pelo que me consta e que as
pessoas me relataram a festa foi um tanto ousada e gerou assim preocupação,
por que era a ar livre, era durante o dia, as crianças estavam lá, então na sei, é
uma preocupação que eu tenho, eu acho que isso também deve ser apurado,
a gente deve ver um pouquinho o que nos estamos autorizando, que tipo de
festa a gente está autorizando para acontecer, por que os nossos filhos, s

nossas crianças, a comunidade está indo lá. Bom, preciso falar também de
uma preocupação que me ocorreu por ocasião que eu estive no balneário
Hermes e no período da tarde quando me dei por conta vi lá um paciente da
unidade de tratamento e me chamou a atenção isso, ai conversando com o
proprietário, ele me contou, me relatou que três pessoas que estavam
internadas na Unidade saíram de lá no domingo de tarde e foram parar no
balneário, são pessoas que estavam em tratamento, sem o acompanhamento
do monitor e pechincharam o ingresso e entraram e estavam lá. A gente sabe
que o espaço do balneário, é um espaço onde tem bebida, tem uma série de
situações que daqui um pouco não favorecem a uma pessoa que está em
tratamento, não sei, gostaria que isso fosse apurado e não tive conhecimento
que este tipo de coisa é possível, sempre sabia que as pessoas que estavam
lá internadas para um tratamento, elas inclusive para irem ao médico, vai lá dar
o atendimento, por que elas não saem de lá e as visitas são agendadas e as
pessoas só podem sair de lá com o acompanhamento do monitor, então acho
que alguma coisa de errado está acontecendo. Preciso falar também de uma
preocupação grande que a gente tem, vejo aqui a comunidade presente
quanto ao estacionamento na nossa cidade. É uma manifestação que já venho
fazendo a tempo e nossa cidade cresceu, as pessoas que bom conseguiram
adquirir veículos e nos estamos com um problema grave hoje que é a falta de
estacionamento, sem contar aqui, por exemplo da minha rua, o pessoal que
trabalha na Caixa, na Quero-Quero, enfim, estas empresas ali vem com carros
e estacionam e o carro fica o dia inteiro ali e não sei o que está sendo
pensando, o que nós temos que fazer, eu acho que tá na hora da gente se
mobilizar, nós precisamos tomar algumas iniciativas, eu ainda não que ponto
anda nosso planejamento do Plano Diretor, que eu acho que é urgente, se
pensar nisso, se pensar na abertura de ruas, de mais ruas, para nos podermos
ter mais possibilidades de trafego, por que está muito concentrado em algumas
ruas e algumas ruas são estreitas, na época que nosso avós pensaram Arroio
do Tigre a demanda comportava aquela largura de rua e hoje se sabe que com
nossos carros tudo ficou pequeno, então nos hoje, eles pensaram naquele
tempo e nós hoje estamos aqui para pensar hoje e as coisas precisam serem
feitas hoje, não podemos deixar, ah vamos ver, vamos a coisa vai se indo,
rolando e não acontece, então é uma preocupação minha, me coloco amanhã
depois, eu já não estou mais aqui, mas sou companheira lá fora para a gente
sentar e discutir isso, o que podemos fazer. Preciso também falar a respeito
das e sugerir inclusive uma preocupação grande das nossas praças, outro dia
eu recebi um grupo de senhoras lá no meu Café e ai após as senhoras terem
tomado café, elas não eram de Arroio do Tigre, elas eram de fora, elas após
terem tomado café, conversado, enfim me pediram uma sugestão de uma
praça onde pudessem sentar e fumnar um cigarro, eu fiquei pensando meu
deus qual é a praça que eu vou indicar, também queria indicar uma coisa
bonita, uma coisa legal, e ai enfim acabei sugerindo a praça mais próxima ali
de casa, que é a Praça Deputado Ivo Mainardi, então assim, é mais uma
preocupação que a gente tem, nossas praças precisam de atenção, a gente
agora nas férias, eu sinceramente, não tinha, noção da quantidade de pessoas

que vem dos outros municípios para cá, assim como as pessoas saem, as
pessoas vem, pessoas de todos os lados, e que temos para oferecer, nos
temos muita coisa para oferecer, mas eu vejo que as coisas estão um pouco
mal cuidadas e isso não é o nosso perfil, a gente tem por, da nossa família
cuidar bem das coisas, e assim o que tu quer oferecer para tua vista que
chega, espaço bonito, um espaço bacana, onde as pessoas vão se sentir bem
e então assim, penso que, não sei o que tem encaminhado, vamos pensar em
projetos de revitalização de nossas praças, nas calçadas, nas calçadas, se
uma mãe quiser dar um passeio com um carinho de bebê eu tenho certeza que
ela não vai conseguir, porque as calçadas estão destruídas, as pessoas
tropeçam, em dia de chuva é um problema e eu vejo uma necessidade urgente
se fazer uma coisa neste sentido também. Eu já me estendi bastante, mas eu
precisava colocar um pouco isso e quero dizer que não estou aqui para fazer
criticas, criticar, mas falo como uma cidadã e quero ver as coisas acontecendo
no meu município, e a gente pode fazer isso, se a gente quiser muito
obrigado.” O presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para
manifestar-se na Tribuna. “Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente
desta casa, vereador Ademir Jank, os demais colegas aqui presentes, e as
pessoas que se encontram aqui hoje nesta sessão. Um dos assuntos que me
trás a esta Tribuna é sobre o calçamento da Vila Progresso, porque a gente
sabe que a uma semana atrás houve uma polemica lá, a máquina, a patrola foi
para fazer aquela estrada onde deveria ter calçamento já e algumas pessoas
tentaram impedir que a patrola fizesse aquele pedaço que ainda não esta
calçado. Então chegou até o ponto de ter que se deslocar os policiais para
resolver o caso. Não foi só lá, no Sitio Novo se não me engano também, no
Sitio Baixo a poucos dias atrás, também houve um caso de algum morador
pedir para que a patrola fizesse o serviço bem feito e como não quiseram
fazer, quiseram fazer do mesmo jeito sempre também foi um caso de
promotor, de policiais, então está bem complicado, as nossas estradas estão
ruins e se os patroleiros vão lá e querem fazer de qualquer jeito o pessoal não
está aceitando mais. Então acho que o Secretario tem que ter uma conversa
com as pessoas competentes que fazem, que trabalham nestas patrolas para
fazer o serviço um pouco mais devagar e mais bem feito, por que não adianta
ir fazer a estrada e não abrir os desaguadouros, não abrir as valetas que tem,
então precisa ser bem feitinho, e na Progresso pelo que eu sei estão fazendo
um abaixo assinado, vão vir conversar com o Prefeito, de por que ainda não foi
concluído, o que ainda está faltando naquela obra lá, que já faz bastante
tempo que já esta parada, foi iniciando a vários anos e a gente tem que
entender o lado deles também que aquele trecho estava bem ruim, mas as
pessoas moram ali a três metros da estrada e em dias de bastante movimento
isso causa bastante poeira, então por fim acabou sendo feita a estrada, porque
na verdade os moradores não podem trancar este serviço, mas que o
Executivo então tome alguma providencia e não sei se é a empresa que não tá
cumprindo com suas obrigações, há poucos dias atrás falando com a
Prefeitura Lenize lá em Ibarama ela cancelou, ela fez o cancelamento desta
mesma empresa que está com problema aqui em Arroio do Tigre e não sei se

não é por este lado que nos vamos ter que ir, por que não são uma obra
parada em Arroio do Tigre e vocês sabem disso, são muitas obras paradas e
vocês sabem que a cada mês que passa, a cada ano que passa o valor
daquela obra, ele, já não se consegue mais fazer com o valor inicial, então
quem está perdendo é o município. Outra coisa que eu gostaria de perguntar
para o senhor Presidente, e a bancada do Partido Progressista gostaria que
seja feito requerimento a Delegacia, ao delegado solicitando a existência de
um registro de ocorrência feito pelo Secretário da Fazenda, conforme boatos
que a gente houve pelas ruas é que o secretário teria sido ameaçado por
pessoas que dizem ter uma gravação dele comprometedora. Então senhor
presidente eu acho que a gente pode fazer um requerimento, né senhor
presidente, a gente tem poder para isso, para a gente saber se isso é
verdadeiro ou não, e se isso é verdadeiro a gente vai averiguar a existência
desta gravação e do porque desta gravação e se ele está sendo coagido de
alguma forma, acho que temos que procurar se ele registrou ocorrência na
delegacia com certeza ele nominou estas pessoas que procuraram ele e acho
assim que é uma coisa que as pessoas vem perguntar para a gente e a gente
não sabe. Então eu acho que vamos fazer este requerimento para ver se
existe, para ver da existência do registro de ocorrência feito pelo secretário da
fazenda. Tenho que concordar com muitas coisas que a Claudia falou nesta
tribuna e uma delas, Claudia eu já tinha conversado muitas vezes sobre a
Assistência Social aqui e deste valor do FEAS que foi perdido, que veio e
voltou, por falta de aplicação, que no governo Marciano tinham deixado um
projeto que teria que ter sido dado andamento no próximo ano e o mandato
que está hoje, a atual secretária não deu andamento ao projeto. É uma pena
que o município venha a perder recursos que vem do governo para ser
aplicado no município. Quanto aos projetos as pessoas que estão aqui estão
um pouco surpresas que hoje nós temos em mãos treze projetos e hoje não foi
nenhum em votação, então eu gostaria de dizer que os projetos que irão
chegar agora, como eu faço parte da comissão, os projetos terão que vir com
antecedência, com impacto financeiro, aquele que tiver necessidades, aqueles
terão que vir com impacto financeiro, completinho, conforme manda o
Regimento e se eles não vierem vamos ter que estuda-los, vamos ter mandar
um ofício ao executivo pedindo o que falta., como diz o colega Leomar quem
se articula manda e quem não se articula obedece. O presidente convidou o
vereador Delmar Schanne para pronunciar-se. “Senhor presidente, senhores
vereadores, imprensa e falada, demais pessoas que nos assistem. Vou
procurar ser breve apesar de estarmos em recesso, visto que não termos
projetos para discutir hoje, uma vez que a bancada não entenda a necessidade
de algumas contratações, mas faz parte da comissão avaliar e é para isso que
existe a comissão. Tenho diversos assuntos, mas primeiramente gostaria de
parabenizar a vereadora Claudia por ter assumido, vereadora Claudia meus
parabéns, é muito bom ter você aqui, ideias novas, pessoa que já trabalhou no
executivo e pode trazer a tua experiência para nós e assim como demais
vereadores que aqui estão hoje e que já trabalharam no executivo e puderam
trazer a sua larga experiência neste seu mandato que tiverem para com

certeza ajudar a nós vereadores. Gostaria só de, consegui algumas
informações a tarde e quem de encontro de algumas das tuas pronuncias que
é a questão das estradas, a gente também tem o conhecimento das
dificuldades que existem em alguns locais ainda, mas na medida do possível e
agora com a melhora do tempo estão sendo solucionados, já tem várias
localidades que já foram atendidas e com certeza rapidamente será
solucionado. É sabido pela Administração e por este que vos fala, que existe
muito maquinário para ser reformado tendo em vista que a administração já se
antecipou e amanhã vai ter um pregão para mão de obra, mão de obra para
máquinas leves e pesadas, são quase duas mil horas onde será contratada
uma oficina, a que for vencer o pregão de horas máquinas e ai sim poderemos
tornar a fazer a reforma das mesmas e como você conhece os trâmites e as
pessoas conhecem e sabem que tudo tem seu tempo e não é como se fazer
na sua propriedade, precisa ter prazo, precisa ter, precisa abrir prazo para se
contratar, precisa ver valor, orçamento, aprovado e isso tudo esta se fazendo.
Os vereadores estão encaminhando e na medida do possível está sendo feito.
Então não tenho duvida que vai aparecer uma, duas ou dez empresas
interessadas em fazer o serviço para o município e na medida do possível
vamos melhorando as máquinas. Com certeza como já vem de outras
administrações e como já estou aqui a quatro mandatos, com certeza você
deve ter ficado mesmo apavorada com a quantidade de máquinas que tem no
parque, pois não é costumeiro nestes muitos anos de mandato no município
ver tanta máquina, então esta Administração se preocupou muito em comprar
máquinas e com certeza sempre vai faltar máquina como você disse, pois hoje
as condições de estradas e ruas, o crescimento está sendo muito rápido, então
sim acredito com bons projetos, com boas emendas de todos, de todas as
bancadas como temos feito e a tendência nossa é ajudar a administração,
melhorar com ideias, melhorar com aquilo que é possível, não tenho duvida
nenhuma e se deus quiser nos próximos dias estaremos com as estradas
todas atendidas e a população satisfeita, pois é mínimo que a população
precisa é de estrada e a gente sempre brigou por isso, priorizou por isso, então
a gente procurou assim, trabalhar com a administração para que pudéssemos
atender nossos munícipes que são os mais sofridos e é sabido por todos pela
safra que esta ai novamente. Outro assunto já debatido também é a questão
dos recursos da Assistência Social, a gente sabe que já foi debatido bastante e
sempre que o recurso é perdido a gente sente, como a gente sente também
que os recursos vem ao município e são dados como executados e os valores
simplesmente não são colocados, os valores de duzentos e cinquenta mil reais
são valores que entraram nesta administração passada e infelizmente na
foram executados e a gente sente eu sei, como a gente vem sentindo em
valores menos expressivos e com certeza o sentimento é muito semelhante.
Então a gente procura acertar para isso que estamos aqui e foi para isso que o
povo nos escolheu para tentar acertar o que foi feito no passado e não
continuar fazendo o errado, então com certeza sempre é valida as tuas
colocações, e a gente vai ajudar a Administração dentro do possível e talvez
não foi oficiado ao presidente e fui colocado como líder de governo, então

quero comunicar aos vereadores e o pessoal da administração esqueceu e
não mandou, vou me escalar como líder de governo então, então onde a gente
pode ajudar em alguma coisa, estamos ai para ajudar e quando não
soubermos se vai atrás de informação e me coloquei a dispor do presidente da
comissão hoje a tarde e a medida que precisar de alguma informação, que eu
tiver, que eu possa dar, a gente esta aí para ajudar e sempre que possível para
agilizar aquilo que é possível e aquilo que não é possível não tem como agente
fazer”. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou um aparte e disse. “Gostaria de
informar a vereadora Viviane, que não é por ser mal feito o trabalho, é que o
homem de tão bom que ele é lá, ele não conseguiu nenhuma testemunha para
vir depor a favor dele, pois ele foi na frente da máquina, não deixou patrolar, os
vizinhos ficaram todos revoltados, veio a brigada e o foram medir a estrada e
ele deitou na frente da máquina, não deixou patrolar e prometeu de fazer
acerca no meio da estrada, nada contra ti, Viviane mas quem te informou não
falou a verdade, ele não deixou patrolar, até o Tony falando com ele vão
mandar fazer a estrada de novo, ele não deixa e não deixa e não se dá com
nenhum vizinho e disse ter encrenca com divisa de terra, ele acha que está na
terra dele e então é uma briga sem tamanho. Então não é nada mal feito, e tu
pode ir lá verificar que foi bem feito, mas o homem se deitou na frente da
patrola e ia tocar por cima? Se eu to lá, mais toca, fazer o que, então é isso aí,
não é mal feito. Obrigado Schanne.” O vereador Delmar Schanne retornou e
disse. “Obrigado Dries, só que eu nomeie o presidente da comissão e ele se
colocou a disposição, vereador Marcos, que se necessário e urgente tiver uma
sessão extraordinária na semana que vem e que até então está semana vai
conseguir os detalhes, as coisas que faltam como a Viviane falou, precisa
alguma coisa como impacto financeiro, que não veio, algumas coisas para
votar os projetos que a gente sabe da necessidade, contratação de
professores, a gente sabe que tem muitos, como coloquei para o presidente da
comissão que tem vários contratos emergenciais que estão vencendo agora no
dia vinte, como é caso do engenheiro, do arquiteto, e também a gente sabe
que tá pronto o edital do concurso, com algumas justificativas para fazer e sim
contratar a empresa, temos algumas empresas interessadas e estamos só
aguardando para abrir o edital para poder contratar, para poder fazer o
concurso público onde vai sanar com certeza, vai eliminar muito destas
contratações emergenciais, espero que várias pessoas venham até nosso
município, pessoas capacitadas quem venham a contribuir para o
desenvolvimento de Arroio do Tigre, onde fortalece a todos nossos que fazem
parte do nosso município, muito obrigado.” O presidente não tendo mais nada
a tratar marcou a próxima reunião ordinária para o dia nove de fevereiro, às
dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

