1354ª Sessão Ordinária
Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e cinco 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: Ademir Jank, Flamir Schneider,
Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes,
Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
sessão, o Presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para efetuar
a leitura bíblica. Após a leitura, o Presidente dispensou a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quinquagésima Terceira foi
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao diretor que fizesse a
leitura das correspondências recebidas. Oficio do Executivo Municipal
encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o Projeto de
Lei nº 018/2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de quatro mil reais e o Projeto de Lei nº 019/2016, que concede
Subvenção Social a Associação de Volibol de Arroio do Tigre, AVATI, e dá
outras providências e Oficio do CTG Herança Gaudéria solicitando a doação de
ônibus para a entidade que serviria para melhor deslocamento aos eventos.
Ordem do Dia: Indicação nº 016/2016; Indicação nº 017/2016; Indicação nº
018/2016; Indicação nº 019/2016; Proposição nº 004/2016; Proposição nº
005/2016; Projeto de Lei Legislativo nº 001/2016. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 016/2016 de autoria dos vereadores Flamir Schneider e Leandro
Timm indicando ao Executivo que efetuasse a demarcação (pintura) das faixas
de segurança dentro do perímetro urbano do município, mais precisamente
enfrente ao colégio, as escolas, pontos de atendimento a população, locais de
acesso a pessoas com mobilidade reduzida e pontos de táxis. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria
encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 017/2016,
de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa, sugerindo ao Executivo que
providenciasse no saneamento básico nos bairros, Santa Fé, São Francisco,
Getúlio Vargas, Rutzen e na Linha Limberger. Após a leitura o Presidente
colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria
encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 018/2016, de autoria da
vereadora Viviane Redin Mergen que indica que dentro das possibilidades a

Administração Municipal providencie na recuperação da ponte no acesso a
residência de Neri Cremonese em Linha Serrinha, interior do Município. Após a
leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a
Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 019/2016,
de autoria da vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao Executivo que
efetuasse a colocação de dois redutores de velocidade na Rua João Thomas
Drachler, devido o perigo apresentado aos pedestres e moradores da referida
via. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da
Casa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura da
Proposição nº 004/2016 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa propondo
ao Executivo que seja estendida a concessão de Auxílio Alimentação aos
Conselheiros Tutelares do Município. Colocado em discussão o vereador
Marcos passou a presidência da Mesa a sua Vice para pronunciar-se. A vice
assumiu os trabalhos e colocou a palavra a disposição. O vereador Marcos
disse a proposição não seria a primeira elaborada na Casa por ele, e em anos
anteriores foram encaminhadas propostas beneficiando a categoria que muito
contribui para o desenvolvimento da comunidade, mesmo assim, não teriam
sido nunca atendidas. Destacou ainda conforme a justificativa da proposição
que seriam cinco membros que decidiram em conjunto, juntamente com o
Judiciário as medidas protetivas para cada caso. Explicou ainda que os
membros do Conselho Tutelar não receberiam diárias e apenas o
ressarcimento das despesas. Colocou que a despesas com o auxílio
alimentação com estes membros não chegariam a um mil reais por mês e que
não seria um valor tão exorbitante frente a outros desperdícios na
administração pública. Concluiu dizendo que o município de Arroio do Tigre
seria um dos poucos na região que ainda não concedeu este beneficio, sendo
que no Estado já existem também diversos município e encerrou pedindo pela
remessa do projeto ainda neste mês, beneficiando a esta classe. O vereador
Leandro Timm disse que a proposta já teria passado pela Casa e que seria
muito justa a concessão do benefício e apelou ao líder do governo, o vereador
Dries para que levasse o pedido a vice-prefeita em exercício para que olhasse
com bons olhos o pedido. O vereador Flamir Schneider colocou que seria
favorável e destacou que no município de Lagoa Bonita do Sul os membros do
Conselho Tutelar já receberiam o benefício e pediu ao Executivo que
encaminhasse o projeto. Como não houve mais colocações, o Presidente
colocou em votação a Proposição nº 004/2016 que foi aprovada por oito votos

favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da Proposição nº
005/2016, de autoria do vereador Flamir Schneider propondo a Administração
Municipal que efetue a construção de acesso a pessoas com mobilidade
reduzida nos prédios públicos do município. Colocado em discussão o vereador
Flamir disse que a proposta seria para que o Executivo efetuasse a adequação
dos acessos a pessoas com pouca mobilidade conforme determina a Lei
Federal aos prédios públicos do município. Citou como exemplo o prédio da
Prefeitura que não tem acesso para estas pessoas, ficando assim estas
impedidas de acessar o prédio do Centro Administrativo, tanto no primeiro piso,
quanto ao segundo andar. Encerrou dizendo que não teria conhecimento se em
Arroio do Tigre a Administração já teria sido notificado, pois em outras cidades
o Ministério Público já estariam notificando os órgãos públicos. O vereador
Evaldir Jacob Dries, líder do governo disse que não teria conhecimento da
notificação, mas que iria entrar em contato com a administração e na próxima
reunião traria a resposta. A vereadora Viviane Redin Mergen colocou que teria
conhecimento de uma pessoa que para acessar a Prefeitura estaria entrando
pela sala da antiga Câmara. Concluiu dizendo que seria um transtorno para o
munícipe, pois quando da campanha eleitoral estas pessoas foram valorizadas
e hoje não teriam nenhum acesso ao prédio.
Como não houve mais
colocações, o Presidente colocou em votação a Proposição nº 005/2016 que foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
do Projeto de Lei legislativo nº 001/2016, que dá denominação a Rua da cidade
de Arroio do Tigre/RS e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em
discussão o autor do projeto vereador Delmar Schanne disse que vários
pedidos foram encaminhados pela AES Sul, da CORSAN e dos CORREIOS,
pois na referida rua já existem diversos moradores e estariam em dificuldades
de receberem suas contas e correspondências. Colocou anda que o nome Rua
Valídio Andres seria uma pequena homenagem a uma pessoa que trabalhou
pelo crescimento do município, pois na época loteou parte de suas terras para
a criação do bairro Santa Fé na cidade. Encerrou dizendo novamente que seria
uma homenagem aos familiares e com isso beneficiando os moradores do
local. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à votação
após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2016, que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O
Presidente convidou o vereador Leandro Timm para manifestar-se. “Senhor

presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste e
imprensa escrita e falada. O que me trás aqui nessa Tribuna hoje é um assunto
que o Ministério Público investiga de denúncia de direcionamento de licitação
em Arroio do Tigre que saiu na última semana na rádio AM Sobradinho e FM.
Vou ler rapidamente aqui um resumo que as duas rádios colocaram no seu
site: ‘Ministério Público instaurou inquérito para apurar suposta irregularidade
em licitações para contratação do serviço de transporte escolar em Arroio do
Tigre, de acordo com a promotora Greice teria havido direcionamento das duas
ultimas licitações feitas pela prefeitura. A Promotora adiantou com
exclusividade às Rádios Sobradinho AM e Jacuí FM que já encontrou clausulas
nos editais que alimentam esta suspeita, documentos apreendidos na
prefeitura municipal de Arroio do Tigre, mediante mandato de busca e
apreensão’. Vejam de busca e apreensão pessoal. ‘Vão servir de base para a
investigação. A reportagem da Rádio Sobradinho AM e Jacuí FM tentou na
manhã desta sexta feira, onze, mas não consegui contato com a prefeita em
exercício Vânia, já o secretario da administração Vladimir Brixner informou que
até agora nenhum representante da prefeitura notificado, segundo ele assim
que o Executivo tiver acesso ao inquérito ira se manifestar ao mesmo tempo o
Ministério Publico de Arroio do Tigre investiga denuncia ainda do ano passado
sobre possível direcionamento de outras licitação o caso envolve o exsecretário de setor de finanças, Enio Moacir Mainardi, que teve conversa
gravada por empresário do setor. A Câmara de Vereadores já abriu CPI para
apurar a denuncia, mas sem nenhum resultado até agora sobre este inquérito a
Promotora esclarece que esta buscando mais elementos além da gravação.
Enio Mainardi pediu demissão do cargo ainda no ano passado e até o
momento não se manifestou a respeito.’ Veja bem então pessoal o próprio
Enio ta aqui saiu na Gazeta de sexta-feira para quem quiser ver, sexta
EXPOTIGRE é novamente pauta de reunião Enio Mainardi, nosso prefeito
Gilberto, a vice Vânia e Vlademir Brixner a onde ele pede cento e oitenta mil
reais para realização da EXPOTIGRE, a onde, a onde que o nosso exsecretário de finança hoje ocupa o cargo de presidente da CACISAT. Se
perguntar para mim se tu é a favor ou contra a feira, sou a favor, mas que não
seja gasto tanto dinheiro, cento e oitenta mil reais, gente, vejam bem, todo
mundo é sabedor que essa administração tá em atraso com nosso hospital, a
onde passa por dificuldades, até semana passada, retrasada, quando o
presidente Marcos sentou com o presidente Cirilo e a administradora Madalena

tentando junto com o Executivo um auxilio de cem mil reais desta Casa para
entidade do hospital, diante desta busca e apreensão que aconteceu semana
passada a onde que envolve o ex-secretário Enio Mainardi a onde que no
segundo ano se não me falha a memória Viviane abrimos uma CPI a onde que
para quem não sabe tem que ser pluripartidária, aonde que no primeiro
momento tinha dois do PP, onde não foi possível ir adiante com ela. Ano
passado foi fechado e aberto uma nova CPI onde tinha o vereador Leomar de
presidente a Viviane e o Dries, infelizmente não deu em nada, não sei por que,
não sei se o presidente pediu uma coisa ao presidente da Câmara, aqui
presidente o ex presidente Guegue não sei lá não conseguiu por exemplo um
advogado então a CPI novamente parado e o Ministério Público semana
passada então levantou de novo esta suspeita de suposta irregularidade, a
Promotora com certeza ela tem toda a gravação e a gente fica muito triste com
esta situações que anda ocorrendo em nosso município, não sei se de repente
presidente vamos ter que chamar o nosso Juiz, Sergio Moro ou da federal, o
Japoneizinho que ta assombrando todo mundo ai. Então fica aqui minha
indignação perante essa administração que ta aí e que a justiça faça justiça
porque não é justo tirar o povo o dinheiro do nosso povo de Arroio do Tigre
todos vocês são sabedores que as nossas estradas estão em péssima
condições, atraso no hospital, atraso nas fabricas de calçados, pagamento de
alugueis e a gente fica feliz quando a promotora Greice entra com um pedido
dessa natureza no nosso município. Seria isso meu muito obrigado”. O
Presidente passou os trabalhos a vice para pronunciar-se. A Vice-Presidente,
vereadora Viviane assumiu os trabalhos e convidou o colega vereador a ocupar
a Tribuna. “Senhores vereadores, população que hoje ainda se faz presente.
Venho nessa Tribuna e não é de costume inicialmente para dizer a vocês
população de Arroio do Tigre e vereadores que entre tantos anúncios que se
faz nessa Casa de verbas que vem para nosso município hoje estamos aqui
pela segunda vez para anunciar não valores astronômicos de quatrocentos ou
sei de quantos mil reais, mas sim de cento e quinze mil reais e faço isso porque
recebi correspondência do Deputado Alceu Moreira em que ele diz que é com
alegria que comunica a destinação de emenda parlamentar numero tal
funcional e programática de minha autoria no valor de cento e quinze mil reais
para o Hospital Santa Rosa de Lima do município de Arroio do Tigre junto ao
Ministério da Saúde do orçamento geral da União de dois mil e dezesseis tal
proposta de trabalho devera ser cadastrada e enviada para analise no fundo

nacional de saúde ate o dia quinze de março ou seja ate amanhã. Conforme
inciso tal portaria ministerial e utilizada e utilizado o valor para estruturação de
unidades de atenção especializada em saúde solicitamos que após efetuada
esta etapa que seja encaminhado a este gabinete o numero da proposta
cadastrada para que possamos fazer o devido encaminhamento junto aos
órgãos federais. Pois bem, este sábado passado entrei em contato com a
diretora do Hospital Santa Rosa de Lima a qual me informou que a proposta já
havia sido cadastrada e enviada inclusive para o gabinete o numero da
proposta cadastrada também. Ocupo esta Tribuna para me solidarizar com os
milhões de pessoas que foram para a rua protestando contra o governo Dilma
que é do meu governo também do PMDB, contra o Lula e contra o PT
buscando com isso afastar a corrupção que impera nesse país a mais de treze
anos de forma acentuada tendo como grande protagonista o Partido dos
Trabalhadores onde ninguém sabe que acontece e o que ganham está
declarado na Justiça Eleitoral. Admiro aqueles que foram à rua ontem
demonstrar a sua indignidade não partidária, mas por um país melhor por
governos com mais seriedade e compromisso. Com o povo sei que o PMDB
faz parte do governo federal, com o vice, mas sei também que o PMDB do sul
não compactua com aos atos do governo federal, mas posso dizer que onde há
pessoas corruptas seja de qualquer partido a punição da justiça é o que lhes
cabe eu não teria a cara de pau para sair na rua e defender o presidente da
Câmara Federal, porque ele é do PMDB, mas me surpreendo com a cara de
pau de muitos petistas que foram à rua ou fazem ainda argumentações para
defender os corruptos e o próprio partido sobre a legação de que no Brasil não
haverá golpe quando estamos em um mar de lama inconcebível depois de um
estelionato eleitoral, onde, por exemplo, como aqui em Arroio do Tigre ao invés
do governo federal dar mais retorno de verbas aos municípios deram algumas
maquinas e caminhões para que os prefeitos se sentissem satisfeitos e o povo
achasse que o governo, que esse governo é bom quando temos gente que
apoia falcatrua é isso que dá ministério publico investigando com o que está
acontecendo aqui com licitações aqui em Arroio do Tigre enquanto que
supostos envolvidos saiam rindo pela cidade da cara do povo. Ontem me dirigi
ao interior com o carro da Câmara e ai percebi não temos estrada, consegui
inclusive, digamos assim, até estragar talvez a proteção do motor do carro
porque é pura pedra, exceto uma, vereador Dries que se não me falha a
memória é ali no Papo Roxo que liga se não me falha a memória, mas é assim

que funciona as coisas, não temos estradas, não temos máquinas, não temos
combustível para que as máquinas se desloquem, não temos medicamento no
posto de saúde desde de setembro do ano passado, não temos médicos
suficiente, temos pagamentos de excesso de horas extras de pessoas que se
quer fazem as horas e quando não muito as pessoas que deveriam trabalhar
vinte horas por semana vinte hora por semana trabalham talvez olha digamos
assim cinco horas é ai onde vai o dinheiro é ai onde vemos o que a corrupção
faz ou seja é a falta de atendimento a população e por isso eu deixo registrado
aqui a minha indignação, seja a que titulo for como entenderem, mas
principalmente também contra o governo Dilma, contra o Lula e contra o
Partido dos Trabalhadores. Por outro lado tenho que também que argumentar a
minha preocupação, estive em visita sexta-feira nas fábricas de calçados de
Arroio do Tigre, pois bem visitei a West Coast que possui nada mais e nada
menos do que cento e setenta funcionários, ou seja, cento e setenta empregos
diretos propiciados pela West Coast a produção diária de calçados da West
Coast é de três mil e quinhentos a quatro mil pares de calçados femininos,
denominados cravo e canela que são disponibilizados no mercado de consumo
inclusive no exterior. A folha de pagamento deduções minhas atinge entre
duzentos e cinquenta mil a trezentos mil que são todos esses valores são
disponibilizados para que as pessoas invistam no comércio local são gerados
pela West Coast. Hoje em torno de cento e dezenove empregos de forma
indireta através dos ateliês de corte e costura que é o da Jocelaine Marta
Bibiano de Oliveira, a Tiger Calçados que esta instalada lá no Joia, somando
em valores digamos assim também o comércio local em torno de cento e
cinquenta mil reais que as pessoas estão aptas em investir também aqui em
nosso comércio. Também existe a DF Calçados com trinta e um funcionários
que produz para a empresa de fora e que gera uma folha de pagamento em
torno de cinquenta mil reais, pois bem temos assim por alto quase meio
milhões de reais de geração de empregos das empresas calçadistas aqui em
Arroio do Tigre que pode ser disponibilizadas e lançadas no nosso comércio
local. Por outro lado em conversas também tive informação de que isso tudo
que esta sendo disponibilizada pelas empresas a contrapartida os valores
locatícios assumidos pelo Executivo até sexta-feira, até sexta-feira estavam em
atraso, ou seja, os alugueis de mês de janeiro, do mês de fevereiro ainda não
havia sido pagos. Esses quinhentos mil reais, meio milhão de reais, o momento
que se tem um funcionário que investe na aquisição de mercadorias aqui em

Arroio do Tigre ele estará ao mesmo tempo gerando um retorno de ICMS para
o Arroio do Tigre é lógico que o governo fica com uma parcelinha, o custo do
Poder Executivo para manter essa geração de emprego, somado com a
empresa West Coast que é doze mil reais, três mil reais lá do prédio do
Marcelo Machado, mais dois mil e oitocentos do prédio do Joia e mais mil e
cem do Nestor Schuster atinge em torno de dezoito mil e novecentos reais,
então nós temos que fazer um comparativo atinge esses valores menos de
quatro por cento do valor disponibilizado aos funcionários para gastarem em
nosso comércio local e também desse gasto retorna em ICMS. Seria um valor
insignificante segundo eles a mão de obra de Arroio do Tigre do setor
calçadista é a melhor mão de obra é a mão de obra mais qualificada da região,
porém tenho que dizer que causa preocupação o município ta sem pagar esses
valores de locação dos imóveis e inclusive que o proprietário da própria West
Coast teria já procedido uma notificação via email para regularizar a situação e
até hoje isso eu posso dizer até hoje nada foi providenciado correndo se o risco
então da fabrica deixar as dependências e a cidade instalando em outra região,
que já tiveram proposta nesse sentido e não vamos muito longe Sobradinho
esta pronta para recebê-las aqui com isso com isso senhores vereadores com
isso população com isso teremos na rua nada mais nada menos de que
trezentos funcionários sem empregos exceto é lógico aqueles que ainda vão se
deslocar de Arroio do Tigre talvez para trabalhar em uma unidade em outro
município, já perdemos a unidade, já perdemos a unidade da COTRIEL para
Sobradinho, talvez as pessoas que estão hoje no governo não acham nada
insignificante, mas isto aqui sim, isto aqui será o caos do Arroio do Tigre se vier
acontecer, então deixo registrado também essa indignação por que não adianta
presidente da CACISAT vim na rádio e dizer que quer fazer exposição e que
precisa de cento e oitenta mil reais, o presidente da CACISAT tem é que se
preocupar com os empregos e com a geração de empregos nesse município
para que o nosso comércio realmente tenha e mantenha esse consumo porque
se nos perdemos esses trezentos funcionários e se não tiver estalados aqui e
não sei do que é que o nosso comércio vai viver de festa podem ter certeza
que não.” A vice passou novamente os trabalhos ao presidente que não tendo
mais nada a tratar, marcou próxima reunião ordinária para o dia vinte e um de
março, próxima segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

