
1290ª Sessão Ordinária
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. O Presidente declarou aberta a Sessão e
convidou a todos os presentes para entoarem o Hino Municipal, em seguida
fez a leitura bíblica. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária
anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. O vereador Delmar
Schanne solicitou que fossem retificadas na sétima página na décima primeira
linha onde consta as letras “WS” que seja retificada para “AWS” e na décima
terceira linha onde consta as letras “GI” que seja retificado para “AGI”.
Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima octogésima nona foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitado a leitura das
correspondências recebidas e expedidas. Recebidas. Oficio da Liga
Arroiotigrense de Bochas solicitando ajuda financeira no montante de um mil e
oitocentos reais para auxilio no pagamento de despesas com a realização de
torneio de bochas em homenagem a ex-prefeitos; Oficio da FEJÂO convidando
para abertura oficial no dia cinco de abril às dez horas no Parque da Décima
Quinta Festa Estadual do Feijão e também para outras atividades a serem
desenvolvidas durante a festa; Ofícios do Executivo Municipal encaminhando a
relação de todos os servidores municipais que realizaram horas extraordinárias
no ano de dois mil e treze, com respectivos valores e relação dos servidores
contratados deforma emergencial no mesmo período. Expedidas. Foi expedido
Ofício a senhor Prefeito Municipal solicitando prioridade na realização dos
serviços de recuperação de estradas na localidade de Linha Travessão, mais
precisamente na estrada que liga a propriedade do senhor Eugênio Qoos, em
virtude da dificuldade de escoamento da produção de fumo. Ordem do Dia:
Indicação nº 012/2014, Proposição nº 001/2014. O Presidente solicitou ao
Diretor que fizesse a leitura da  Indicação nº 012/2014 de autoria do vereador
presidente da Casa, marcos Antonio Pasa que indicava ao Executivo que
dentro das possibilidades fossem recuperadas as estradas e travessas na
localidade de Taboãozinho, e que oportunamente sejam começados os
trabalhos de recuperação pela localidade citada. Foi ainda solicitado que sejam
realizados serviços em Sitio Alto, na entrada de acesso às residências de
Sérgio Camargo, João Maria Alt, Elemar Bender, Pedro Ferraz e Loreno de
Mattos, bem como do acesso a residência de Edilson Foletto em Lomba Alta.
O Presidente após a leitura disse que a indicação seria encaminhada ao
Executivo conforme determinava o Regimento Interno. Foi solicitada a leitura
da Proposição nº 001/2014 de autoria do Presidente da Casa propondo ao



Executivo que veja vetado o Projeto de Lei nº 031/2014, que autoriza o
Município a promover a desafetação da Rua Georgina Willigs Billig na sua
integralidade. A justificada do pedido de veto seria baseado nos fatos que os
moradores do bairro não conseguiram se manifestar através de Audiência
Pública, que o fechamento da rua irá interferir na mobilidade urbana dos
bairros localizados nas redondezas, que as construções de escolas ou creches
devem ficar a mais de cem metros de bombas de combustíveis e que segundo
a Lei de Diretrizes Urbanas as quadras podem ser de sessenta metros a cento
e quarenta metros. Sugeriu que fosse escolhido outro local para construção da
nova escola e do ginásio. O presidente da Casa passou os trabalhos ao vice
para poder manifestar-se. O Vice presidente Ademir Jank assumiu os trabalhos
e colocou a Proposição em discussão. O vereador Marcos Antonio Pasa autor
da proposta disse que a proposição apresentada estaria acompanhada de um
abaixo assinado com duzentos e trinta e sete assinaturas, onde os moradores
não seriam contra a edificação da nova escola e sim contra escolhido pela
atual Administração ou pela anterior, sendo contrários ao local escolhido.
Colocou ainda que o Projeto não teria sido encaminhado ainda ao Executivo e
com base nisso poderia serem revistos o local, pois segundo o vereador a
comunidade não teria sido consultada nenhuma vez sobre o local da
construção. Finalizou dizendo que o projeto foi aprovado por todos os colegas
vereadores, mas que a comunidade gostaria que fosse revisto o local, para que
a comunidade tivesse algum tipo de manifestação. O Vice passou os trabalhos
ao Presidente que assumiu e concedeu a palavra ao vereador Delmar
Schanne que colocou que conforme consta na Ata da reunião anterior ele foi
um dos vereadores que colocou que o Executivo deveria estudar o acesso a
Cooperativa e demais ruas do bairro. Colocou ainda que seria sabedor do
projeto e que em conversa com moradores do local deve ser estudado outra
maneira, uma permuta com a Igreja Católica ou até mesmo a decretação de
utilidade pública do terreno visando a construção da escola e do novo ginásio.
Finalizou dizendo que já teria deixado sua preocupação na sessão passada
quando da aprovação do projeto. O presidente solicitou licença ao Plenário
para se manifestar e disse que seria boa a preocupação do colega vereador já
na discussão do projeto, encerrou dizendo que isso somente acrescentaria
para que o Executivo analisasse bem a proposta de veto do projeto. O
vereador Delmar Schanne colocou que teria acompanhado nos últimos dias a
elaboração de diversos projetos e que segundo ele achava que não poderia
ser mudado o local, pois já teria sido informado o local. Conclui dizendo que
não poderia acontecer seria do Município perder o recurso da construção da
nova escola e nem do ginásio de esportes e que deveria ser encontrado um
meio, sendo através de uma permuta ou qualquer outro meio. O vereador
Flamir Schneider disse que também manifestou sua preocupação com a



mobilidade das pessoas que residem nas proximidades da referida escola, a
Cotriel, e ao Bairro São Francisco. Comentou ainda que a atitude dos
moradores foi louvável com a coleta de duzentas e trinta sete assinaturas de
moradores do bairro mostrando que seriam contra o local escolhido, seriam
contra o fechamento da rua e não contra a obra. Finalizou dizendo que talvez
teria sido um erro do Executivo em na ter promovido uma Audiência Pública,
pois o fechamento da rua mudaria toda a estrutura do bairro. O vereador
Leomar Guerino Fiúza destacou que não seria um erro e sim um equivoco,
pois segundo o vereador todos votaram favoráveis ao projeto e na ânsia de ver
as coisas darem certos não foi tomado alguns cuidados. Disse anda que teriam
que tomar cuidado com os prazos, pois o projeto já teria sido encaminhado
com toda a documentação. Encerrou dizendo que todos deveriam tomar o
cuidado para não se perder o recurso, mas também seria favorável a uma
discussão com os moradores, para que juntos se chegassem a um acordo,
visto que este seria eleitoral e os prazos seriam curtos para algumas
alterações. O Presidente da Casa disse que a Lei não teria sido promulgada
ainda e que poderia ser encaminhado novo projeto na tentativa de minimizar
os problemas. O vereador Delmar Schanne disse que já existem tratativas com
a Igreja e com senhor Arno Jank para permuta do terreno nas proximidades da
entrada do Parque de Máquinas e conclui dizendo que o projeto foi votado logo
ao entrar na Casa, sem chance de haver uma discussão ou mesmo Audiência
Pública com os moradores do bairro. Como não houve mais colocações a
Proposição foi colocada em votação, onde foi aprovada por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido o intervalo regimental. Reiniciada
a Sessão. O Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para
ocupar a Tribuna. “Inicialmente queria cumprimentar o senhor presidente
vereador Marcos Pasa, demais vereadores, Assessor Jurídico, funcionários
desta Casa e munícipes aqui presentes, bem como também a imprensa
inscrita e falada que se encontram no recinto. Eu ocupo a tribuna hoje, muitas
vezes o pessoal acha que os vereadores quando ocupam a tribuna é para
xingar  alguém ou reclamar de alguma coisa, mas não eu tenho um motivo
especial  para ta aqui hoje e eu queria compartilhar com vocês esta alegria e
de certa forma um bem feito ao município  de Arroio do Tigre, eu quero dizer
para vocês que foi encaminhado hoje dois ofícios referente as emendas do
deputado Paulo Pimenta e do deputado Elvino Bon Gass as quais foram
autorizados a licitação então a do Elvino Bon Gass no valor de duzentos e
cinquenta mil a qual se destina a aquisição de patrulha agrícola qual  será
divido entre a comunidade de Linha São Pedro e Sitio Baixo e também para a
aquisição de um caminhão para a Associação dos Pequenos Agricultores do
município de Arroio do Tigre também quero dizer para vocês que muito me
satisfaz em saber que ta em andamento no Consórcio de Sobradinho nas



licitações referente ao projeto que tanto custou suor, tanto custou caminhadas
até aquela cidade muitas vezes ate Porto Alegre ou até Santa Maria no valor
de quatrocentos e sessenta mil reais que também beneficiara em sua
atualidade agricultores no município de Arroio do Tigre temos uma proposta no
valor de duzentos e vinte cinco mil a qual encaminhado por mim junto ao
Território Centro Serra que foi aprovado para aquisição de agro indústria, cento
e quarenta mil reais aquisição de agro industria com o intuito também de
beneficiar os agricultores. Então o pessoal pode ate achar que os recursos
buscados por esses vereadores  se destinam unicamente para agricultura, mas
não quero dizer para vocês que temos proposta cadastradas  uma no valor de
duzentos e cinquenta mil reais oriundo também do deputado Paulo Pimenta a
qual já manifestei nesta Casa, que se destina na sua totalidade para a
regularização das redes de água que ainda faltam e que se fazem necessário
em nosso município, também cem mil reais  cadastrados, cento e cinquenta mil
reais cadastrados essa semana passada eu acho no valor de cento e
cinquenta para o Hospital Santa Rosa de Lima a qual recebi um oficio do
presidente do Ernani dizendo que tava tudo cadastrado, tava ok. Então eu
quero dizer para vocês que muitas pessoas quando na eleição passada dizem
que certa pessoas sem poder aquisitivo, sem de repente, sem muita
manifestação pública não seria capaz de ser vereador ou de muito menos de
se eleger, então esses são os pequenos atos de um vereador humilde que
consegui trazer para Arroio do Tigre, até agora e tenho certeza que tudo os
recursos serão empenhados e serão  licitados  ate o final do ano no montante
de um milhão e quatrocentos e cinquenta mil  reais. Por isso também quero
fazer um agradecimento especial a Coordenadora que trabalha no SINCOV, a
Camila quero dizer para ela que às vezes pode parecer ate enchesão de saco,
enjoação quando a gente vai até duas ou três vezes por semana até a
prefeitura incomoda pedir para ver se as coisas estão acontecendo, mas eu
acho que sempre fui tratado com muito respeito, também tratei sempre com
muito respeito e eu acho que é isso que os vereadores deveriam de fazer
quando as coisas dependem não se encaminham da melhor forma  tentar dar
um encaminhamento mais cordial quando se trata de funcionários que
trabalham sozinhos e que são  cheio de tarefas então esse de certa forma é
um desabafo mas é um  compartilhamento das minhas ações que tem sido
feito em prol do município do Arroio do Tigre. Muito obrigado.” O presidente
convidou o vereador Ademir Jank para ocupar a Tribuna. “Primeiramente
queria cumprimentar o presidente, demais colegas, Assessor Jurídico,
impressa escrita e falada e munícipes. O que me trouxe aqui às vezes a gente
vem aqui para criticar, mas que me trouxe aqui é pra parabenizar o Clube Vinte
Cinco de Julho que esteve presente no torneio da FEMICE em Ibarama e eu
estive lá aonde que o Clube colocou dois times na final. O que me chamou a



atenção eu estava por perto assistindo a quantia de gente observando,
olhando os jogadores e mais o que me chamou a atenção o Arroio do Tigre. A
equipe do jogador Marlon Pasa ganhou, ele como jogador destaque ganhou
um troféu, um troféu bem grandão e ele quando foi receber o troféu ele passou
o troféu para um colega que ele achou que merecia mais que ele que é o seu
Avelino Raminelli. Disse que ele já tinha conquistado muitos troféus, já tinha
dois títulos e agora não posso dizer mundial, dois títulos, que ele teve ele
passou pro Avelino e ele disse que o Avelino  tem  sessenta e um anos e por
sinal jogou muito bem eu tive lá até no ultimo jogo e eu achei que merecesse o
seu Avelino. Então era isso e eu queria dizer que nós sempre quando vem um
pedido nesta Casa, pro CTG nós sempre ajudamos com dinheiro e a Liga de
Bocha de Arroio do Tigre, o Clube Vinte Cinco de Julho representa o Arroio do
Tigre muito bem isso qualquer município aqui da região, não só da região até
fora o Arroio do Tigre é bem representado na bocha então por isso que eu digo
que temos que dar uma observada, uma olhada com bons olhos que a hora
que vem nós temos que ajudar, que a bocha é um esporte, que nem o CTG
que nem rodeio, a bocha é um esporte sadio onde que tu vai jogar bocha não
tem  problema nenhum o filho sai de casa pra ir olhar um jogo de bocha não
precisa se preocupar que ele está num lugar qualquer então era isso eu queria
dar os parabéns ao Clube Vinte Cinco de Julho, especialmente para o Marlon
que essa atitude chamou a atenção teve gente lá que ficou emocionado teve
gente que chegou a chorar quando ele disse que achava que tinha gente que
tinha o companheiro que era o Marlon jogou pela equipe A e o Avelino pela
equipe B e ele passou o troféu para seu Avelino então era isso meu muito
obrigado.” O presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para
pronunciar-se. “Primeiramente quero saudar o presidente desta Casa, o Doutor
Marcos Pasa, demais colegas vereadores, Assessor Jurídico, a impressa
escrita e falada, à primeira dama Dona Ângela que nos honra muito com sua
presença. Primeiramente quero agradecer o Prefeito Gilberto, Secretario de
Obras, Cláudio de Freitas, diretor Paulinho, Dorvalino pela boa recuperação
das estradas de Linha Baitaca, Linha Savedra, Sitio Novo, Sitio Baixo e
Taboãozinho fundos, terminando estas estradas as máquinas vão para o
Taboãozinho, Lomba Alta e Linha São Pedro. Quero dizer para o colega
Marcos que o maquinário está no Sitio Alto e que teu pedido vai ser feito, não
vai ficar nenhuma entrada sem ser terminada pode ficar tranquilo, que lá tem
um vereador que se dedica junto com o operador e serão todas as estradas
recuperadas, se tiver alguma ainda por recuperar não é por falta da
administração ou secretários é que nós tava mal de maquinário, mas agora
temos maquinas e vamos recuperar todas as estradas. Outro assunto é do
CTG Herança Gaudéria como todos sabem faz pouco tempo foi fundado o
CTG e hoje é um dos CTG olha não vou dizer o melhor mas um dos melhores



representa o município de Arroio do Tigre por todo os recantos deste Rio
Grande e eu me comprometi no rodeio passado que neste rodeio teriam luz no
parque para poder laçar de noite e com o apoio da Prefeitura Municipal desta
Casa, da Câmara de Vereadores, do Presidente Marcos Pasa que colaborou
também e este vereador que vos fala e do patrão Gilson e de toda diretoria do
CTG e toda comunidade do Sitio Alto estão de parabéns, a iluminação do CTG
hoje é uma das melhores, então eu como sócio do CTG agradeço a
colaboração de todos que colaboraram com nosso rodeio e eu como sócio o
lucro ficou em torno de vinte mil reais no nosso rodeio. Quero dizer que valeu a
pena nós ajudar a Câmara, a Prefeitura porque foi um dinheiro muito bem
empregado. Também quero agradecer o Secretario da Agricultura, o Mussum
agora ta fazendo o serviço bom, estão trabalhando fazendo uma fonte drenada
na Coloninha próximo a antiga morada do falecido Domingo Concatto, são em
torno de nove moradores que vão tomar água, a água vai vir por conta e
falando hoje com o pessoal até amanhã de noite é para ficar pronta essa fonte
de água. Terminando esta nós vamos fazer também o pedido do João Odilar,
também eu falando com o Prefeito vai ser feito o poço artesiano da Linha
Palmital, em seguida o do Lagoãozinho. Quero dar os parabéns ao Secretario
e a Administração pelo esforço e dedicação, o que eu pedi para a
administração até hoje graças a Deus eu fui atendido então meus sinceros
agradecimentos esta Casa, ao presidente que também colaborou como eu
colaborei e a vocês todos que ajudaram, nós ajudamos em torno primeira vez
foi cinco mil pra colocar o transformador lá no CTG e depois acho que foi três
mil e quinhentos. Gostaria ainda de dar os parabéns a comunidade de Linha
São José, a representante vereadora aqui se faz presente, no baile e me senti
em casa, Viviane muito obrigado pelas tuas palavras e tu perguntaste o que
tinha que melhorar eu pensei, pensei e não achei, tava muito bom, meus
parabéns pela festa de vocês e também pela comunidade da Cabana que
tinha o programa Domingo no Parque da Rádio Sobradinho, eu estava
presente e foi uma das maiores festas que na Cabana já teve, todo mundo
dançou, brincou na maior alegria, todo mundo feliz. Então é isso, meu muito
obrigado.”  O Presidente da Casa passou os trabalhos da Mesa ao Vice para
ocupar a Tribuna. O vice assumindo os trabalhos convidou o Presidente para
ocupar o espaço. “Inicialmente quero cumprimentar a nossa primeira dama que
se faz presente na sessão hoje, bem como os servidores da Casa, do
Executivo, aos nobres colegas, ao presidente em exercício com todo respeito e
consideração. Eu preciso referi realmente aos meus colegas e ate mesmo a
população presente de que realmente eu não queria vim aqui fazer uma
indicação hoje para serem feitas as estradas do Taboãozinho e algumas
entradas lá do Sitio ocorre que desde janeiro e eu não estou aqui a criticar o
Executivo nem nada, desde janeiro a gente não pode sair na rua que a gente é



atacado por dezenas de pessoas solicitando estradas e preocupada com o
escoamento da produção de fumo sob pena de terem prejuízo e casualmente
eu fui a festa em Taboãozinho da juventude, essa solicitação que veio aqui
veio de forma pessoal das pessoas que se encontravam lá e eu me
comprometi de vir na Câmara hoje fazer um pedido por escrito, até porque
embora a gente esteja coligado, a gente não tem todas as solicitações que e
gente faz, e não somos atendidos prontamente como de repente um
representante do governo, mas sei que e um cara dedicado e talvez essa
dedicação Dries de repente abrange demais todo o município de repente fica
alguma coisa fora, então as pessoas ocorrem a gente também para que a
gente postule alguma coisa para eles. Estamos aqui, estamos trabalhando em
coligação e eu tenho que também agora dizer que eu agradeço as informações
enviadas do executivo que de forma agora se sensibilizou que é um direito que
se tem e através de conversa que mantivemos durante essa semana no seu
gabinete semana que passou conseguimos alinhar algumas situações
administrativas aqui e hoje graças a Deus esta vindo aqui as informações para
nos aqui na câmara, eu não desconheço por outro lado as atividades da
secretaria de obras e acho que lógico estamos hoje com quatro patrolas
trabalhando, mas talvez as pessoas hoje que me fizeram solicitações no caso
lá de Taboãozinho eles pediram simplesmente que inclusive uma única vez, o
inicio dos trabalhos no município se de por lá e não sempre talvez uma ponta
aqui uma ponta lá, essa foi a solicitação é não tudo bem mas é só que então
hoje o pessoal ta com problema mesmo e eu sei que não é fácil pra
administração atende a todos hoje mas é nosso dever representar o povo e
postula, embora sendo do governo digo a gente esta postulando aqui em favor
deles sob o compromisso. Bem por fim tenho que dizer que na qualidade de
presidente desta Casa a gente talvez, digamos assim é procurado pelos
munícipes de Arroio do Tigre isso também não significa que estamos em
desacordo com o sistema administrativo do executivo, mas nós vereadores no
mínimo que podemos fazer e justamente é representar o povo, nós não
podemos ser vereador desta comunidade de cá ou de lá, nos somos
vereadores no município de Arroio do Tigre se eu só vereador da cidade
nenhum vereador do interior vai postular alguma coisa na cidade ai é se nos
fizer essas comparações então já tenho visto aqui mesmo nesta Casa os
vereadores não lá já tem gente que representa nunca se discute isso ai só que
nos temos que levar uma coisa que represente o município todo ta, então não
podemos bitolar as atividades de cada um dos vereadores e por isso minha
gente vamos trabalhar pelo Arroio do Tigre, assim como o PT tem trabalhado,
o PDT tem trabalhado, o quarenta, o PMDB não mostrou muito serviço ainda,
porque na verdade ainda estamos carentes de deputados, que  dentro da
nossa comunidade, mas talvez agora a partir do ano que vem o PP também



tem ajudado muito a administração municipal. Então acho eu nós vereadores
estamos fazendo uma administração em conjunta e não podemos se queixar
da oposição, hoje que se diz oposição, estamos trabalhando em conjunto com
o município e manter para manter a tradição de ser o celeiro do Centro Serra.
Obrigado a todos só tinha que fazer esse esclarecimento a respeito da
indicação. O Vice presidente, vereador Ademir Jank passou os trabalhos ao
presidente que na tendo mais nada a tratar marcou a próxima reunião para dia
quatorze de abril, encerrando a Sessão em nome de Deus.


