1350ª Sessão Ordinária
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão
Ordinária, sob a presidência do vereador Marcos Antonio Pasa. Estavam
presentes os demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar
Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes, Ademir Jank, Evaldir
Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a sessão,
o Presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino Municipal.
Em seguida convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para efetuar a leitura
bíblica. Tribuna Livre. Convidou o senhor José Francisco Telöken para ocupar
o espaço com o tema britador municipal. “Senhor presidente, demais
vereadores, a plateia aqui presente. Na verdade eu tô aqui hoje só para
esclarecer alguns fatos que aconteceram e ficaram algumas dúvidas, tanto é
que no dia quatro de janeiro deste mês de agora de dois mil e dezesseis junto
ao meu escritório fazendo alguns laudos para alguns produtores escutando o
programa de uma emissora e tava escutando o prefeito do Lagoão falar a onde
ele contava do fato que no dia três foi inaugurado o britador lá no município do
Lagoão e ai eu fiquei com ciúmes, fiquei com ciúmes do Lagoão isso que o
Lagoão está ainda pelo que eu sei tomara que agora mudou entre os vinte
município mais pobre do estado mas fiquei com ciúmes aqui em Arroio do Tigre
no ano, no último ano da administração anterior também foi inaugurado um
britador, considerado na época como o maior da Centro Serra com a aquisição
da área do britador e sua instalações eu imaginei que deveria custar em torno
de um milhão mas depois me corrigiram, ficou em torno de seiscentos e oitenta
mil mas quase um milhão, olha assim eu fiquei sabendo que depois da
inauguração esse britador funcionou até os últimos dias do mandato, foi a
informação que eu tive. Mudou a administração e infelizmente a informação
que a gente tem e fomos conferir que esse britador não funcionou mais e se
funcionou muito mal. No inicio de dezembro na sessão aqui nessa Câmara
usou a Tribuna ai eu coloquei o vereador Flamir Schneider, mas desculpe
Flamir não foi tu foi a vereadora Viviane peço desculpa aqui ao vivo e a cores
no caso a vereadora Viviane do PP usou a tribuna cobrando do prefeito da
administração o porque que o britador de Arroio do Tigre não funciona, naquela
mesma sessão o vereador Evaldir Dries do PSB também usou a Tribuna essas

palavra aqui são as que eu mandei para as rádio para a impressa, também
usou a tribuna para dizer que neste britador devia ser colocado uma bomba,
desculpe Dries não foi uma bomba, peço desculpa ao vivo e a cores, mas o
Dries disse que era uma ‘porcaria’ que tinha que ser colocado no lixo para
nunca mais funcionar, para mim o sentido é o mesmo Dries, mas eu peço
desculpa, não foi isso? Bom eu vou ler depois se o tempo me permitir e para
que esse britador assim não funcionasse mais porque só incomoda também
tem nesse nosso britador considerado o maior do Centro Serra uma empresa
que faz a segurança, infelizmente de uma coisa que não funciona eu fiquei
faceiro quando eu soube de quem era a empresa, empresa aqui de Arroio do
Tigre fico faceiro, eu ficaria mais bravo se fosse de fora ainda, mas é uma
empresa do Tigre e segundo o prefeito Gilberto porque eu já tive, fiz uma visita
para ele semana passada foi gasto sessenta e cinco mil reais para pagar a
segurança então esse foi um email que eu mandei para a imprensa local tudo
porque eu fiquei com ciúmes do município de Lagoão, o que o vereador Dries
disse na época porque a vereadora Viviane só pediu o porquê que não
funciona então segundo o que está escrito aqui foi gravado segundo as
palavras do vereador Dries quanto ao britador quero dizer que aquele britador
foi um britador que só deu talo para o município e que isso ali foi comprado é
igual comprar um carro velho adaptado é uma peça para cá e uma peça para
lá e nunca funciona, aquela porcaria com o dinheiro que já foi investido nesse
britador se nós fosse comprar a brita nós colocaria brita em todo o município de
Arroio do Tigre com o dinheiro que já foi gasto é isso ai o negocio do britador
deve ser colocado no lixo e comprar um novo, é uma porcaria e deve ser
colocado no lixo. O que eu quero esclarecer aqui eu até poderia ter ido nas
rádios falar, mas não quis, até porque eu sou amigo do Dries, sou amigo da
família, sempre tive muito respeito como sou amigo do Prefeito. Quando eu fiz
esse questionamento na época dia quatro de janeiro não foi para atingir
ninguém eu só fiquei porque eu sabia tanto é que aquela reunião que
aconteceu aqui no mês de dezembro fazia mais ou menos um mês então eu
sabia dos fatos e ai escutando lá o pessoal do Lagoão dizendo da maior festa
da história do município e que agora as estradas do Lagoão antes do britador
seria uma coisa e depois do britador seria outra coisa, que bom, mas o nosso
britador não funciona! Apesar de que quando eu fiz uma visita ao prefeito
Gilberto, que ele também usou os meios de comunicação, tanto o Dries e o

Gilberto falaram, não vou questionar só vou comentar que disseram que o José
Francisco tava mal informado, mas informações estão aqui, não foi eu que
inventei eu só peguei as palavras Dries, eu fiz das tuas palavras as minhas,
mas já pedi desculpa, porque eu só errei em uma palavra, duas, mas o sentido
é o mesmo, eu só não consigo entender minha gente, falta nove minutos ainda,
eu só não consigo entender uma coisa, quando eu vim falar com o nosso
prefeito Gilberto naquela segunda do dia onze que ele usou as emissoras de
rádios, quando eu entrei aqui na ‘casa branca’ que é a prefeitura todo mundo
de cara torta comigo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quer dizer que
quando o Dries usou a Tribuna e disse o que disse, ninguém da administração
ficou bravo, mas eu José Francisco Telöken que faço parte hoje, somos cinco
irmãos, eu quero botar aqui, duvido que nos últimos dois anos se alguém
investiu mais em nosso município do que a família Telöken, não posso
questionar uma coisa ficam todos de cara torta comigo, gente amiga tanto é
como disse eu não fiz isso para dizer quem tava errado porque Dries se esse
britador é tudo isso que tu falou nós temos que no caso esclarecer e alguém
tem que pagar se foi comprado errado, alguém tem que pagar porque esses
seiscentos e oitenta mil esse é dinheiro nosso gente, entendeu eu aqui não to
defendendo partido nenhum, mas nenhum mesmo, tanto é que não tenho ficha
com nenhum, foi um cidadão arroiotigrense que fiquei com ciúmes do Lagoão,
fiquei com ciúmes do Lagoão, nada contra o Lagoão, que eu sei da luta deles
com o asfalto, mas é um município que tá entre os vinte mais pobre do estado,
isso não é eu que to dizendo, isso é os dados do IBGE, então minha gente eu
só queria dizer assim as pessoas tem que questionar mais, não precisa ter um
partido, não precisa ser vereador, não precisa as pessoas tem que questionar e
esse meu questionamento foi no bom sentido. Segundo o Gilberto me falou
Telöken o britador vai funcionar, tem a minha palavra, vai funcionar e esse foi o
meu intuito, o meu objetivo agora as pessoas ficar de cara torta, secretários
que eu encontrava ia dar a mão virava que isso gente o que é isso tchê. Dries
como eu falei eu sempre tive, tenho muito respeito por ti, te ajudei muitas
vezes, para a tua família são todos meus amigos eu não tive nem uma intenção
de te prejudicar, tanto que eu fiquei surpreso quando lá no mercado Da Casa
eu fui falar contigo que o pessoal começou eu pensei o que é isso só porque eu
fiz um questionamento. Eu não sei se o Dries pode falar?” O Presidente disse
se ele concederia a palavra sim. “Telöken: eu permito sim, permito” O vereador

Evaldir Jacob Dries disse: “viu Telöken, eu fiquei sentido que você usou o meio
de comunicação dizendo que eu ia colocar uma bomba ou botar fogo no
britador e não é verdade.” Telöken respondeu: “Tá aqui porcaria, botar no lixo
ou bota uma bomba o sentido é o mesmo.” O vereado Dries continuou: “não,
não, usar o meio de comunicação para fala o que não é”. Telöken continuou “tá
bom, te pedi desculpa.” Dries: “tu ir fala em bota fogo, querer me prejudicar,
isso todo mundo tem que saber que jamais eu falei em botar fogo em britador
ou botar uma bomba.” Telöken: “eu só queria esclarecer os fatos, as coisas eu
acho que a gente tem que continuar amigos e tentar fazer crescer o município
é só isso aí que eu queria dizer que passou meu tempo. Muito obrigado.” O
Presidente agradeceu a presença e convidou o senhor Célio Zuchetto para
ocupar o espaço Tribuna Livre para falar sobre o tema abertura de vala no
Bairro Rutzen. “Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus pela
oportunidade. Quero cumprimentar a todos e a todas e quero pedir desculpa se
por ventura algumas palavras faltar a diplomacia, porque quando a água da
sanga invade as nossas casas ela não usa de diplomacia, as águas entram
contaminada nas casas trazendo lixo e perdão da palavra, merda e mijo,
porque os pontilhões e bueiros não dão a vazão suficiente quando a água
resolve aumentar o seu nível, o que é natural. Nós estamos aqui contando com
o apoio de todo o Poder Legislativo para que esse problema que a muito
tempo, não é de agora está invadindo as casas e até ameaçando a saúde.
Existe um projeto e uma preocupação que quanto ao mosquito e já está
entrando nas casas, nas residências, fiscais para fiscalizar, só que essa sanga
aberta onde tem esses esgotos é o maior produtor desses problemas é só
passar e verificar e se alguém não acredita que é assim monta uma
barraquinha na beira da sanga lá ou então tenta tomar um chimarrão para ver a
catinga, o cheiro fedorento de esgoto, de lixo, quem teve a ideia de colocar
esgoto e lixo para dentro da água com certeza não estava no seu nível de
inteligência de sabedoria, porque não é a água que tem a probidade de
desmanchar o lixo, é a terra, mas esse é um problema que faz tempo. Nós
gostaríamos de contar com toda a bancada, com todo o Poder Legislativo para
que fosse aumentado o fluxo de água nos pontilhões, nos bueiros, a começar
desde onde nasce a tal de sanga que eu não sei nem o nome se é Tigre ou o
que é só sei dizer, nós sabemos dizer que quando a água invade nossas casas
é prejuízo, é problema para a saúde, se existe uma lei que ampara o IBAMA

para punir alguém que derruba uma moita uma arvore, também sabemos que
existe a lei que ampara a saúde, é um problema de saúde, não é simplesmente
a invasão da água, esse não é o problema, o problema é o lixo que entra nas
nossas casas, prejuízo de equipamento de material, só eu tive um prejuízo de
três mil reais porque entrou no lugar onde tinha minhas caixas de som e tive
que fazer de novo, então eu gostaria de contar com a colaboração de toda a
comunidade e a sociedade esta reunida não digo indignada, mas bravo mesmo
porque é constrangedor o lixo quando entra nas casas ele não pede licença e
as alergias no organismo são terríveis e nós gostaríamos de contar com a
colaboração dos senhores vereadores, começar por aqui. Muito obrigado pela
oportunidade”. O Presidente agradeceu a presença do munícipe e colocou a
Casa a disposição. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Extraordinária
anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a
Ata Centésima Nonagésima Sexta foi aprovada por unanimidade. O Presidente
solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas e
expedidas. Recebidas: Oficio do Executivo encaminhando Projeto de Lei nº
001/2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de duzentos
mil reais; Oficio da Associação Beneficente Santa Rosa de Lima de Arroio do
Tigre mantenedora do Hospital solicitando auxilio financeiro para honrar
compromissos com fornecedores e funcionários devido a crise financeira que
atinge a todos os hospitais do País; e Oficio da Executivo da Partido do
Movimento Democrático Brasileiro indicando como líder da bancada para o ano
de dois mil e dezesseis o vereador presidente da Casa, Marcos Antonio Pasa
conforme reunião realizada no dia vinte e oito de janeiro do corrente ano.
Expedidas: Oficio ao Executivo solicitando o encaminhamento de projeto de lei
para abertura de Crédito Suplementar no montante de cem mil reais e
posteriormente o encaminhamento de projeto subvencionando a Associação
Beneficente Santa Rosa de Lima com o montante disponibilizado da rubrica de
aquisição de terreno para o Poder Legislativo. O Presidente solicitou que
fossem indicados os lideres da bancada dos partidos. Pelo Partido Progressista
foi indicado o vereador João Odilar Nunes, pelo Partido Socialista Brasileiro, o
vereador Evaldir Jacob Dries, pelo Partido dos Trabalhadores, o vereador
Leomar Guerino Fiúza, pelo Partido Democrático Trabalhista o vereador
Delmar Schanne e pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro,

conforme indicação da Executiva Municipal o vereador presidente, Marcos
Antonio Pasa. O Presidente suspendeu a Sessão para que fossem indicados
os nomes para comporem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para
o ano de dois mil e dezesseis. Reiniciada a reunião foram indicados os
seguintes vereadores. Delmar Schanne, Leomar Guerino Fiúza, Viviane Redin
Mergen, Flamir Schneider e Ademir Jank. Colocada em deliberação do Plenário
os nomes foram aprovados por unanimidade. O presidente suspendeu
novamente a Sessão para que os membros se reunissem para a escolha do
presidente e vice-presidente e dos demais membros. Reiniciada a Sessão o
Presidente anunciou a seguinte formação. Presidente: Delmar Schanne; VivePresidente: Leomar Guerino Fiúza, Primeiro membro: Viviane Redin Mergen;
Segundo membro: Ademir Jank e Terceiro membro: Flamir Schneider. Ordem
do Dia: Indicação nº 001/2016; Indicação nº 002/2016; Indicação nº 003/2016.
O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse incluído na ordem do dia o
Projeto de Lei nº 001/2016. Colocado em deliberação dos presentes foi
aprovada a inclusão por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
001/2016 de autoria dos vereadores Flamir Schneider, João Odilar Nunes,
Leandro Timm e da vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao Chefe do
Executivo que efetuasse a limpeza das cabeceiras do Arroio Tigre localizada
nas Ruas Willy Heringer no Bairro Rutzen e na Rua Maria de Lordes
Seintenfus, no Bairro Industrial e ainda que seja estudada a possibilidade de
construção de uma nova galeria ou a colocação de canos de concreto para dar
maior vazão ao arroio nos dois locais. Após a leitura o Presidente colocou que
conforme Regimento Interno da Casa previa a Indicação seria encaminhada ao
Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 002/2016, de autoria do
vereador presidente da Casa, Marcos Antonio Pasa sugerindo ao Executivo
que efetuasse a reconstrução das cabeceiras da ponte sobre o Arroio Tigre, na
localidade de Linha Tigre, mais precisamente na estrada que dá acesso a
Linha Paleta, pois a indicação apresentada visava garantir a passagem de
máquinas e caminhões devido a proximidade da colheita de grãos, sendo
inviável o trafego de veículos de grande porte pelo local hoje utilizado como
travessia. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno
da Casa previa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Por fim, foi lida a
Indicação nº 003/2016, de autoria da bancada do Partido Progressista que
solicitava a recuperação da estrada e reconstrução de um bueiro na localidade

de Linha Cereja na estrada geral que dá acesso a Vila Progresso, pois no local
não estaria dando passagem. A recuperação da estrada entre Linha cereja e
Linha Santa Cruz e a reconstrução de um bueiro nas proximidades da
residência de Pedro Puntel, perto da ponte torta, onde o local estaria
oferecendo perigo aos usuários da estrada. A recuperação do acesso a
propriedade de Vanildo Vagner em Linha paleta, pois o local estaria sem
condições de acesso para retirada de sua produção agrícola. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa previa a
Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries
para ocupar a Tribuna. “Primeiramente quero saudar o presidente Marcos, em
nome dele os demais vereadores, vereadora e a comunidade que nos assiste a
imprensa escrita e falada. Eu só quero esclarecer umas coisinhas sobre o
pronunciamento do meu amigo Telöken o qual eu também tenho uma grande
admiração pela tua família, então Telöken tem coisa que tem que ser
esclarecida e eu acho que foi um mal informado, que o senhor entendeu mal
que jamais que nem você colocou essa nota que a população tem que ficar
sabendo que um vereador Dries ia colocar fogo no britador, o que eu quis dizer
com isso que se eu tenho uma coisa na minha casa que não funciona, isso até
o senhor que tem empresa encosta para um lado e compre um novo as coisas
tem que funcionar porque o pessoal, o povo de Arroio do Tigre precisa de brita
precisa de coisa que funciona, então eu falei com o Executivo para consertar,
que eu falei que era uma porcaria que nem você falou na ata, que tá na ata,
todo o vereador possui cópia do que eu falei, o que eu falei eu assumo que era
uma porcaria, que não funcionava, falei com o Executivo para arrumar e se não
tem conserto jogar no lixo e comprar um novo, que o pessoal precisa de brita e
quando eu falei que você tava desinformado que daí o senhor mesmo falou
agora o certo que a discussão foi com eu e a colega Viviane e não com o
Flamir e o senhor se pronunciou dizendo que o britador foi pago mais de um
milhão e não foi não é verdade, foi seiscentos e poucos mil, eu não tenho nada
contra o senhor Telöken, nada contra tua família te admiro, tua família, todos
vocês, então eu só quero dizer que jamais o vereador Dries falou em botar fogo
e bomba no britador, isso não é verdade, todos os vereador tem a cópia aqui
podem pegar cada um de vocês podem vim ler o que foi que eu falei então
quero que as coisas fiquem clara que Deus que ajude que tenha conserto que

o prefeito de um jeito de arrumar e se não arrumar vamos ter que comprar um
novo mesmo, mas se tiver conserto acho que vai funcionar. Uma boa noite
para todo mundo, que vocês tenham uma boa semana de trabalho, era isso e
meu muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador Leandro Timm para
pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade
que nos prestigia essa primeira sessão do ano, muito importante ver a Casa
cheia, moradores preocupados com as suas localidades, quanto da cidade,
como do interior. Eu preciso falar mais precisamente da Linha Lambedor, a
onde que desde o início de dezembro desmoronou um barranco próximo a
Matilde Mayerhofer Raquelli, a onde que eu fico preocupado Guegue eu sei
que tu deu uma passada na semana passada por lá a onde tá muito difícil o
trafego lá, visando agora que o pessoal tá colhendo o fumo para levar para as
empresas, os caminhões, os carros já passam apertado, os caminhões. Então
vocês sabem como é que é, quero pedir então Marcos que através dessa Casa
que seja enviado, o Guegue também diz que tem uma reunião com o prefeito,
pode levar, não vou fazer indicação, mas leva essa indicação minha, que eu to
fazendo agora para que pelo menos retire aquele excesso de terra na estrada
para que pelo menos os caminhões possam passar lá. Também quero
parabenizar o Grupo Gazeta, juntamente com a Beta em parceria com a
Prefeitura Municipal, CMDE, o primeiro Festival de Verão que aconteceu
semana passada, teve inicio segunda-feira, as finais do vôlei terminaram ontem
e dos pênaltis também ficando para trás somente a bocha em trio na grama.
Parabenizar o Marlon, através da pessoa dele por essa belíssima ideia não
temos só coisas ruim aqui no Arroio do Tigre temos coisas boas também.
Pessoal a indicação número 001/2016 que foi lida anteriormente pelo diretor
Jerson onde está aqui os moradores do Bairro Rutzen e do Bairro Industrial a
indicação na verdade eu coloquei aqui eu quero que os senhores vereadores
sabem em nome da bancada progressista, mas isso é uma indicação de todos
nós, é para limpar, que seja limpo aquele arroio, como o Célio se expressou
aqui, Célio a nossa preocupação também é grande e só de quem entra água
dentro das casas sabem o que todo mundo passa, então a gente vai essa
semana provavelmente vamos fazer uma reunião com o prefeito Gilberto e ver
o que nós podemos fazer, onde nós podemos ajudar se tem que contratar uma
draga de repente, pedir para o Estado para tirar aquelas pedras aqueles
entulhos que tem ali nas cabeceira da ponte e também junto na indicação eu

pedi para o Jerson colocar para que seja elaborado um projeto para a
construção de uma galeria auxiliar ou a colocação de mais canos de bueiros
para a maior vazão do Arroio Tigre, acho que nós fazendo a limpeza e nós
levando os engenheiros lá para ver se há possibilidade de fazer isso nós já
vamos resolver um grande problema só que ali para quem mora eu vejo vocês
ai há é um arroio como o Célio falou bastante imundo, onde é largado esgoto, é
largado tudo que é tipo de coisa ali dentro e só para quem passa ali, que a
água chega dentro de casa é que a gente sabe o que acontece, então a gente
quer pedir que o Executivo tome uma providencia meio urgente, aproveitar
essa enxugada que deu no tempo ai a onde a sanga ta rasa que possa de
repente entrar com uma draga ou com uma patrola ali, com uma retro para que
seja tirado pelo menos as pedras por enquanto na cabeceira e sentar com o
engenheiro e ver o que nós podemos fazer par o futuro o Célio bem colocou
aqui que isso não é coisa de agora isso é uma coisa que já se arrasta a muitos
anos e nos como legislador precisamos fazer alguma coisa por vocês e nós
vamos fazer vamos em busca sei lá de recurso do Estado ou da União para
que seja não vou dizer de imediato Célio, mas vamos ver primeiro com o
engenheiro vê se qual que tem para possibilidade que tem para nós fazer para
nós arrumar para nós arrumar isso ai para vocês porque é complicado também.
Preciso falar de um assunto acho que aqui todo mundo tem celular quando
chove já é um caos. Hoje um dia bonito ensolarado tá todo mundo sem sinal e
a gente sabe a gente, to vendo os taxistas, tá o Baixinho e o Ademir que são
pessoas que dependem exclusivamente de celular, Baixinho, para corrida aqui,
corrida ali, e nós também. Acho que hoje um celular virou uma mania popular e
a gente paga caro por isso e as empresas acham que não tão nem ai para nós,
nós já tivemos várias audiências com o deputado Brito buscando o
melhoramento da rede telefônica tanto aqui da cidade como do interior semana
passada choveu a gente ficou dois dias sem hoje um dia ensolarado, bonito,
também estamos sem sinal. A gente vai quarta feira a Porto Alegre, vai
reivindicar juntamente com o deputado Brito para ver se nós podemos fazer
alguma coisa referente a isso ai também. Preciso falar de algumas declarações
do nosso prefeito, confesso para vocês que fiquei como que eu vou dizer, fiquei
grato pelo que ele falou semana retrasada ou passada na Gazeta que ele sabe
das condições das estradas do nosso município, a gente até entende que a
chuva, foi muita chuva que aconteceu, chuvas torrenciais até com ventos,

pedras e tudo mais espero que o prefeito cumpra com o que ele falou semana
retrasada na rádio, que moradores de Coloninha, Taboãozinho, daquela região
tua lá seu João Odilar, que onde as estradas estão precárias, que hoje
inclusive veio por Segredo, o senhor me contou a gente sabe da dificuldade de
deslocamento que tem esse pessoal, o prefeito falou que não era para se
preocupar que nós primeiros dias ia alguma equipe da secretária, não somente
recuperar as estradas, mas sim passar de morador a morador e ver e ver o que
eles tão precisando, então eu fiquei feliz com as palavras do nosso prefeito e
espero que ele cumpra isso porque as nossas estradas do interior a gente
entende que a chuvarada foi demais, mas estão muito ruim para andar, muito
ruim mesmo. Seria isso quero desejar uma boa semana de trabalho a todos e
que Deus ilumine cada um e cada uma de vocês ai.” O Presidente convidou a
vereadora Viviane Redin Mergen para ocupar o espaço. “Senhor presidente,
demais colegas, os munícipes que hoje nos acompanham aqui nessa sessão, é
bom para a gente ver Casa cheia, pena que hoje não temos nem um projeto
em votação também, mas com certeza agora nos próximos dias iniciando os
trabalhos agora de dois mil e dezesseis com certeza teremos muitos projetos e
que vocês acompanham para realmente saber o que é debatido nesta Casa
para explicar para as pessoas que não vem talvez e são influenciadas por
algumas colocações que vem na internet, em redes sociais para que seja
esclarecido sempre de que forma é aprovado um projeto de que maneira então
é importante isso a participação de todos vocês porque aqui a gente não pode
admitir é pessoas que não vem a sessão, não participam, não sabem do
trabalho do vereador fazerem colocação essas redes sociais e também um
pouco contraditórias, então se munícipe que participa, ele ouve, ele sabe o que
tá acontecendo agora e tem razão em falar e criticar, agora no momento que
não se vem na sessão e houve o diz que, diz que daí acho que é difícil, daí
certas pessoas também generalizam os vereadores pelo trabalho deles, eu
acho que vindo a sessão, vendo a participação de cada um a gente pode tirar
já um pouquinho da média do trabalho de cada vereador. Achei que tava
encerrado esse caso britador, mas hoje quero parabenizar o Célio Zuchetto
que veio aqui usar essa Tribuna e falou muito que não, de repente, não falaria
com diplomacia mas aqui nessa Câmara não precisa disso Célio a gente vem e
fala com as palavras da gente porque eu também sou agricultora, falo meio
atrapalhado, mas é assim mesmo a gente tem que falar de modo que as

pessoas entendam e falar certinho também não precisa ser o modo que as
pessoas entendem é esse modo que a gente deve se comunicar. Também o
Jose Francisco Telöken também parabenizar a ele por ter vindo aqui explicar
uma polemica que tem dado na rádio ultimamente, acho que é bom isso, é bom
quando a gente conversa Dries e se explica, o que aconteceu porque como eu
disse as vezes as pessoas houve pelos meios de comunicação e não sabem
exatamente qual é o lado, como é que foi realmente que aconteceu tudo, mas o
Telöken falando acredito eu que botar fogo ou botar no lixo para mim é mais ou
menos a mesma coisa, porque foi eu que alevantei a questão do britador fiz um
questionamento um dia na Tribuna se o britador de Arroio do Tigre tava
funcionando fiquei muito contente quando o prefeito falou nos meios de
comunicação que o britador estava funcionando e que estaria quebrando em
média de quatro mil metros cúbicos de brita por ano, então assim para vocês
ter noção quatro mil metros de brita eles equivalem uma caçamba pelo que eu
me informei uma caçamba truque carrega quinze metros cúbicos de brita,
então esse valor de quatro mil metros de brita por anos daria mais ou menos
umas trezentas caçambas de brita, eu acho bastante brita, bastante brita, eu
acho que daria assim para nós ver essas estradas do interior que estão em
péssimas condições por causa da chuva. Também, acho que às vezes falta
organização da secretaria de obras, porque tem muito agricultor não tá tendo
como retirar os produtos agora principalmente o fumo das suas propriedades.
Hoje fiz uma indicação do munícipe Vanildo Wagner da Linha Paleta que ele já
procurou o secretário por várias vezes, eles não conseguem quase mais sair
da propriedade dele porque é uma saída um tanto íngreme e ele disse que até
agora nada foi feito, se promete e não faz. Tem um munícipe da Linha Cereja
que é o João Hermes, ele comprou, ele adquiriu dois bueiros, ele comprou e a
necessidade dele é que a prefeitura vai lá só e colocar esses dois bueiros, ele
disse amanhã depois vem a ceifa fazer a colheita do soja dele e não tem como
passar e ele vai gastar porque a ceifa vai ter que fazer uma baita de uma volta
e também com o transporte do grão, então assim, eu acho que as coisas tem
que ser mais organizadas e o Dries disse que se todo esse valor foi investido
no britador tivesse sido comprado brita, mas vamos comprar então, se não tá
funcionando, vamos comprar essas britas então, só que nós não podemos
deixar parado Dries tu disse que isso é uma coisa que se tu tem na tua casa
alguma coisa que não funciona tu vai dar uma jeito de arrumar, só que daí tu

arruma com o teu dinheiro, a prefeitura é bem diferente não pode pegar e jogar
no lixo uma coisa que é publica e se tava estragado tem que arrumar a
administração é para isso sai um entra outro eu acho que o prefeito que entra
tem que encarar e tem que dizer eu vou arrumar vamos fazer vamos quebrar
brita, não porque foi na administração do Marciano que ele adquiriu aquilo lá
que não vamos fazer porque isso não é bom isso não é bom a gente sabe a
gente tá vendo nas redes sociais o município de Lagoão isso é montes e
montes de brita quebrado tão recuperando as estradas deles a todo o vapor e a
gente não tá vendo as nossas patrolas aqui no município ir para o interior tão
trabalhando, tão trabalhando muito lento alguns dias atrás a desculpa era o
orçamento do município porque os vereadores não aprovaram o orçamento,
muito bem senhores vocês sabem que o orçamento chegou aqui para os
vereadores no dia vinte e oito de dezembro entrou uns diazinhos antes e esse
orçamento também ele tem prazo para entrar aqui na casa eu acho que a
prefeitura, a administração deveria de preocupar e deveria de obedecer esses
prazos porque no momento em que eu não respeito a Câmara de Vereadores
vou cobrar o que? Tinha prazo não foi obedecido, o prazo muitas pessoas não
sabem disso e a gente quer dizer também que é muitos criticaram nós por com
umas emendas que foram feita no orçamento que também acho eu que
distorceram as informações que foi retirado valores da educação e da saúde,
foi retirado sim, mas não foi de material, não foi de coisas que vai ter
necessidade, foi de contratação de pessoal, porque a gente achou o valor
bastante excessivo como vocês todos sabem nós vamos ter um concurso
público agora no dia vinte e um se não me engano então com certeza vão ser
chamadas pessoas e a contratação e a contratação emergencial ter tanto
necessidade foi ai que foi tirado o dinheiro por favor expliquem para as pessoas
e daí ano passado no final do ano veio um projeto aqui para a Câmara no início
de dezembro um crédito suplementar de seiscentos e dez mil reais seiscentos
e dez mil e uns quebrado e daí ninguém criticou que da farmácia básica, da
saúde foram retirado setenta mil reias e remédio não tinha ano passado e não
tem agora isso, ai as coisas tem que ser bem esclarecidas por favor pessoal
setenta mil reais daria para comprar eu acho só meia leiga nessa nisso mas eu
acho que daria para comprar pelo menos para quem tem necessidade quem
tem aquele remédio continuo que é caro que precisa é né então essas coisa
tem que ser esclarecidas é muito fácil dizer que foi tirado da educação e a

educação gente nós temos trinta e oito por cento do orçamento trinta e oito por
cento é um valor bem significativo então essa mixaria que nós tiramos e
colocamos em outras rubricas que nós achamos necessário que disseram que
vereador tava tirando valor da saúde e da educação para fazer quadra
vereador Marcos quando ele foi presidente ele deixou um valor da Câmara, da
sobra da Câmara para fazer uma quadra coberta na Lomba Alta, passou todo o
ano de dois mil e quinze e a administração não investiu nada, simplesmente
aquele dinheiro que ficou sumiu, não sei para que usaram, mas não investiram
lá e a gente achou por bem aquela comunidade se mobilizou veio várias vezes
na sessão a gente achou por bem disponibilizar esse valor para que seja feito
para aquela comunidade isso não é simplesmente tirar dinheiro da educação e
da saúde e fazer uma quadra isso já se originou essa conversa de mais tempo
e também nós as contas de dois mil e quinze da administração elas foram
fechadas em vinte e nove janeiro de dois mil e dezesseis vinte e nove de
janeiro de dois mil e dezesseis, agora então foi semana passada. Também nos
criticaram porque tiramos dinheiro do CMDE numa emenda, a porque agora
não vamos fazer mais fazer o campeonato varzeano, porque tiraram todo o
dinheiro, mas os juízes que fizeram, apitaram no ano passado o varzeano nem
se quer receberam ainda e nós já estamos em dois mil e dezesseis e eu
achava por ser leiga porque as contas foram fechadas no dia vinte e nove de
janeiro teria sido pago isso mas não foi e pelo que a gente vê nos números que
ficou de restos a pagar da administração no ano de dois mil e quinze foi mais
ou menos setecentos e sessenta e oito mil reais mais a sobra da Câmara que
foi mais ou menos uns quinhentos mil que tinha sobrado aqui do nosso
orçamento então seria uma divida em torno de um milhão e duzentos eu acho
que são números, eu acho que as pessoas que vem aqui precisam saber disso
e para vocês explicar que não é culpa da Câmara de Vereadores não aprovar o
orçamento que as coisas não estão acontecendo, agora o orçamento tá
aprovado espero que as coisas andem, então assim as vezes a gente se
chateia com esses questionamentos e assim via rede social também as
pessoas que colocam e daí nos questionaram também e generalizando todos
os vereadores que tá sendo pior legislatura de Arroio do Tigre, só que vereador
não pode subir na patrola e fazer estrada, vereador não pode administrar o
dinheiro lá, é lá, na administração eles que tem que pegar lá os valores todos
do orçamento que eles tem e ver o que é mais necessidade acho que tem que

ter prioridade na administração, tem que ter organização, se não der para fazer
a feira, a feira EXPOTIGRE não se faça, porque não dá para admitir que vão
investir uns duzentos mil reais no caso numa feira sendo que nós não temos
estradas, nos não temos medicamentos nos postos de saúde, que as nossas
escolas as vezes precisam de uma melhoria, precisam de material de consumo
e não tem, então assim essas coisa tem que ser bem explicada e se cada um
de vocês vier sempre na sessão com certeza a cada sessão a gente pode
explicar eu por exemplo como vereadora tô a disposição de qualquer pessoa
pra ligar para dizer que quer conversar o que eu puder explicar eu explico e se
eu não puder eu vou correr atrás porque o que a gente não pode é ficar
acomodado e pode e ficar lendo aquelas coisas que é colocado em redes
sociais e achar que aquilo é verdade, precisamos investigar precisamos saber
qual é o lado certo e quanto a transparência. Com certeza agora vereador
Marcos, presidente não vai ter este problema aqui na Câmara com certeza
nosso portal de transparência vai estar funcionando no site da Câmara, vai tá
funcionando e com certeza todas as informações que estarão ali serão
transparentes para todos e como também nos questionaram que nós deveria
falar em uma língua simples só que não sei mais simples que a gente tá
falando aqui com vocês impossível acho que qualquer pessoa entende né
agradeço a presença de todos vocês e tenham todos uma boa semana”. Não
tendo mais nada a tratar, o Presidente marcou próxima reunião ordinária para o
dia quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às dezoito horas
e encerrou a reunião.

