1342ª Sessão Ordinária
Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezoito
horas, 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, Ivo Luiz Naue, Marcos Antonio Pasa, Evaldir Jacob Dries e a
vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a reunião, o Presidente
convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para efetuar a leitura da bíblica.
Então dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Quadragésima Primeira foi aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências
recebidas: Foi lido: Oficio do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei
nº 094/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no
montante de dezoito mil reais; Projeto de Lei nº 095/2015, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de trinta e cinco mil reais;
Projeto de Lei nº 096/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de setenta e sete mil cento e sessenta e um reais e nove centavos;
Oficio da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Industrial
solicitando o montante de dois mil reais para custeio de lonão para festa da
comunidade no dia vinte e cinco de outubro. Ordem do Dia: Indicação nº
057/2015; Proposição nº 006/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou que
fosse incluído na Ordem do dia o Projeto nº 095/2015. Colocado em
deliberação do plenário, foi aceito por unanimidade. Foi solicitada a leitura da
Indicação 057/2015, de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Leandro
Timm, Ivo Luiz Naue e Viviane Redin Mergen solicitando que o Executivo
Municipal revogue o Decreto do Turno Único para a Secretaria de Obras e
Viação em virtude dos estragos causados pelo vendaval ocorrido na última
semana, dando assim uma maior agilidade aos trabalhos. Após a leitura o
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determinava
o Regimento Interno da Casa. Foi lida a Proposição nº 006/2015 de autoria do
vereador Leomar Guerino Fiúza propondo ao Executivo que através da
Secretaria de Obras e Viação seja efetuada a limpeza da ponte torta, localizada
em Linha Paleta, interior de Arroio do Tigre. Colocado em discussão o vereador

disse que a proposição seria pela necessidade de uma limpeza adequada da
ponte, pois segundo o vereador deste sua construção não houve uma limpeza
bem feita. Colocou ainda que já teria solicitado por diversas vezes ao
Secretário e não teria sido atendido, sendo este um dos principais motivos para
o encaminhamento desta proposta. O vereador Evaldir Jacob Dries colocou
que seria favorável a proposição e disse que já foram efetuadas diversas
limpezas, mas que no temporal do ano passado não foi e por isso a ponte
estaria com os bueiros entupidos. O vereador Flamir Schneider colocou que a
proposição seria válida, pois no loca existe uma pouca vazão devido aos
acumulo de galhos, terra e pedras. O vereador Flamir sugeriu ainda a
ampliação da ponte, fazendo com que a água de mais vazão. O vereador
Leomar disse ainda que o local tem muita terra acumulada. O vereador Marcos
Antonio Pasa parabenizou pela iniciativa do colega na apresentação da
proposição. O vereador Marcos disse que já foram protocolados diversos
pedidos com o Executivo e que este até momento não teria executado nenhum.
Criticou os servidores do município que transitam pelas estradas e enxergam o
trabalho, mas nada fazem para sua melhoria. Exemplificou dizendo que teria
uma foto de uma parada de ônibus no distrito de Taboãozinho coberta de mato
e com um ninho de insetos. Finalizou pedindo pela aprovação da matéria.
Como não houve mais colocações a Proposição foi colocada em votação, onde
foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido
intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente convidou o vereador
Flamir Schneider para pronunciar-se na Tribuna. “Senhor Presidente, demais
colegas Vereadores, Vereadora, Assessor Jurídico dessa Casa, servidores,
comunidade que nos assistem e a Imprensa. O que me traz a usar a Tribuna
nessa noite são alguns fatos preocupantes que estão ocorrendo no nosso
Município. Primeiro fato como já diz a indicação cinquenta e sete barra dois mil
e quinze, nós da bancada progressista, gostaríamos que o Executivo revesse a
decisão sobre o decreto do turno único em virtude do que aconteceu nos
últimos dias aqui em nosso Município que foi atingido por um forte vendaval,
enxurradas e granizo. Em cima disso houve muitas perdas, danos em
propriedades, estradas, e para isso que a gente solicita então ao Executivo que
revogue o decreto por um período para que essas pessoas famílias atingidas
por esse evento climático possam serem melhores atendidas através dos
servidores, máquinas da Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre porque hoje no
turno único muitas vezes se inicia as sete horas da manhã e vai até a uma da

tarde. Eu acho que como aconteceu esse fato lamentável o Prefeito deveria
rever e revogar então o turno único para atender melhor essas famílias, essas
localidades ai, o emergencial e se possível até contratar máquinas para dar
mais agilidade as famílias do nosso Município de Arroio do Tigre porque as
perdas foram grandes e os danos também, em casas, fornos, galpões,
estradas e entradas das propriedades. Então em cima disso a gente faz o
pedido e reforça com essa indicação feita pela bancada do Partido Progressista
então seria um fato. Outro fato que me traz a usar a tribuna não sei se é boato
se é verdade mas anda circulando ai na boca do povo pela cidade que a
empresa West Coast que esta instalada em nosso Município não esta
recebendo o aluguel por parte do Município, então em poucas palavras o que o
povo fala por ai e cobra nós Vereadores para tomar uma atitude é que não esta
sendo mais pago pelo Executivo o aluguel da West Coast, dois meses e
estamos indo para o terceiro mês de aluguel atrasado e isso causa uma grande
preocupação para mim e para toda a comunidade e principalmente para os
funcionários da empresa West Coast. O proprietário do pavilhão já procurou o
Executivo para ver essa situação do aluguel inclusive em conversa telefônica
com ele, ele nos passou que realmente dois meses estão atrasados, e esta
indo para o terceiro mês de aluguel atrasado e que esta semana ainda vai estar
notificando o Município sobre o atraso e que o Município então tome
providencias ou caso contrário que desocupe o prédio que é de um particular,
isso para nós representa uma grande perca se isso acontecer porque são
vários empregos, famílias que tiram seu sustento da fábrica sem falar nos
valores que o Município recebe pelas notas que são tiradas aqui então hoje
pelo levantamento que a gente fez, é a empresa que da o maior retorno para o
Município de Arroio do Tigre é a numero um essa empresa West Coast então
para nós se acontecer vai ser uma grande perda mesmo então a gente pede ao
Executivo de Arroio do Tigre que faça então o pagamento desse aluguel se
realmente esse aluguel esta atrasado como foi nos relatado por pessoas aqui
da comunidade e até pelo próprio proprietário do pavilhão porque eu acho que
nós não podemos perder uma empresa desse porte aqui no nosso Município,
se essa empresa for embora como vai ficar a situação dos funcionários do
Município e os atelier que prestam serviços para essa empresa e como esta a
situação dos ateliers, também tem aluguel atrasado ou não então a gente não
quer fazer nenhum alarme para a comunidade de Arroio do Tigre mas que o
Município providencie o mais rápido possível o pagamento do aluguel para nós

não perder essa empresa aqui no nosso Município que vai ser uma perda
enorme se isso acontecer.” O vereador Marcos Antonio Pasa solicitou um
aparte e disse. “Você falou que é a empresa número um em retorno para o
Município e eu gostaria de saber se você tem por acaso algum dado da
empresa de valores digamos de retorno de ICMS para o nosso Município ou
estimado?” O vereador Flamir respondeu “aproximadamente em torno de cento
e noventa e oito mil mensais. Então esse é o segundo fato que me traz a usar a
Tribuna. Outro fato que eu gostaria de deixar registrado aqui é sobre o que
aconteceu na semana passada com o temporal em nosso Município em dois
mil e treze o Vereador João Odilar Nunes que esta de licença levantou a
questão sobre as condições das nossas redes de energia elétrica onde à
postes com mais de quarenta anos e que várias comunidades em dois mil e
treze e dois mil e quatorze, até o pessoal do Taboãozinho e Sítios ficaram uma
semana sem energia por falta de investimentos e por falta de consertar os
postes da energia elétrica daquelas comunidades e na época foi levantado aqui
e foi falado e usado a Tribuna sobre esse assunto sobre a questão da energia
até foi protocolado e conseguido uma audiência com diretores da AES SUL em
Porto Alegre onde nós quatro Vereadores do PP estivemos presente, mais o
Prefeito Municipal, mais o Secretário da Administração aqui do Município, onde
se tratou do assunto de investimentos e melhorias na rede elétrica do nosso
Município em cima daquela conversa, naquela audiência em Porto Alegre se
tomou a decisão de que o problema não é só Arroio do Tigre, o problema da
qualidade da energia mais a falta de investimentos na melhoria das redes é em
todo o Centro Serra. Na audiência em Porto Alegre ficou determinado que seria
feita uma audiência Pública aqui na Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre,
com todos os Municípios do Centro Serra, na época em dois mil e quatorze
foram apresentados números, dados sobre os investimentos previstos por parte
da AES SUL em nosso Município e em Municípios da região, os milhões que
seriam gastos aqui no Município e em toda a região,para melhorar a energia
em nosso Município e as redes de energia até hoje nada vejo acontecer o que
nós queremos que a AES SUL faça para o nosso Município e em toda a região
são investimentos, são melhorias, são ações, não adianta eles virem aqui e
apresentarem números de quantos raios caíram, de quantos postes
tombaram,nós queremos saber é de melhorias que devem ser feitas no nosso
Município e em toda região porque até agora esses investimentos de milhões
que apresentaram aqui nessa Casa eu não consigo ver nenhum ainda porque

os postes de energia que estão lá a quarenta anos continuam os mesmos ou
praticamente os mesmos e ai precisa acontecer um fato como da semana
passada para que a comunidade assim como as lideranças voltem com esse
assunto e cobrem novamente a AES Sul porque eu acho que é uma vergonha
o tratamento que se esta dando para Arroio do Tigre e toda a região a questão
da energia aqui em nosso Município em referente as redes e a qualidade da
nossa energia nós ficar aqui no Município cidade e interir, ficar nove horas de
quarta-feira até nove horas de sábado, alguns hoje á tarde que retornou a
energia não da para admitir, então faço este questionamento e acho que nós
vamos ter que se juntar novamente, fazer cobranças fortes, fortes mesmo em
cima da AES Sul que nos diga então onde gastou esses milhões que foram
apresentados aqui e as melhorias que prometeram fazer em nosso Município e
em toda a região então quero deixar aqui a minha indignação referente a AES
Sul pelo tratamento que foi dado a comunidade de Arroio do Tigre é uma
vergonha o que aconteceu na última semana e muito obrigado e que todos
tenham uma ótima semana de trabalho.” O presidente convidou o vereador
Leomar Guerino Fiúza para pronunciar-se. “Senhor Presidente, demais colegas
Vereadores, funcionários dessa Casa, Imprensa e Munícipes que nos assistem.
Em primeiro lugar eu quero agradecer aos colegas Vereadores por ter cedido e
ter aceito a transferência da sessão do último dia treze para essa data uma vez
que eu sairia de viajem, mas quero prestar conta e agradecer mesmo aos
meus colegas, eu não pude me deslocar por motivo, motivos alheios a minha
vontade então fica aqui meu agradecimento ao favor que vocês me prestaram
na ultima sessão. Queria também compartilhar com os nobres colegas e os
demais munícipes algumas atividades que nós junto com a COOPERFUMO,
nós eu digo a Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Arroio do
Tigre em conjunto com a COOPERFUMO (Cooperativa Mista dos Fumicultores
do Brasil) sediada em Santa Cruz do Sul há um mês e pouco atrás, nós
inauguramos uma unidade de beneficiamento de sementes em Encruzilhada do
Sul a qual adquiriu quatrocentas toneladas de milho semente e duzentas
toneladas de feijão também semente para serem distribuídos, da qual esses
produtos foram feitos uma venda ao Ministério do Desenvolvimento Agrário
através da Conab ao qual posteriormente seria distribuído em doações para
entidades que hora fossem precisar dessas sementes então na nossa região
Centro Serra aqui temos o Município de Segredo, com oitenta famílias
beneficiadas, Lagoão também oitenta, Tunas cento e vinte famílias, Sobradinho

cento e vinte, Arroio do Tigre cento e noventa e sete, Ibarama cento e
cinquenta, Estrela Velha cento e vinte agricultores, Passa Sete também cento e
vinte, Candelária trezentos agricultores e não também só esses nós somos
responsáveis por distribuir, entregar as sementes que a EMATER também
entregará nos programas da EMATER que a EMATER tem em todo o Centro
Serra eu não tenho os dados aqui do número de agricultores da EMATER e
nem a quantidade de sementes mas os nossos agricultores que nós vamos
entregar vão receber cada um deles trinta quilos de sementes totalizando um
total de quarenta toneladas aqui para a nossa região e também já entramos em
contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para uma nova leva de
doação de sementes para que num futuro próximo possamos beneficiar os
agricultores que foram atingidos pelas chuvas de granizo que muitos desses
agricultores não tem mais como efetivar uma nova lavoura de tabaco na nossa
região e alguns desses agricultores nós vamos estar ajudando, contribuindo
com as sementes então eu quero aqui também prestar conta do uso dos
caminhões que nós temos que foi cedido pelo Consórcio Intermunicipal Vale do
Jacuí pela Prefeitura essas daqui são uma das funções, funções sociais que
estes caminhões estão prestando para nossos agricultores do Município e de
toda a região tem muitas pessoas que as vezes dizem assim mas bah, tem
dois caminhões para fazer o que esse aqui é um exemplo de que nós
transportamos até Encruzilhada só aqui do Município de Arroio do Tigre em
torno de mil sacas de feijão que nós adquirimos dos agricultores de Arroio do
Tigre e também em torno de vinte e duas toneladas de milho semente que foi
plantado para os agricultores então eu digo isto sim é se fazendo jus ao
trabalho que é para ser feito com os bens que foi passado em comodato para
a entidade para a Associação dos pequenos agricultores do Município de
Arroio do Tigre então é uma forma de nós estar retribuindo e fazendo com que
os agricultores da nossa região e do nosso Município sejam beneficiados
porque o recurso é para o bem comum é para os agricultores não só do
Município mas como toda a região então fica aqui o meu muito obrigado.” O
vereador Delmar Schanne solicitou um aparte. “Eu só gostaria de reforçar as
palavras do Vereador Flamir que quando fala em energia elétrica e lamentar o
retrocesso que tivemos desde sua privatização adquirida pela AES Sul gostaria
também de deixar registrado nessa Casa e eu farei em outra oportunidade em
outro dia melhor a questão da nossa água tendo em vista dos péssimos
trabalhos da CORSAN junto aos Munícipes onde que imediatamente acabou a

energia elétrica e as pessoas já ficaram sem água. Então dizer que
investimentos também não há preocupação nenhuma com os munícipes não
há preocupação nenhuma da CORSAN tendo em vista que poderiam ter muito
mais reservatórios pelo menos nem falando em questão de geradores de
energia, porém precisamos ficar atentos porque pelas informações que captei
ai e coletei parece que ano que vem vai vencer o contrato com a CORSAN.
Então os Vereadores dessa Casa precisam ficar atentos e a comunidade
também e com certeza nós devemos nos unir muito e isto da muito bem esta
renovação de contrato se houver no ano que vem com a CORSAN porque
investimentos quem conhece as caixas d’água deles lá em cima do cerro é
péssimo se vocês olharem aquilo lá é bem complicado de olhar aquilo. Então
investimentos não existe, não existe então precisamos ficar atentos para o ano
que vem isso era o que eu queria deixar registrado muito obrigado Leomar.” O
vereador Flamir solicitou um aparte ao colega Leomar e disse. “Sobre até havia
anotado e me esqueci de falar sobre a questão da CORSAN e realmente
Vereador Schanne, nós os Munícipes, as entidades, nós Vereadores, o
Executivo nós devemos discutir esse contrato com a CORSAN se não forem
feitos investimentos necessários para que a nossa comunidade seja melhor
atendida na questão da água eu até sugiro Vereador Leomar que de repente o
Município encampe a distribuição de água, porque se é para deixar do jeito que
está não precisa nós estar pagando uma taxa de repente com o município a
taxa vai reduzir bastante então ficar alerta porque pelo que a gente conseguiu
apurar né Schanne provavelmente em dois mil e dezesseis esta sendo
renovado o contrato com a CORSAN e a gente gostaria que o Executivo
ouvisse as entidades, ouvisse os Vereadores, ouvisse todo mundo antes de
fechar esse novo contrato com a CORSAN e que tenha no contrato os
investimentos que vão ser feitos no Município para melhorar os valores e
prazos isso tudo nós temos que colocar no contrato se não vai ser mais um
contrato de renovação por mais vinte anos e ai vamos ter que esperar vinte
anos para nós estar discutindo a questão da água em nosso Município então
fica aqui o meu registro também para que ano que vem se discuta e bastante
essa questão da renovação do contrato com a CORSAN caso contrário eu até
sugiro que o Município encampe essa área.” O presidente não tendo mais nada
a tratar, marcou próxima reunião ordinária para o vinte e seis de outubro,
segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

