1313ª Sessão Ordinária
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às
dezoito horas e dez 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 Leandro Timm 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 Segunda foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do Senhor
Prefeito Municipal comunicando que os documentos solicitados pelo vereador
Leandro Timm estariam a disposição nas Secretarias e que o Município não
forneceria cópias devido ao grande número de cópias e por consequência,
despesas ao Erário; Oficio do Prefeito Municipal comunicando que o Projeto de
Lei Legislativo nº 005/2014 será vetado integralmente. Oficio da Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana de Arroio do Tigre solicitando dois mil reais
para subsidiar uma parcela das despesas com Encontro Sinodal de Jovens
que acontecerá entre os dias oito e onze de janeiro do próximo ano. Este
encontro contará com a participação de aproximadamente duzentos jovens das
vinte e oito Paróquias do Sínodo Centro Campanha Sul, onde acontecerá
palestras, estudos, meditação, encontros culturais, gincanas e cultos. Ordem
do Dia: Indicação nº 048/2014; Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de
Lei nº 105/2014; Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº
114/2014; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2014; Projeto de Lei nº
105/2014; Projeto de Lei nº 112/2014; Projeto de Lei nº 114/2014; Projeto de
Lei nº 115/2014; Projeto de Lei nº 116/2014; Projeto de Lei nº 119/2014;
Projeto de Lei nº 120/2014; Projeto de Lei Legislativo nº 006/2014 e Projeto de
Lei Legislativo nº 007/2014. O presidente solicitou a leitura da Indicação nº
048/2014 de autoria dos vereadores da bancada do Partido Progressista, para
que dentro das possibilidades fossem recuperadas através da Secretaria de
Obras e Viação as estradas de Linha São Roque e Linha Lambedor, mais
precisamente nas proximidades das residências de Matilde e Alfredo
Mayerhofer devido ao péssimo estado de conservação das mesmas. Após a
leitura o presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme
determina o Regimento Interno. Foi solicitada a leitura da Emenda Modificativa
nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº 105/2014, que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Suplementar no montante de doze mil e quinhentos reais, de
autoria dos vereadores Marcos Antonio Pasa e Ademir Jank, amos do PMDB
modificando o artigo terceiro e acrescentando os artigos quarto, quinto, e sexto
ao referido projeto. Colocado em discussão o vereador Ademir disse que o
projeto serviria para desafogar o serviço de secagem de grãos no secador de
Linha Taquaral, onde existem cerca de setenta usuários e que a colheita seria

sempre na mesma época. Com a construção de um novo secador nas
proximidades da residência de Benjamin Raminelli iria facilitar a demanda do
serviço. O vereador Delmar Schanne contribui com o colega dizendo que
estaria sendo votada a emenda para adequação ao projeto. Como não houve
mais colocações, o Presidente da Casa colocou em votação a referida emenda
que foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lida a
Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº 114/2014, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e
quinze, de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa sugeri a modificação do
parágrafo segundo do artigo dezesseis que passaria ter a seguinte redação: §
2º No caso de despesas com pessoal, desde que não configurem geração de
despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes
aquelas cujo montante, no exercício de 2015, não exceda a 50 (cinquenta)
vezes o menor padrão de vencimentos. Colocado em discussão o presidente
passou os trabalhos da Mesa ao vice para efetuar colocações sobre a emenda.
Foi dito que a alteração no artigo dezesseis seria em razão das poucas vezes
em que o impacto financeiro para contratação de pessoal teria sido
encaminhado a Câmara, disse ainda que teria sido uma ou duas vezes e que a
emenda proposta reduziria o valor que o Executivo estaria isento do
encaminhamento do impacto. Com o texto original o Executivo estaria
dispensado de apresentar até o valor de trinta e nove mil reais para cada
evento, mas com a proposta estaria obrigado a apresentar depois que
ultrapassar o limite de vinte e quatro mil reais no ano de dois mi e quinze;
Finalizou dizendo que a emenda não traria prejuízo ao Executivo, pois seria
uma informação que estaria sendo encaminhada até a Casa com respeito a
folha de pagamento e com isso os vereadores poderiam acompanhar os
gastos com pessoal com mais detalhes. O vereador Delmar Schanne colocou
que a emenda engessaria o governo, mas concordava com a emenda e disse
acreditar na execução de concurso público no mês de janeiro ou fevereiro, o
que diminuiria as contratações emergenciais. O presidente reassumindo os
trabalhos e não tendo mais colocações a respeito, colocou em votação a
presente emenda que foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi lido o projeto de decreto legislativo nº 002/2014, que aprova as
contas do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre referente ao ano de dois mil e
nove. Apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da
Câmara, o qual teve como relator o vereador Leomar Guerino Fiúza que disse
o Tribunal de Contas do Estado teria feito a analise das contas do prefeito no
exercício de dois mil e nove e emitiu parecer favorável a aprovação das contas,
tendo já emitido também certidão executiva em virtude do julgamento do
processo no qual foi imputada multa no valor de dezesseis mil seiscentos e
sete reais em favor do Município de Arroio do Tigre. Como não houve mais
colocações, o Presidente da Casa colocou em votação o referido projeto, que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 105/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir

Crédito Suplementar no montante de doze mil e quinhentos reais e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Ademir Jank disse que como já
teria colocado anteriormente a construção viria em apoio aos agricultores da
localidade seria favorável e que para o próximo ano deveria ser beneficiadas
outras localidades pela importância aos agricultores. Como não houve mais
colocações ao projeto o Presidente encaminhou a votação após o intervalo. Foi
solicitada ao Diretor a leitura do Projeto de Lei nº 112/2014, que autoriza o
município a receber em doação parte de imóvel destinado a regularização de
ruas e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza relator do projeto disse que o projeto visa autorizar o município a
receber em doação o imóvel descrito no projeto com a finalidade de doação de
área para ruas conforme determina a legislação, com a finalidade de
regularização de ruas. Como não houve mais colocações ao projeto o
Presidente encaminhou a votação após o intervalo. Foi dispensada a leitura do
Projeto de Lei nº 114/2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício financeiro de dois mil e quinze e lido apenas o parecer da
Comissão. Colocado em discussão o vereador, relator do projeto, Leomar
Guerino Fiúza disse que conforme Audiência Pública onde foram debatidos
alguns pontos do projeto e que não teriam mais modificações a serem feitas, o
vereador pediu pela aprovação. Como não houve mais colocações ao projeto o
Presidente encaminhou a votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 115/2014, que concede Subvenção Social ao Clube de
Veículos Antigos do Centro Serra, e dá outras providências e o parecer da
Comissão ao mesmo. Colocado em discussão o vereador Ademir Jank disse
que o evento já teria transcorrido com grande participação da população dentro
das festividades de aniversário do Município. Colocou ainda que estiveram
presentes pessoas de diversas idades e localidades, observando e apreciando
os veículos antigos. O vereador Evaldir Jacob Dries disse que seria favorável
ao projeto por entender que foi um momento único com a presença dos
veículos antigos de vários pontos de estado. O vereador Delmar Schanne
disse ser favorável uma vez que o município foi visitado por diversas pessoas e
com isso trazendo cultura e desenvolvimento. Como não houve mais
colocações o presidente encaminhou a votação após o intervalo. Foi lido o
Projeto de Lei nº 116/2014, que autoriza o Município a receber em doação
parte de imóvel destinado a regularização de ruas e o parecer ao mesmo.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que este
projeto como o anterior tratava de regularização de área de terra na Rua Julio
Brixner. Como não houve mais colocações o presidente encaminhou a votação
após o intervalo. Foi solicitada a leitura dos Projetos de Lei nº 119/2014, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de dez mil
reais e do Projeto de Lei nº 120/2014, que concede Subvenção Social ao
Clube Pró Segurança Pública de Arroio do Tigre, Clube da gasolina, e dá
outras providências e a leitura dos pareceres. Colocado em discussão o
vereador Ademir Jank disse que o projeto concede o repasse de dez mil reais

para ajuda na reforma da Cabana da Brigada Militar para que com isso seja
iniciado o projeto de Pelotão Mirim no Município. As reformas necessárias
seriam o telhado e a construção de um novo sanitário feminino. Como não
houve mais colocações o presidente encaminhou a votação após o intervalo.
Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2014, de autoria do
vereador Delmar Schanne, que dispõe sobre a implantação de travessia
elevada ou outro tipo de redutor de velocidade próximo a escolas, postos de
saúde e Hospital, localizados no Município de Arroio do Tigre/RS, e dá outras
providências e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o
vereador Leomar Fiúza passou a palavra ao autor do projeto para
esclarecimentos. O vereador Delmar Schanne colocou que o projeto seria
principalmente para atender as solicitações do interior, onde os pais e alunos
estariam preocupados com a segurança, pois em muitos locais somente placas
na resolveriam o problema de alta velocidade. Disse ainda que na Casa já
foram efetuados diversas solicitações de sinalizadores ou de travessias
elevadas nas proximidades de escolas e algumas não obtiveram êxito, disse
que poderia ser por falta de empenho. Colocou ainda que achou por bem
pesquisar e que o projeto teria ficado baixado para que todos os colegas
estudassem a matéria com calma, para que se houvesse alguma ideia
diferente fosse apresentada. Finalizou colocando que teve exemplos negativos
como o fato ocorrido em Tunas e exemplos positivos como o de Sitio Alto e
Coloninha, já os pedidos de outras localidades não foram atendidos, como o
de Linha Cereja, onde foram apenas colocadas placas e os redutores não. A
vereadora Viviane Redin Mergen colocou ser favorável ao projeto, pois ela
própria encaminhou a solicitação de instalação de redutor na Rua João
Drachler e até o momento nada teria sido feito. Citou como exemplo as
lombadas existentes na cidade que em muitos pontos diminuíram a velocidade.
O vereador Delmar prosseguiu dizendo que a Administração tem um projeto e
mapeamento das ruas da cidade, podendo ser aproveitado para o futuro.
Colocou ainda que em outras cidades utilizam o asfalto por cima das pedras
para a melhor pintura e conservação. O vereador Evaldir parabenizou a
iniciativa do colega e disse que ele próprio encaminhou um abaixo assinado a
Executivo solicitado um redutor de velocidade na Rua João Limberger e não
teria sido atendido. Destacou que em Sitio Alto e Coloninha existem os
redutores e que a existem motoristas satisfeitos e insatisfeitos, mas que via
algo de positivo, pois teria diminuída a velocidade no local. O vereador Delmar
Schanne destacou que o projeto visava a instalação de redutores nas
proximidades de escolas, postos de saúde e Hospital e que o projeto
mencionado anteriormente seria para outros pontos da cidade. O vereador
Marcos colocou ser favorável ao projeto e acrescentou que fosse estendido
para frente dos órgãos públicos. Destacou que teria encaminhado pedido de
instalação de redutor de velocidade em frente a Casa de Passagem e a
Biblioteca Pública, mas até o momento não teria sido executada. Colocou
ainda que estariam legislando em cima de uma lei maior, que com a criação da

Departamento de Trânsito e que o projeto autorizava o Executivo a instalar os
redutores, entendia que esta autorização já teria sido dada pela Lei Federal,
não sendo necessário um projeto de lei e no seu entender apenas uma
proposição ao Chefe do Executivo. O vereador Delmar encerrou dizendo que
seria uma autorização para colocação nos locais citados. Como não houve
mais colocações o presidente encaminhou a votação após o intervalo. Por fim
foi lido o Projeto Legislativo nº 007/2014, de autoria do vereador Delmar
Schanne, que dá denominação a rua da cidade de Arroio do Tigre/RS e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar colocou ser
favorável ao projeto e passou a palavra ao autor do projeto. O vereador Delmar
Schanne disse que o projeto visava dar denominação a rua do bairro São
Francisco atendendo a solicitação da Secretária competente e achava justa a
homenagem ao senhor “Nenê Costa”, sendo pessoa ativa na comunidade de
Linha Rocinha, como na escola e assim ficando uma lembrança para a
comunidade e familiares. O vereador João Odilar Nunes colocou ser favorável
ao projeto, pois serviria de valorização das pessoas que serviram e
trabalharam pelo município, sendo pai de ex-servidora da Casa, lembrou o
vereador. Como não houve mais colocações o presidente encaminhou a
votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a
Sessão o presidente colocou em votação o projeto nº 105/2014, acrescido da
emenda modificativa nº 001 que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 112/2014, foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 114/2014, acrescido de emenda modificativa foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o projeto nº
115/2014, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o projeto nº 116/2014, foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação o projeto nº 119/2014, foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o projeto
nº 120/2014, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o projeto legislativo nº 006/2014, foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o projeto legislativo
nº 007/2014, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Tribuna. O presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para ocupar a
Tribuna. “Inicialmente a minha saudação ao excelentíssimo senhor presidente
dessa Casa, doutor Marcos Pasa, da mesma forma quero saudar meus nobres
colegas vereadores, vereadora, assessor jurídico, Doutor Jacó, diretor, seu
Jerson, secretária, senhora Marli, servidores dessa Casa, em nome do
sargento Dummer a minha saudação às demais pessoas da comunidade que
estão nos prestigiando no dia de hoje. Também quero registrar a presença do
senhor Marcelo Dalhke representando a Rádio Sobradinho e a Rádio Jacuí e o
seu Cleber Moura também representando a Rádio Geração. O que me faz
ocupar a tribuna nessa noite, nessa tarde, no dia de hoje senhor presidente
demais colegas, comunidade que estou muito feliz, feliz e honrado por nós do

nosso CTG do nosso município de Arroio do Tigre do nosso distrito da
Coloninha promover o vigésimo primeiro rodeio crioulo intermunicipal
promovido pelo nosso CTG encerrando as festividades de aniversário dos
cinquenta e um ano do nosso querido município de Arroio do Tigre que foi o
encerramento na Coloninha. Estou feliz porque no sábado dia vinte e dois
estavam presentes oito vereadores dos nove e o vereador Delmar não pode se
fazer presente mas se justificou porque não foi através da Secretaria, sua
esposa justificou porque não pode ir. Então em nome da patronagem, em
nome da comunidade, nosso muito obrigado aos senhores, a senhora e digo
mais quando precisarem desse vereador, desse patrão de CTG podem nos
convocar que a gente está sempre pronto, ao lado dos meus nobres colegas
vereadores e da comunidade arroiotigrense. Queria agradecer na pessoa do
excelentíssimo senhor prefeito municipal, secretários municipais que
compareceram e dizer, agradecendo também aquilo que eu sempre digo, tudo
que é bom para o município de Arroio do Tigre, que é promovido a gente tem
que ressaltar e eu ressalto, agradeço também o meu pedido de indicação de
recuperação de estrada da Linha Paleta, Sitio Baixo, Sitio Alto, Coloninha que
foi atendida, foi patrolado, colocado brita até a divisa, como antes era feito e
dessa vez foi feito, então meu muito obrigado, muito obrigado. A gente pede
que na medida do possível seja feito nas demais estradas do município de
Arroio do Tigre, porque agora vem final de ano, vem natal e nós vamos receber
muitas visitas, pessoas de outros municípios que vem e que bom quando as
pessoas valorizam aquilo que de bom é feito no nosso município de Arroio do
Tigre. Não poderia deixar de agradecer os patrocinadores, quero agradecer
todos os vereadores e vereadora que patrocinaram o nosso evento e também
quero dizer que nós precisamos valorizar o comércio de Arroio do Tigre, que o
nosso rodeio é o vigésimo primeiro rodeio eu sou quatro vezes patrão do CTG
e sempre chego no comércio arroiotigrense e nós somos muito bem recebidos,
conseguimos um valor muito bom, porque hoje os eventos principalmente
rodeios é muito elevado valor, graça aos patrocínios que a gente consegue,
que foi conseguido com vocês, com o executivo, subvenção, também dos
vereadores da Câmara e o nosso comércio então eu peço para nós valorizar o
nosso comércio arroiotigrense, vamos comprar aqui e vamos retribuir aquilo
que eles fazem de bom para nossas entidades. Quero agradecer e parabenizar
porque a gente estava na função e todo o presidente, todo patrão, quer
oferecer o que tem de melhor, a mesma coisa que um pai de família dono de
casa, quando vai receber uma visita, aquilo que tem de melhor ele vai oferecer
aos seus visitantes e a minha preocupação era muito grande em organizar em
melhorar nosso parque de eventos, então nós trabalhamos muito lá e lá
trabalharam os eletricistas, o Givanildo e o Gilson Carvalho, eu quero
agradecer pelo brilhante trabalho que eles trabalharam mais de três vezes
porque agora é meio turno eles chegavam lá e nós trabalhávamos na troca de
postes, tomadas, iluminação, então meu agradecimento a esses dois
servidores, também da prefeitura municipal, também não poderia deixar de

agradecer a valorosa brigada militar do nosso município de Arroio do Tigre e
do município de Tunas que no sábado a tarde quando a situação tava difícil
problema de som alto no nosso parque, porque a preocupação é muito grande
hoje a juventude ta muito assim, eles tem muita competição de som e todos os
senhores sabem, a senhora que no tradicionalismo, no rodeio isso não pode
acontecer sujeito até o patrão ser punido e a entidade perder até a sede e não
promovendo um próximo evento sempre, então eles alertam muito e eu
trabalhei muito, confesso que trabalhei muito sábado a tarde para controlar o
som e umas horas lá eu me senti até mal e fui até, tive que ligar para o
comandante da brigada militar e dentro de poucos instantes eu fui atendido
com a brigada militar do nosso município de Arroio do Tigre e dois do
município de Tunas e nesse momento senhor presidente, demais colegas
quero fazer um pedido pelo que eu estou sabendo a nossa brigada militar está
carente de brigadianos, de pessoas para o nosso município de Arroio do Tigre
devido a muitos eventos que tem no nosso município de Arroio do Tigre, então
a partir de janeiro quando muda o governador, muda o comando da brigada
militar, a gente pede ao senhor aos demais vereadores também para nós fazer
um pedido, pedir mais viaturas e mais pessoal pro nosso município de Arroio
do Tigre e para os nossos municípios vizinhos, para que eles possam ficar
mais tempo nos nossos eventos porque a gente entende que é pouco tempo
que eles podem ficar em cada evento e até inclusive ontem nós tivemos que
contratar seguranças para controlar porque tava bem complicado então é uma
forma assim também de ter mais segurança, os seguranças fizeram um
trabalho muito bom, mas a brigada militar, a viatura da brigada militar, os
elementos estando numa promoção dá uma segurança a mais o pessoal,
respeita mais, então quero que fique registrado nessa Casa meu pedido para
nós juntos, todos os vereadores, nós vereadores vamos encaminhar um
pedido ao comando da brigada militar a partir do ano que vem pedir mais
efetivo pro nosso município de Arroio do Tigre e mais viaturas para que os
nossos eventos sejam acompanhados pela valorosa brigada militar. Para
finalizar eu quero desejar uma excelente semana de trabalho a todos os
senhores, a todas as senhoras e que Deus nosso Senhor acompanhe todos
nós.” O presidente convidou o vereador Leandro Timm para pronunciar-se.
“Senhor presidente, demais colegas, comunidade que nos assiste, imprensa
escrita e falada. Primeiro quero parabenizar o João Odilar, o senhor como
patrão do CTG pelo belíssimo evento que ocorreu nesse fim de semana e
agradecer a receptividade do senhor e da sua família com nós com todos os
vereadores, prefeito, secretários e a gente fica feliz porque deu um evento com
tempo bom, apesar daquele ventinho que deu na sexta, o senhor comentou
com nós e a gente fica feliz que sábado e domingo deu tempo bom então, eu
quero parabenizar o senhor pelo belíssimo rodeio que aconteceu lá. Pela
última vez eu quero vim aqui na tribuna falar sobre hora extra, neste dia dez,
do onze foi pedido um pedido de informação referente às datas, horários,
atividades e local dos respectivos trabalhos realizados bem como a cópia do

livro ponto de todos os servidores, pra minha surpresa hoje recebi o pedido de
informação até vou ler para vocês, ‘em atenção ao pedido de informação
número zero dezesseis de dois mil e quatorze de autoria do vereador Leandro
Timm vimos ressaltar que a reprodução de todos os documentos solicitados
redundara num elevado número de cópias e por consequência despesas ao
erário, contudo salientamos que as informações solicitadas pelo edil poderão
ser pessoalmente obtidas perante as secretarias nas quais estão lotados os
servidores de interesse do mesmo, sendo do respectivo secretario a
responsabilidade pelo controle da efetividade, trabalhos realizados e
manutenção dos registros de ponto’. Vejam bem minha gente a gente fica
triste, a gente sabe que a situação do nosso executivo não é boa, não é só da
nossa cidade, é de todas as prefeituras, mas me vim até essa Casa um pedido
de informação dizendo que não tem folha de oficio para me mandar as horas
feitas pelos servidores e demais, então por isso que na verdade não vou
procurar nenhum secretario mais, vou direto ao Tribunal de Contas que eles
farão isto por mim. Meu muito obrigado e uma boa semana.” O presidente
convidou o vereador Delmar Schanne para pronunciar-se. “Senhor presidente,
senhores vereadores, imprensa escrita e falada, as pessoas já nomeadas
nesta Casa. Venho até essa tribuna para deixar registrado João e pedir
desculpas por não ter tido a presença na abertura do rodeio da Coloninha, mas
com certeza em outras oportunidades já tive lá, em outras vezes e com certeza
na medida do possível farei novamente. Venho até a tribuna, pois a semana
passada passou por essa Casa o vereador Flamir o qual falou sobre bolsa
família, gostaria de talvez deixar registrado nessa Casa o modo que é feito o
cadastro, onde as pessoas assinam a procuração, não sei qual a sua intenção
na relação, trouxe uma relação bastante antiga para essa Casa, mas uma
relação que não é a relação que foi esparramada por ai por ti, não é a relação
atual que à muito tempo já alterou aqueles nomes que tem lá, já tem gente fora
a muito tempo, mas talvez a tua intenção, tu tenha conseguido então o
cadastro do bolsa família são as pessoas que fazem através de uma entrevista
as pessoas assinam os dados que fazem e mediante a alguma denúncia que
inclusive pode ser tua, se pode fazer direto essa denuncia as pessoas que de
repente no teu entendimento no teu conhecimento, que talvez a Assistente
Social não tenha que possa fazer uma visita lá e ai essas pessoas a partir da
visita da assistente social possam ser cortadas, sim ou não. As pessoas não
tem o dever, as pessoas que trabalham lá de conhecer cada pessoa, de cada
localidade e simplesmente as pessoas colocam no sistema aquilo que as
pessoas respondem e aquilo que as pessoas assinam, então na verdade você
pode fazer a denuncia lá na assistência social do caso que você ache que não
é o correto. Gostaria vereador Leandro já por ser vereador por três quatro
mandatos, mandato passado se você acessar o TJ RS, o prefeito passado,
todas as informações que pedimos nós tínhamos que entrar através da
promotoria, toda, todas na justiça levavam seis meses, oito meses, doze
meses, algumas não recebemos, posso te mostrar várias informações do

prefeito anterior, resposta de baixo calão pela pessoa que é do meu
entendimento, posso te mostrar vários ofícios que mandaram para essa Casa
quando a gente fazia solicitações, eu acredito que o executivo, vereador ele
está dentro das possibilidades e está sendo muito carinhoso contigo,
respondendo a medida do possível e te trazendo as informações mais rápido
possível, eu vejo isso ai como louvável desta administração esse ato, eu já
participei de várias administrações, já tive a felicidade de participar ou a
infelicidade de participar de algumas administrações aqui e dizer que as
informações que eu tenho acredito que não se deva copiar o que é errado ou o
que é certo talvez, o que é certo só que o errado não, na administração teve
mais de quinhentos e cinquenta mil reais em horas e diárias desde dois mil a
oito a dois mil e doze, se corrigir isso ai hoje vai a setecentos a oitocentos mil
reais, que dizer que não é nada a mais muito grandioso pelo barulho que tu
tens feito, isto menos de quatrocentos mil reais até agora e menos de
quatrocentos, então nada demais não vejo nada de tão tendo em vista que
como tu disseste na sessão passada tu foi o recorde de diárias no ano
passado, vereador então você bem não poderia ter viajado economizado,
passado o dinheiro para as comunidades como está sendo feito pelo colega
vereador Marcos, talvez esses oito e pouco que você gastou talvez dois seria
suficiente um ou três não sei então na verdade a pessoa criticar eu acho que
deve criticar sim, mas bater, bater tem que dar uma olhadinha para trás um
pouquinho e avaliar um pouquinho as coisas porque ninguém é perfeito, claro
que a gente busca a perfeição, acho que sim nós somos eleitos aqui para
buscar a perfeição para defender, para se defender, para criticar, para falar,
mas agora quando é demais a pessoa tem que olhar um pouquinho pra si para
depois ver as coisas, o que tu fez de bom, o que tu contribuiu porque tu não
fiscalizou, porque não fiscalizou, fui vereador e a cada final de mês chega lá
quem está recebendo horas quantas horas acho que é isso por isso que o
povo nos elege para fiscalizar as coisas para ajudar a administração nós temos
aqui independente eu já fui vereador da situação, da oposição, mas sempre
busquei o melhor para todos os munícipes independente de sigla partidária e é
assim como diz nosso prefeito em entrevista esses dias cada pessoa no seu
consultório entra lá no seu escritório não se pergunta o partido que é se atende
o melhor possível da educação de cada um que recebe da sua casa, então fica
o meu registro e de certa forma eu fico constrangido porque não devia ser
assim nós estamos aqui para ajudar e acredito sim que o exemplo dessa casa
através do vereador Marcos Pasa exemplo de demais presidentes eu já fui
presidente, outros presidentes passados onde se preocupam sim em ajudar a
brigada militar, ajudar a APAE, ajudar a administração, ajudar as comunidades
vereador Ademir, a tua preocupação com os vereadores plantadores de
tabaco que eles sabem no tarde é difícil de proteger os grãos de poder segurar
tem que largar para as cooperativas onde o desconto é muito grande então
isso sim é legislar para todos, é fiscalizar a todos e procurar ajudar a todos da
melhor maneira possível e esse é meu entendimento desejo a todos uma boa

semana de trabalho.” O presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries
para pronunciar-se. “Primeiramente quero saudar o presidente Marcos e os
demais colegas vereadores, vereadora, servidores desta Casa, a imprensa
escrita e falada, ao sargento que nos assiste, em nome dele as demais
pessoas que estão assistindo. Primeiro assunto que me trás aqui, quero em
meu nome e do presidente Marcos que me pediu te dar os parabéns, João
Odilar pela brilhante e bonita festa do jeito que tu soube tão bem tu e a tua
esposa e até o nono veio lá do lado, o teu pai, te ajudando, então foi muito
bonito, te agradeço as palavras tu citou o nome de todos os vereadores lá e eu
fiquei muito feliz por representar o prefeito quando tu me convidaste para
entregar as taças para os vencedores, então por minha parte só tenho a
agradecer a toda a comunidade de Coloninha e todos os CTGs que tão bem
pagaram a visita para o CTG da Coloninha. Outro assunto que me trás aqui,
quero agradecer o prefeito municipal, o secretario de obras pela tão boa
recuperação das estradas que foi feito até a divisa de Tunas até a divisa de
Segredo fiquei feliz até quando um gaucho do CTG lá da décima quarta que a
gente fica feliz que de tanta critica a gente vê palavras boas ele chegou citar na
hora do discurso, João Odilar é testemunha que muitos municípios tinham que
tirar o espelho das estradas de Arroio do Tigre, então eu como líder do
governo fiquei muito feliz com o que aquele gaucho falou. Outro assunto que
me trás aqui eu como líder do governo falei com o Tigrinho que eu ia trazer um
relatório com a nossas coisas estão sendo feitas, que foram feitas, que estão
por fazer, primeiramente a construção de escola as duas salas de aula, Vitalino
Muniz, que eu junto do prefeito fomos à Secretaria da Educação em Brasília e
conseguimos em torno de duzentos e quarenta e quatro mil reais, construção
de seis salas de aula na Carlos Kipper, um milhão e cinco mil reais, construção
do ginásio Carlos Kipper, quinhentos e nove mil, construção da creche pro
infância, setecentos e noventa e seis mil, mobiliário cinquenta e quatro
quinhentos e quarenta reais, brinquedos didáticos dezenove mil novecentos e
trinta e sete na Linha Paleta fizemos duas salas de aula na escola Valdemar
Schanne que foi inaugurada que até a vereadora Viviane estava presente e o
vereador Delmar faz um pouquinhos dias, aquisição de patrulha agrícola no
valor de cem mil, pavimentação no parque de eventos Atílio Pasa, seiscentos
mil, fechamento, ampliação e modernização da infraestrutura da Linha
Taquaral, quatrocentos mil, posto do Sitio Alto, cento e quinze mil, posto do
Taquaral, cento e quatro mil, posto de Linha Ocidental, oitenta e nove
oitocentos e sessenta e cinco, construção do pavilhão que vai sair do parque
de eventos, duzentos e cinquenta mil, aquisição de patrulha agrícola cem mil,
aquisição de retroescavadeira, cento e quinze mil, quadra da Progresso,
quadra Sitio Baixo, modernização do Paletão, seiscentos e sessenta e seis mil,
aquisição de patrulha agrícola duzentos e cinquenta e sete mil, equipamento
de embalagem de suco trezentos e trinta mil, construção do centro de
referencia e assistência social o CRAS trezentos e cinquenta. Fico feliz
também que o deputado do meu partido Luiz Noé que assumiu no lugar do

Beto Albuquerque uma emenda de trezentos e vinte e quatro mil que está
saído o calçamento aqui no lado do CTG então muitos dos equipamentos
foram adquiridos e mais estão em funcionamento e outros em função do
período eleitoral licitados e aguardam a liberação da agente financeira a Caixa
para serem entregue ao município, assim como as quais o município
contemplado com recursos estão em fase de aprovação dos projetos para
serem citado. Então como o colega vereador Tigrinho falou como a gente não
tinha feito nada até agora até tem alguma coisa parada por nós não
conseguimos fazer mais, por que ta aquele problema do banheiro que o
Município sai do CADIN e volta pro CADIN, então agora acho que ta saindo do
CADIN vai da pra nós seguir fazendo
mais melhorias. No total da
administração de Gilberto Rathke captou até o momento sete milhões
novecentos e noventa e sete reais, então Tigrinho não é critica, é verdade o
que tu falou que o Gilberto não tinha feito nada nem para a cidade e nem para
o interior, então aqui estão as provas, tai o que eu falei que no final do
mandato do quarenta da coligação tu vai vim dizer, no começo foi meio
devagar mas vou te dar os parabéns Dries porque foi a melhor administração
de Arroio do Tigre já viu pode ter certeza então um boa noite a todos uma boa
semana de trabalho e um bom retorno a todos o meu muito obrigado”. O
presidente tendo nada mais a tratar marcou a próxima reunião ordinária para o
dia primeiro de dezembro, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de
Deus.

