1392ª Sessão Ordinária
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, reuniuse a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária sob a
Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão, a
Presidente convidou os presentes para juntos entoarem o Hino Municipal. Após,
solicitou a Primeira Secretária Mara Simone Seibert que fizesse a verificação de
quórum. Estavam presentes os demais Vereadores Evaldir Jacob Dries, Madalena
Pasa, Adão Francisco Bock, Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schafer, Leandro Timm
e Paulo Vanderlei Folmer. A Presidente efetuou a leitura bíblica. Após a Presidente
dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os Vereadores
possuíam cópias. Foi colocada em votação a Ata Milésima Tricentésima Nonagésima
Primeira que foi aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que
efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Ofício 001/2017 da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Konrad
convidando os nobres Edis para participar da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
no dia quatro de abril de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, nas
dependências da Escola. Ofício 158/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal
encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 030/2017 que revoga a
Lei Municipal n° 1209/99, de seis de julho de mil novecentos e noventa e nove, que
estabelecia normas para cobrança de taxa de pavimentação; Altera a redação do
Artigo setenta e sete da Lei Municipal n° 388/77, de oito de dezembro de mil
novecentos e setenta e sete e da outras providências. Também foi lido o Ofício
177/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei n°
031/2017 que institui o Regulamento de Saúde e Segurança do Trabalho – RSST, dos
servidores públicos municipais de Arroio do Tigre, RS, e dá outras providências. Na
Ordem do Dia da presente Sessão estavam os Projetos de Lei 030/2017, 031/2017 e a
Indicação 005/2017. Em seguida a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a leitura
da indicação 005/2017 de autoria do Vereador Adão Francisco Bock a fim de que após
a tramitação regimental, seja encaminhada cópia ao Executivo Municipal indicando
que dentro das possibilidades, através da Secretaria Municipal da Saúde que seja
estudada a possibilidade de aumentar o valor para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) para custear despesas de moradia, deslocamento e água potável sendo que o
valor atual pago pelo município é de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para os
médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da Portaria
Interministerial n° 1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, sendo esse o máximo
permitido por lei conforme o § 3° da Portaria n° 030 do Ministério da Saúde. De outro
modo, requer-se também que seja mantido o valor máximo de R$ 700,00 (setecentos
reais), assegurada para custear despesas de alimentação. Justifica-se o pedido na
opinião do vereador que a presente indicação está fundamentada em lei específica, e
que o valor recebido pelo médico participante do programa locado neste ente

federativo não é suficiente para suprir as despesas do mesmo. Após lida a Presidente
determinou que conforme determina o Regimento Interno, no Art. 143 que a mesma
seja encaminhadas ao Executivo para as devidas providências. Após solicitou para
fazer a leitura do Expediente aos Projetos de Lei 030/2017 e 031/2017. Entretanto a
vereadora Madalena Pasa pediu vistas dos Projetos pela sua complexidade assim
também entendido pelos demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. A Presidente então colocou o pedido de Vistas para votação do plenário que
foi concedido por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Sendo o prazo de Vistas
concedido até a próxima Sessão Ordinária, ou seja, dezessete de abril de dois mil e
dezessete. Na Tribuna Livre se pronunciaram as alunas Tauana Brixner Schneider e
Dienifer Amanda Henker da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto
Guilherme Konrad, assistidas pela Diretora Estela Mariz Ecke com o tema: Apicultura:
Sustentabilidade da Vida. Inicialmente as alunas cumprimentaram a Presidente e
estenderam os cumprimentos aos demais vereadores. Agradeceram a oportunidade
dada por esta Casa Legislativa para apresentação do seu trabalho. Justificou que a
criação do trabalho se deu pela diminuição de sementes para o Bolsa Sementes do
Projeto Verde é Vida e a principal causa é a diminuição de colméias. Para
fundamentar seu trabalho, foram visitar o apicultor Senhor Vanderlei Peiter que tem
diversas colméias espalhadas pelo interior e que no centro da cidade possui mais de
dez colméias de abelhas mansas. E foi observado que em função da polinização
resultou em frutos volumosos na propriedade do mesmo. Explicaram o conceito de
polinização que é “O processo que garante a produção de frutos e sementes e
reprodução das plantas. Para que isso aconteça entra os agentes polinizadores que
são responsáveis pela transferência de pólen das flores masculinas para os receptores
das flores femininas. Em alguns casos as abelhas são as mais eficientes como
agentes polinizadores”. Citaram as espécies de abelhas brasileiras mais conhecidas
sem ferrão como: Jataí, Mirim e Mandaçaia, com ferrão: Européia e Africana.
Relataram também que houve uma diminuição de produção de mel nas colméias, que
antes eram vinte quilos e agora passou para apenas cinco em razão do alto volume de
chuvas e uso de agrotóxicos, sendo que a atividade sofre no mundo todo. Enfatizaram
a importância das abelhas dizendo que se as mesmas desaparecessem a humanidade
teria aproximadamente quatro a cinco anos de existência, não havendo mais vida na
terra. Concluíram relatando que resolveram fazer esse trabalho pois começaram a
perceber a importância da abelha para a vida humana, sendo um recurso natural que
precisa ser preservado e reconhecido por todos nós. Agradeceram a atenção de todos
e se colocaram a disposição para qualquer informação adicional após o término da
Sessão. Foi concedido Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente abriu
Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos os Vereadores:
Madalena Pasa, Evaldir Jacob Dries, Adão Francisco Böck, Gilberto Abel Schafer,
Mara Simone Seibert, Leandro Timm, Francisco Bernardy e Viviane Redin Mergen.
Convidou a Vereadora Madalena Pasa para seu pronunciamento. “Senhora

Presidente, colegas, imprensa, Secretários aqui presentes, professoras da escola São
Roque, as alunas que muito bem explicaram o projeto da apicultura, comunidade aqui
presente. Eu só estou vindo aqui hoje na tribuna porque eu recebi uma denúncia, e
gostaria de colocar aqui e que repassa se para a Secretária da Educação e pro próprio
responsável pelo transporte escolar que a denúncia veio a seguinte, o motorista do
transporte escolar semana passada, quando avistou a polícia rodoviária ele parou o
ônibus e largou as crianças no trevo, deixando as crianças ali, crianças entre oito a
dezesseis anos sem nenhum responsável, onde os pais tiveram que ir atrás das
crianças. E que hoje os alunos ficaram, foram deixados na Escola Estadual sem levar
eles pra casa que os pais hoje ficaram preocupados, tiveram que ir atrás porque os
filhos não chegavam em casa e não sabiam aonde estavam, como estavam. Né, então
assim é uma pequena, não to criticando, eu acho que tem coisa que tem que ser
adequadas e então a gente ta fazendo essa pequena, deixando esta denúncia aqui
pra que tomem as providências, pra que não continue acontecendo este tipo de coisa.
É uma crítica sim, é uma crítica mas é uma crítica construtiva para que não venha a
acontecer mais. Era isso que eu tinha que colocar e agradeço a oportunidade de vir
aqui, agradeço as meninas que nos colocaram uma explanação tão bem colocada
sobre a apicultura pra nós, muito obrigada e uma boa noite e uma boa semana a
todos”. Em seguida convidou o Vereador Evaldir Jacob Dries para se pronunciar na
Tribuna. “Primeiramente quero saudar a Presidente Viviane, em nome dela os demais
vereadores, vereadoras, servidores desta casa, a imprensa escrita e falada, também
Secretário Romildo, Secretário Fernando, e o povo que nos assiste. Eu hoje vim aqui
rapidamente só pra agradecer, quero agradecer o Prefeito Marciano por atender o
meu pedido, a minha Indicação da recuperação da estrada da Vila Progresso
passando pela Ponte Torta, Sitio Alto até a divisa de Tunas. Então quero agradecer o
Prefeito, Secretário Romildo, o Diretor Schimitd, Sidinei que ele fica feliz, os
caminhoneiros agradecendo a administração, que agora já da pra trafegar, que tava
em precárias condições, quero agradecer o Diretor Schmitd que jamais visto um
Diretor indo na frente com a retro escavadeira abrindo os bueiro, a sarjeta, então não
adianta patrolar a estrada e não abrir os desaguador e as valetas. Então pra quem
quiser ver, do Sítio a Coloninha o bom trabalho do Sidinei, quero dar os parabéns pra
ele, ele acompanha o serviço e até, muitas vezes ele ta coma as próprias mãos dele
tirando pedra da estrada. Então da os parabéns ao Prefeito Marciano por ter escolhido
um bom Diretor, um bom Secretário. Então só agradecer esse meu pedido. Então uma
boa noite, uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado”. Após convidou o Vereador
Adão Francisco Bock para seu pronunciamento. “Senhora Presidente, colegas
vereadores, imprensa, professoras da Escola São Roque, Secretários aqui presentes
e comunidade que nos assiste. Hoje eu venho aqui falar um pouco sobre a Indicação
que eu fiz, né, porque foi procurado pelos médicos do Programa Mais Médicos e
aonde que eles me, se queixaram bastante pelo pequeno auxílio que eles ganham,
que na grande verdade esse Projeto Mais Médicos eles são os que trabalham mas

quem recebe é o governo, então a pedido deles eu fiz essa indicação, conversei com a
Secretária da Saúde aonde que ela também vai ver junto com o Prefeito as
possibilidades de auxiliar ainda melhor esses nossos médicos, porque o que me
preocupa hoje é que a nossa saúde já esta bastante precária e esses médicos estão
nos ajudando muito e fica muito difícil se de uma hora pra outra alguma outra
prefeitura ofereça melhores condições a eles e eles deixam de ajudar o nosso
município. Então baseado na Lei, da Portaria do Ministério da Saúde, aonde na
modalidade de que trata do inciso segundo do artigo ente federativo pode adotar como
referência para o recurso pecuniário para locação de imóveis e padrão suficiente para
acomodar o médico e seus familiares, os valores mínimos são de quinhentos a dois
mil e quinhentos reais, e hoje eles recebem o equivalente a mil e oitocentos e isso que
eles me propuseram, tu leva até o Prefeito e eles ainda podem ganhar os setecentos
reais a mais que vai ajudar muito eles no seu dia a dia. Vocês sabem cada dia que
passa nossa custo de vida se torna mais difícil e isso é o que eles vem se queixando,
nada que eles tão hoje recebendo de auxílio esteja fora do cumprimento que o Prefeito
ta dando, não, não é isso que eu estou falando, o Prefeito ta cumprindo mas eles
podem ganhar um pouquinho a mais de benefício. Então é isso que eles tão se
referindo, porque no artigo dez também aonde que diga que sendo assegurado a
alimentação mediante do recurso pecuniário deverá o ente referido adotar como
parâmetro mínimo e máximo os valores de quinhentos reais a setecentos reais . É o
que eles tão recebendo hoje, então somando os mil e oitocentos com mais os
setecentos têm hoje de auxílio pra sobreviver dois mil e quinhentos, mais dentro do
próprio programa eles podem ainda ganhar os setecentos reais a mais que pra eles
ajudaria muito. E a gente sabe que hoje o custo de vida é muito caro, hoje se tu quer
qualquer lugar que tu vai hoje como eles vivem ai, fim de semana se divertir, isso ai
tudo custa caro. Bom é isso que eles vem pedir, é que nem eu falei, nada do que o
Prefeito não esteja pagando normal, mas a lei de oferecer mais benefício a eles e é
esse benefício a mais que eles gostariam de receber aqui, e eu gostaria que os
vereadores da situação também levassem essa indicação junto ao Prefeito,
conversassem junto com ele porque se eles ganhar um pouquinho a mais tudo vai
ajudar a ele, motivar mais a eles, porque a gente sabe que hoje a maior dificuldade de
nós e conseguir trazer esses médicos ai e hoje nós temos parece que é três médicos
dentro deste programa, que tão nos ajudando aqui o nosso município. Então era isso e
meu muito obrigado a todos e uma boa noite”. A Presidente convidou o Vereador
Gilberto Abel Schäfer. “Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa e a
população que nos assiste. Vou falar da viagem que fizemos na última terça-feira,
fomos a Brasília em busca de recursos para o nosso município de Arroio do Tigre,
onde foi encaminhado vários ofícios para vários deputados. Vou citar uns que eu achei
que eram prioridades. Estive no Gabinete do José Otávio Germano solicitando uma
emenda de duzentos e cinquenta mil para construção de uma quadra coberta na
localidade de Linha São Pedro, onde existe uma juventude atuante e não possui um

local para os seus treinamentos. Estive também no gabinete do Luis Carlos Heinze
onde encaminhei um ofício solicitando uma emenda de duzentos e cinquenta mil para
patrulhas agrícolas pois várias patrulhas necessitam de mais maquinários. Estive
também no Gabinete de Afonso Hamm onde solicitei um ofício para que ele
encaminhasse ao Ministério das Cidades duzentos e cinquenta mil para pavimentação
de ruas rurais, aonde eu escolhi o Distrito de Sítio que é necessário pois ali possui
uma escola, uma comunidade, posto de saúde, mercado e também a agroindústria.
Então nessa época a poeira é como se diz, bastante, e se nós conseguisse
pavimentar seria uma, algo bem benéfico para aquela comunidade. Então era isso,
uma boa noite, uma boa semana de trabalho”. A seguir a Presidente convidou a
Vereadora Mara Simone Seibert para se pronunciar. “Senhora Presidente, colegas
vereadores, servidores desta Casa, imprensa, comunidade. Estivemos na semana
passada em Brasília, gostaria de fazer um breve relato dessa nossa visita.
Protocolamos junto ao gabinete do Deputado Federal Luis Carlos Heinze um pedido
de emenda parlamentar no valor de cem mil reais para equipamentos agrícolas para o
nosso interior, o Deputado através da sua acessória nos comunicou que as emendas
já tinham sido destinadas, mas também nos indicou que deveria ser feita uma
proposta voluntária no GIGOV pra tentar pleitear esse recurso. Já conversei com o
Flamir ele vai fazer essa proposta. Também no Gabinete do Deputado Federal
Jerônimo Goergen, protocolamos uma solicitação de emenda parlamentar no valor de
duzentos e cinquenta mil reais para pavimentação urbana. Solicitação de emenda
parlamentar também para o Deputado Federal José Otávio Germano no valor de cem
mil reais para o posto de saúde de Linha Ocidental. Os assessores do Deputado nos
deu uma excelente notícia, saímos de lá satisfeitos porque o Deputado destinou
duzentos e cinquenta mil já carimbado, já empenhados emenda número onze mil,
cento e sessenta mil zero dois, do Ministério do Turismo para calçamento da Linha
Tigre, o pedido foi feito pela Senhora Celsi Teichmann e foi atendido. Também
protocolamos no Gabinete do deputado Federal Covatti Filho uma solicitação de
emenda parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil reais para construção de
uma piscina térmica junto a obra que será construído o Centro de Convivência do
Idoso. Saímos de lá esperançosos e com certeza de que de certa forma seremos
atendidos na medida do possível. Tivemos uma boa viagem de retorno e para finalizar
eu gostaria de parabenizar as alunas bem como a todos os Professores da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Konrad de Linha São
Roque pela belíssima participação na Expoagro o qual nós fomos visitar o estande no
dia vinte e dois de março. Agradeço a todos e tenham uma ótima semana”. Convidou
o Vereador Leandro Timm para se pronunciar. “Senhora Presidente, Viviane, demais
colegas vereadores, nossa imprensa escrita e falada, ao Secretário Romildo,
Secretário Fernando, nosso Presidente da Ajurati Thiago, compromisso muito grande
nesse mês né, Thiago? Desejar a vocês uma boa sorte, a gente sabe que não é fácil,
né, e se precisar de qualquer coisa nós da Câmara estamos ai de braços abertos para

ajudar vocês ai. Cumprimentar também em nome da nossa diretora da Escola Ervino
Konrad a Diretora Estela, a sua Vice Luciane, as meninas que apresentaram aqui tão
bem, o Projeto da Apicultura, a Tuane e Dienifer, através da coordenada Fabiana
Wagner, a vice Luciana também se encontra presente, demais professores né, a gente
esteve também na Expoagro, onde que nós podemos acompanhar o trabalho de vocês
e nós com vereadores queremos aqui parabenizar vocês, né, pela essa belíssima
iniciativa que eu particularmente não sabia que as abelhas eram tão importantes né,
sou alérgico as abelhas e não sabia que abelha também, algumas não tinham ferrão,
né, então quero aqui parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Também quero falar
um pouquinho aqui da nossa viagem, nossa ida à Brasília juntamente com os
vereadores da bancada do Partido Progressista e da Bancada do PDT, o Paulinho e o
Bernardy. Aonde também tivemos visitando o Gabinete da Senadora Ana Amélia
Lemos, para nossa alegria, levamos três emendas para lá e de imediato ela já
comunicou a nós que ta destinando trezentos e cinquenta mil reais que já daqui a
alguns dias já serão empenhados para aquisição de um rolo compactador para o
nosso município, né, esse rolo compactador será de uma grande, uma grande vinda
para o nosso Secretário Romildo, né, porque a demanda das nossas estradas é
grande, Romildo e com certeza esse rolo né, vai ajudar você a conservar as nossas
estradas muito bem. Também encaminhando para a nossa Senadora Ana Amélia
Lemos uma solicitação de emenda de duzentos e cinquenta mil para pavimentação
das nossas ruas urbanas aqui da cidade, também Madalena deixamos lá como
havíamos combinado uma emenda de cento e cinquenta mil para reforma do Centro
de Materiais Esterilizados para O Hospital Santa Rosa de Lima onde ela olhou com
bons olhos né, ah, é visto e vale dizer também a vocês que a partir do mês que vem
vai dar um corte de emendas parlamentares em torno de quarenta e um milhões,
então isso a gente fia preocupado mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de
vereador e ir lá e ater na porta de quem vem aqui buscar os votos também. Tamem
como a Mara falou deixamos tamem um pedido uma emenda de duzentos e cinquenta
miI pro Covatti Filho no qual, eu trabalhei 2014 eu e o Flamir né nos éramos os
vereadores aqui trabalhamos pra ele. Duzentos cinquenta mil tamem para
investimentos na pavimentação do perímetro urbano que é uma necessidade é
importante. Tamem com o Luis Carlos, tamem com o Covatti o Covatti Filho que
agente chama ah uma solicitação de emenda de setecentos e cinquenta mil pessoal é
bastante é mas gente lá tava junto com ele né Viviane a gente viu com bons olhos né
ah pra que serve estes setecentos e cinquenta mil? Pra nos pra nós construirmos
então a nossa Unidade Básica de Saúde que hoje todos vocês sabem, né a nossa
Unidade Básica de Saúde é alugada né junto ao Hospital né e isso é coisa que já em
2015 e 2016 eu já havia brigado com o Luis né com o Covatinho né daí que destinasse
através de uma emenda através da Secretaria da Saúde para nós então
construíssemos o nosso a nossa construção Unidade de Saúde Porte Um, pra quem
vai a Sobradinho no Bairro Vera Cruz, essa emenda o Covatinho conseguiu pra cidade

de Sobradinho já quase pronta então é daquele molde aí. Tamem estivemos no
gabinete do Deputado Federal do PTB Sérgio Moraes, aonde que infelizmente ele não
tem nenhum representante aqui na Câmara mas é uma pessoa que ajudou muito
Arroio do Tigre, né, através do ex-vereador Schanne, né, foi uma pessoa que colocou
muito recurso e sempre quando nós vamos à Brasília nós jamais deixaremos,
independente de sigla partidária de visitar o Sérgio Moraes porque ele deu uma
grande contribuição aqui na cidade de Arroio do Tigre. Seria isso minha gente, a gente
que presta esclarecimento da viagem que a gente foi, né, se Deus quiser até setembro
o Covattinho garantiu que irá conseguir essa emenda para o nosso posto, né, aonde
os demais colegas também já colocaram a sua manifestação de emenda parlamentar,
e nós estamos fazendo o nosso trabalho, né, Dries, Madalena, Adão, vocês também
tem que lá bater na porta dos Deputados de vocês né, para que junto nós possamos
fazer um Arroio do Tigre Melhor para morar e viver, nós todos, todo mundo junto sair
dessa tremenda crise que afeta não só o Município como o Estado e a União. Um
abraço a todos e tenham uma ótima semana”. A presidente convidou o vereador
Francisco Bernardy para fazer o uso da Tribuna. “Cumprimento a Presidente da Casa,
em nome desta cumprimento os demais colegas, funcionários da Casa, em nome das
alunas da Escola da Linha São Roque eu parabenizo em nome de vocês a Escola,
parabéns meninas, vocês estão no caminho certo, preocupados com o futuro, como
bem deixaram claro, sem abelhas nós não temos ninguém na face da terra, é
preocupante, parabéns para vocês. Falar pra vocês também da nossa viagem que a
gente fez. Primeira vez vereador, primeira vez indo na busca de recursos, dizer que
protocolamos na Bancada do PDT solicitação de emenda parlamentar de duzentos e
cinquenta mil reais no gabinete do Deputado Afonso Motta, né, para aquisição de uma
retro escavadeira e de um caminhão caçamba para a nossa Secretaria da Agricultura
né, Secretario, deixei de cumprimentar o Senhor e o Secretário Romildo, já pra
anunciar pra vocês que a gente ta preocupado com a situação do maquinário nosso,
das estradas, e principalmente dar condições para que o nosso agricultor continue lá
fora produzindo, que na verdade eles tão de parabéns, que a safra este ano, ela está a
contento, está muito boa. Também lá no seu Afonso Motta, a gente solicitou mais uma
emenda parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil reais, nosso colega
Paulinho Folmer que pediu recurso para uma rede d’água na Cabana Santa Lúcia e do
Lagoãozinho, isso vai beneficiar no total cento e quarenta e quatro famílias, é muito
importante essa solicitação, pedimos também lá para o seu Pompeo de Mattos que
nós já tínhamos protocolado no dia nove de fevereiro em Porto Alegre, no Gabinete
dele uma solicitação de emenda parlamentar no valor de cento e cinquenta mil reais
para o nosso Hospital e casualmente no dia que eu fui lá eu nem sabia que esse
prazo, dona Madalena já estava expirando, então pelo que a gente conversou com a
dona Madalena o sistema ta alimentado, né Madalena, e pelo que a gente ta sabendo,
essa emenda vem para aquisição de bens, equipamentos e bens duráveis para o
Hospital. Isso vai com certeza vai ser de boa vinda, que o nosso hospital não pode

parar. Juntamente com o Gabinete do Deputado Cherini, também o Paulo Folmer fez
uma solicitação ai no ministério dos esportes no valor de duzentos e cinquenta mil
reais para a Cabana Santa Lúcia para beneficiar ai com uma quadra coberta, é, uma
quadra coberta na Cabana Santa Lúcia. E ainda, também deixamos lá junto com o
Deputado Pompeo de Mattos uma solicitação também de duzentos e cinquenta mil
reais para aquisição de um veículo com equipamento específico para fazer a
manutenção da iluminação pública no nosso município, que os nossos eletricistas ai
ficam erguendo escada, tirando escada, esse caminhão, esse equipamento vem já
todo automatizado, esse também faz necessário para o nosso município. E por último
também a gente esteve com o nosso Senador Gaúcho, seu Lasier Martins onde
solicitamos também uma emenda parlamentar no valor bem elevado em investimentos
no nosso Parque Municipal, então esperamos ai que nos atendam, se agente
conseguir ai cinquenta por cento, trinta por cento já, pra nós já é bom, mas eu acredito
que com certeza vem bem mais. Dizer pra vocês ai uma boa noite, que tenham todos
uma abençoada semana”. A Presidente passou os trabalhos para o Vice-presidente
para se pronunciar na Tribuna. “Senhor Vice-presidente, demais colegas, aos nossos
funcionários da Câmara, a todos vocês que hoje estão prestigiando a essa Sessão
Ordinária na Câmara de Vereadores, o meu boa noite. Gostaria também de fazer um
breve relato da nossa viagem a Brasília assim como os colegas já cada um falou
particularmente das suas propostas levadas pra lá e falar também que trouxemos já
boas notícias em relação a todos aqueles que criticam quando os Vereadores vão à
Brasília. Então eu pude, já, trazer uma emenda do Deputado Afonso Hamm no valor
de cem mil reais pra aquisição de patrulha agrícola mecanizada para Arroio do Tigre.
Então diz aqui que ao cumprimentá-lo cordialmente tenho a grata satisfação informarlhe que foi incluído o município de Arroio do Tigre no Orçamento Geral da União de
dois mil e dezessete, através da emenda individual consta o número da minha autoria
funcional programática numero tal, né, visando o fomento do setor agropecuário do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Destinando então o recurso no
valor de cem mil reais. Então a referida emenda tem como objetivo a aquisição de
patrulha agrícola mecanizada para o município de Arroio do Tigre. Então é uma das
conquistas então, as primeiras emendas conseguidas, já foi cadastrados os
implementos junto a Secretaria competente na pessoa do Flamir. Deixei também para
o Deputado Afonso, mais um pedido de patrulha agrícola porque a gente sabe que o
nosso município é extremamente agrícola, tem necessidade e a gente tem que
implementar as comunidades do interior para que desafogue um pouco a Secretaria
da Agricultura aqui no município. Então deixei mais um pedido de cem mil reais de
mais uma patrulha, e também deixei um pedido lá no valor de duzentos e cinquenta
mil reais para modernização e ampliação da quadra de esportes de Vila Progresso na
Escola que já foi iniciada, está em fase de acabamento então, restando apenas pintar
a quadra e colocar as redes, então lá tem uma Escola Estadual, uma comunidade
bastante grande, uma juventude bastante forte no Município então pedimos também

futuramente para fazer a modernização e ampliação daquela quadra de esportes. O
que nos deixa bastante contente, nós fomos ao Gabinete do deputado Luis Carlos
Heinze, como a Mara falou, e ele foi bem claro conosco que pra esse semestre ele
não tem mais emendas, mas também abriu caminhos para nós e mostrou de que
forma nós poderíamos conseguir algum recurso, que é da forma que a Mara falou, né,
emendas voluntárias que podem ser cadastradas através do município, e foi bem
franco com nós, disse que é difícil acontecer isso, isso de sair essas emendas, mas se
a gente não tentar então a gente não tem possibilidade nenhuma. Fiquei bastante
contente com a conversa que tivemos com o Covattinho, um Deputado que fez
bastante votos, fez uma votação expressiva no nosso município então a gente não
deixou de visitar ele e de cobrar também, mas nós já tínhamos deixado ano passado,
eu o Tigrinho, o Flamir e o seu João Odilar o pedido de uma UBS, que é Unidade
Básica de Saúde, pois todos nós sabemos que o nosso Posto de Saúde é precário,
não é próprio, é alugado do Hospital, né Madalena, então a gente tem que pensar né,
Sobradinho está sendo construído uma UBS dessas com recursos desse Deputado e
Salto do Jacuí tem duas, né, então é uma prioridade nossa, assim como no ano
passado a gente deixou três pedidos lá e ele nos perguntou: o que é prioridade para
Arroio do Tigre? É a UBS, esse ano novamente perguntou: o que é prioridade para
vocês? A gente deixou novamente a saúde como prioridade. Então eu fiquei bem
otimista, o Covattinho agora é o Presidente da Comissão de Finanças e Tributação de
lá, é uma Comissão bastante importante e que tem bastante força lá, junto aos
Deputados. Então ele deixou nós bastante otimistas e disse se até o primeiro semestre
ele não conseguir empenhar ele vai empenhar provavelmente no segundo semestre
desse ano. Então acredito que no final dos quatro anos de administração do Marciano,
nós vamos ter finalizado esse grande sonho nosso que é ter uma Unidade Básica de
Saúde em condições para atender os nossos munícipes. Como falaram também fomos
ao Gabinete do Sérgio Moraes, não podemos deixar de visitar ele, que ele já investiu
muito no nosso município, ele faz bastante votos aqui também, ele é o defensor dos
fumicultores e nós deixamos o pedido lá na Secretaria da Agricultura no valor de
duzentos e cinquenta mil reais para uma retro escavadeira. E também dizendo, um
valor foi empenhado, está sendo desenvolvido o projeto do Covattinho que é uma
emenda de duzentos e cinquenta mil reais que é o Centro de Convivência do Idoso, né
então isso já está em fase bem avançada, o projeto vai ser feito lá no Parque
Municipal de Eventos e após ser dado o início nessa obra ele vai destinar mais um
valor, né, Mara para que seja nesse Centro de Convivência instalada uma piscina
térmica coberta então para uso da terceira idade, para atividades da terceira idade, eu
acho que é bom, nós devemos valorizar a nossa terceira idade e a gente tem uma
expectativa de vida cada vez maior, não só no nosso município mas em ouros
municípios, né, então seria importante. E os trezentos mil que foram confirmados da
Senadora Ana Amélia, que vai ser comprado um rolo compactador, é isso né,
Secretário? E vai ser de muita utilidade para nossas estradas. Então era isso, a gente

deixa também um relato, a gente vai pra lá e como foram dos seis vereadores, só eu e
o Tigrinho que tínhamos estado lá já, os outros vereadores eram novos, a gente
caminha muito, a gente trabalha bastante, os Deputados nem sempre estão nos
gabinetes, então pra ti ir no gabinete, pro senado, pra sala de reuniões dele é longe, a
gente não consegue entrar em qualquer lugar lá, é barrado, puxa identidade, mas
gente vai atrás. Porque amanhã ou depois vão bater nas nossas portas para fazer
campanha e pedir votos. Então a gente tem que exigir deles uma contrapartida, eu
acho que esse é um ano bem importante de nós ta batendo lá, porque ano que vem
né, é ano de eleições, e com certeza todos vão fazer votos aqui no município, então a
gente tem que cobrar também, e valorizar aqueles que né, colocam emendas no
município, que lembram do nosso Arroio do Tigre, e também falamos em todos os
gabinetes que a gente teve acesso então aos Deputados, e os assessores, e gente
comentava muito em todos os gabinetes em relação a PEC 287 que vocês sabem que
é a questão da aposentadoria, se não nos mentiram, todos falaram que eram
contrários, né, da forma, da redação que ela está hoje, então a gente deixou bem
claro, né, a necessidade de nosso município de não ser alterado isso, o município com
cinquenta e sete por cento da população no meio rural que pra nós seria muito ruim se
isso acontecesse. Então diante dessas colocações, desejo a todos vocês uma boa
semana e uma boa noite. A Presidente reassumiu os trabalhos e marcou a próxima
Sessão Ordinária para o dia dezessete de abril as 18:00 horas, segunda-feira e
encerrou essa Sessão em nome de Deus.

