
1289ª Sessão Ordinária
Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 Evaldir Jacob Dries, João
Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm, Ademir Jank, Delmar
Schanne, Leomar Guerino Fiúza e a vereadora Viviane Redin Mergen. O
Presidente declarou aberta a Sessão e em seguida convidou o vereador
Evaldir Jacob Dries para fazer a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Como não houve retificações foi colocada em votação a Ata Milésima
Ducentésima Octogésima Oitava que foi aprovada por unanimidade. Foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas e expedidas:
Recebidas: Oficio do Executivo Municipal encaminhado para apreciação
em regime de urgência os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 031/2014,
que autoriza o Município a promover a desafetação parcial da rua que
especifica, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 032/2014, que
ratifica a contratação emergencial de servidor para o Convênio Pradem.
Oficio da Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre solicitando
Subvenção Social para a realização Trigésima Segunda Olimpíada Rural
de Arroio do Tigre que será realizada entre os dias trinta de abril e três de
maio do corrente. Foram expedidas as seguintes correspondências: ao
Chefe do Executivo Municipal solicitação de prioridade na recuperação da
estrada em Linha Travessão que liga até a propriedade de Eugênio Qoos,
uma vez que o mesmo estaria impossibilitado de escoar sua produção de
fumo, bem como o transporte escolar de chegar a sua residência; Oficio
para a senhorita Cristiane Dias Stumm, presidente da Associação Atlética
Banco do Brasil solicitando parceria para desenvolvimento de atividade
social e cultural, visando a formação de coral infanto-juvenil para crianças
carentes. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 007/2014 e Projeto de Lei nº
030/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos
na Ordem do Dia os Projetos nº 031/2014 e 032/2014. Colocado em
deliberação do plenário a solicitação do vereador que foi aprovada por
unanimidade. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 007/2014, que
altera os artigos vinte e cinco, inciso I e artigo trinta e três da Lei
Municipal nº 2043, e dá outras providências e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o
projeto visa alteração dos artigos vinte e cinco e trinta e três da lei
Municipal 2043 que inclui no texto a palavra Gestão Educacional, sendo
que para estes profissionais possam ingressar também no desempenho
da função de supervisão escolar dentro da Secretaria Municipal de
Educação. O vereador Flamir solicitou ao presidente da Mesa para que



fosse emitido um parecer jurídico ao projeto. O vereador Leomar Guerino
Fiúza respondeu ao colega dizendo que devido ao trâmite do projeto
estar na ordem do dia, no seu entendimento não haveria mais como
solicitar a analise do projeto para emissão de parecer. Disse ainda que o
projeto esteve baixado na Comissão durante longo período e até o
momento não haveria nenhum interesse na emissão. O presidente da
Casa, vereador Marcos indagou ao colega Leomar se haveria ou não a
emissão de parecer da Consultoria Jurídica da Casa. O Vereador Leomar
respondeu que sim, que teria sido solicitado por ele, mas que ele iria
ignorar o parecer. O vereador Delmar Schanne colocou que não caberia
mais parecer ao projeto e apenas um pedido de vistas no momento da
votação por algum dos vereadores interessados para poderem sanar
suas duvidas diante do caso. Como não houve mais colocações o projeto
foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº
030/2014, que concede Subvenção Social a Liga Arroiotigrense de
Bochas, e da outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza relator do projeto disse que o
projeto visa a concessão de subvenção social a Liga Arroiotigrense de
Bochas para promoção de evento, onde segundo contato do vereador
com o Presidente da Liga o valor será utilizado no pagamento de
premiação em torneio em homenagem a ex-prefeitos. O vereador João
Odilar Nunes salientou que como foi favorável a aprovação de subvenção
a outras entidades do município também seria favorável a este repasse.
Finalizou parabenizando o presidente da Liga senhor Edemar Guilherme
Drachler pelo fato de estar a mais de vinte anos a frente da entidade, sem
ser remunerado e com isso seria fator de orgulho para todos no
município. O vereador Evaldir Jacob Dries colocou que também seria
favorável ao projeto devido à importância do mesmo. Foi concedido
intervalo regimental. Reiniciada a Sessão foi colocado em votação o
Projeto de Lei nº 007/2014. O vereador Leandro Timm solicitou vistas ao
projeto por até duas sessões. Colocado em votação o pedido foi
aprovado por cinco votos favoráveis e quatro contrários. Foi colocado em
votação o Projeto de Lei nº 030/2014, que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto nº
31/2014, que autoriza o Município a promover a Desafetação parcial da
rua que especifica, e dá outras providências. Colocado e discussão o
vereador Leomar Guerino Fiúza relator do projeto disse que o projeto visa
o fechamento parcial de via pública devido a construção de novo prédio
para Escola Carlos Kipper e a construção no local de ginásio de esportes
que beneficiará todos os moradores e alunos do bairro. Encerrou
colocando que a Administração entendeu que está seria a melhor
maneira para a construção dos prédios. O vereador Flamir Schneider



indagou o colega se a rua seria fechada na sua totalidade ou haveria
trânsito nela. O vereador Leomar colocou que parte dela seria fechada e
que na haveria mais trânsito no local. O vereador Delmar Schanne
colocou que todos deveriam olhar pela importância do projeto, na
construção de uma escola nova que iria beneficiar muitas crianças, mas
que o Executivo deveria manter um contato com a direção da Cotriel e
com os moradores do bairro visando oferecer outro acesso as
dependências da Cooperativa. Como não houve mais colocações o
presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 31/2014 que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 032/2014, que ratifica a contratação
emergencial de servidor para o Convênio Pradem, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto ratifica a Lei Municipal
aprovada em dezembro último onde não teria autorização para
contratação de professor de banda para a Escola Estadual Arroio do
Tigre e o vigia da Escola Estadual Floria Querino Negri teria recebido
autorização para quarenta horas. Finalizou colocando que devido a
necessidades destes profissionais em atuarem nos locais citados,
solicitou a aprovação do projeto. Como não houve mais colocações o
presidente colocou em votação o referido projeto que foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente convidou o
vereador João Odilar Nunes para ocupar a Tribuna. O presidente da casa
convidou o colega João Odilar Nunes para ocupar a Tribuna.
“Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, senhor Marcos
Pasa, em seu nome a minha saudação aos demais nobres colegas
vereadores, nosso Assessor Jurídico  Doutor Jacó, nosso diretor senhor
Jerson, secretária, servidores desta Casa, senhora vice-prefeita que
muito nos honra com sua presença, Rádio Sobradinho, Rádio Gazeta,
Jornal Gazeta da Serra, Rádio Geração e demais pessoas da
comunidade que estão nos prestigiando na noite de hoje. Eu estou
ocupando esta tribuna por vários motivos. Primeiro, eu fui procurado por
algumas mães aqui da cidade que pediram que eu falasse, que eu visse a
respeito da Creche Criança Feliz, assim essas mães me colocaram que
excelentes professores, funcionários trabalham lá na creche, só que esta
faltando equipamentos, agasalho, como cadeirinha, carrinho, cobertor,
então a preocupação dessas mães é com a chegada do inverno, agora é
de bastante frio, então a gente pede pra Secretária da Educação e
Cultura, a secretária Denise Bernardi Pedroso que converse com o
pessoal com os professores, com os funcionários e essas mães também
me falaram assim, que tem por exemplo assim, que cada nove crianças
tem dois funcionários, professores e funcionários para cuidar e tem



crianças pequenas la, as mães acham que precisaria mais pessoas
porque principalmente as crianças menores necessitem de mais pessoas
para cuidarem, então é uma preocupação das senhoras mães, só tem
elogio das pessoas que trabalham lá, pessoas maravilhosas, atenciosas,
educadas, só que ta faltando material na creche, que a gente coloca que
a secretária da educação e cultura, faça uma visita e veja isso ai com
bons olhos. Segundo assunto, também fui procurado por moradores que
tem propriedade ao lado do Parque de Eventos, e essas pessoas me
colocaram o seguinte, que ali existe muito lixo e principalmente muito
plástico, existe até garrafa longe neck, e lixo ainda da Expotigre, e eu hoje
de tarde pra me verificar  bem eu fui la fazer uma visita, e na verdade
existe mesmo muito plástico, que ta causando  prejuízo até para esses
moradores que tem terra, nas proximidades e tem gado,porque esse
plástico com o vento joga la na propriedade das pessoas e o gado, ali tem
gordura, tem sal, também o gado vai e come pega, o gado que come, um
animal ali que come um plástico, todos os senhores sabem que é fatal,
então a preocupação,  não sei se é responsabilidade do CTG ou da
Prefeitura isso me perdoem que, assim o que na segunda feira, as
pessoas uns funcionários da prefeitura que na parte urbana, tiveram no
Parque e juntaram o que tinha, latinha juntaram todas as latinhas e
venderam e dividiram  entre eles, só que os plásticos ficaram, então até
eu convido assim que eu to falando aqui, só que eu tive hoje de tarde
olhando, eu convido os vereadores para passarem la amanha e olharem
que realmente a quantia de lixo que tem la no parque de eventos, e la é o
parque municipal aonde as pessoas podem fazer as suas caminhadas, e
tomar um chimarrão, e realmente esta muito feio. Terceiro assunto é
sobre a nossa viagem que na terça passada nós viajamos a Brasília
acompanhado do vereador Flamir, vereadora Viviane, vereador Leandro
Timm, quero dizer a meus colegas que me senti muito bem ao lado
desses nobres colegas, quero dizer a comunidade Arroiotigrense que
esse vereador todos eles viajaram e batalharam muito para trazer recurso
para o nosso município de Arroio do Tigre, aonde agente como vereador
na oportunidade, no pedido que foi feito pelo ex-prefeito João Dalci Costa
Ferreira e em meu nome também nós conseguimos juntos ao deputado
federal José Otavio Germano uma emenda de cento e cinquenta mil reais
que foi destinado ao Hospital Santa Rosa de Lima, nós poderia ter
colocado em Coloninha, Taboãozinho, só que nós iríamos beneficiar
aquela comunidade, assim nós vamos beneficiar todo povo Arroio
Tigrense, vai ser na compra de equipamentos pro Hospital Santa Rosa de
Lima. Que me preocupa é que essa emenda até na sexta-feira quando
conversei com a administradora do hospital, Madalena Pasa e ela me
garantiu que esta emenda ai se colocada ia se cadastrada até as cinco



horas, hoje conversando com o seu João era meia noite o Mauricio
assessor do deputado Jose Otavio Germano ligo e não tinha  sido
cadastrada ainda então é uma preocupação muito grande, porque assim
como meus colegas vereadores sabem, nós gastamos a sola do sapato
caminhando, correndo pra buscar recursos pro Arroio do Tigre, só que a
gente gosta que seja cadastrado e seja colocado aonde a gente destina e
quero dizer que nós tivemos no gabinete do deputado Jose Otavio
Germano e visitamos o gabinete do deputado  Vilson Covatti, Gerômino
Goergem, Luis Carlos Heiser, gabinete da senadora Ana Amélia Lemos,
onde nós entregamos um convite para participar das olimpíadas rurais.
Quero dizer mais eu senti uma dedicação muito grande dos meus colegas
vereadores e até quero parabenizar meu amigo Flamir pelo conhecimento
que o senhor tem nós auxiliando muito, nos procedimentos das emendas,
como deveria de ser, ligamos para o presidente do hospital para dar
andamento pra não deixar vencer o prazo legal. Também a gente eu
quero neste momento assim eu quero destacar que é mais um recurso do
deputado Jose Otavio Germano coloca pro nosso município de Arroio do
Tigre, eu faço questão de colocar que quem entra aqui na chegada do
município de Arroio do Tigre da cidade a direita tem a quadra society, a
esquerda tem o Ginásio Tigrão, também tem o Ginásio Paletão em linha
Paleta, que é um recurso do deputado Jose Otavio Germano mandou,
também o ginásio da Linha Barrinha, calçamentos, a ponte do Arroio
Jaquirana quando ele era secretario dos transportes, também esse
recurso foi ele quem mandou, também o ginásio da Coloninha é um valor
de quatrocentos mil reais que foi destinado aquela comunidade, então a
gente fica feliz assim como os deputados e todos os senhores as
senhoras representam independente de cores partidárias, independente
de partido cada um usa o recurso e os deputados mandam para nosso
município, quero dizer a nossa também que enquanto eu for vereador até
meu ultimo segundo que eu estiver ocupando uma cadeira do legislativo
arroiotigrense eu quero ta buscando recurso pro nosso município de
Arroio do Tigre independente de cores partidárias eu quero ta trabalhando
e valorizando as pessoas que valorizam esse vereador.” O vereador
Flamir solicitou um aparte. “Senhores vereadores, presidente desta Casa,
eu gostaria pra não usar a tribuna, salientar também que na visita  que a
gente fez no gabinete do deputado Vilson Covatti protocolou eu e o
Tigrinho um recurso de cem mil reais pra duas patrulha agrícola, pra
beneficiar a comunidade de Morro da Lentilha e Linha Ressaca, também
deixemos o pedido de duzentos e cinquenta mil reais para fazer um
centro de referência para o grupo da terceira idade, devido ao pedido de
varias pessoas da terceira idade que querem um ponto de encontro para
se encontrar, para jogar baralho, jogar bocha, então em cima disso a



gente fez esse pedido ao deputado e o deputado nos mostrou que com
certeza vai atender esse pedido de duzentos e cinquenta mil reais para
dar inicio na construção do centro de referencia pro idoso aqui em Arroio
do Tigre.” O vereador João Odilar continuou “Muito obrigado vereador
Flamir Schneider  e para finalizar eu não poderia deixar e neste momento
parabenizar a patronagem do Centro de Tradições Gaúchas Herança
Gaudéria do distrito do Sitio Alto e nesse momento também eu quero
parabenizar o vereador Evaldir Jacob Dries e juntamente com o vereador
Leomar Guerino Fiúza que representam aquela comunidade aquele
distrito e quero dizer que me senti muito bem no sábado que eu estive
presente no rodeio e quero dizer e transmito ao patrão Gilson ao capataz
as prendas e a toda patronagem  do CTG pelo extraordinário evento que
promoveram divulgando o nome do nosso município de Arroio do Tigre
assim como o CTG Pousada das Carretas, CTG Herdeiros da Tradição e
demais entidades, como a Liga de Bochas e a Juventude que
representam muito bem o nosso município, então meus parabéns a vocês
aos meus colegas legisladores e a comunidade do Sitio Alto pelo grande
evento que promoveram e continuem assim que as comunidades levam o
nome do nosso município de Arroio do Tigre e para finalizar uma
excelente semana de trabalho e que deus nosso senhor acompanhe a
todos nós muito obrigado.” O presidente convidou a vereadora Viviane
Redin Mergem para pronunciar-se. “Gostaria de cumprimentar
primeiramente o presidente desta Casa, em nome dele aos demais
colegas, a Vice Prefeita acho que não se encontra mais aqui, mas se
encontra o esposo dela, muito obrigado pela presença de vocês, eu acho
bem importante a presença como nós tivemos na ultima seção o prefeito
hoje nós tivemos a vice-prefeita aqui, os secretários, porque quando a
gente fala aqui na Tribuna a gente tem impressão que nem sempre eles
sabem das reivindicações que a gente faz  aqui, então o que me traz aqui
também hoje é demonstrar a minha humildade e vir aqui agradecer,
agradecer os pedidos que eu fiz na ultima seção na semana passado foi
realizado, o serviço ao posto de recolhimento da Cotriel  que já a mais de
seis meses eles haviam pedido uma maquina e uma carga de terra la no
seu pátio e a recuperação de algumas estradas que eu fiz referencia,
então acho que pelo fato do secretario de obras estar presente aqui e
também o prefeito houve agilidade nesse serviços ,então eu agradeço em
nome do quarto distrito, porque naquela oportunidade eu falei em nome
do quarto distrito. Gostaria também de comentar algumas colocações
feitas pelo vereador Leomar conforme a ata que nós temos aqui onde tu
falastes Leomar das falcatruas da administração passada, eu preciso te
dizer Leomar, que com certeza se houve essas falcatruas, você tem que
usar a mídia e divulgar isso, divulgar, pegar prova disso e divulgar porque



as pessoas tem que ficar sabendo se houve essas falcatruas mesmo,
acho que tu ta certo em vir aqui e reivindicar, acho que tu tem que usar a
mídia e divulgar isso. Também gostaria de dizer ao vereador Delmar que
também fez algumas colocações e disse que as minhas intenções muitas
vezes não são das melhores, mas são das melhores sim vereador,
preciso te dizer isso, se tu não acha isso mas eu tenho a minha índole e
eu  sei o quanto são boas as minhas intenções eu  preciso te dizer que
como tu falastes que eu era boa de números, quantas máquinas, retro
escavadeira a administração anterior comprou, quantos caminhões eu
tenho que te dizer que da administração passada eu não tinha ligação
nenhuma e se o prefeito comprou ou não comprou o vereador no papel
de representante do povo deveria ter cobrado isso da administração
então da administração da época, então eu não posso lhe dizer na da
porque eu não tive ligação direta com a prefeitura nessa época, mas
posso lhe dizer que a partir do ano de dois mil e treze daqui em diante o
senhor pode me cobrar vereador Delmar que eu estarei bem informado
de todas as aquisições que serão feitas do ano de dois mil e treze em
diante,então meu muito obrigado.” O presidente convidou o vereador
Leomar Guerino Fiúza. “Inicialmente eu quero cumprimentar o presidente
desta Casa, vereador Marcos Pasa e demais colegas vereadores,
Assessor Jurídico, funcionários, a imprensa escrita e falada e demais
munícipes que aqui se fazem presente. De certa forma eu venho aqui
também agradecer os pedidos feitos anteriormente semana passada e
antes disso a secretaria de obras onde que muitas vezes as pessoas
acham que só se trabalha para os contrários ou pra quem não é da
oposição então quero dizer assim que por dois momentos fiz pedido para
o secretario de obras recuperar as estradas de gente, propriedades que
nem eram do meu partido que não eram ligados com a administração
muito pelo contrario fizeram campanha contra o prefeito que esta ai mas
no meu entendimento eu acho que deve ser feito o serviço pra eles então
eu venho agradecer ao diretor do obras Dorvalino que prestativamente
atendeu os meus pedidos quando eu fiz a ele. Outro assunto que eu
queria tratar aqui é referente ao recurso oriundo do deputado Elvino Bonn
Gass no valor de cento e cinquenta mil reais para o hospital que de certa
forma também já quero aqui agradecer a funcionaria Camila Mainardi que
trabalhou na sexta-feira até a meia noite até fechar o sistema pra que
essa emenda tivesse cadastrada. Eu quero dizer vereadora Viviane que
fico muito satisfeito que os vereadores vão buscam recursos só que eu
não acho interessante que as emendas que são chegadas em cima da
hora que de repente venham causar transtornos porque de repente pode
ter emenda que não seja cadastrada que nem o seu João Odilar disse
assim não sei se foi cadastrada, mas o senhor sabe que não foi porque



chegou tarde não adiante nos chegar com uma emenda em cima da hora
e exigir porque os retardatários as vezes são muitos e o sistema tava com
problema mas eu tenho certeza que como é de praxe que o governo
federal  tem interesse que as coisas aconteçam tenho a máxima certeza
que o sistema vai ta aberto eu acredito não sei o horário, se vai ser
quantos dias, se vai ser um dia, dois dias mas com certeza o horário vai
ta aberto para essas emendas que não puderam ter sido cadastradas,
então eu agradeço também vocês terem trazidos recursos e no momento
era isso que eu tinha a dizer.” O presidente dando sequencia convidou o
vereador Delmar Schanne. “Senhor presidente, senhores  vereadores, 
imprensa escrita e falada pessoas que nos assistem na sessão nesta
tribuna. Primeiramente quero parabenizar os vereadores da bancada
progressistas pelo esforço que tem feito para que junto com o Executivo
possamos caminhar junto no  verdadeiro desenvolvimento de Arroio do
Tigre, agradecer o esforço que vocês tem feito é de coração que essa
administração agradece o esforço que vocês tem feito para nos 
gostaríamos também de relatar a visita que fizemos que esse vereador 
fez juntamente com o gerente da WS, o  Hélio  juntamente  com Prefeito
Municipal no dia de ontem onde o mesmo verbalmente havia nos  
solicitado essa visita onde formalizou  ate em tão o pedido e o pedido que
seja  feito na medida do possível  que seja feito um projeto ao executivo 
para que possamos também pagar o aluguel da nova empresa que esta
abrindo ou já abriu a GI que vai onde vai gerar mais 20 empregos lá no
Bairro Industrial tendo que ele já esta em negociação com o dono do
prédio bem adiantadas para nossa felicidade ontem o prefeito
verbalmente pediu a ele que colocasse no papel  e mandasse para a
Casa que na medida do possível mandaria para essa Casa legislativa 
fosse aprovado o projeto de lei em incentivo da AGI onde teríamos mais
vinte empregos na parte de ateliê do Arroio do Tigre então fico muito
agradecido pelo gerente pela disponibilidade do prefeito de fazermos
essa  visita no dia ontem. Gostaria também a forma do vereador Leomar
fez  agradecer a agilidade da Camila na parte dos projetos onde a
semana passada incluiu os outros duzentos mil reais para a comunidade
de Linha Taquaral para que seja ampliado e concluído o ginásio de
esportes emenda essa que vocês sabem emenda parlamentar
juntamente com os quatrocentos mil reais do deputado Sergio Moraes
duzentos mil reais já havíamos destinados pra reforma, ampliação,
modernização do ginásio de Linha Barrinha e agora esses duzentos mil
reais já estão no sistema cadastrados pra modernização e conclusão do
ginásio de esportes Linha Taquaral. Gostaria também e não poderia
deixar de fazê-lo vereadora Viviane já que você me nomeou na palavra
de antes quando falo em falcatruas, falo nessa tribuna, essa tribuna é



livre e cada vereador pode se manifestar aonde e da forma que quiser se
você não conhece o regimento eu conheço e o momento em que esse
vereador quiser procurar a mídia não tem problema nenhum não vai
passar por essa casa vai ser da idéia do vereador, não precisa pessoa
nenhuma me dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer já to
ficando velhinho, to ficando branquinho, catorze anos desta Casa, quase
na medida que eu achar que tenho que procurar a mídia escrita e falada
vou fazer de espontânea vontade pode ter certeza no momento que eu
fizer porque eu tenho provas sim e se você de repente tem alguma coisa
a dizer que não como o vereador Leomar já falou a duas seções três das
falcatruas que a administração passada fez você sabe dos banheiros é a
maior prova que tem isso é nítido isso só não enxergar quem não que
então venha nesta Casa e prove que os banheiros não tem falcatrua é
muito fácil, então venha aqui e comprove para os vereadores .Obrigado
pelo espaço uma boa semana de trabalho a todos.” O presidente passou
os trabalhos ao vice para ocupar a Tribuna. O vice assumiu os trabalhos
e convidou o colega para pronunciar-se. “Presidente interino e demais
colegas desta casa, servidores, público aqui  presente. Lamentavelmente
não venho aqui para agradecer nem um préstimo do executivo que alias
integram a coligação que o meu partido faz parte, mas tenho que relatar a
indignação com a falta de reconhecimento da instituição do Poder
Legislativo, tem gente achando que esta Casa aqui pra mim e eu digo pra
vocês também tem gente achando que esta casa pra mim é jardim de
infância, aqui não tem nenhuma criança eu conheço o Regimento
também como pessoas que atuam nesta Casa a mais de quatorze anos e
o que eu não  conheço eu procuro me interar, mas é lamentável quando
se manda um oficio de instituição para instituição onde não se quer abrir
e nem tornar publico todas as informações e que se tenha desrespeito
onde as pessoas que exercem um cargo do executivo se quer dão
atenção ao presidente do legislativo daqui saiu um oficio encaminhando
ao setor de informações do controle interno solicitando que fosse
encaminhado a essa Casa aqui cópias do relatório do Tribunal de Contas,
órgão fiscalizador como esta  Casa deve ser nas administrações publicas
especial aqui de Arroio do Tigre e também solicitando ao mesmo tempo
eventuais denuncias da sociedade feito junto ao Tribunal de Contas, pois
bem o que recebemos hoje lamentavelmente foi um oficio dizendo,
senhor presidente que venho do membro do controle interno. Com
satisfação que cumprimento vossa excelência na oportunidade em que o
controle interno após remeter solicitação de informações ao Prefeito
Gilberto Rathke informa que conforme despacho em anexo foi solicitado a
assinatura de todos os vereadores junto ao documento remetido ao
controle interno, pois bem o que diz o despacho a administração acredito



que esta solicitação acredito deve ser assinado pelos outros vereadores
pois atualmente não posso saber das indicações das sessões por que
não tenho recebido a ata primeiro lugar não existe dispositivo nenhum no
regimento interno que nós tenhamos que remeter a ata muito bem, esta
ata por sinal ou todas as atas foram solicitadas através de um oficio do
executivo número noventa barra dois mil e quatorze do dia seis de março
com satisfação e cumprimento já foi lido aqui foi solicitado as atas das
sessões ordinárias ocorridas  em especial até dia três de fevereiro, em
que  o  nobre colega até fez uma solicitação só que não me recordo mais
o que era só complementado ta Schanne, me desculpa, juntamente com
as atas das sessões seguintes até a realidade eu recebi esse oficio no dia
vinte de março e determinei encaminhe-se conforme solicitado com
urgência até as atas que tenham sido aprovadas aqui por esta Casa
dentro disso eu gostaria de salientar eu não entendo o porque desta
discrepância toda neste  tratamento se aqui nós vereadores da situação
vereadores também da oposição igual temos o direito de termos
conhecimento sobres  atos administrativos é lógico que eu sei qual o
caminho pelo que o prefeito está querendo é que eu traga aqui na sessão
em plenário que passe pela aprovação e se encaminhe para lá muito bem
não era esse o tratamento que eu queria eu queria de instituição para
instituição presidente do legislativo pro prefeito que eu não tenho como
chegar na prefeitura e querer me arvorar do direito de tirar cópia do que
eu posso exceto talvez  algumas pessoas que eu não sei se tem aqui ou
não tem mas eu não consigo fazer isso ai então essas são as
informações e ai diante deste despacho só me cabe dizer alguma coisa
ou talvez é um despreparo que existe aqui ou é uma falta de assessoria
até mesmo jurídica ou até mesmo administrativa que não sabe orientar
para manter um controle outros atos do executivo e atender as
solicitações da melhor forma possível está é a minha indignação
lamentável que é diferente de todos vocês por que aqui o que eu preso
muito ainda é o respeito ao povo e eu estou aqui como vereador não para
agradar um partido ou outro ou coligação aqui eu estou aqui pra trabalhar
em favor do povo de Arroio do Tigre e não venho aqui fazer demagogia
não venho aqui de peito aberto para todo mundo..Preciso referir também
quanto ao pedido de vistas do meu colega o Tigrinho ta, votei Tigrinho a
teu favor porque isso é no mínimo que se espera que um vereador tenha
é acesso as informações principalmente diante do fato de ser referido que
existe um parecer jurídico que foi ignorado ai eu como sou conhecedor
também desse parecer jurídico em caso de votação e empate quem vai
ter que desempatar sou eu como presidente é interessante que venha o
parecer jurídico também para dentro do projeto por outro lado também
tenho a dizer que todos os meus outros pedidos que foram noticiados



inclusive também pela comunicação foram feitos também de forma
inconstitucional e estes não atendidos virão a esta Casa na forma de
indicação e de acordo como determina o Regimento Interno será
colocado a votação de acordo como o entendimento do presidente e
vocês terão oportunidade de apreciar os pedidos ou não .por fim quero
dizer também Schanne  e te dou o direito de  também de apartear se for o
caso a questão da ata para mim não a problema nenhum nos enviar pra
la eu não tinha conhecimento aqui desta casa que era tradição enviar a
ata pro prefeito porque não existe previsão nenhuma então eu não tinha
conhecimento  e o Jerson que esta ai pode confirmar  mas pra mim esta
sempre aberta a ata para o executivo e preciso dizer a vocês que os
vícios que eu entendo que existem aqui dentro nesta repartição ou que
existiam não vai ser pelo fato de eu ser da coligação da administração
que eu tenho que relevar e deixar as coisas correr eu preciso como
vereador e presidente tomar interação dos problemas que acontece na
nossa comunidade e a única forma que eu tenho é pedindo por escrito ao
prefeito com todo respeito mas ta me parecendo que este respeito de la
para ca não existe muito obrigado.” O vice passou os trabalhos ao
presidente da Casa, que não tendo mais nada a tratar marcou a próxima
Sessão Ordinária para o sete de abril e encerrou a reunião em nome de
Deus.


