1335ª Sessão Ordinária
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e
vinte minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em
Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam
presentes os demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar
Guerino Fiúza, Delmar Schanne, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes,
Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
reunião o Presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino
Municipal. Em seguida convidou o vereador Leandro Timm para que efetuasse
a leitura bíblica. Tribuna Livre. Convidou o senhor Gilberto Rathke, Prefeito
Municipal para pronunciar-se na Tribuna Livre com assunto esclarecimentos
sobre declarações feitas em sessões anteriores. “Boa noite, boa noite,
senhoras e senhores, boa noite a todos os Vereadores, meus cumprimentos
em nome da Administração Municipal. Cumprimentando o nosso Presidente da
Câmara e agradecendo hoje por esse momento, por essa oportunidade,
oportunidade em que venho aqui trazer alguns esclarecimentos em relação a
acontecidos aqui que eu acredito que precisava acontecer. Eu quero
primeiramente dizer aos senhores, eu quero ler, pra vocês aqui um trabalho
social, dois trabalhos sociais um resumo de um relatório, então vou começar
assim: o Serviço Social realizou visita domiciliar da senhora Rosenilda
Rodrigues, de trinta e sete anos que estava residindo na RST quatro, oito, um.
Reside na casa a senhora Rosenilda, seu companheiro Gilmar Nogueira e
seus quatro filhos. A residência da senhora Rosenilda possuí duas peças
separadas por lona preta, a senhora Rosenilda morava no Município, possuía
casa própria, vendeu e foi morar em outro Município há dois meses retornou e
está construindo junto a RST quatro, oito, um, pois não possuí terreno e parte
de sua família também mora ali. Rosenilda procurou o Serviço Social para pedir
ajuda para cobrir parte de sua residência que estava coberta com lona preta e
quando chovia molhava as roupas de cama. Foi autorizado vinte folhas de
brasilit de quatro milímetros, após alguns dias o Serviço Social retornou a casa
de dona Rosenilda para averiguar se os brasilites foram colocados e como se
encontrava a higiene da casa e foi constatado que não havia sido coberto a
casa, questionada o porque é que não haviam coberto a casa e onde estavam
os brasilites doado pela Assistência Social, respondeu que havia emprestado
para cobrir a casa da irmã que estava sendo construída ao lado e que assim

que terminasse de construir a casa da irmã, a mesma compraria outros
brasilites e devolveria para ela pra que ela cobrisse a dela orientamos a
senhora Rosenilda que não deveria ter tomado tal atitude, pois no momento em
que ela procurou o Serviço Social, atendemos uma necessidade dela já que ela
disse não temos condições de adquirir pelo fato de todos da minha família
estarem desempregados e a senhora Rosenilda é beneficiária de vossa família.
Esse foi o primeiro e o segundo é que o Serviço Social procurou a família que
esta abrigada junto ao Estádio Municipal Carlos Ensslin espaço esse invadido e
foi arrombada a fechadura pela família. Na tentativa de conversarmos com a
família se juntos achávamos uma solução se existem familiares que poderiam
acolher a família até ser regularizada a área adquirida pelo Município onde
poderia ser colocada essa família não conseguimos diálogo com a senhora
Rosenilda que nos tratou com agressividade, não tendo possibilidades de
conversa, momento esse que chegaram mãe e a tia da senhora Rosenilda,
essa senhora acusa a Administração Pública por estarem nessa situação,
acusando que o Município esta negligenciando o caso e que os filhos estariam
passando frio e necessidades. Orientamos a senhora Rosenilda caso não
houvesse outra alternativa conversaríamos com a senhora Juíza e Promotora
da possibilidade de abrigarmos as crianças na Casa de Passagem onde teriam
conforto necessário ao menos pelo período em que se encontram nessa
situação. A senhora Rosenilda não nos deixou nem acabar de orientar e nos
ameaçou dizendo que ninguém tiraria os filhos dela e que nós nem a conhecia
e que nem sabia no que seria capaz. Conversamos com a mãe da mesma
onde esta disse que teria um espaço para construir uma peça junto ao terreno
mas que esta esperando a decisão judicial que sairá no dia vinte e três de julho
para ver se fica ou não com o terreno caso ficar a Secretaria da Assistência
Social já se dispôs a ajudar com o material na medida do possível assinado a
nossa Secretária Rosangela Dalmolin Schanne e a senhora Assistente Social
Vera Lúcia Batisti. Para começar em primeiro lugar aqui foi acusado pela
Vereadora Viviane que a minha esposa tinha ido lá ameaçar a senhora
Rosenilda, ela ouviu falar que minha esposa estava lá, a minha esposa nunca
esteve lá no campo e nem mesmo em contato com ela, então eu perguntaria
assim desde que eu fui candidato a Prefeito, desde que o meu nome foi
lançado a Prefeito deste Município, estive a disposição para ser criticado, para
ser votado, para ser elogiado ou não, mas eu não admito absolutamente, não
admito que minha família esteja no meio, em nenhum só momento eu não

admito que com ouvi falar, ouvi dizer, ouvi isso, ouvi aquilo, sem ter a certeza
porque todas horas os Vereadores pedem informações e nunca foi negado, nós
mandamos as respostas pra vocês, o sorriso que eu vejo no rosto de alguns
Vereadores irônicos são também porque tiveram a mesma oportunidade de
ouvi dizer, ouvi falar, eu também ouvi falar muitas coisas, eu ouvi falar que na
casa da Vereadora também estavam matando porco, que estavam fazendo
linguiça, mas como eu conheço a Vereadora que ela é uma defensora dos
agricultores, da juventude rural, eu não acreditei nisso e não mandei ninguém
lá para averiguar ou não quando chegaram para mim e me disseram varias
vezes que outros Vereadores disseram algumas coisas por exemplo, que nós
fizemos uma rede de água na Coloninha e que tinha sobrado trinta mil e o
dinheiro estava escondido em algum lugar e de repente eu posso dizer para os
senhores que foram compradas trinta moto bombas, três mil metros de
mangueira, e caixas d‟água para que as pessoas que tenham uma fonte
drenada no futuro possa ser usado, então eu gostaria sempre do que as coisas
que dizem eu acho, ou eu ouvi falar, por favor não é assim. Da mesma maneira
foi me dito outro dia aqui que ouviram falar que roupas boas que precisavam
ser distribuídas para as pessoas estavam sendo enterradas, roupas boas eu
tenho aqui o relatório para quem quiser ver do Conselho Municipal de
Assistência Social que faz a aprovação do Conselho Municipal de Assistência
Social para descarte de roupas doadas à Secretaria Municipal da Assistência
Social sem condições de uso para serem aproveitadas na Secretaria Municipal
de Obras para uso no maquinário, uso nos ônibus e Kombis para limpar
graxas, para-brisas e calçados para incineração. Ouvimos falar de novo gente,
ouvimos falar de novo, foi pedida autorização para descarte dessas roupas,
essas roupas que foram ditas ai não servem para ninguém a não ser que
alguém que fosse usa-las seria nada mais nada menos que humilhado, usar
aquilo ali, porque eram trapos, então a gente também ouve falar tantas coisas
dentro da Administração Pública e eu gostaria que todas às vezes
acontecessem, assim eu peço insistentemente, quando eu vejo injustiça
acontecer e o que mais me revoltou e me trouxe aqui hoje Vereadora Viviane
foi que a senhora não sabia quem tinha ido no campo e resolveu dizer que foi a
minha esposa, resolveu afirmar e dizer que estava entristecida, espera ai um
pouquinho que tenho gravado aqui, palavras assim que me deixaram até
chateado mesmas palavras usadas até por outros Vereadores, lamentável,
estou indignado, me deu uma crise de tristeza, ,temos que todo mundo

responder na forma da lei, eu sou o Prefeito Municipal e digo uma coisa pra
vocês, não admito em nenhum só momento que alguém venha dizer aqui que a
minha esposa, veio ameaçar os filhos de alguém, não admito que venham dizer
que a minha esposa tenha feito isso ou aquilo contra alguma pessoa porque
ela nunca fez desafio quem tem essa queixa engraçado que da outra vez a
Vereadora teve também, falou diretamente que na Assistência Social tinha
duas Secretárias inclusive a minha mulher era Secretária ao mesmo tempo, só
que no momento em que eu me elegi Prefeito e ela sendo minha esposa ela
tem a função específica de coordenação da Assistência Social no momento em
que ela é primeira Dama essas situações todas me trazem hoje aqui á Câmara,
eu não vou dizer que é lamentável como já ouvi que me chamaram aqui de mal
educado disso ou daquilo quando eu sai daqui eu estava irritado bastante e o
Vereador Tigrinho me chamou não sei de que mais aqui a Vereadora me
chamou de mal educado e hoje eu venho aqui dizer para vocês que isso ai não
me abala nem um pouquinho porque eu sou muito bem educado. Porque até
hoje eu nunca destratei os senhores. Esclarecer mais ainda gente trinta e cinco
reais cobrados de uma senhora que esta com câncer verdade, essa senhora
tem câncer, esta fazendo um controle por câncer de mama, esta fazendo um
controle de uma série de coisas, porque eu fui atrás saber Vereador porque
fiquei muito chateado com essa situação porque no momento em que eu vejo
que estão cobrando passagem de pessoas com câncer quando na verdade
essa pessoa deveria ir para lá por uma consulta oftalmológica me revoltou
também não só ao senhor me deixou profundamente revoltado que nós
fizemos uma licitação onde às pessoas que lá estão a função da Prefeitura no
momento é agendar as consultas e que nós não temos conhecimentos que
alguém cobra ou deixa de cobrar e não é função da Secretaria Municipal da
Saúde de avisar alguém se vai ser cobrado ou não. Então basicamente mais
um esclarecimento que eu diria para os senhores e dizer aqui outra vez que
mandaram para nós, uma pessoa ocupou aqui á pedido de alguém dizendo
que nós não nos importávamos com as casas do sub cinquenta, que nós não
estávamos fazendo nada, que nós não tínhamos a mínima importância, não
dávamos a mínima se saia ou não, então as explicações agora estão no
Ministério Público onde o Banco com responsabilidade mandou agora fazer
com que os nossos, as pessoas que vão receber as casas sejam, que façam
uma nova contratação de uma nova empresa e essa empresa estará reunida
com eles com o Conselho Municipal de Habitação que uma vez foi reunido e

enganado quando disseram que estavam com materiais e banheiros prontos
aqui e não tinha nenhum pronto e pediram para eles assinarem e eles
assinaram na maior boa fé eu nunca passei e nunca conversei da boa fé das
pessoas é uma pena eu ter que vir aqui hoje e dizer todas essas coisas que
jamais gostaria de dizer, mas no momento em que uma pessoa ocupa uma
tribuna e se protege de uma imunidade parlamentar para falar o que bem
entende a imunidade moral depois daquela porta pega podem ter certeza
tenham a certeza disso e quando a gente for falar de uma pessoa que trabalha
sem receber de uma pessoa que se esmera para fazer as coisas uma pessoa
que faz com carinho as coisas aqui a gente tem que aprender a fazer uma
coisa a única imunidade em que existe aqui dentro e é a imunidade para a
língua de quem quer falar mas não para a cabeça das pessoas que conhecem
e sabem da realidade peço desculpas a todas as pessoas que aqui hoje se
encontram mas eu vou usar as palavras lamentavelmente que eu estou, estou
indignado porque falaram da minha família onde eu jamais falaria da família de
alguém e estou entristecido por ter que sair daqui porque hoje Vereador,
Vereadora eu não tenho condições de ficar aqui para ouvir baboseiras então eu
vou me retirar depois e vocês não fiquem tristes esta bem podem falar o que
vocês quiserem que amanha eu ouço a suas gravações, muito obrigado e um
boa noite a todos.” Na sequencia dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em
votação a Ata Milésima Trecentésima Trigésima Quarta foi aprovada por
unanimidade. Solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências
recebidas: Convite para a X Conferência Municipal de Assistência Social, com
o lema: “Pacto Republicano no SUAS, rumo a 2026: O SUAS que temos e o
SUAS que queremos” no dia seis de agosto, as nove horas no Clube 25 de
Julho em Arroio do Tigre; Oficio do Executivo Municipal encaminhando Projeto
de Lei nº 075/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de cem reais e Projeto de lei nº 076/2015, que autoriza o Poder
Executivo a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial
no montante de treze mil vinte e sete reais e dez centavos; Oficio da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação encaminhado Moção de Repúdio
acompanhada de parecer para apreciação e votação em Plenário e Oficio da
Comissão Parlamenta de Inquérito encaminhado Relatório Conclusivo dos
trabalhos da Comissão e solicitando o arquivamento do processo. A vereadora

Viviane Redin Mergen solicitou ao Presidente para efetuar a leitura do Relatório
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ordem do Dia: Requerimento de
Licença nº 004/2015; Indicação nº 041/2015; Indicação nº 042/2015 e Pedido
de Informação nº 015/2015. Foi solicitada a leitura do Requerimento de Licença
nº 004/2015 da vereadora Viviane Redin Mergen pelo prazo de trinta dias para
tratar de interesses particulares conforme alínea b, do inciso I do artigo
dezessete do Regimento Interno. Colocado em votação o requerimento foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
da Indicação nº 041/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider indicando
que dentro das possibilidades fosse recuperada a estrada de Linha Travessão
devido o péssimo estado de conservação da mesma. Após a leitura o
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determinava
o Regimento interno da Casa. Foi lida a Indicação nº 042/2015, de autoria do
vereador João Odilar Nunes indicando que dentro das possibilidades fosse
recuperado o bueiro na localidade de Linha Taquaral, nas proximidades da
residência do senhor Derli Cardoso, devido ao perigo que oferece a quem
transita pelo local. Por fim foi lido o Pedido de Informação nº 015/2015, de
autoria dos vereadores Leandro Timm, João Odilar Nunes, Flamir Schneider e
da vereadora Viviane Redin Mergen solicitando ao Chefe do Executivo a
relação das horas extras pagas aos servidores municipais no período de
setembro de dois e quatorze a julho de dois mil e quinze. Colocado em
discussão a vereadora Viviane disse que o pedido seria simples e visava
acompanhar o pagamento de horas extras pela administração aos servidores
no período de setembro do ano passado a julho deste ano. Como não houve
mais colocações, o Pedido de Informações foi colocado em votação, onde foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente convidou o vereador Flamir
Schneider para ocupar a Tribuna. “Senhor Presidente, demais colegas
Vereadores, Assessor Jurídico desta Casa, servidores, comunidade que nos
assistem os meios de comunicação aqui presentes. O que me traz a usar a
tribuna nessa noite em primeiro lugar é que preciso fazer um agradecimento ao
Secretário de Obras que atendeu ao pedido de recuperação da estrada da
saída da cidade até a Linha Floresta, então eu queria agradecer, a gente cobra,
pede e tem que saber agradecer também então a estrada ficou em boas
condições a estrada que liga a saída de Arroio do Tigre até a Linha Floresta e
agora a gente esta pedindo a recuperação da estrada da Linha Travessão que

esta em péssimo estado, então Secretário a gente já aproveita o uso da tribuna
aqui e já faz essa cobrança também. Segundo assunto que me faz a usar a
tribuna aqui é referente às obras paradas do nosso Município de Arroio do
Tigre já se passou um ano do dia em que usei os meios de comunicação para
cobrar uma solução do Executivo para cobrar sobre as obras paradas no nosso
Município e se passou um ano e a grande maioria das obras continuam
paradas do mesmo jeito que um ano atrás cito algumas obras paradas em
nosso Município, Ginásio de Esportes de Linha Taquaral, pessoal que esta ai
do Taquaral pode confirmar que já faz tempo que não se fez mais nada no
ginásio, quadra coberta de Linha Cereja pessoal que conhece lá sabe há
quanto tempo aquela obra é aguardada pela comunidade lá e faz muito tempo
em que não se faz nada, inclusive a obra esta parada, a obra de calçamento da
rua Dom Guilherme Müller parada a mais de um ano, assim como o Ginásio
Tigrão e outras que a gente pode citar ai que continuam paradas sem ter a sua
conclusão e sem a comunidade poder usar a estrutura dessas obras em suas
comunidades. Então a gente vem aqui cobrar o Executivo de o porque é que
essas obras não andam, se o Prefeito acha que a gente vem aqui para falar
baboseiras acho que não acho que todos os Vereadores que usam a tribuna e
foram eleitos pelo povo com certeza ninguém vai vir falar baboseiras, agora
nós ouvimos muita baboseiras do Prefeito anunciando um monte de obras e as
obras não saem do papel, isso sim que é baboseiras. Outro assunto que eu
queria levantar hoje é referente às promessas do Senhor Prefeito dos bairros
de nossa cidade prometeram na época das eleições melhorias nos bairros,
calçamento, iluminação, apartamentos, saneamento básico e as escrituras para
o pessoal e eu venho aqui então mais uma vez cobrar o Senhor Prefeito cadê
às melhorias dos bairros que ele disse ou será que é baboseiras falar e exigir
que o Executivo cumpra as promessas de campanha feitas para essa
população, então eu venho aqui por motivos vários e entre eles esses das
obras paradas das melhorias dos bairros. Também gostaria falar um pouco da
CPI que a gente acabou de entregar o relatório para o Senhor Presidente onde
o objeto da CPI era uma suposta gravação, irregularidades que acontecem ou
aconteceram na Administração de Arroio do Tigre então essa suposta gravação
hoje não é mais suposta, hoje essa gravação existe e daqui alguns dias vocês
da comunidade Arroiotigrense vão ficar sabendo sobre o conteúdo dessa
gravação e o que vai acontecer com muita gente ai então é isso que a gente
quer deixar o recado muito obrigado e uma ótima semana de trabalho a todos e

mais uma vez meus parabéns ao Vereador Dries que esta de aniversário, o
João Dalci também, então era isso que queria deixar para a comunidade de
Arroio do Tigre.” O Presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen
para pronunciar-se. “Senhor Presidente, demais colegas. Então vamos
começar com as minhas baboseiras. Então em primeiro lugar eu nunca faltei
com respeito ao Prefeito Municipal eu apenas da última vez que ele se
pronunciou nessa Casa eu disse que ele não tinha educação, porque eu
acredito, eu falo e eu ouço, eu fico aqui para ouvir até o final se eu estiver
errada eu tenho humildade de aceitar que estou errada, agora eu não falo e me
retiro eu posso até pegar a gravação como ele disse e amanhã e ouvir as
baboseiras é muito simples, educação em primeiro lugar então, certeza do que
fala ele colocou aqui, carneando em minha propriedade, o senhor Prefeito foi
verificar ou alguém foi verificar para ver da veracidade quando ele disse que eu
falei no nome da esposa dele que eu tinha ouvido falar, mas não foi isso a
pessoa me falou junto com nós quatro Vereadores do Partido Progressista, nós
fomos visitar aquela família lá no campo e a senhora de trinta e sete anos me
disse quem veio aqui foi a Assistente Social e a Primeira Dama eu não inventei
nada, agora é muito fácil vim aqui e dizer que esta aqui no papel, aqui o que
nós fizemos o que nós não fizemos o papel aceita tudo coloco lá a data que eu
quiser e sobre essa família então o Prefeito não falou que eles receberam sim
uma notificação da juíza que determina que o Município de Arroio do Tigre
disponibilize moradia digna á essa família das crianças, quatro crianças, e que
seja na forma de moradia definitiva e que seja na modalidade de aluguel social
pelo prazo de sete meses isso aqui eu também não estou inventando isso é
uma notificação da juíza que nós tivemos acesso, não estou inventando nada.
Sobre as roupas em nenhum momento nós dissemos que foi alguém da
Administração em que colocamos lá nós questionamos quem é, mas então é
porque o Prefeito disse que foi descarte só que inclusive hoje uma pessoa que
esta aqui veio me dizer que dois irmãos meus pegaram roupas lá, então não
eram roupas tão ruins assim de repente para o Prefeito que usa bastante terno
e gravata sejam roupas ruins, mas eu trabalho na roça e eu sei que a gente
usa roupas bem ruinzinhas mesmo, não é roupa de marca, sapatos de salto,
nenhum só que eu acho que falta capacidade nas pessoas porque eu tenho
capacidade de falar e de ouvir e se alguém quiser vir aqui e dizer que estou
errada eu vou fazer uma analise e se eu estiver vou assumir. Segundo lugar o
Flamir já falou das obras paradas e que não são finalizadas em nosso

Município, ele não citou esqueceu do Ginásio da Coloninha, o Ginásio do
Taquaral que ele citou até parece uma novela, porque depois que a
comunidade se mobilizou e pressionou, um pouquinho andou mas muito pouco,
esta parada de novo, na Linha Ocidental também, acho que não esta finalizada
e os calçamentos fui conversar com o Prefeito varias vezes sobre o calçamento
de Vila Progresso, sobre a finalização daquele calçamento não nos próximos
dias nós estaremos, vamos ver o que é que falta e até hoje, eu até já desisti
porque se fala muito de diálogo, mas nós Vereadores da bancada do Partido
Progressista estamos sempre a disposição da Administração, mas poucas
vezes fomos chamados, vezes essas quase insignificante perto do tempo de
mandato que estamos aqui. Recebemos aqui na Casa às vezes Projetos mal
elaborados que vem e se nós não aprovamos e como Comissão, eles colocam
as pessoas contra nós, os Vereadores é que não aprovam projetos de
contratações que ferem a Constituição sem o devido impacto financeiro onde
nós não temos ciência de quanto impactará até o final do mesmo e como se
não bastasse turno único no mês de julho acho ser inédito em nosso Município.
Eu entendo que se faz pouca economia tendo em vista o prejuízo em que
causa aos agricultores que precisam de estradas e máquinas em suas
propriedades, pois é nessa época em que os colonos preparam terras para o
plantio, se juntam e se enterram pedras e se trabalha muito para nós usarmos
o Celeiro do Centro Serra que com tanto orgulho sempre, se fala medida de
economia para mim é reduzir folha de pagamento e não diminuir tempo de
serviço, pois crise se vence com contenção de gastos na medida certa e
trabalho, muito trabalho. Essa semana também conversei com professores e
tem escolas que os serviços não estão funcionando tem queixa da direção e se
a diretora não tem competência, tira, substitui, mas não se deixa a situação se
agravar se tem funcionários que não trabalham eu acho que tem que ser
tomadas providências mas só se pode pedir competência de funcionários
quando se tem competência se não, e eu não me importo de o Prefeito falar da
imunidade que tenho ou não porque ela termina daquela porta para fora, eu
sei muito bem disso só que eu estou aqui representando o povo de Arroio do
Tigre e hoje ele veio aqui e em primeiro lugar ele falou e pediu respeito mas ele
já faltou com respeito quando ele extrapolou o tempo de dez minutos que ele
tinha para a Tribuna Livre, então é muito bom cobrar e eu vou continuar
cobrando, porque não é por mim é pelas pessoas que me procuram o que as
pessoas denunciam e se alguém duvidar sobre o caso das roupas é a ultima

vez que vou falar isso que o Vereador Tigrinho tem um vídeo onde a pessoa
fala e mostra que essa roupa que estou usando, eu tirei dali então que acredite
quem quiser acreditar e que levem algumas coisas boas das baboseiras que eu
falei aqui quem quiser ter algum entendimento e se não a gente esta ai a
disposição dos nossos Munícipes de Arroio do Tigre para qualquer pergunta e
qualquer denuncia que eles queiram fazer, e uma boa semana de trabalho a
todos.” O Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para
pronunciar-se. “Em primeiro lugar quero cumprimentar o Presidente dessa
Casa o Vereador Guegue, demais colegas, funcionários, jurídico, jurídico da
UVERGRS que se encontra aqui, presente Prefeito Municipal, demais
Secretários e munícipes que nos assistem. O que me traz hoje aqui nessa
Tribuna é o descaso hora instaurado em nosso Estado, eu na minha humilde
percepção não acharia e não acho normal o corte de gastos com segurança,
redução de salários de horas extras para policiais não nomeação de aprovados
em concurso da polícia, o não pagamento de fornecedores, o não repasse aos
hospitais que tão precária esta nossa saúde hoje no nosso País, no nosso
Estado e também não pagar o funcionalismo em dia ou será que o deste mês
atrasa para o mês que vem, e o do mês que vem vai para o mês á frente e ai
quando será o dia em que o funcionalismo ira receber, fica aqui também um
ponto de interrogação o que será que vai acontecer daqui para a frente, um dos
piores dias que o Rio Grande do Sul já presenciou em sua história hoje
assaltos no centro da capital com duas vítimas, assassinatos no centro de
Canoas,agencias nos bancos fechadas, escolas fechadas na capital e no
interior milhares de pessoas fizeram caminhadas até o Palácio Piratini e nas
ruas à poucas viaturas se via, então o Secretário da Fazenda anunciou que o
pacote de medidas o dito Sartorasso vai ser enviado nessa semana ao
Legislativo que pode incluir fusão de empresas extinção, privatização, dos bens
públicos, aumento do ICMS e dos custos dos servidores com o IPE nenhuma
medida dessas que apontem para o aumento da arrecadação a partir de
políticas de desenvolvimento que é o que falta para o nosso Estado. Então o
portal da transparência do Estado aponta que a nos cofres estaduais dinheiro
suficiente, o mais do que suficiente para pagamento integral dos salários do
funcionalismo e também para cumprir os demais compromissos financeiros do
governo em todos os lugares em que essas políticas foram aplicadas os
médios e os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos
que é o caso das privatizações isso não beneficiará nenhuma pessoa em que

esteja vivendo em desigualdade social no nosso Estado então meus senhores
será que isto é desculpa para sair vendendo tudo o que ainda tem de público
no Rio Grande do Sul não adianta vir me dizer que isto é culpa do Tarso Genro
que é do Governador que tinha tempos atrás então o Governador Tarso Genro
teve suas contas aprovadas e muito bem aprovadas diga se de passagem o
relator do Tribunal de Contas é um ex-deputado do PMDB eu cito aqui as
palavras dele, a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul o
conselheiro relator Algir Lorenzon „se alguém tiver alguma dúvida que
pesquise‟ cita o Governador Tarso Genro sacou bastante no caixa único, sacou
é verdade mas ele aplicou mais do que qualquer outro Governador em
Educação e Saúde, o pagamento de precatórias e reajuste de servidores e na
reposição de pessoal nas áreas de Segurança, Saúde e Educação se formos
confrontar toda a situação que a imprensa nacional vem chamando de
pedaladas observadas que o Rio Grande do Sul não teve nada disso tudo ficou
as claras, esta tudo contabilizado no Governo passado também no anterior foi
quando disse o relator que já examinou mais de vinte e seis contas de
Governadores se Tarso Genro tivesse agido com dolo ou má fé como ato de
corrupção eu votaria desfavorável mas nada disso ocorreu retirou recursos do
caixa único mas aplicou em Saúde e Educação atingimos os melhores índices
de todos os tempos no quadro do Estado do Rio Grande do Sul então meus
senhores mais de sessenta por cento do povo do Rio Grande do Sul votou
então que agora aguente as devidas consequências nós fomos avisados que
se eleito o Governador que ai esta não saberia o que fazer pois esta provando
isso. Então dita essas palavras eu também quero prestar contas para esta
comunidade que hoje nos assiste como muitos dos Vereadores também
peregrinam em busca de recursos nesses dois anos e meio que aqui nesta
Casa permaneço quero dizer que consegui e articulei recursos junto ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário por intermédio do Território Rural Centro
Serra no valor de duzentos e quarenta mil, para beneficiamento de sementes,
pescados e fruticultura no nosso Município, também quatrocentos e cinquenta
mil reais do mesmo Ministério também pelo território do centro-serra com
favorecimento dos agricultores do nosso Município, duzentos e cinquenta mil
reais com o Deputado Paulo Pimenta para redes de água, e cem mil para
patrulha agrícola de linha São Pedro, junto ao Deputado Bonn Gass duzentos e
cinquenta mil para a patrulha agrícola de Sitio Baixo e aquisição de um
caminhão para o movimento pequenos agricultores, e também cem mil reais

para o hospital Santa Rosa de Lima, também junto ao gabinete do Deputado
Paulo Pimenta a articulação de mais de um milhão de reais para a escola e das
obras do ginásio da Carlos Kipper e por ultimo no mês passado conseguimos a
confirmação de mais cem mil reais para patrulhas agrícolas que praticamente
será destinado para todas as patrulhas agrícolas do nosso Município para
reposição de alguns equipamentos que ainda estão faltando que o pessoal nos
pedia então eu quero dizer para vocês que de repente algumas pessoas
podem dizer bom quem não faz muita arruaça não faz serviço eu com pouca
arruaça e com pouca gritaria nesses dois anos e meio atingi o valor de dois
milhões e seiscentos mil reais que eu acredito que no futuro vá servir para o
Município de Arroio do Tigre então era o que eu tinha para deixar para vocês
tenham todos uma boa semana e muito obrigado.” O Presidente convidou o
vereador Evaldir Jacob Dries para pronunciar-se. “Primeiramente quero saudar
o Presidente dessa Casa, o Guegue em nome dele os demais colegas
Vereadores e Vereadora, servidores dessa Casa e agradecer especialmente os
servidores que tão bem serviram esse lanche, também agradecer ao ExPrefeito João Dalci que patrocinou o bolo que amanhã também é o aniversário
dele que o povo se sentiu em casa e a vontade, também quero saudar a
imprensa escrita e falada, a Rádio Jacuí, a Rádio Sobradinho AM em nome do
meu colega e amigo da Rádio Sobradinho, também o Marcelo Dalkhe que se
faz presente em nome do Secretário Dorvalino quero saudar os demais
Secretários, Presidente do Sindicato, o Prefeito Municipal que tão bem
esclareceu os fatos que estavam com nó na garganta, a Primeira Dama, a
Secretária da Assistência Social eu só gostaria de agradecer também a minha
família, a minha esposa, meu filho Elisandro, a minha nora Venise, o meu
netinho Charles que também esta aqui presente e é um orgulho para a gente
festejar mais um aniversário e esse aniversário essa saúde que tenho eu peço
que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Eu só gostaria, eu vim
aqui só mesmo para agradecer, esqueci, perdão o Fabrício Ceolin da Rádio
Sobradinho sabe que as vezes foge da memória da gente, eu só gostaria de
falar para as Comissões, o pessoal do PP que tanto critica as estradas que tem
um projeto ai circulando a dias para contratação de dois operadores de
máquinas e isso nem colocaram na ordem do dia, então eu acho que primeiro
tem que dar apoio para o Prefeito contratar essas pessoas, para depois vim
criticar e pedir estradas que não adianta nós só criticar e tendo as máquinas ai
e não ter operador. A gente tem que pensar nos dois lados da moeda porque

não colocam na ordem do dia os projetos, o povo vai julgar, pois é muito
necessário tem os operadores de retro e de patrola ai parados e ai como é que
vamos exigir estradas se não podemos contratar, então era isso meu muito
obrigado, um bom retorno e uma boa semana de trabalho a todos.” O
presidente convidou o vereador Delmar Schanne para ocupar o espaço e
pronunciar-se. “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, meu colega
Vereador Marcos, cumprimentar os demais, Assessor Jurídico dessa Casa
cumprimentar os demais Assessores dessa Casa, Senhor Ex-Prefeito João
Dalci, quatro vezes Prefeito assim como eu quatro vezes Vereador, muito nos
honra com sua presença mais uma vez nessa Casa. Cumprimentar a imprensa
escrita e falada que se fazem presentes, Secretários Municipais, em fim
comunidade que nos assiste. Gostaria de falar em poucas palavras ainda de
antemão gostaria de cumprimentar em poucas palavras o Vereador Leomar
pelo trabalho que tem feito pelo nosso Município e dizer que é com trabalho
Leomar que nós conquistamos as pessoas não é com conversa fiada e sim
com trabalho, dizer que muito me honra ser teu colega porque tens dado o
sangue e o suor para melhorar o nosso Arroio do Tigre e que tanto precisa de
recursos, é sabido por todos que a dificuldade é muito grande é enorme em se
conseguir recursos e você tem feito um ótimo trabalho e me honra muito ser
teu colega dizer a você e assim como o Prefeito Municipal dentro de suas
possibilidades tem feito um ótimo trabalho pois é visto por todos a dificuldade
financeira no Governo Federal, Governo Estadual, e o nosso Município adota
alguns procedimentos que talvez eu não concordaria mas também devia dizer
que tem se feito o melhor com o pior, de alguma coisa eu não abro mão
quando se fala em Gilberto Rathke isto me orgulha muito posso dizer e afirmar
que é provado e notório por todos que és um homem honesto e trabalhador
pessoa que ninguém jamais vai poder falar de alguma coisa diferente é uma
pessoa que trabalha mais de vinte horas por dia, é honesto e trabalhador tem
feito o possível e o impossível para aquilo que foi eleito. Talvez nem a mim
tenha agradado tanto como muitas vezes falei para ele, mas com certeza tem
feito o melhor para o nosso Arroio do Tigre dentro das suas possibilidades e
jamais posso admitir que falem do Prefeito junto comigo, pois quanto as
promessas Vereador Flamir muitas foram feitas e muitas foram cumpridas. Vou
te dizer uma pelos bairros, nos bairros foi adquirida uma área agora a poucos
dias, as pessoas de área de risco, juntamente com a empresa que foi
contratada que tem feito trabalhos já no governo passado com mais de

setecentos mil reais com trabalhos nos bairros, e foi conseguida uma área de
terra com mais de sete hectares assim como já foi conseguido outra área de
terra na gestão passada, então esta sendo trabalhado sim, dentro das
possibilidades já que os tramites são muito demorados, todos sabem disso.
Quanto as obras paradas, sei que a mais de dois meses foi rompido o contrato
com a empresa, que até teve obras contratadas do governo passado como a
do Taquaral, a rua dom Guilherme Müller, e esta sendo reformulado o projeto e
temos que trabalhar junto com a Caixa para que seja novamente licitado para
que seja terminadas, então são duas obras que lembrei no momento e sei que
praticamente todas, né Secretário, foram rompidas com a empresa que havia
vencido, então isso é demorado é devagar mas o trabalho tem seus tramites
assim e não tem outro caminho, tem recurso para ser julgado, mas esta sendo
trabalhado esta sendo visto com bons olhos, inclusive foram contratadas
pessoas para ajudar e conciliar nesses trabalhos nos últimos dias. Quanto a
gravação que falastes Flamir não vejo problema nenhum, então falaste de
ameaça, não vejo problema nenhum a gravação que tiver que vim vai ser
algumas pessoas que são responsáveis vão ter que responder, não vejo
problema nenhum nisso ai, então não vejo porque não. Quanto a Assistência
Social, Viviane, acredito que tem feito o trabalho dentro das suas
possibilidades, é sabido por todos do pequeno orçamento que se tem e alguma
coisa em que eu lamento é que vocês deveriam procurar as informações antes
de ir na tribuna, acredito que as pessoas estão ai para atender vocês e muitas
vezes como líder do governo tenho feito isso varias vezes você me solicitou
sempre que eu pude ajudar eu ajudei e é essa a nossa função aqui nessa casa
e tentar clarear para a comunidade que nos assiste as coisas pela maneira
possível e a melhor maneira possível é o diálogo acredito sim que algumas
coisas deveriam ter outros rumos talvez mas temos que conversar com as
pessoas responsáveis buscar informações para depois trazer à tona, quanto ao
trabalho dos agricultores então preciso lamentar pois a pouco mais de sessenta
dias os senhores agricultores que aqui estão tramitava nessa casa um projeto
de lei no qual respondi a um ofício vou dar um exemplo onde o Presidente da
casa disponibilizou para o Prefeito, oitenta mil reais do orçamento que já foi
deixado bem pequeno para ele com diversas emendas e vale salientar que
esse orçamento esse valor destinado foi economia dessa casa de todos os
Vereadores de todos os funcionários dessa casa foi destinado para ele oitenta
mil reais o mesmo respondeu com o projeto atendendo a solicitação do nosso

Presidente, esse Projeto ficou aqui quase por sessenta dias baixado, onde
esses oitenta mil reais seriam destinados para conserto e reforma do caminhão
do PAC um caminhão novo pouco mais de vinte e oito mil quilômetros que se
encontra a um bom tempo lá, mas por falta de valores o Executivo não
conseguiu reformar ai o Presidente atendendo a solicitação do Executivo e
Secretário de Obras que aqui esta, o dinheiro vai sobrar mesmo no final do ano
vamos antecipar esse valor de oitenta mil reais para reformar esse caminhão
para ajudar os agricultores que falaste senhora Viviane, para ajudar a retirar as
pedras nessa época na lavoura, se aqui tem agricultores que diversas vezes
vieram pedir para mim pra conseguir tirar pedras e felizmente conseguimos
tirar né Marcio a muito tempo a mais de quinze anos o teu sogro trabalhava lá,
ele queria tirar as pedras e as pedras foram tiradas com dois caminhões, mas
eu sei que atendemos uma solicitação mas tem diversas e o que aconteceu
com esse projeto, Jerson foi devolvido com parecer contrário da Comissão para
o Executivo, então vejam bem senhores as coisas tem que serem faladas, mas
também tem que serem ouvidas esse é um exemplo ai pode se dizer mas é
igual ao dos operadores de máquinas, não tem impacto financeiro, tudo bem
mas esse aqui não precisava impacto financeiro, oitenta mil reais dado para o
Executivo, esse caminhão podia estar ai ajudando os agricultores a muitos dias
mesmo no turno único sem problema nenhum, não vejo problema nenhum
então são pequenos exemplos que a gente da ai não estou aqui para criticar
ninguém, a comissão tem esse direito de exarar esse parecer e nós como
minoria temos que acatar eu sempre trago comigo desde a primeira eleição em
que fui candidato é o povo quem tem que julgar se tem promessas mal
cumpridas coloca o nome para eleição quando eu fui taxado que em doze anos
o que eu fiz não daria para fazer um rascunho a imprensa me procurou e eu
disse que o povo vai me julgar, o povo julga eu sou candidato e a pessoa que
me julgou também, todos vocês sabem o que aconteceu na eleição passada
então assim faço o meu trabalho e deixo os outros fazerem seu trabalho
também e o povo que esta aqui bem representado hoje infelizmente teria que
ser todas as sessões assim para nós é muito gratificante para nós, tenho
certeza que todos pensam igual vim aqui cobrar e ouvir daquelas pessoas que
vocês votam e cada um tem sua ideia então coloca o nome na eleição e ai o
povo vai julgar eu coloquei três vezes para eleição e graças a Deus sempre
aumentei cento e cinquenta, duzentos votos ou mais cada eleição então
procuro trabalhar sério sei que sou uma pessoa que tenho meus defeitos

alguma coisa não mudo mais pois estou ficando velhinho mas tem que
trabalhar sério e sem demagogia nenhuma porque se nós Vereadores unidos
com a Administração Municipal independente de sermos Governo ou não eu
não vejo por esse lado trabalharmos juntos quem vai ganhar não é nós porque
o nosso salário vai ser o mesmo e graças a Deus nós não temos problemas de
salário né Presidente, estamos recebendo bem, então assim quem vai ganhar
é os Munícipes é vocês que vão ganhar, essa é a nossa função, temos que
fiscalizar mas também temos que ajudar a Administração independente de
sermos Governo eu já fui oposição duas vezes e duas vezes situação eu acho
que temos que ajudar e quando se esta errado tem que falar mesmo Vereadora
Viviane eu concordo com vocês agora tem coisas que as vezes temos que dar
o braço a torcer e conversar eu acho que errei então vamos acertar, nós temos
que acertar porque o povo precisa e essa é a hora mais do que nunca do
auxilio dessa casa pois da dificuldade que tem o Executivo vocês sabem da
dificuldade que tem nós ainda votamos a poucos dias parcelamento dos
valores para o hospital que seria em agosto Prefeito graças eu acho que o
turno único foi muito útil já pagou uma parcela em junho e com certeza o
Secretário da Fazenda esta se virando esta dando tombo para tudo que é lado
para antecipar a parcela de setembro agora em agosto para o hospital uma
divida que se tem e a gente procura pagar temos que conversar para isso
quem não passa por necessidades muitas vezes mas temos que trabalhar e
essa é a hora dessa casa se unir junto ao Executivo, conversar mais, dialogar
mais, se tiver que chamar o Secretário aqui que se chama, eu como líder de
governo se vocês não conseguir eu chamo eu faço isso para vocês e vamos
conversar e vamos cobrar, vamos trabalhar juntos, nas obras paradas, na
agricultura, onde for necessário cobrar o Prefeito também no que for
necessário. Outro pequeno assunto Senhor Presidente para encerrar e eu sei
que o pessoal esta ficando cansado eu vim nessa tribuna para saber quais os
tramites tomados pelo Senhor Presidente dessa Casa quanto ao veículo da
casa usado em julho e que teve, detonado duas rodas, mais suspensão, e mais
algumas coisas devido andar com o pneu furado do Passa Sete até aqui em
Arroio do Tigre com cinco pessoas dentro inclusive o Vereador Tigrinho, a
Vereadora Viviane e mais três pessoas que estavam junto, veiculo esse que
pelas imagens da Câmara chegou as quatro e quatorze da manhã de volta com
o pneu rodando estourado e pelo que se sabe o Presidente precisa averiguar
que esse carro veio rodando do Passa Sete até Arroio do Tigre somente no

aro, então vejam bem senhores ai vocês podem dizer dois pneus, mas o que é
dois pneus, mas se nós podemos cobrar nós temos que ver como é que nós
estamos fazendo e vejam bem um carro seminovo, estourou o radiador
também e ainda tem mais coisas que podem ter danificado amanhã ou depois
pode ser um de nós viajando ou um de vocês viajando e ai pode aparecer um
outro problema. Então eu quero saber o que a Casa esta fazendo a respeito
desse fato que ocorreu a mais de um mês, fazem mais de trinta dias e pelo o
que eu sei é que foram feitas algumas notas que estão sendo pagas então eu
gostaria que o Senhor visse e me desse retorno e se possível que fosse aberta
uma sindicância para apurar os fatos que aconteceram e que precisam ser
vistos e revistos juntamente com o juízo dessa Casa. Pessoal no momento eu
quero agradecer a presença de todos que me ouviram nesse dia de hoje e
desejar a todos vocês uma boa semana de trabalho e que Deus nosso Senhor
ilumine a cada um de vocês, obrigado.” Não tendo mais nada a tratar, o
Presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia dez de agosto,
segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

