
  

1362ª Sessão Ordinária 

Aos seis dias do mês de junho 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 todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em 
seguida o presidente efetuou a leitura bíblica. Tribuna Livre. O presidente 
convidou o senhor Alceu Mergen, com o assunto comercialização do tabaco no 
Município para ocupar o espaço. “Cumprimento o presidente desta Casa, 
Marcos Pasa e em seu nome os demais vereadores, também a comunidade 
aqui presente. O que me trás então a essa Tribuna é tão valiosa e de grande 
embate entre os vereadores a e sociedade de Arroio do Tigre também é uma 
chamada que houve mencionado o nome do Sindicato. Então nosso Sindicato 
uma entidade que já tem cinquenta anos no município, vem lá do tempo do seu 
Alvino que era presidente, seu Renildo, Roque, o Janir, seu Elmiro e hoje eu 
sou presidente e nós não podemos então quando um fato acontece que 
alguém mencione o nome da entidade, a gente não pode deixar de vir 
responder ou colocar a situação que como ela aconteceu e o conhecimento 
que nós temos então vamos ao fato. Tivemos esse fato lamentável ai de 
algumas cargas de fumo retornarem ao nosso município fato esse que não 
chegou ate nós, nem um produtor oficialmente que nos procurou se queixando 
ou pedindo ajuda para a nossa entidade para que nós pudéssemos achar uma 
solução para esse fato, então da volta do fumo, mas isso mesmo tendo 
acontecido não nos preocupa porque nós temos esse ano um comércio de 
tabaco aquecido, nós temos um comércio de tabaco aquecido, bem diferente 
do  que foi ano passado que quando nós vendíamos fumo a uma margem de 
linha três, esse ano nós estamos vendendo tabaco na linha um e toda vez que 
nós sindicato, sindicalistas, mobilizamos, lutamos pelos agricultores, em 
especial com relação ao tabaco uma das maiores mobilizações e 
enfrentamento que nós temos como movimento sindical sempre é em relação 
ao tabaco porque é um dos principais produtos da nossa região. É importante 
dizer que no ano passado quando nós tivemos essa compra péssima, nós 
tivemos na penúria ano passado na venda do nosso tabaco foi um massacre 
para nossos agricultores e ai eu pergunto o que foi feito, além de nós ano 
passado parece que só o movimento sindical é lembrado quando temos 
dificuldades e eu não vejo dificuldades esse ano, porque é lamentável, é 
evidente que voltou fumo de uma empresa, mas esse fumo logo foi absorvido 
por outros e por uma condição boa e a condição é melhor, é melhor que a linha 
um isso que não nos preocupa. O limite do movimento sindical é lutar ate a 



  

linha um a partir dali é ganho do produtor não é perca é ganho do produtor feliz 
do produtor que puder vender o seu tabaco além da linha um além do BO1, 
mas para nós o limite de negociação e briga com as empresas é ate a linha 
um. Quero dizer que quando a gente discute com as empresas a questão da 
tabela de preço e esse ano a gente provou para as empresas que nós 
tínhamos uma tabela ou o custo de produção que daria mais de doze por cento 
e as empresas ofereceram nove e nós não assinamos o protocolo de intenção 
com as empresas porque nós achamos que, nós achamos e comprovamos que 
o custo de produção é acima de doze então nós não assinamos e ai os 
produtores nos procuraram e disseram ta bom nove por cento desde a compra 
na esteira esteja boa e ela ta sendo boa, então não tem o que nós fazer. 
Referente ao assunto que o vereador Schanne, então mencionou aqui na 
Câmara indignado com o retorno desses caminhões, é a volta de fumo das 
empresas, é de praxe todo ano acontece vereador, essa foi uma ocasião 
diferente porque voltou mais de um caminhão, foi estranho isso, mas a questão 
de voltar fumo isso acontece todos os anos por um e outro motivo, então para 
nós entidade, foi um caso isolado, nem um produtor nos procurou, mas como 
ninguém nos procurou e nós ficamos sabendo na rua o que aconteceu eu 
tenho entendimento e tenho conhecimento com as pessoas que trabalham 
dentro dessas empresas e eu conversei com várias empresas e alguns me 
diziam “nós estamos mantendo a compra acima do BO1 linha um”e  essa 
empresa  justamente que devolveu fumo eu também conversei com eles e o 
que me disseram, qual o motivo de devolver esses caminhões de fumo? 
Primeiro motivo então seria de sistema, que o sistema da empresa teria dado 
um problema lá e não poderiam processar o fumo, o outro motivo seria de que 
a área de compra e ai vereador tu não inverte as palavras dizendo que eu disse 
que o fumo dos agricultores que estava no caminhão é ruim, não o que a 
empresa me disse vereador é que a área de compra de fumo ela estava super 
lotada de fumo inclusive com fumo de má qualidade, então eu não disse que o 
fumo que estava nos caminhões era de má qualidade, o fumo comprado tinha 
fumo de má qualidade e a empresa tinha que dá um destino a esse fumo para 
que ela pudesse voltar a operar, então de certa forma foi o que a empresa me 
disse que tão logo eles voltassem a operar eles iriam buscar esse fumo se o 
produtor não tinha vendido para outro porque sabendo que o mercado estava 
aquecido e que o produtor tendo o seu fumo de volta ele logo acharia alguém 
para vender isso é certo. Mas o que também me leva a falar vereador o senhor 
é oportunista, o senhor pegou um ano muito bom para falar do fumo porque o 
fumo hoje ele está com uma condição boa de se falar porque está bom, eu 
lembro do ano passado quando o senhor usou alguma mídia ou até mesmo a 
tribuna da Câmara para falar da miséria, da penúria que nós tivemos para 
vender  o nosso tabaco  e ai muito fumo voltou e eu lembro senhor vereador 
quando o senhor era orientador, o senhor era caminhoneiro, muitas vezes você 



  

fez isso de devolver fumo para os produtores inclusive eu vi os seus caminhões 
muitas vezes que não era meia carga era mais de maia carga estava voltando 
para as propriedades e ai vocês devolvendo o fumo e ai você vem na tribuna 
dizer que se fosse produtor não aceitaria o fumo de volta, tchê e quando tu era 
caminhoneiro e que tal se o produtor ia dizer pra ti deixa o  fumo em cima do 
caminhão e leva de volta para a empresa que tu faria, eu me parece que você 
não tem posicionamento quando você está do lado da empresa você defende a 
empresa, quando você está do lado do produtor, aliás esse é um ano político 
esse é um ano bom da gente estar do lado do povo, mas quando a gente está 
do lado da empresa daí a gente defende a empresa. Vários agricultores me 
disseram, o Schanne trouxe fumo de volta jogaram aqui no meu galpão em ano 
ruim que não tinha para quem vender mais esse fumo foi pra horta, foi pra 
lavoura, perdi e ainda me cobraram o frente de volta, então vereador esta 
situação que aconteceu não foi à pior que já existiu, nós já tivemos situações 
muito piores na compra de tabaco e esse ano me parece que a situação estava 
tão boa tão bem em conta que nenhum agricultor venho nos procurar e se 
queixar de que realmente precisaria de ajuda do sindicato para que pudesse 
vender o seu tabaco, se não vende para um vende para outro e vende acima 
da linha um e nosso limite como movimento sindical é até a linha um, a partir 
dali nós não temos como exigir das empresas que paguem bônus, não tem 
como nós querer exigir bônus se todo ano nós pudéssemos vender nosso 
tabaco na linha um. Eu não vou ficar indignado, somente o senhor vai ficar 
indignado porque esse é um ano político, porque se não fosse ano político o 
senhor não faria nada, se nós estivéssemos fazendo um manifesto como 
fizemos ano passado, você não iria participar e nem iria usar a tribuna pra dizer 
que está ruim, o que me preocupa vereador que o senhor quando era empresa 
o senhor fazia tudo isso e não defendia, não defendia na mídia, não defendia 
aqui os agricultores e eu lembro de um fato que a população teve que se 
mobilizar para que o senhor não fizesse um ato heróico pra ti e talvez triste 
para os agricultores, porque quando se manifesta, quando você vai para uma 
manifestação contra as empresas você está no calor do manifesto e buscando 
sim o direito de nós agricultores você luta por eles e não por um mas por todos 
e num ato que um vereador aqui do Tigre fez a uns anos atrás o senhor queria 
cassar ele por decoro parlamentar, ai o senhor é defensor das empresas você 
pensou assim ele está denegrindo a imagem das empresas, esse vereador 
está denegrindo a imagem das empresas e tentou cassar esse vereador, se 
não fosse o povo vir para a Câmara, aquela Câmara velha lá em cima lotar 
aquilo lá, tinha gente pela janela, tinha gente pela janela, Schanne olhando 
talvez teria sido cassado o vereador que estava numa mobilização para 
defender o tabaco e hoje quem quer defender o agricultor é você como as 
coisas se invertem, quando eu sou a empresa pode tudo quando eu não sou a 
empresa não pode nada. Então não fique aterrorizado com esses agricultores 



  

que perderam eles não perderam eles só deixaram de ganhar um pouco mais 
porque pra mim depois que tu passar do BO1 da linha um é só ganho não é 
perca então não vamos fazer um bicho de sete cabeça e ficar aterrorizado com 
uma situação que só acontece num ano político, a gente só se preocupa em 
ano político para nós não é todo ano nós, a nossa luta pelos agricultores é todo 
ano e se nós hoje puder brigar e garantir BO1 para os agricultores pro ano só 
BO1 pra nós está ótimo, ta ótimo agora se você achar que nós temos que fazer 
uma luta que as empresas coloquem bônus em cima da compra então comece 
um grupo ai e a gente também vai ajudar mas, nós como movimento sindical 
ficamos apenas até o nosso limite que nós negociamos com a empresa que é 
linha um, então vereador e comunidade é bem fácil salientar e vê, a gente tem 
que ser dinâmico, a gente não pode ser esporádico, e que quando você é 
empresa você tem uma opinião, quando você não for empresa tem outra 
opinião, hoje eu sou sindicalista amanhã vou sair de lá eu não vou fica falando 
mal do sindicato, hoje nós temos políticas públicas que eu não consigo andar 
com elas, amanhã depois quando tiver outro presidente também não conseguir 
tocá-las eu não vou cobrar dele e tu não deveria fazer isso também tu sempre 
foi empresa e hoje que você não é empresa você quer levantar uma causa que 
não é, não é justa eu gostaria que as produtores ganhassem mais mas não tem 
como nós movimento sindical e você colocou nós junto que nós teríamos que 
lutar para que o agricultor fosse responsabilizado por esse ato de devolução de 
fumo devolução de fumo acontece todo ano e graças a Deus que esses 
produtores tiveram onde colocar o seu produto e todos colocaram e colocaram 
bem e colocaram acima do BO1 portanto é o limite que nós temos para brigar e 
buscar, muito obrigado”. Dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária 
anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a 
Ata Milésima Trecentésima Sexagésima Primeira, o vereador Evaldir Jacob 
Dries solicitou que fosse retificado o nome de Hugo Schmidt para Julio 
Schmidt. O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse retificada a página 
três, na ante penúltima linha a palavra “começo” por “conheço” e na próxima 
linha quando fala em “quatrocentos” seria “quatrocentos e sessenta”. Colocada 
em votação a ata acrescida com as retificações, foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: 
Ofícios do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação os 
seguintes projetos: Projeto de Lei nº 050/2016, que autoriza o Poder Executivo 
a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito 
Especial no montante de um milhão, cento e noventa e seis mil setecentos e 
setenta e um reais e trinta e nove centavos e Projeto de Lei nº 051/2016, que 
autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de trinta e quatro mil, 
duzentos e quarenta e oito reais; Ordem do Dia: Indicação nº 041/2016; 
Indicação nº 042/2016; Indicação nº 043/2016; Indicação nº 044/2016; Pedido 



  

de Informação nº 03/2016; Projeto de Lei nº 046/2016; Projeto de Lei nº 
048/2016; Projeto de Lei nº 050/2016 e Projeto de Lei nº 051/2016. O 
presidente solicitou a leitura da Indicação nº 041/2014 de autoria do vereador 
Flamir Schneider do Partido Progressista, para que dentro das possibilidades 
fossem recuperadas através da Secretaria de Obras e Viação propondo a 
recuperação da cabeceira do pontilhão sobre o Arroio Tigre, em Vila Mohr e a 
reconstrução do aterro da ponte na localidade de Linha Tigre, sobre o mesmo 
arroio. Foi lido a Indicação nº 042/2016 de autoria do vereador João Odilar 
Nunes do Partido Progressista propondo a abertura e construção de um bueiro 
de no acesso a residência da senhora Hilária Rech Costa e Rosimeri Costa em 
Linha Rocinha, interior do Município. Foi lida a Indicação nº 043/2016 de 
autoria da vereadora Viviane Redin Mergen do Partido Progressista solicitando 
a Secretaria de Obras e Viação a recuperação da ponte localizada na entrada 
da residência do senhor Neri Cremonese, em Linha Serrinha, interior de Arroio 
do Tigre. Foi lida Indicação nº 044/2016, de autoria da vereadora Viviane Redin 
Mergen indicando que dentro das possibilidades a Administração Municipal 
efetue a recuperação da iluminação pública nas propriedades de Marcelo Mohr, 
Olmiro Turcatto e Fernando Freese, na localidade de Vila Progresso, interior do 
Município. Após a leitura das Indicações, o presidente colocou que seriam 
encaminhadas ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lido 
o Pedido de Informação nº 003/2016 de autoria do vereador Flamir Schneider 
solicitando relatório sobre o destino final dos materiais de construção 
adquiridos pelos últimos processos licitatórios e relatório detalhado sobre o 
andamento da construção da quadra coberta em Linha Tigre. Colocado em 
discussão o vereador disse que efetuou um levantamento sobre os materiais 
de construção adquiridos ao longo do período desta administração e que 
alguns chamaram sua atenção e por isso gostaria que o Executivo enviasse a 
esta Casa a relação de onde foram aplicados os materiais adquiridos. Citou 
como exemplo a aquisição de mais de quatro mil sacos de cimento, um mil 
novecentos telhas de fibrocimento, duzentas e dez dúzias de tabuas de 
eucalipto ou mista, cem dúzias de ripão, cento e oitenta metros de areia, 
quatrocentos e oitenta quilos de pregos, trinta mil tijolos seis furos, trinta e três 
carinhos de mão, dezessete picões, três mil oitocentos e cinquenta quilos de 
chapas de ferro para confecção de bocas de lobo, cinquenta mil tijolos 
maciços, entre outros itens. Colocou que baseado nestes números espera do 
Executivo que seja encaminhado relatório discriminando onde foram aplicados 
estes itens. Disse ainda que o outro pedido seria para que o Executivo através 
do departamento competente relatório do andamento das obras da quadra 
coberta de Linha Tigre. Salientou que em visita em Brasília na semana 
passada no Ministério do Esporte não constaria o início da obra e com isso o 
Município estaria correndo o risco de perder o recurso. Solicitou ao Executivo 
que efetuasse uma medição e que informasse ao Ministério e a Caixa 



  

Econômica Federal o andamento da obra. Finalizou solicitando a aprovação do 
pedido e que o Executivo remetesse o quando antes os relatórios. Como não 
houve mais colocações foi colocado em votação o pedido que foi aprovado por 
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido o Projeto de Lei nº 046/2016, 
autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional 
interesse público e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador 
Flamir Schneider, relator da matéria, disse que o projeto visava a contratação 
de cinco Professores em substituição a profissionais em Licença Gestante. 
Colocou que o projeto seria constitucional, que existiria está previsão 
constitucional, mas que a bancada do seria contrária a contratação 
emergencial de novos profissionais por entender que dentro da estrutura 
administrativa existiria professores que poderiam substituir estas profissionais. 
O vereador Leandro Timm solicitou vistas ao projeto por uma sessão. O 
Presidente colocou em deliberação do Plenário o pedido, que foi aprovado por 
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de 
Lei nº 048/2016, que concede Subvenção Social a Sociedade Esportiva e 
Recreativa Linha Paleta, de Arroio do Tigre, e dá outras providências e a leitura 
do parecer. Colocado em discussão o vereador Delmar Schanne relator do 
projeto colocou que o evento faz parte no calendário de eventos do município e 
a Administração é parceira a vários anos do torneio. Finalizou solicitando a 
aprovação aos demais colegas. O vereador Leandro Timm disse que seria 
favorável a aprovação do projeto e que a comunidade de Linha Paleta estaria 
de parabéns pela organização do evento. O vereador Evaldir Jacob Dries 
colocou que o projeto visava custear as despesas com a premiação e se 
colocando favorável a proposta. Como não houve mais colocações, o 
Presidente encaminhou a votação após o intervalo regimental. Foi solicitada ao 
diretor a leitura do Projeto de Lei nº 050/2016, que autoriza o Poder Executivo 
a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito 
Especial no montante de um milhão, cento e noventa e seis mil setecentos e 
setenta e um reais e trinta e nove centavos e a leitura do parecer. Colocado em 
discussão o vereador Delmar Schanne disse que o projeto autorizava a 
inclusão no PPA e na LDO de meta e objetivo para construção de uma creche 
Pro infância tipo dois. Salientou ainda que este projeto teria sido licitada pelo 
Ministério da Educação para os três estados do sul do país, mas que teve seu 
contrato rompido e repassado a responsabilidade da licitação aos municípios 
beneficiados. Segundo o relator do projeto, a municipalidade já marcou a 
abertura das propostas para dia dezesseis de mês para escolha de 
interessados na construção do referido prédio, também destacou que a partir 
da escolha da empresa o Ministério da Educação irá repassar os primeiros 
valores, cerca de quinze por cento. Finalizou pedindo pela aprovação. O 
vereador Flamir Schneider disse que este tipo de creche seria para até cento e 
oitenta crianças e que o custo de manutenção seria muito elevado ao 



  

município. O vereador Leandro Timm indagou sobre o tamanho da referida 
obra, se seria maior que aquela já existente no município. O vereador Flamir 
respondeu que sim, que a existente teria capacidade de cento e vinte crianças 
e esta teria a capacidade para cento e oitenta crianças. Como não houve mais 
colocações, o Presidente encaminhou para votação após o intervalo. Foi 
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 051/2016, que autoriza o Poder 
Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
abrir Crédito Especial no montante de trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e 
oito reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar 
Guerino Fiúza, relator do projeto disse que o projeto visava a inclusão no PPA 
e na LDO de meta e objetivo para aquisição de mobiliários para escolas 
municipais. Salientou que o valor teria sido disponibilizado através de emenda 
parlamentar do deputado Paulo Pimenta quando de visita a Brasília no ano de 
dois mil e treze. Finalizou pedido pela aprovação do projeto. Foi concedido 
intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 048/2016 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 
contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 050/2016, foi aprovado por 
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de 
Lei nº 051/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 
Tribuna. O Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para 
pronunciar-se. “Inicialmente eu quero cumprimentar o senhor presidente 
demais colegas, funcionários dessa Casa, imprensa escrita e falada demais 
munícipes e autoridades que aqui por ventura se acham presentes. O que eu 
venho aqui hoje expor nessa tribuna de repente para algumas pessoas pode 
ser o correto, para algumas pessoas pode não ser o correto, mas como 
vereador, como defensor dos interesses públicos dos munícipes de Arroio do 
Tigre eu tenho por obrigação de vir aqui relatar questões que no dia a dia 
acontecem no nosso município, questões que vem ocorrendo por questões da 
saúde pra ser mais preciso pelo atendimento dos médicos. Quero dizer que em 
algum momento se não me falhe a memória, não sei se foi no ano passado, 
acho que foi ano passado eu fiz um pedido de informação para que o Executivo 
repassasse para essa Casa o horário que os médicos teriam que cumprir e eu 
quero reiterar de novo isso e quero falar pra vocês sei que tem algumas 
pessoas que são contra isso e dizem que médico não pode cumprir horário 
porque senão eles não vão trabalhar, mas eu acho o cúmulo, um cúmulo, uma 
pessoa que faz concurso em três ou quatro dias vem no município querer fazer 
o seu próprio horário para trabalhar enquanto tem pessoas munícipes 
passando mal em frente o posto e o médico diz assim eu já atendi as fichas 
que eu sou obrigado a atender e estou indo embora. Muito interessante os 
cubanos quando estavam aqui ou estão aqui eles trabalhavam das oito horas 
até onze e meia da uma até as cinco é certo trabalhavam por três quatro mil 
reais e agora os outros que trabalham por mais querem fazer seu próprio 



  

horário e vem dizer que ganham muito pouco pelo serviço que fazem então eu 
acho que tem outros setores que essas pessoas podem trabalhar, podem  
trabalhar no setor privado porque com certeza tem alguns médicos que tem 
interesses em  trabalhar por esse valor em nossos municípios esse problema é 
coerente não é só daqui é das outras localidades mas eu acho que nem um 
prefeito nem uma autoridade tem a obrigação de deixar com que essas 
pessoas façam seus próprios horários e ainda exigem que se pague a mais 
pelo serviço que fazem caso isso venha a acontecer poderá acontecer com 
alguns outros prefeitos outras autoridades como no caso do prefeito Marciano 
que foi diga-se não vou dizer que ele foi obrigado mais se exigia dos médicos 
que pagasse hora extra então ai digamos pra complicar o prefeito acho que 
isso não deve ser feito acredito que não ta sendo feito mas se os médicos 
fazem concurso, eles olharam o edital tão sabendo quanto que iriam ganhar 
eles vem pra cumprir o horário deles e não pra fazer o que estão fazendo eu 
faço essas exclamações e essas indagações porque hoje era quatro horas da 
tarde eu fui procurado por uma pessoa aqui do município de Arroio do Tigre 
que estava passando mal na frente do posto e o médico não quis atender, 
simplesmente disse que não ia atender e pronto mas, amanhã vou me dirigir ao 
Executivo pedir informações e caso contrário independente do que aconteça ou 
não aconteça se essas pessoas não cumprir o horário, eu vou levar esse caso 
ao Ministério Público porque alguma coisa tem que ser feita então estando 
certo ou estando errado nós vamos ver o que acontece, meu muito obrigado.” 
O Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para pronunciar-se. 
“Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada que nos 
assiste demais pessoas que nos prestigiam nessa sessão ordinária. Venho até 
essa tribuna senhores vereadores demais pessoas que aqui estão para tentar 
ajudar esclarecer os fatos os qual, o qual ouvimos todos antes da sessão qual 
ouvimos os últimos dias tanto pela imprensa também pelos demais meios de 
comunicação, vou iniciar com uma reportagem que tem vou ler uma 
reportagem que tem num site de uma rádio ai que eu tirei a pouco e não vou 
nomear a rádio até para não ser injusto com as demais.  JTI emite nota  em 
resposta a acusação de  suposto calote, esse é o titulo. A empresa JTI foi 
denunciada na Câmara Municipal de Arroio do Tigre por não pagar o preço 
combinado ainda na propriedade dos agricultores. Alguns produtores tiveram o 
seu fumo recusado e devolvido. Pois bem o vereador Delmar Schanne (PTB) 
que já atuou no setor fumageiro regional vem sendo procurado para buscar 
uma solução o quanto antes, uma vez que o fumo já está colhido. Há 
produtores que receiam contratar o transporte e depois ter o produto devolvido, 
o que vem ocorrendo ultimamente. Diz a nota, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre diz que a explicação repassada pela 
empresa é que a oferta de fumo de má qualidade tem sido muito grande nos 
últimos dias. Com isso a compra foi suspensa por um período indeterminado, 



  

salientou ainda Alceu Mergen que não demora, a compra será restabelecida 
normalmente, e o tabaco que foi devolvido aos produtores poderá ser 
comprado. Em resposta ao contato feito pela reportagem das rádios A e B, a 
assessoria de imprensa da JTI divulgou o seguinte: A JTI esclarece que, isso 
vocês todos ouviram quem acompanhou as noticias. A compra da JTI está 
aberta, isso aqui foi na semana passada a data da semana passada ou seja,  
foi dia seis alias seis de junho é hoje eu tirei isso aqui agora, a compra da JTI 
está aberta e não nos recusaremos a comprar o tabaco de qualquer um de 
nossos produtores primeira parte talvez o presidente não tenha visto. A 
declaração dada nos pegou de surpresa, pois até o momento que foi feita, 
nenhum produtor havia procurado qualquer um dos nossos orientadores 
agrícolas, nem havíamos recebido qualquer questionamento por parte dos 
representantes dos produtores, vejam bem senhores dia vinte e quatro maio foi 
feita a devolução dia trinta de maio essa reportagem dia trinta de maio segunda 
feira não tinham recebido nada de informação de orientadores nada, ninguém 
sabia de nada me lembrei de nosso amigo Lula lá, estamos averiguando a 
campo se há produtores que estão insatisfeitos e os possíveis motivos de 
insatisfação, pois entendemos que nossos procedimentos não prejudicam 
nossos produtores. Nossos produtores sabem que podem contar com a 
estrutura de campo para dirimir qualquer dúvida que houver. Nossa estrutura 
de campo está presente na cidade e pode continuar a servir de elo entre os 
nossos produtores e a empresa, seja em assuntos técnicos ou sobre a 
comercialização de tabaco. Muito bem, quando fiz essa conversa instiguei, 
instiguei essa conversa o pequeno trecho que li na tribuna que foi aprovada 
hoje na nossa ata disse em certo momento em tom realmente instigado a 
conversa, discussão daí essa casa aqui ela é democrática ela é para instigar, 
ela é pra nós falarmos é para as pessoas virem aqui, por isso que criamos a 
tribuna livre disse assim numas altura, fumo foi devolvido em suas 
propriedades onde simplesmente constava ao verso da nota classificação  não 
aceita pelo produtor e o que mais me assusta é que não há repercussão 
inclusive a imprensa não se manifestou até o momento. Alguns até não sabiam 
comentei com as pessoas aqui que nos assistem que sempre nos prestigiam o 
pessoal da imprensa que  acompanha aqui e alguns realmente não sabiam 
ninguém e obrigado a saber como o sindicato não sabia alguns ate não sabiam 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não se manifestou essa é a fala que eu 
fiz aqui é a fala que tá no rádio,pois vejam bem senhores produtores, senhores 
vereadores, o Sindicato como diz o nosso presidente cinquenta anos de 
sindicato, não tenho duvida nenhuma quanto a autenticidade,quanto ao 
prestígio do Sindicato nunca duvidamos disso e tenho certeza que faz e 
sempre fez um bom trabalho e vai continuar fazendo para os nossos 
produtores,só que também entendo que a discussão tem que haver tem que se 
instigada a discussão e sempre fui de apurar os fatos nunca fui de me omitir a 



  

nada nunca fui ,nunca me omiti a nada em questão nenhuma. Me chamou 
atenção alguns passos que eu anotei por exemplo quando o presidente coloca 
que é normal voltar, voltar fumo dos produtores, gente volta de fumo dos 
produtores é uma coisa, fumo negociado na propriedade mandado pra 
empresa como todos sabemos o fumo foi pra empresa nem deslonado o 
caminhão não foi, constando nas costas da nota do produtor, classificação não 
aceita pelo produtor, isso é normal, pelo amor de Deus gente, isso não é 
normal o produtor vendeu em casa o seu produto foi pra empresa, lá 
simplesmente não sei porque carimbaram a nota nas costas dizendo que o 
produtor não aceitou a classificação mas que produtor não aceitou nem tava 
junto, não tinha nenhum produtor junto, nenhum, então como isso é normal, 
normal eu trabalhei vinte anos, transportei e me orgulho muito de fazer parte, 
dessa parte dos produtores, plantei fumo também, meus familiares plantam me 
orgulho muito disso, normal é o produtor acompanhar a classe e não aceitar a 
classificação do classificador lá e trazer de volta e é normal sim o transportador 
cobrar o transporte sem soma de dúvida, isso é normal, se o produtor não 
aceitou trouxe de volta é um direito que ele tem, é muito diferente presidente, 
muito diferente, eu pra mim é muito diferente, tu negociou em casa o teu 
produto, tu não pediu, o orientador negociou com ordem, com certeza, por isso 
que eu fui bem claro o orientador não tem culpa nenhuma, nem o 
transportador, ele teve ordem de negociar o tabaco eu sei como isso funciona 
acima do preço que bom, negociou o produto foi pra empresa e a empresa 
colocou lá que o produtor não aceitou a classificação, muito diferente quando 
(inaudível), diferente de mais. Olha sinto te dizer, muito diferente, não tem 
como, claro com certeza, isso aqui é um sonho para o produtor, o orientador 
classifica deste que eu comecei em noventa e um na fumageira o orientador vai 
na casa e classifica o tabaco na sua casa isso é um sonho do produtor sempre 
fui uma pessoa que realmente disse que isso é a melhor coisa pro produtor que 
classificasse com BO1,BO2,TO2 e C2 no burley classificar na propriedade, sei 
que o Sindicato também defende isso, como ano passado venderam com o 
preço muito abaixo, outros anos também venderam a baixo, teve anos que 
voltou fumo, o produtor não aceitou em casa porque ninguém queria, teve 
diversos, tem pessoas mais de idade podem dizer que não to mentindo, só que 
esse ano é o ano do produtor ganhar mais se ele puder ganhar mais se for 
duzentos que bom é o ano do produtor ganhar e eu inclusive orientei muita 
gente,olham seguram o tabaco vai a duzentos, disse pra várias pessoas como 
dizia no burley o tabaco vai passar de cento e oitenta e passou e fiquei muito 
contente com as pessoas que receberam esse dinheiro, venderam a mais o 
BO1 é bom, é bom, claro que é bom o BO1 a gente sabe que é muito bom, 
mas tu sabe que existe uma quebra muito grande e é o ano do produtor ganhar 
dinheiro, o produtor esse ano pode ganhar dinheiro, deve ganhar, porque ano 
que vem pode ser bem ao contrário como muitas vezes foi a gente sabe disso. 



  

Assim vocês tem que admitir a JTI na declaração que ela mandou aqui na nota 
mais esdrúxula não existe, esdrúxula isso aqui não existe o que o pessoal 
colocou aqui, botou no rabo dos produtores desculpe pela palavra, dos 
orientadores dos próprios orientadores que não tem culpa nenhuma nem 
avisaram, tem orientador que chegou na casa do produtor e disse teu fumo 
está voltando, mas porque, não sei, e a questão da compra até hoje não está 
aberta agora recebi uma ligação mostrei pro Tigrinho de um produtor de Pasa 
Sete presidente que não é de Arroio do Tigre recebi ligação de produtores de 
Sobradinho, Ibarama e eu não me sinto oportunista, pelo contrário eu me sinto 
lisonjeado acho que tenho prestígio porque pessoas de fora estão me ligando 
estão procurando porque sabem que eu sei alguma coisa e posso ajudar fico 
muito satisfeito, bem ao contrário, e a questão da área política eu já fui quatro 
vezes vereador, não tenho que provar nada pra ninguém,nada, nada, nada não 
tenho que provar nada pra ninguém, meu sistema foi esse e sempre vai ser 
esse, sempre que for procurado e se achar que a causa é justa eu vou vir me 
manifestar aqui, na rua, em qualquer lugar, não tenho rabo nenhum, sou pitoco, 
graças a Deus, trabalhei na empresa me orgulho muito, como produtor plantei 
fumo e com certeza se precisar plantar de novo vou plantar sem problema 
nenhum pra mim isso não dói em nada e sempre que precisar me manifestar 
vou me manifestar sem problema nenhum, mas jamais foi em forma de pegar e 
denegrir o Sindicato conheço muito bem o Sindicato muito bem sei das 
pessoas honestas que lá tem pessoas batalhadoras que dentro das 
possibilidades estão buscando o melhor para o produtor, não tem soma de 
dúvida nenhuma, só tem dois pesos e duas medidas tem que coisas assim 
como a questão do tabaco é muito mais complicado do que o relato que tu 
colocou pra nós. Vou procurar não me estender muito tem mais pessoas que 
querem falar a questão do ato que tu puxastes também quisestes ser  
oportunista talvez, o ato de cassação eu sempre pude graças a Deus conseguir 
trabalhar, trabalhava em fumageira, ser vereador, ser transportador  sempre 
pude dar conta várias vezes desses meus trabalhos e no momento em que 
entro na câmara de vereadores eu to como vereador trabalho como vereador 
como presidente eu era presidente da câmara de vereadores naquela ato, fui 
procurado pela RBS, pela imprensa escrita e falada né fiz o trabalho se você 
pegar o regimento interno fiz o trabalho que tem que ser feito pelo presidente 
da Câmara, vejam bem o que está acontecendo em Brasília ou vocês acham 
que o Eduardo Cunha está fazendo o que ele quer, ele está fazendo porque a 
lei manda ele fazer o que está acontecendo lá é porque a lei que manda não é 
o que ele quer é a lei que manda, eu fui obrigado sim e te digo mais e o 
vereador Vlademir sabe disso nem foi aberto o processo de cassação porque 
se fosse aberto meu voto teria sido  pra caçar sim, meu voto era aberto pra 
caçar sem soma de duvida se fosse pelo meu voto e teria sido caçado porque 
tem que responder pelos atos assim como eu tive problemas com IBAMA e 



  

estou respondendo  pelos meus atos, eu respondo, se a gente errou assume, 
faz parte, me custou o emprego, me custou o transporte vou fazer o que, errei, 
errou assume é assim, para mim não muda nada eu não sou pitoco graças a 
Deus sou pitoco, não tenho rabo, não muda nada, então assim pessoal em 
momento nenhum , momento nenhum a minha intenção é denegrir, quanto ao 
ano passado eu sempre orientei o produtor sempre tentei orientar e muito fui 
procurado ano passado fui procurado este ano, sou procurado sempre e 
agradeço muito a confiança desses produtores que me procuram de vários 
municípios, não só de Arroio do Tigre, me procuraram me procuraram agora a 
pouco no intervalo de Pasa Sete inclusive e eu não posso me queixar, então é 
um sinal do que um pouquinho que eu semeei tenho prestígio não sou uma 
pessoa oportunista sou uma pessoa que tenho prestígio dentro do tabaco e 
isso ai me honra e até o dia que eu morrer vou levar comigo prestígio  por o 
pessoal do tabaco no mais gente de maneira nenhuma Alceu somos amigos 
somos companheiros até vou deixar claro pra vocês eu jamais quis denegrir o 
Sindicato e não vou fazer isso nunca, nunca, até pela nossa amizade que 
temos e pela tua esposa minha colega vereadora a qual muito bem representa 
essa Casa também, muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador 
Leandro Timm para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas 
vereadores, comunidade que nos assistem imprensa escrita e falada. Vou me 
referir Flamir primeiramente ao teu comentário do acidente esse que 
aconteceu, pois segundas informações o Schanne me confirmou antes, 
Schanne que o servidor Adão Bock teve que ser amputada a perna, sexta-feira 
parece que não aguentou e teve que ser amputada a perna infelizmente uma 
perda para nosso município, uma perda de um lado bom poderia ter sido uma 
coisa pior, Schanne, pois é um excelente funcionário, trabalhei com ele em dois 
mil e onze quando eu estava de diretor da cidade, um excelente 
funcionário,,então coisas da vida, acidentes sabe como é que é, então segundo 
as informações que o Schanne me passou tiveram que amputar a perna dele. 
Também quero fazer um breve relatório da nossa ida a Brasília no dia trinta e 
um, na terça passada e voltamos na sexta de madrugada, como o vereador 
João Odilar falou, o vereador Flamir estivemos em vários gabinetes solicitando 
emendas que cabe a ajudar toda a nossa comunidade independente de cor 
partidária, então primeiramente nós fomos no gabinete do Luís Carlos Heinze 
deputado federal, aonde pedimos duzentos e cinquenta mil para modernização 
e conclusão do ginásio de esporte da comunidade do Morro da Lentilha, lá na 
verdade não é um ginásio é uma comunidade, um salão aonde que nos 
garantiu que até final desse ano mandaria esse recurso sendo que esse pode 
ser repartido no meio sendo cento e vinte cinco podendo beneficiar outra 
comunidade, lá no caso não precisa tanto esses duzentos e cinquenta mil não 
vai ser ocupado totalmente lá, pode ser dividido em duas comunidades. 
Também foi pedido cem mil para uma patrulha agrícola para comunidade do 



  

interior a ser vista, também no deputado Luís Carlos Heinze solicitamos 
duzentos mil reais, Cirilo, você que é presidente hoje do hospital lá, duzentos 
mil reais para custeio, cabe salientar que o custeio você pode pagar 
funcionários, água, luz, medicamentos,  etc, então não é par aplicar em compra 
de equipamentos, então duzentos mil reais ele ficou de ver e vejo boas 
possibilidades desse dinheiro vir para nosso município. Também fomos no 
nosso deputado, Flamir, o Covatinho onde que pedimos cem mil reais para 
patrulha agrícola para nosso interior, também deixamos um pedido no 
montante de quinhentos mil reais para construção de infra-estrutura esportiva  
na sede do nosso município ou seja no parque quinhentos mil reais a gente 
sabe que ele é um deputado atuante lá de repente fala com alguém que é 
esporte lá no ministério do esporte e nós conseguimos os quinhentos mil reais 
para a infra-estrutura do nosso parque municipal que precisa, todo mundo sabe 
que quando tem feira, festa ai a gente tinha que ficar alugando lonões, etc e a 
gente sabe que o dinheiro vai embora, também no Covatinho como nós 
chamamos ele duzentos e cinquenta mil para pavimentação de ruas, a gente 
cabe salientar que já veio duzentos e cinquenta mil dele mais duzentos e 
cinquenta mil do Flamir ele que está fazendo aquele ginásio aqui na Linha 
Tigre mais precisamente no campo do América, duzentos e cinquenta mil veio 
para calçamento onde já foi algumas ruas já calçadas está faltando apenas 
uma duas ruas para terminar. Também foi solicitado junto ao nosso deputado 
Covatti Filho o montante de quatrocentos e dez mil reais para construção de 
uma unidade básica de saúde porte um na nossa sede. Hoje todos nós 
sabemos que nosso postão grande ai do centro é pago aluguel para o hospital 
e eu estava falando com o presidente do hospital o Cirilo se chegar a vir esse 
recurso ele acha que é um dos mais confirmados que tem porque tu vai 
destinar para que cinquenta por cento dos recursos venham para a saúde, 
então esse aqui é um dos mais confirmados que ele nos garantiu que ia 
trabalhar em cima desse que seja esses quatrocentos e dez mil porque o 
hospital, fazendo um posto novo o hospital pode alugar para outra coisa ou 
colocar outra coisa a mais do hospital naquele postão, então o deputado está 
olhando com bons olhos esse projeto aqui, esse pedido de emenda. Também 
estivemos na nossa senadora Ana Amélia Lemos aonde fomos muito bem 
recebidos lá aonde deixamos um pedido no montante de duzentos e cinquenta 
mil para aquisição do ônibus para transporte escolar a gente sabe que veio 
ônibus novo nessa administração ai, mas também é a nossa preocupação que 
vindo ônibus novo você não precisa terceirizar, terceirizando o município gasta 
mais, também pedimos mais duzentos e cinquenta mil para nossa senadora 
Ana Amélia para aquisição de patrulha agrícola, a gente sabe que a agricultura 
vai bem o município vai bem, então duzentos e cinquenta mil também da nossa 
senadora para patrulha agrícola também ela nos confirmou também Cirilo que 
de repente ela vai conseguir cem mil pra custeio para nosso hospital a gente 



  

sabe que cinquenta por cento das emendas a gente tem que destinar para a 
saúde então ela achou mais provável que esses cem mil ela consiga o mais 
rápido que esses outros pedidos. Para finalizar nós fomos também no gabinete 
do José Otávio Germano aonde seu João falou dessa emenda que está ai 
parada a três anos e pouco, seu João também eles querem pedir pra ti para 
que veja com a administração o que está acontecendo porque é um dinheiro 
que está desde dois mil e doze já está na Caixa e a obra não anda então eu 
peço pra ti que é o líder do governo que fale com o nosso Prefeito pra ver o 
que dá pra fazer e o que não dá pra fazer e mostrar a resposta. Também foi 
pedido juntamente ao deputado José Otávio Germano onde nosso colega João 
Odilar é representante dele aqui, mais duzentos e cinquenta mil para 
pavimentação no perímetro urbano da cidade e também mais cem mil para 
equipamentos para as unidades básicas de saúde nos distritos de 
Taboãozinho, Coloninha e no interior do município de Arroio do Tigre. Então 
pessoal esse é um breve relato do que nós fomos fazer em Brasília onde fomos 
bem, bem recebidos, também quero trazer aqui Schanne um abraço do 
deputado Sérgio Moraes pra ti, pro Guegue que vocês são os representantes 
dele hoje aonde sempre que nós vamos lá somos bem recebidos por ele lá, 
independente de sigla partidária sem falar que o Sérgio Moraes está ajudando 
muito a nossa comunidade e o nosso município, então pessoal seria isso ai, um 
breve relato do que nós fomos fazer a Brasília do dia trinta e um ao dia três e 
dizer que esperamos que pelo menos vindo a metade desses recursos que foi 
pedido já é uma grande coisa, um abraço a todos e tenham uma ótima 
semana.” O Presidente convidou a Vereadora Viviane Redin Mergen para 
pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas, a população que ainda nos 
acompanha aqui nessa sessão. Prometo que de Brasília vou falar só o que o 
Tigrinho esqueceu, a gente visitou também o gabinete do meu deputado, o 
deputado Affonso Hamm que nos contemplou nessa semana que passou a 
gente fez a entrega de uma patrulha agrícola aqui no município para as 
comunidades de Linha São José, Linha Santa Cruz e Linha Cereja então 
deixamos também alguns pedidos lá, um pedido de cem mil reais também pra 
novamente patrulha agrícola e duzentos e cinquenta mil reais também pra nós 
investir no nosso Parque de Eventos pra fazer um pavilhão para agricultura 
familiar que assim como o Tigrinho falou quando nós temos as nossas festas 
lá, nós precisamos de infra-estrutura e infelizmente hoje nós temos muito 
pouco ou quase nada para o nosso Parque. Gostaria de falar sobre a minha 
indicação zero quarenta e três de dois mil e dezesseis que estou repetindo 
mais uma vez essa indicação, hoje fui na casa do senhor Neri Cremonese na 
Linha Serrinha, fica na Linha São José e que eu fiz essa indicação para a 
recuperação da ponte da família lá já no mês de março e até agora nem sequer 
foram lá olhar se tem viabilidade, vou pedir pra ti, Dries conversar ali com o 
Prefeito e é bem critica a situação lá pode acontecer uma tragédia também lá, 



  

então não podemos nos omitir assim também como o Tigrinho falou hoje de 
manhã passamos ali pra ir na Linha Barrinha e se vocês forem ver aquele 
pontilhão lá em baixo está bem critica a situação lá também então eu peço 
mais uma vez essa indicação que vão lá pelo menos lá na família  e vejam da 
possibilidade porque eles fizeram até um desvio por dentro do rio pra poder 
passar com o trator  e pra carregar o fumo da propriedade que não tinha como 
o caminhão passar na ponte, então essa indicação. Fiz também uma indicação 
para que seja recuperada a iluminação pública nas propriedades de Marcelo 
Mohr, Olmiro Turcatto e Fernando Freese na Vila Progresso. Então muitas 
pessoas nos questionam porque hoje a iluminação publica a gente está 
pagando na conta de luz e as pessoas do interior precisam dessa iluminação 
tendo em vista que temos muitos furtos no interior, então isso também é uma 
garantia a mais a gente tem visibilidade durante a noite. Sobre o assunto da 
tribuna livre de hoje, das conversas que já teve nessa tribuna não vou me deter 
muito nessas questões, pois com certeza os produtores que receberam o fumo 
de volta não tiveram dificuldades para comercialização, porque esse ano é bem 
atípico um ano que não tivemos dificuldades e que não tivemos reclamações 
com as vendas quem dera ser todo ano assim que o fumicultor fosse valorizado 
muito pelo contrário ano passado vereador Schanne eu estive juntamente com 
os agricultores em Venâncio Aires fazendo aquelas mobilizações, tu esteve 
também lá, então é importante a gente dar um suporte maior nos anos que tem 
mais dificuldades, então sempre esses manifestos são organizados pela 
FETAG, pelos sindicatos da nossa Regional Centro Serra e ano passado 
também devido às tantas reclamações, dificuldades fizemos então esses 
manifestos que não sei se adiantou tanto porque a compra foi muito ruim, 
gostaria também de parabenizar a FETAG pelos atos de mobilização 
realizados nos últimos dias no município de Três Passos que fica na Regional 
das Missões onde tiveram participando mais de sete mil agricultores e no dia 
trinta e um de maio teve um ato em Porto Alegre com mais de três mil 
agricultores e já está marcado o grito da terra nacional que será no dia 
dezesseis de junho com atos em todo o Brasil e o sindicato de Arroio do Tigre 
também juntamente com a Regional Centro Serra vai participar em Santa Maria 
desses atos. Então teremos mais cinco atos em todo o Rio Grande do Sul e 
também no Brasil então na pauta das reivindicações está manutenção dos 
direitos previdenciários porque nós agricultores temos hoje que lutar muito para 
nós mantermos a nossa aposentadoria é questão da pensão auxilio doença 
também a questão da idade de cinquenta  e cinco anos a mulher e sessenta os 
homens que tem possibilidade e eles vão mexer acredito eu mas se nós a 
categoria dos agricultores ficar unida e mostrarmos que nós vamos brigar por 
isso acredito que nós temos grandes possibilidades de manter isso. Outro que 
está em pauta também é a questão da habitação, a habitação é muito 
importante é um estimulo hoje pra quem quer manter e pra quem quer ficar lá 



  

no interior a habitação é muito importante a gente tem vários grupos também 
no MPA, Leomar, muitas pessoas que procuram isso ai e eu sei que o MPA 
também defende bastante essa questão da habitação e também o que está em 
pauta é diferente dos outros anos é a não extinção do MDA que nós temos um 
novo governo, uma nova política e o MDA que é o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário esse então que defende a agricultura familiar, a 
agricultura nossa aqui dos pequenos e a questão do crédito fundiário também 
que também é importante principalmente aqui em nosso município muitos já 
conseguiram comprar a sua terra através do crédito fundiário também isso 
ajuda a manter as nossos agricultores no interior em condições melhores e 
também entre outras, esses são os mais importantes é que estarão  na pauta 
mas, sempre tem vários outros que são defendidos. Gostaria um pouco 
também de falar um pouco das nossas obras do município. Hoje nós 
autorizamos mais de um milhão, vocês viram que participaram aqui da 
construção de uma creche, por sinal grande de um porte para nosso município 
que é importante, mas a gente não pode esquecer que essa creche tem que 
acontecer, nós não podemos admitir mais que aconteça igual a Carlos Kipper é 
a velha novela da Carlos Kipper que de repente o Dries pode me dizer qual é a 
situação, qual a previsão do término porque uma escola em  condições de 
funcionamento que foi demolida e hoje nós estamos a um bom tempo acho 
quase dois anos já demolida e precisa ser feito isso nós temos que admitir que 
nossas crianças estão estudando num porão do ginásio e não é as condições 
adequadas, acredito que agora  nesse inverno muito frio lá dentro com 
umidade.” O vereador Leomar solicitou um aparte. “Me permite vereadora, 
assim, não quero aqui defender partido nenhum, nem prefeito, nem nada, mas 
todos nós sabemos dos atropelos que nós passamos por questões de algumas 
empreiteiras que ganharam licitações e que não levaram em conta o 
andamento das obras não fizeram só se preocupavam em ganhar uns 
troquinhos e abandonar as obras como também é o caso do ginásio lá da 
Coloninha como o seu João falou, então eu acho que tão bem  venha outras 
empresas aqui no nosso município e nós vereadores também temos a 
obrigação de fazer com que outras empresas venham pra cá  entrar nos 
processos licitatórios ai para que não ocorra o que aconteceu na questão da 
Carlos Kipper que já foi licitado de novo acho que tem outra empresa por 
ventura ira tocar a obra e  queira a Deus que tenha um andamento adequado 
para essas crianças que estão lá, eu também sou contrário a isso manter essas 
crianças lá, mas no momento é isso que temos ninguém desmancha uma 
escola pra não construir a outra, então eu acho que é questão, tu ta totalmente 
correta nas colocações que tu ta fazendo então eu acho que nós temos que 
nos unir para que estas coisas aconteçam de forma diferente obrigado 
vereadora.” A vereadora Viviane prosseguiu. “A disposição. Gostaria também 
de falar, falando em obras do calçamento da Vila Progresso que fui, é uma 



  

emenda do deputado Affonso Hamm e ele também me cobrou lá não diferente 
dos meus colegas os deputados eles disponibilizam as emendas e eles querem 
que isso seja aplicado o mais rápido possível e da melhor forma e na Vila 
Progresso por incrível que pareça quando eu assumi de vereadora que eu fui 
conversar com o prefeito e ele disse pra mim não me preocupar que o 
calçamento seria concluído e assim eu não sei por que ainda colocaram uma 
placa muito bonita lá escrito estrada geral de Vila Progresso que acho eu que 
não teria necessidade e não tão dando a conclusão desse calçamento então é 
importante para a comunidade lá e as pessoas cobram a gente também então 
não sei porque mas eu acho que falta um pouco de boa vontade da nossa 
administração. Preciso falar também na ultima sessão o vereador Dries falou 
da patrola Dries que estava no Morro da Lentilha alguns dias e acabou que 
roubaram diesel, pneu furaram ou murcharam, a questão toda vereador eu 
tenho que dizer que eu fui informada que esta patrola estava quase três meses 
parada lá, então assim  foi uma questão acho que até de indignação das 
pessoas claro que não deveriam ter feito isso acredito que não deveriam ter 
feito isso, mas três meses uma patrola parada, chegou ser recuperada a 
estrada com outra patrola e aquela ficou parada lá ta então assim eu acho que 
tem que agilizado essas coisas se era uma peça que o secretário me falou que 
era apenas um retentor, a patrola não pode ficar abandonada teria que ter 
trazido pro pátio, não senhor Dries na próxima sessão o senhor coloca, sobre 
também falei já da patrulha agrícola que a gente entregou para as 
comunidades da Linha São José, Linha Santa Cruz e Linha Cereja isso ira 
auxiliar muito os agricultores e seus serviços na lavoura e ainda nós temos um 
valor que é para ser reaproveitado nós estamos o secretário Aldo vai fazer o 
pedido para a caixa pra fazer o reaproveitamento desse valor que vai beneficiar 
o secador de grãos Vila Progresso  que vai ser comprado um classificador de 
grãos pra vocês lá, o Romildo está presente aqui hoje então vai beneficiar 
muito então aquele grupo de agricultores lá que secam seus grãos lá no 
secador. Também não poderia deixar, deixar a minha opinião sobre o acidente 
que aconteceu na Linha Cereja a gente sente muito pelo funcionário que hoje 
está no hospital, mas que não sobre para o município essa imprudência porque 
como a gente já foi falado uma pessoa que não era capacitada estava 
operando a retro-escavadeira e assim nós temos muitas pessoas capacitadas 
que estão em desvio de função nós temos muitos operadores que estão 
trabalhando dentro de secretarias estão no pátio de obras lá praticamente sem 
serviço e me colocam um vigilante operando uma máquina, então acho que foi 
imprudência da administração e a gente tem que pensar muito bem quando faz 
as coisas e acha que nunca vai dar em nada mas nós já havíamos alertado 
aqui na Câmara aqui na tribuna sobre esses desvios de função infelizmente 
aconteceu esse acidente e a gente sente por isso também mas a administração 
tem que pensar que concursado para um serviço é naquele serviço ou penso 



  

eu assim tem que ser dessa forma então eu gostaria também de falar o seu 
João Odilar deixou que da minha patrulha agrícola foi uma batedeira de cereais 
lá pra Coloninha pro Palmital na minha patrulha tinha sido cadastrado duas 
batedeiras de cereais também então uma foi lá pra Coloninha lá pro Palmital 
também para beneficiar aqueles agricultores muito obrigado pelo espaço e 
tenham todos uma ótima semana.” O Presidente convidou o vereador Flamir 
Schneider para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, 
vereadora. O que me trás a usar a tribuna esta noite primeiro é sobre a 
indicação que fiz nessa Casa sobre o número zero quarenta e um barra dois 
mil e dezesseis que mais uma vez venho pedir ao Executivo que faça 
urgentemente a recuperação da cabeceira do pontilhão da Vila Mohr hoje pela 
parte da manhã eu e a vereadora Viviane estivemos a oportunidade de passar 
lá e vimos o perigo que é aquilo principalmente na parte da noite a gente faz o 
alerta a Executivo para não aconteça uma tragédia primeiro para depois tomar 
providencia e o segundo mais uma vez é a construção de aterro da ponte da 
Linha Tigre o pessoal que costumava trafegar por aquela localidade que da 
acesso a Linha Tigre, Anjo da Guarda, Linha Paleta, Vila Progresso conhece 
esse fato, esse aterro esta desde outubro de dois mil e quinze sem o pessoal 
poder cruzar a  passagem da ponte por falta do aterro então desde outubro nos 
estamos em junho acho que já é um bom prazo já deu mais do que tempo para 
o Executivo tomar providencias e fazer esse aterro para que as pessoas 
possam novamente utilizar então esta passagem sem falar nas pessoas que 
morram naquela localidade. Hoje inclusive a gente foi cobrado por moradores 
daquela localidade que inclusive estão sugerindo fazer uma vaquinha e 
recuperar o pontilhão porque o Executivo não toma providencia e não é por 
falta de prazo, de outubro a junho é praticamente meio ano  ou mais de prazo 
para que seja feito  serviço desse tipo. Então mais uma vez a gente volta a 
gente volta a essa tribuna e faz essa cobrança  a executivo e principalmente a 
secretaria de obras do nosso município. O segundo ponto que trás usar a 
tribuna é referente ao acontecimento de semana passada na Linha Cereja fato 
lamentável envolvendo servidores do Executivo, servidores desse município 
fato que já foi noticiado pelos meios de comunicação e hoje anda de roda em 
roda a discussão sobre o que aconteceu  naquele local e cabe a nós 
Vereadores fiscalizadores algumas questões  que o executivo nos deve uma 
resposta. Primeiro como que um vigilante concursado operava uma retro 
escavadeira em um local perigoso em um aterro naquele porte não tenho nada 
contra esta pessoa, mas passou por esta Casa vários contratos emergências 
para operador de maquina e para esse fato a pessoa que estava operando 
essa maquina fomos verificar hoje o concurso dessa pessoa a habilitação dela 
é para vigilante e estava operando uma retro escavadeira, então cabe uma 
explicação do Executivo para nós a comunidade o porquê desse motivo porque 
isso um operador que não é concursado então estava em desvio de função. A 



  

segunda pergunta que nós gostaríamos como vereadores que seja feita uma 
apuração rigorosa no fato, o que aconteceu? O porquê do acontecimento? Foi 
imprudência não sei então requer que seja apurado o fato os responsáveis que 
sejam também apontados porque se tinha uma pessoa operando uma máquina 
alguém deu a chave desta máquina nós queremos saber como que aconteceu 
também cobramos senhor presidente, que seja instalado uma sindicância para 
que seja apurado então todos os envolvidos nos fatos neste caso, um caso 
lamentável que hoje estamos com um servidor do município, acredito que ainda 
esteja no hospital em Canoas recebendo os cuidados e a gente torce para esta 
servidor que se recupere o mais breve possível mas que seja apurado então o 
que aconteceu neste dia ali neste local, até para a comunidade que hoje o 
assunto da cidade e de todo o final de semana era esse então todo mundo 
quer saber o que aconteceu como que aconteceu. Terceiro ponto que me trás a 
usar a tribuna é uma indicação senhor presidente que o senhor várias vezes 
fez nesta Casa  sobre o recurso que está casa estaria destinando ao Hospital 
Santa Rosa de Lima do nosso município vários pedidos, seus inclusive ofícios 
que foram encaminhados ao Executivo para que o Executivo providencie um 
Projeto de Lei a onde os vereadores desta Casa, a Câmara de Vereadores, 
todos os Vereadores  aqui graças as economias que são feita por esta Casa 
que esta recurso então da Câmara de Vereadores seja destinado ao Hospital 
Santa Rosa de Lima para minha surpresa nós já estamos no mês de junho e 
ate agora o Projeto de Lei  não chegou a esta Casa, sendo que os recursos 
são da Câmara de Vereadores, nós os vereadores estamos abrindo mão do 
recurso e destinado esse recurso ao hospital e para nossa surpresa o 
executivo ate hoje não mandou o projeto de lei  para nós destinar esse valor 
então para o hospital inclusive o presidente do hospital se encontra nesta Casa 
e em uma conversa hoje nos relatou um pouco da situação do hospital que eu 
diria que é bem complicada, tem vários recursos o hospital a receber há um 
bom tempo mas não recebe e nós como munícipes desse município 
entendemos que o Hospital Santa Rosa de Lima  é um hospital de referencia 
da região e  para o nosso município e cem mil reais com certeza ia desafoga o 
hospital por um bom tempo ou até que esses recursos que são devidos ao 
hospital, entre então mais uma vez o senhor presidente reforço o seu pedido 
em nome de todos os vereadores que o Executivo mande  o mais rápido o 
Projeto de Lei para que nós vereadores destinamos este recurso e com certeza 
senhor presidente do hospital vai ser muito bem vindo e se não entrar esse 
recurso o hospital vai passar por serias dificuldades inclusive tá sujeito há 
demitir funcionários por não ter dinheiro para pagar a folha dos profissionais 
que lá trabalham, então a situação do hospital não é caótica mas é complicado 
então fica essa cobrança ao Executivo que o Executivo então providencie esse 
repasse esse Projeto de Lei que então seja feito o repasse mais uma vez 
recurso é desta Casa é desses vereadores desta Casa que esta abrindo mão  



  

de cem mil reais para dar para o hospital, então não é recurso do Executivo é 
do legislativo mas dependemos de um Projeto de Lei. Último ponto senhor 
presidente a gente precisa também elogiar, dar os parabéns ao Presidente 
desta Casa, aos servidores desta Casa pelo Portal de Transparência da nossa 
Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, inclusive recebemos elogios de 
outros municípios que hoje consegue acessar o portal de transparência da 
Câmara de Vereadores e consegue pegar todas as informações então os 
parabéns pela transparência   e pelas informações que são alimentadas nesse 
sistema, ao diretor Jerson que faz um belo trabalho e hoje todos os munícipes 
podem acessar o portal de transparência da Câmara de Vereadores de Arroio 
do Tigre e acompanhar o trabalho de cada um dos vereadores proposições, 
indicações, Projeto de Lei, votações, tudo esta lá né todo mundo e que quiser 
pode acompanhar o que acontece na câmara de vereadores de Arroio do Tigre 
então fica ai os parabéns ao presidente aos servidores por esse trabalho que 
está sendo feito junto a Câmara de Vereadores. O vereador João Odilar Nunes 
solicitou um aparte e disse: “Me concede um aparte nobre colega Flamir. Quero 
relatar, muito obrigado, que na última terça-feira nós viajamos a Brasília e 
quero dizer aos nobres colegas e a comunidade que nos assiste que os ofícios 
que foram entregues aos senhores deputados constam contavam o nome de 
nós quatro vereadores da bancada do Partido Progressista e por sinal fomos 
muito bem recebidos por todos e só que uma preocupação é que no meu 
primeiro mandato nós conseguimos na administração do Marciano e do 
Vanderlei uma emenda parlamentar de quatrocentos mil reais do deputado 
federal José Otavio Germano.  Foi iniciado e foi concluído a primeira etapa na 
administração do Marciano e do Vanderlei 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 junto a Caixa Econômica Federal referente a duas parcelas do ginásio de 
esporte comunitário de Coloninha e foi iniciado a segunda etapa foi iniciado só 
que foi feito uma parte e essa parte que foi construída parte dela caiu, caiu e lá 
ficou tijolo, ferro, cimento ou seja entulho, que a nossa juventude para 
promover um evento ou seja os jovens lá da Coloninha pegaram seus tratores 
com  aleirador, plataforma e tiveram que fazer a limpeza ali para que ali para 
que fosse feito promovido aquele avento e a preocupação minha, da 
comunidade que lá na Coloninha tem varias entidades estão ansiosos pela 
inauguração, inclusive agora na visita no gabinete do deputado Jose Otavio 
Germano ele perguntou tá aqui meus nobres colegas que podem falar o que, 
que está acontecendo, o que está acontecendo, inclusive o senhor prefeito foi 
na semana farroupilha mês de setembro passou lá olhou não sei se já tinha 
observado aquele monte de entulho que tem lá né isso é dinheiro de cada um 
de nós e a preocupação o que está havendo a gente acompanha ai obra 
paralisada e esse dinheiro até quando vai ficar  cento e cinquenta e seis mil 
reais tá faltando uma parcela então a gente pede com urgência para o 



  

Executivo  olhe com bons olhos e vê o que da para fazer  para tocar essa obra 
ali se não nós vamos perder esse valor. Também não poderia deixar de dar os 
parabéns aos meus nobres colegas na pessoa da vereadora Viviane vereador 
Leandro Timm e do meu nobre colega vereador Flamir Schneider pela garra 
pela determinação e pelo empenho que todos colocamos juntos aos deputados 
federais aos pedidos que nós levamos até eles e se deus quiser esperamos 
que nós seremos atendidos para que seja contemplado o povo aqui de Arroio 
do Tigre e a população Arroiotigrense com essas emendas parlamentar 
agradeço o nobre colega pelo espaço muito obrigado nobre colega vereador 
Flamir Schneider.” O vereador Flamir prosseguiu dizendo: “muito bem colocado 
seu  João Odilar vereador no segundo mandato desta Casa, nosso professor 
nas nossa andanças, também gostaria de falar das nossas andança,  
especialmente da nossa ida a Brasília, depois o vereador Tigrinho vai fazer um 
relato, um relatório nós fomos pedir o que foi feito tudo em Brasília mas isso 
que seu João colocou nós fomos cobrados, assim como seu João foi cobrado o 
que estava acontecendo que a obra não estava andando eu também recebi 
cobrança né sobre as obras do deputado Covatinho da Linha Tigre 
principalmente da quadra  coberta o que estava  acontecendo, mas o seu João 
Odilar e os demais colegas vereadores a comunidade que nos assiste 
independente de sigla partidária nós aqui estamos para trabalhar para a 
comunidade e pelo povo de Arroio do Tigre e se não fosse assim com certeza 
nós não teríamos já trazidos vários recursos para o nosso município e assim eu 
digo todos os vereadores desta Casa não teve nem um vereador ai que não se 
empenhou para trazer recurso para o nosso município se tem gente que fala 
mal  dos salários dos vereadores tem os seus motivos  mas eu entendo que 
vereador, que trabalha, que traz beneficio que traz recurso para o município é  
um investimento que uma comunidade faz em cada um de nós e cada um de 
nós dessa Casa trouxe o seu recurso e ainda vai trazer mais recurso para o 
nosso município e que ira beneficiar a comunidade Arroiotigrense, então um 
prefeito não governa sozinho, ele precisa da câmara de vereadores e precisa 
desses vereadores que não olham para sigla partidária e sim para o bem do 
nosso município, nem um de nós, Tigrinho (inaudível) que somos vereadores 
do primeiro mandato  adotamos um deputado ai e já podemos dizer que 
praticamente já trouxemos ai nesse quatro anos setecentos e cinquenta mil 
reais e temos a promessa de trazer mais seiscentos mil  esse ano, então se 
nós fossemos olhar pela cor partidária não traria esse recurso mas nós 
estamos olhando para a comunidade assim como a vereadora Viviane, Marcos, 
Schanne, Leomar, o Dries, o Guegue e o seu João, então todos nós estamos 
empenhados ai para que o município cresça se desenvolva cada vez mais e 
que o nosso município nossa comunidade tenha um município de excelência. 
Muito obrigado, uma ótima semana a todos vocês.” O Presidente passou os 
trabalhos da Mesa Diretora para a vice para pronunciar-se. A vice-presidente 



  

assumindo os trabalhos convidou o vereador Marcos Antonio Pasa para 
pronunciar-se na Tribuna. “Senhores vereadores, população que aqui ainda se 
encontra e também imprensa. Estou aqui em primeiro lugar para fazer alguns 
esclarecimentos aos concursados do nosso município e também aos 
vereadores e população em geral. Chegou ao meu conhecimento que estão 
sendo chamadas pessoas que foram aprovadas no concurso para serem 
nomeadas dando-se para isso um prazo exíguo, para comparecerem e também 
manifestarem interesse de assumirem o cargo, ou seja tomarem posse, para 
algumas pessoas se da a possibilidade de se escolherem o local para 
assumirem no cargo quando forem nomeadas para exercerem, à outras 
pessoas são passadas informações e caso tenham interesse deverão tomar 
posse, algumas em locais distantes dos seus interesses e fazendo com esta 
forma com que desistam da vaga e ai assina-se um termo de desistência. O 
que se objetiva com isso, se objetiva que de acordo com a lista de 
classificação, na maioria das vezes se chega a um nome especifico em que a 
administração tenha interesse em colocar nas atividades do município. O 
principio de igualdade se estende a todos os concursados e nenhuma 
nomeação ou posse depende de interesses da municipalidade ou até mesmo 
de terceiras pessoas interessadas, mais interessadas, por que existe o 
apadrinhamento político, existe o interesse, existe aquele ou aquela pessoa 
que com as promessas agora no período eleitoral e se fizerem tais atividades e 
se demonstrarem tais interesses em tais candidatos ou na campanha daquilo 
ou daquele, vão ter a vantagem de ser chamados, inclusive no decorrer deste 
processo todo. Qualquer violação de parte da Administração Municipal que 
estiver no edital do concurso poderá ser objeto de denuncia no Ministério 
Público ou até mesmo na autoridade policial. Portanto eu tenho que deixar 
claro aos que estão aqui e até mesmo a imprensa de que para o provimento 
dos cargos do edital é bem claro, ele diz assim: o item onze ponto um. O 
provimento dos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados. Onze ponto dois. A publicação da nomeação dos 
candidatos será feita por edital e publicado junto ao painel de publicações da 
Prefeitura Municipal e paralelamente será feita a comunicação ao candidato via 
postal ou via email, ou telefone e conforme os dados informados no formulário 
de inscrição ou posteriormente atualizados. Item onze ponto três do edital. Os 
candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo de 
dez dias contados da publicação do ato de nomeação e prorrogáveis por igual 
período a pedido para tomar posse e mais cinco dias para entrar em exercício 
contados do dia da posse. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não 
ocorrer a posse de exercício dentro dos prazos legais, sendo que o candidato 
poderá automaticamente perder a vaga e facultando ao município direito de 
convocar o próximo candidato, ai sim por  ordem de classificação. Caso o 
candidato não deseje, não desejar assumir de imediato poderá mediante 



  

requerimento próprio solicitar para passar para da fila da lista dos aprovados e 
para concorrer observada sempre a ordem de classificação e validade continua 
a mesmo chamamento, uma vez ele só pode fazer isso daí. O que existe em 
primeiro lugar, seria a nomeação, no momento da publicação da nomeação, 
existe o prazo de dez dias para o candidato tomar posse, e depois de tomar 
posse tem mais cinco dias para o exercício da atividade. Então tem que ser 
alertado que na verdade a designação do local de trabalho no desempenho das 
funções, ela se dá inclusive por meio de portaria e esta portaria ela se dá 
depois da nomeação e da posse, então não há necessidade das pessoas hoje 
talvez por determinação do secretário que lhe diga assim: olha tu vai assumir 
este cargo aqui e só tem vaga lá, embora tendo outras vagas, não, a pessoa no 
caso tem que assumir, tomar posse, e aí sim, depois o Executivo Municipal 
através de uma portaria irá designar que as suas atividades sejam 
desempenhadas em tal local, mas para isso, as pessoas não podem assinar a 
desistência, ou digamos assim por mera pressão ou até mesmo de agilidade. A 
Administração tiver problemas neste meio tempo seria um problema 
administrativo e não das pessoas que fizeram o concurso. Então esta minha 
manifestação é também um alerta para que a população e que para os 
concursados que se sentirem lesados de alguma forma não do normal previsto 
no edital que tomem também suas providências.” Não tendo nada mais a tratar, 
o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia treze de junho, às 
dezoito horas e encerrou a reunião.    


