1349ª Sessão Ordinária
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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, João Odilar Nunes, Marcos Antonio Pasa,
Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
sessão, o Presidente convidou a vereadora Viviane para efetuar a leitura
bíblica. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior, pois
todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Centésima
Nonagésima Quarta foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao
diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas. Foram lidos:
Oficio do Executivo encaminhando Projeto de Lei nº 128/2015, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de nove mil e
quinhentos reais; Projeto de Lei nº 129/2015, que concede Subvenção Social a
Comunidade Cristo Rei de Linha Taquaral, e dá outras providências; Projeto de
Lei nº 130/2015, que concede Subvenção Social ao Clube da Gasolina de
Arroio do Tigre; Projeto de Lei nº 131/2015, que concede Subvenção Social a
Associação de Moradores do bairro Rutzen de Arroio do Tigre; Projeto de Lei
nº 132/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de dois mil reais; Projeto de Lei nº 133/2015, que concede
Subvenção Social a CACISAT – Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de
Arroio do Tigre; Projeto de Lei nº 137/2015, que estima a receita e fixa a
despesa do município de Arroio do Tigre para o exercício financeiro de dois mil
e dezesseis; Projeto de Lei nº 134/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar no montante de dois mil reais; Projeto de Lei nº 135/2015,
que cria cargo, integrante do quadro de cargos e funções públicas na Lei
Municipal nº 719/90 e dá outras providências; Projeto de lei nº 136/2015, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de cento e
setenta e oito mil setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos; Projeto
de Lei nº 138/2015, que autoriza o Poder Executivo ampliar o perímetro urbano
do município de Arroio do Tigre; Projeto de Lei nº 139/2015, que autoriza o
Poder Executivo ampliar o perímetro urbano do município de Arroio do Tigre;
Projeto de Lei nº 140/2015, que autoriza o Poder Executivo abrir Crédito
Suplementar no montante de doze mil e quinhentos reais; Projeto de Lei nº

141/2015, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação parte de
imóvel destinado a regularização de ruas e área verde e Projeto de Lei nº
142/2015, que autoriza a contratação emergencial de servidores para o
Convênio PRADEM e dá outras providências; Oficio do Executivo listando as
entidades e comunidades beneficiadas no ano com Subvenções Sociais e
colocando a disposição do vereador Flamir Schneider toda a documentação da
prestação de contas referentes ao pedido de informação formulado pelo
vereador; Oficio do Executivo comunicando e encaminhando atestado médico
do prefeito Gilberto Rathke que encontra-se em licença saúde pelo período de
trinta e cinco dias e Oficio do vereador Delmar Schanne encaminhando projeto
nº 007/2015, que dá denominação de rua localizada no distrito de Coloninha,
interior do Município. Ordem do Dia: Proposição nº 008/2015; Projeto de Lei nº
128/2015; Projeto de Lei nº 129/2015; Projeto de Lei nº 130/2015; Projeto de
Lei nº 131/2015; Projeto de Lei nº 132/2015; Projeto de Lei nº 133/2015;
Projeto de Lei nº 134/2015; Projeto de Lei nº 138/2015; Projeto de Lei nº
138/2015; Projeto de Lei nº 140/2015 e Projeto de Lei nº 141/2015. O vereador
Delmar Schanne solicitou que fossem incluídos na ordem do dia os Projetos de
Lei nº 142/2015 e Projeto de Lei Legislativo nº 007/2015. Foi solicitada a leitura
da Proposição nº 008/2015 de autoria do vereador João Odilar Nunes
propondo ao Executivo que efetue a construção de um secador de grãos na
localidade de Taboãozinho fundos. Colocado em discussão o vereador disse
que teria sido procurado por diversos agricultores da localidade de
Taboãozinho fundos, pois não existiria nas proximidades, pois os existentes
seriam em Linha São Pedro e no Taboãozinho, com isso dificultando a
secagem dos grãos, principalmente de milho para consumo das propriedades.
Finalizou colocando que este seria um pedido daquela comunidade ao
Executivo e que a Secretaria da Agricultura olhasse com bons olhos este
pedido. Como não houve mais colocações a Proposição foi à votação, onde foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrario. Foi solicitada a leitura
dos Projetos nº 128/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de nove mil e quinhentos reais; Projeto de Lei nº
129/2015, que concede Subvenção Social a Comunidade Cristo Rei de Linha
Taquaral, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 130/2015, que concede
Subvenção Social ao Clube da Gasolina de Arroio do Tigre; Projeto de Lei nº
131/2015, que concede Subvenção Social a Associação de Moradores do
bairro Rutzen de Arroio do Tigre e a leitura dos pareceres. Colocados em

discussão o vereador Leandro Timm relator dos projetos disse que os projetos
viriam de encontro à solicitação do Presidente da Casa para a concessão de
Subvenção Social a entidades e Comunidades do Município. Colocou ainda
que outras comunidades também protocolaram pedidos na Casa, mas não
foram atendidas e pediu ao presidente que olhasse com atenção estes pedidos
também, pois o Executivo não teria repassado cerca de setecentos mil reais do
orçamento da Câmara e que se tivesse o feito todas as comunidades e
entidades poderiam ser atendidas. O vereador João Odilar Nunes colocou que
estranhava muito, pois teria protocolado também três pedidos de comunidades
de sua região e também para a Escola que teve sua cobertura danificada no
ano passado e até hoje estaria sem reformar. Colocou ainda que o chefe do
Executivo Municipal não recebeu os presidentes das Comunidades e solicitou
ao novo presidente da Casa atendesse aos pedidos, pois as economias da
Câmara seriam de todos os vereadores e que fossem repassados valores as
comunidades do interior do município. Como não houve mais colocações os
projetos foram encaminhados para a votação após o intervalo. Foi solicitado ao
diretor que efetuasse a leitura dos Projetos nº 132/2015, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de dois mil reais e Projeto
de Lei nº 133/2015, que concede Subvenção Social a CACISAT – Câmara de
Comércio, Indústria e Serviços de Arroio do Tigre e a leitura dos pareceres.
Colocado em discussão, o vereador Leandro Timm relator dos projetos disse
que um projeto abre Crédito Suplementar de dois mil reais para concessão de
Subvenção Social a CACISAT para custear despesas com a realização da
Primeira Trilha do Papai Noel que foi realizada neste mês e teve a participação
de mais de trezentas motos apesar do mal tempo e isso engrandeceria o nome
do Município. Como não houve mais colocações os Projetos foram
encaminhados à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 134/2015 que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de dois mil reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão, o
vereador Leandro Timm relator do projeto disse que conforme constava na
justificativa do projeto seria para o conserto do secador de grãos da localidade
de Sitio Novo e baseado nesta justificativa solicitou a aprovação do projeto. O
vereador Evaldir Jacob Dries disse que esta solicitação seria de sua autoria e
agradeceu ao Presidente da Casa pela disponibilização dos valores do
orçamento do Legislativo e ao Prefeito Municipal por ter atendido o seu pedido.
Colocou ainda que o projeto acompanhava um abaixo assinado com mais de

trinta assinaturas de moradores da localidade que já teria um secador de grãos
instalado, mas que necessitava de reformas e a religação da energia elétrica.
Disse ainda que para a comunidade seria de grande valia, pois a época da
colheita de grãos que estaria por vir e até lá o secador poderia estar em
condições de uso já. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado para a votação após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº
138/2015, que autoriza o Poder Executivo ampliar o perímetro urbano do
Município de Arroio do Tigre e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Flamir Schneider disse que o projeto em discussão visava a
autorização de ampliar o perímetro urbano no distrito de Linha Ocidental, onde
cem metros de cada lado da estrada geral que liga o município a Vila Itaúba e
com isso os moradores deste distrito seriam beneficiados com diversos
projetos e programas, como por exemplo de habitação. Colocou ainda que
como constava na justificativa do projeto já teria sido realizada uma audiência
pública e finalizou dizendo que no município já existiriam outras localidades
com perímetro urbano como no Sitio Alto e Vila Progresso. O vereador Delmar
Schanne destacou que a criação do perímetro urbano viria de encontro aos
dados do IBGE e que já estariam depositados na agência da Caixa Econômica
Federal valores para a construção de calçamento nesta localidade e que
dependia da localidade ser decretada perímetro urbano para dar seguimento
ao projeto. Como não houve mais colocações os projetos foram encaminhados
para a votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº
139/2015, que autoriza o Poder Executivo ampliar o perímetro urbano do
Município de Arroio do Tigre e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Flamir Schneider disse que este projeto tratava da inclusão de
perímetro urbano no distrito de Coloninha e estava baseado nos mesmos
termos do outro já discutido anteriormente na Casa. O vereador João Odilar
Nunes colocou que teria participado da reunião e disse que quando da
aprovação do projeto de perímetro urbano no Sitio Alto foi debatido também
para a localidade, mas que muitos teriam sidos contrários e temiam gerar mais
despesas. Salientou que nesta reunião foi bem esclarecido, sendo aceito as
argumentações. O vereador Delmar Schanne colocou que dá mesma forma do
outro projeto, mas com cento e cinquenta metros de cada lado, começando na
propriedade de Vitória Fantoni até a propriedade de Zeno Grohe. Salientou que
também seguiria as medições do IBGE e apenas faltaria a concretização da lei
e que nenhum morador da localidade iria pagar IPTU, que todos seguiriam

recolhendo o ITR. Finalizou dizendo que futuramente os moradores poderão
lotear os terrenos e que serão construídos cento e noventa e cinco metros de
calçamento, onde os valores já estariam empenhados através de emenda
parlamentar do deputado federal Sérgio Moraes. Conclui dizendo que a
Administração teria uma preocupação com os moradores do interior para dar
condições para estas pessoas ficarem residindo no meio rural. Como não
houve mais colocações os projetos foram encaminhados para a votação após o
intervalo. Foi lido o Projeto de Lei nº 140/2015, que autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar no montante de doze mil e quinhentos reais e a
leitura do parecer. Colocado em discussão, o vereador Leandro Timm relator
do projeto disse que o projeto em discussão tratava da suplementação de
valores do orçamento da Câmara. Como não houve mais colocações o projeto
foi encaminhado para a votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do
projeto nº 141/2015, que autoriza o Município a receber em doação parte de
imóvel destinado a regularização de ruas e área verde e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider disse que o projeto
tratava de uma doação de área de ruas e área verde para regularização no
loteamento do senhor José Augusto Hackenhaar. Disse ainda que no local já
existe água canalizada, energia elétrica e rua aberta que foi comprovado
através de fotos do local. Deixou registrado que o munícipe protocolou o pedido
em fevereiro deste ano e ao longo desde tempo aguardava pela remessa do
projeto para a Câmara. Finalizou agradecendo a vice-prefeita em exercício pelo
empenho na solução do problema. Como não houve mais colocações o projeto
foi encaminhado para a votação após o intervalo. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o projeto nº
128/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O
Presidente colocou em votação o projeto nº 129/2015, que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o
projeto nº 130/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. O Presidente colocou em votação o projeto nº 131/2015, que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou
em votação o projeto nº 132/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o projeto nº 133/2015, que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente
colocou em votação o projeto nº 134/2015, que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o projeto nº

138/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O
Presidente colocou em votação o projeto nº 139/2015, que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o
projeto nº 140/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. O Presidente colocou em votação o projeto nº 141/2015, que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente solicitou a
leitura do projeto nº 142/2015, que autoriza a contratação emergencial de
servidores para o Convênio PRADEM, e dá outras providências e a leitura do
parecer da Comissão. Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin
Mergen colocou que a matéria tratava da contratação emergencial de vigilantes
para o Convênio PRADEM para as escolas estaduais de Arroio do Tigre, de
Linha São Pedro e Vila Progresso. Salientou que os contratos teriam
vencimentos no dia trinta e um de dezembro e conforme autorização da
Secretaria Estadual de Educação foram estendidos até trinta e um de março de
dois mil e dezesseis. Como não houve mais colocações ao projeto, o
presidente colocou em votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos
requerimentos das chapas que concorriam à eleição da Mesa Diretora para o
ao de dois mil e dezesseis. Foi lido requerimento da Chapa Um, formada da
seguinte maneira: Presidente: Vereador Marcos Antonio Pasa; Vice-Presidente:
Vereadora Viviane Redin Mergen; Primeiro Secretário: Vereador Leandro Timm
e Segundo Secretário Vereador Flamir Schneider. Chapa Dois: Presidente:
Vereador Evaldir Jacob Dries; Vice-Presidente: Vereador Leomar Guerino
Fiúza; Primeiro Secretário: Vereador Delmar Schanne e Segundo Secretário
Vereador Ademir Jank. Conforme determina o Regimento Interno a votação
seria secreta, mas o vereador Leandro Timm solicitou que fosse colocada em
deliberação do Plenário a votação em aberto e nominal. Colocada em votação
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente então
fez a chamada nominal de cada um dos vereadores, sendo que ao final a
Chapa um foi a vencedora com cinco votos e a Chapa dois com quatro votos.
Foi declarada vencedora a Chapa um Presidida pelo vereador Marcos Antonio
Pasa, tendo como vice-presidente a vereadora Viviane Redin Mergen, Primeiro
Secretário o vereador Leandro Timm e o Segundo Secretário o senhor
vereador Flamir Schneider. Tribuna. O Presidente convidou o João Odilar
Nunes para pronunciar-se. “Inicialmente a minha saudação ao Excelentíssimo
Senhor Presidente dessa Casa, Vereador Ademir Jank em seu nome a minha

saudação aos demais nobres colegas Vereadores e Vereadora, também quero
cumprimentar o Assessor Jurídico o Doutor Paulo, o nosso Diretor o Senhor
Jerson e o nosso Secretário o Senhor Marlon, as nossas Servidoras a Meri e a
Claudia também quero cumprimentar em nome do nosso Partido Progressista o
colega Vereador Leandro Timm, aos demais Presidentes dos Partidos Políticos
do nosso Município de Arroio do Tigre, também a minha saudação aos
representantes das emissoras de Rádio Senhora Elenita Mainardi, a Magali
Drackler que representa a Gazeta, Cleber Moura a Rádio Geração, também os
ex-vereadores colegas que já foram Presidentes dessa Casa o Ademir Finkler
que estava até a pouco e também o Vereador que foi Presidente também o exvereador Sidnei Schmitt, Presidente da Apae e Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais
Senhor Zeno, Presidente do Hospital Santa Rosa de Lima de Arroio do Tigre e
demais pessoas Senhores Senhoras, Professores, jovens que estão nos
prestigiando, também com muita honra que eu vejo aqui na frente e peço
desculpas o Gerente do Sicredi aqui de Arroio do Tigre. Quero dizer nesse
momento que quero levar o meu pensamento ao alto e agradecer a Deus por
nos proporcionar vida e saúde, não só para mim mas também aos meus
nobres colegas Vereadores e as famílias assim como para a população que
hoje esta nos prestigiando, a gente agradece muito, e é final de mais um ano e
por sinal passou muito rápido e graças a Deus a gente pode chegar novamente
aqui nessa Tribuna e fazer um relato do que foi feito, o que a gente reivindicou
para as comunidades do nosso Município de Arroio do Tigre. Quero falar da
minha proposição em que fui procurado por moradores da localidade de
Taboãozinho fundos que fizeram uma reivindicação que o Executivo analisasse
e fosse construído um secador para aqueles moradores que são em torno de
vinte famílias e todos são da agricultura familiar onde produzem milho e feijão
preto e demais culturas então a gente espera que seja aceito esse pedido.
Também eu não poderia deixar de estar aqui se eu fosse atendido nos meus
pedidos, eu estaria aqui hoje agradecendo mas, infelizmente estou aqui
fazendo um relato das obras paradas do nosso Município de Arroio do Tigre,
nós temos na Coloninha um ginásio de esportes que foi iniciado em dois mil e
onze e foi concluído a primeira etapa pelo ex-prefeito Marciano Ravanello e
Vanderlei Hermes e hoje dia vinte e oito de dezembro esta fazendo três anos
que foi depositado cento e cinquenta e seis mil reais para conclusão daquela
obra num total de duzentos mil reais que é para a segunda etapa do nosso

ginásio da Coloninha três anos e esta parado e esta caindo a parte que foi
iniciado por essa Administração e esta lá, tijolos, cimento e brita jogados e ali
na nossa escola tem mais de cento e cinquenta alunos que estudam e é uma
vergonha o que esta acontecendo naquele ginásio é uma verba que com muita
luta a gente foi atrás e conseguiu com o Deputado Federal José Otávio
Germano no total de quatrocentos mil reais e esta faltando uma parcela para
ser depositado e essa obra esta parada então a gente pede ao Executivo que
olhe com bons olhos para aquela obra porque Coloninha faz parte do Município
de Arroio do Tigre e queriam me excluir do Município de Arroio do Tigre o
Secretário de obras do Município de Arroio do Tigre Claudio de Freitas, queria
me excluir porque fizeram a estrada duzentos metros longe da minha casa e
não fez mas quero dizer que sou filho de Arroio do Tigre e pode ter certeza que
vou continuar sendo do Município de Arroio do Tigre. Também tem o ginásio da
Linha Ocidental, verba do Deputado Federal Luis Carlos Heinze, também esta
parada essa obra, esta parada também que foi começada e concluída a
primeira etapa na Administração Marciano Ravanello e Vanderlei
Hermes,também calçamento da Vila Progresso que esta parada também e é
uma emenda parlamentar do Deputado Afonso Hamm, também na Coloninha
tem a escola Jacó Dickel e ali ficou o projeto pronto para ampliação daquele
colégio,esta pronto o projeto pela qual até foi iniciado a construção do
muro,grade e esse projeto esta parado e quero dizer que muitos dos Senhores
Vereadores estavam presentes na interiorização que aconteceu no ano
passado e em inicio de setembro onde o senhor Prefeito estava fazendo
campanha para o governador Tarso Genro que foi na Coloninha pedindo voto e
ali foi questionado pelos professores e diretores dessa obra e ele prometeu que
em janeiro de dois mil e quinze era prioridade essa obra e infelizmente hoje
ainda não foi nem se quer iniciada também tem a cobertura que da acesso a
sala de aula do nosso colégio Jacó Dickel que ali os professores os alunos os
pais quando vão fazer uma visita ao nosso colégio, chegam é uma decepção, é
uma vergonha o que esta acontecendo, faz um ano agora em outubro, no inicio
de outubro que deu um temporal e arrancou a cobertura e inclusive o meu
colega Vereador o Delmar estava fazendo uma visita no colégio, o pessoal todo
mundo chegando molhado na nossa escola porque não tem a cobertura,
infelizmente não sei o que esta acontecendo. Também tem a nossa escola
Carlos Kipper aqui no Bairro Industrial aonde a bancada do Partido
Progressista foi contra, desmanchar aquele prédio,nós era a favor da

construção mas em outro local porque ali naquela escola tem o suor de cada
um dos Senhores e de cada uma das Senhoras Arroiotigrenses que foi
construído e aquele prédio tinha muita utilidade ainda e mais triste foi a forma
que foi desmanchado aquele colégio, com uma retroescavadeira,ali tem um
Bairro, um Bairro de pessoas bem humildes e no dia que estavam
desmanchando com a retroescavadeira eu passei naquele local e aquelas
pessoas falaram assim que se eles tivessem nos avisado nós reunia o nosso
povo o nosso pessoal aqui e desmanchava e para nós tinha serventia aquele
material e a obra todos os Senhores estão convidados para ver a forma em que
esta. Iluminação pública meus colegas Vereadores são testemunhas a
população Arroiotigrense é testemunha de quantas indicações esse Vereador
fez, não para criticar, mas a gente vai nas festas, vai nas promoções e as
pessoas chegam e perguntam Vereador, o que é que vocês estão fazendo pois
vai fazer três anos da Administração e as nossas lâmpadas estão tudo
queimadas e nós estamos nas escuras e hoje com os furtos, roubos, assaltos
que esta acontecendo as pessoas, os moradores agricultores estão
apavorados e não só por isso, porque os agricultores estão pagando de oito á
quinze reais e não estão sendo beneficiados, questionado agora nesses dias
de rodeio que eu falei para os dois servidores que trabalham na iluminação
pública, palavras deles que vou passar para vocês, eles me disseram assim, no
final desse ano eles vão pedir as contas porque da maneira que estão
trabalhando eles não conseguem trabalhar e eles foram na Coloninha para
fazer um reparo e quando chegaram já foram chamados para vir aqui colocar a
iluminação de natal. Também eu fiz inúmeras indicações para recuperação de
estradas, hoje todo mundo sabe que nos últimos dias agora choveu bastante
só que eu estou falando das minhas indicações desde o mês de agosto,
setembro e mês de outubro na festa do Lagoãozinho fui procurado pelo Senhor
Arno Mergen e ele pediu Vereador faça um pedido para recuperar minha
estrada, eu não consigo mais sair de casa fiz a indicação,Taboãozinho fundos
meus colegas Vereadores são testemunhas, no ano passado eu ocupei essa
Tribuna nessa mesma data no final do ano e ali eu tinha feito indicação e as
pessoas cobraram a indignação porque não conseguiam sair da estrada
porque ali estão fazendo estrada com areleador e plataforma e a poucos dias
atrás e hoje eu não fui porque eu entendo que choveu agora nos últimos
dias,no dia em que eu fui convidado pelos moradores de Taboãozinho fundos
para fazer essa proposição os moradores me disseram o seguinte que queriam

a visita do Senhor Prefeito Municipal com seu carro para passar naquelas
estradas para ver a situação e esse mesmo Prefeito que pregou muito nos
debates, nos comícios que Taboãozinho só existia carreiro,mas quero dizer aos
Senhores Arroiotigrenses que na Administração passada existia estradas em
perfeitas condições, certo que aconteceu muitas enchentes aonde levou sete
pontes do Município de Arroio do Tigre mas essas estradas eram recuperadas
e britadas para todos,não para algumas pessoas que colocam britas,também
fui procurado por vários moradores dos bairros que no ano passado eu já
ocupei essa Tribuna e tive que fazer essa cobrança porque eles vem e me
cobram dos tal famosos apartamentos que o Senhor Prefeito foi nos Bairros e
prometeu para a população Arroiotigrense e a gente nós Vereadores da
bancada do Partido Progressista estamos ansiosos assim como os moradores
dos Bairros que merecem que bom que seja construído então creio que o
Prefeito deixou agora para iniciar no ultimo ano,e a gente pede que inicie e faça
a conclusão,também eu não poderia para finalizar deixar de parabenizar o
Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa o colega Vereador Ademir Jank
pelo seu mandato de Presidente junto a essa Casa aos demais companheiros
da mesa diretora e também quero parabenizar o nobre colega Marcos Antônio
Pasa pela sua eleição que novamente vai ocupar a Presidência dessa Casa,
juntamente com a Vereadora Viviane Redin Mergen,Vereador Leandro Timm e
o Vereador Flamir e a gente esta ai sempre contribuindo também para que nós
juntos também façamos um grande trabalho junto á Presidência e vou fazer um
pedido meu nobre colega Marcos Pasa que esses recursos das economias de
nós Vereadores seja atendido o pedido que nós fizemos para as comunidades
porque infelizmente os meus pedidos o Prefeito Gilberto ignora aquilo que eu
coloquei nem se quer recebeu esse Vereador final de novembro,final de
dezembro que eu estava acompanhado de três Presidentes de comunidades, a
de Coloninha, do Sitio Baixo e a Comunidade de Taboãozinho fiz o pedido se
era possível nos receber a Senhora Secretaria disse que as dez horas ele iria
receber nós e nós fomos um pouco antes das dez e esperamos até a uma hora
da tarde,dois Presidentes deixaram fumo cortado que tinham para colher o
agricultor Dirceu Muller e o seu João Fiúza e infelizmente não fomos recebidos
e até hoje aquele pedido daquela sobra de trezentos mil reais o Senhor tinha
concedido dois mil para cada comunidade e até hoje os Presidentes estão
esperando e hoje nesse ano agora os Presidentes fizeram um pedido de cinco
mil para cada comunidade, a comunidade de Coloninha, Sitio Baixo e

Taboãozinho e infelizmente hoje aprovamos e estive junto aprovamos a
subvenção é muito justo as comunidades merecem mesmo,mas infelizmente a
nossa comunidade,mas deixo para o Senhor nobre colega Vereador que ainda
tem dois dias que da para pensar e colocar aquilo que coloquei que o nosso
salão não serve só para festa,para eventos,serve também para sala de aula
porque tem alunos,tem professores que lecionam e aprendem no nosso salão
comunitário e sou favorável as demais comunidades do Município de Arroio do
Tigre também que merecem ser servidas para finalizar quero desejar um feliz
ano de dois mil e dezesseis,com muita saúde,paz e felicidades para meus
nobres colegas Vereadores,para as famílias de vocês e para os Servidores
dessa Casa e para toda a comunidade Arroiotigrense, muito obrigado á todos.
O Presidente convidou o vereador Flamir Schneider. “Senhor Presidente,
demais colegas Vereadores, Vereadora, Jurídico dessa Casa o Paulinho, o
Jerson, a comunidade que nos assiste a imprensa. O que me trás a usar a
Tribuna hoje, não vou reclamar, o seu João já praticamente falou tudo sobre as
obras paradas no Município. O que me trás a usar a Tribuna é dar os parabéns
ao Presidente dessa Casa o Vereador Guegue, a Mesa Diretora, que muito
bem conduziu essa Câmara no ano de dois mil e quinze, assim mesmo como
dois mil e dezesseis promete ser um ano de bastante trabalho para o
Presidente Marcos, para a vice Viviane, o Secretário Tigrinho para vocês
também um grande para a próxima Mesa Diretora com muito trabalho com
certeza. Outro ponto que me trás a usar a Tribuna hoje é referente e após dois
anos de idas e vindas, de muitas viagens a Porto Alegre, Santa Maria e Brasília
finalmente esta depositada a primeira parcela para a construção da quadra
coberta em Linha Tigre no valor de cento e vinte um mil reais, então temos uma
boa noticia o recurso já esta depositado cabe agora ao Executivo tomar as
providências para que a obra seja concluída no ano de dois mil e dezesseis até
a placa de inauguração esta marcada para o dia dez de janeiro, mas a gente
sabe que não vai ser possível então até dia dez de janeiro aquela obra, mas a
boa noticia é que o recurso esta ai e cabe ao Executivo executar essa obra tão
importante para aquela comunidade e para toda a região ali da Linha Tigre. No
mais desejar um feliz dois mil e dezesseis a todos e a todas as famílias de
vocês aos Vereadores, aos presentes que dois mil e dezesseis traga muita luz,
muitas felicidades a todos vocês, o meu muito obrigado”. O Presidente
convidou a vereadora Viviane para ocupar o espaço. “Senhor Presidente,
demais colegas e a população que ainda continua aqui nessa sessão que bom

que a Casa esta cheia, deveria ser sempre assim, o povo acompanhando o
que faz um Vereador porque se tem muitas críticas se fala muito que os
Vereadores não fazem nada mas para o bom andamento do Município tudo
passa aqui pela Câmara, Projetos, a Administração não faz nada sem antes ter
o aval, sim ou não aqui dos Vereadores. Gostaria inicialmente de parabenizar
os funcionários públicos pela passagem do dia deles, estiveram reunidos aqui
no Município de Arroio do Tigre e teve uma comemoração no dia dezoito de
dezembro então no Parque Municipal de Eventos e também alguns Vereadores
tiveram a oportunidade de se fazerem presentes, pena que nem todos foram
convidados mas, então acredito então nos que foram convidados estiveram
presentes e participaram junto nessa comemoração.Dispensava quase a minha
fala aqui porque tudo o que eu ia mencionar o nosso colega João Odilar com
seu conhecimento por estar aqui no segundo mandato já mostra da sua
indignação em certos pontos, em certas coisas que aconteceu com ele neste
ano de dois mil e quinze, preciso salientar do calçamento da Vila Progresso
que o Vereador Delmar falou antes no projeto que bom que estamos trazendo
recursos para novos calçamentos em nosso interior em Linha Ocidental e
também na Coloninha, mas pena que se inicia as coisas e não se termina e
isso é lastimável também, é muito bom ver uma obra iniciar e terminar e temos
muitas obras em nosso Município que iniciaram e pouquíssimas foram
inauguradas então eu acho que isso tem que ser melhor pensado pela
Administração,acho que tem que ser agilizado,de alguma forma precisa ser
inaugurado essas obras que estão, o calçamento da Progresso esta a três
anos iniciada, foi iniciada no ultimo mandato do Marciano, foi feito alguns
metros nessa Administração e não foi feito mais, então as pessoas nos cobram
e no primeiro ano eu fui conversar com o Doutor Gilberto e ele me garantiu que
o calçamento iria ser finalizado e eu quase que não acredito mais porque o
dinheiro esta depositado, se é a empresa que não esta honrando com o
contrato, vamos rescindir o contrato e vamos procurar uma outra precisa ser
feito algo.Vocês viram também hoje que foram aprovadas algumas subvenções
para algumas comunidades para algumas entidades e que bom,eu gostaria de
falar que nem o Vereador Dries falou agradecer o Presidente e dizer que o
Prefeito me ajudou deu dois mil reais para o secador de grãos do Sitio Novo,
eu não posso dizer o mesmo porque pelo que eu ouvi, são só alguns
Vereadores que podem falar isso porque eu acho que é uma forma de
politicagem em nosso Município porque vários Vereadores aqui tinham pedidos

para comunidades e nós somos sabedores da sobra que a Câmara esta tendo
neste ano de dois mil e quinze que chega a se aproximar dos setecentos mil
reais esse dinheiro retorna, retornaria ao Município se ele tivesse repassado,
mas ele nem repassou então ficou, então nem precisamos ter o trabalho de
devolver, então analisando nem precisaria ser todo esse valor, mas em
trezentos mil, dividindo para cada comunidade e a gente sabe que as
comunidades fazem investimentos em seus salões comunitários e esse ano foi
um ano que as comunidades tiveram que fazer as prevenções para incêndio e
todas fizeram e não caiu dinheiro do céu para isso, somos nós que estamos
trabalhando em nossas comunidades fazendo as festas, fazendo doações para
que isso possa ser feito então também nós tínhamos a Nossa Senhora
Aparecida, uma comunidade aqui da cidade também tinha um pedido aqui que
é uma comunidade nova é uma comunidade que ainda esta engatinhando esta
fazendo algumas melhorias em seu salão e que realiza uma festa muito bonita
da sua Padroeira a Nossa Senhora Aparecida então eu não sei quais os
critérios que foram usados pela Administração mas eu acredito que foi os
Vereadores de situação que fizeram os pedidos então eu vou ajudar á eles eu
não vou ajudar a oposição,porque que eu vou dar um dinheiro para o Flamir e
dizer que foi ele que fez o pedido doando para a comunidade e ele dizer que
ganhou, não eu vou dar para um Vereador da situação que possa dizer o meu
Prefeito trouxe aqui e deu dois mil reais e nós vamos fazer,então eu acho que
as coisas são muito injustas,que as coisas são injustas mesmo, então também
consegui um recurso do Deputado Afonso Hamm que é para uma patrulha
agrícola para a Linha São José e Linha Santa Cruz,dinheiro depositado já á
vários meses, não sei se demora tanto já faz quatro meses que estão licitando
e estão comprando e não aparece e não vem eu acho que precisa de agilidade,
mais pessoas competentes para estar á frente do nosso Município e lidar com
seriedade e não ficar inventando coisas e mentindo para as pessoas, as
pessoas ficam na expectativa e não vem nada, então quero também
parabenizar o nosso Presidente da Câmara o Ademir Jank por esse ano que
conduziu os trabalhos o meu muito obrigado foi sempre muito prestativo e
também o Dries e o Leomar que fizeram parte dessa mesa diretora e desejar a
todos vocês então que tenham um ótimo dois mil e dezesseis e nós estamos ai,
não é Presidente Marcos a partir de janeiro nessa mesa diretora eu como vice
Presidente estaremos tentando fazer um bom trabalho porque a gente tem
muita coisa em comum e pensamentos em comum e a gente acha que tem

coisas que tem que ser tomadas para um rumo diferente como por exemplo o
Prefeito não repassando esses valores para a Câmara isso ai é uma falta de
educação com os Vereadores, isso ai poderia dar cassação, improbidade
administrativa, tudo isso é mas eu acho que tem muito pouca consideração
com nós aqui Vereadores, esperamos nesse dois mil e dezesseis então fazer
um ótimo trabalho aqui e estaremos aqui com essa Casa de portas abertas
para qualquer Munícipe para qualquer pessoa essa Casa que não é nossa e
sim é de vocês, meu muito obrigado”. O Presidente convidou o vereador
Leandro Timm para ocupar a Tribuna. “Senhor Presidente demais colegas
Vereadores, Imprensa escrita e falada e comunidade que nos assiste.
Primeiramente quero parabenizar o colega Vereador Marcos pela Presidência
dessa Casa que o Senhor possa fazer um bom trabalho perante nós e a nossa
comunidade é isso que nós esperamos do Senhor. Também parabenizar o
Guegue por esse ano que foi presidente com muitas dificuldades que a gente
encontra e agradecer do fundo do coração esse presente que você nos deu
para cada um Vereador e para cada servidor dessa Casa. Também preciso
fazer um agradecimento ao time da engenharia ao Gustavo Costa, ao Osmar e
aos Arquitetos que desde dois mil e treze em abril mais preciso, de dois mil e
treze eu tinha uma emenda parlamentar do Covatti Filho de duzentos e
cinquenta mil reais para calçamentos na nossa cidade desde lá a gente vem
batalhando e trabalhando para que a gente pudesse dar mais conforto para
nossos Munícipes,se passou um ano dois anos até que um mês,dois meses
atrás,quando rescindiram com a construtora Schultz, que essa construtora ai
segundo informações é a que retém mais, a que ganhou mais licitações de
obras e por isso que essas obras estão todas paradas,esperamos sim que dois
mil e dezesseis com novas empresas, que essas firmas possam como o João
Odilar falou, para terminar tanto o ginásio da Coloninha como o da Ocidental,
como também da Linha Taquaral, esperamos sim Dries como o Senhor falou
se não me engano que no primeiro ou no segundo ano nós íamos cansar de
bater palmas de tantas obras que vocês iriam fazer inaugurações e
infelizmente vocês conseguiram fazer uma a do Posto da sua localidade e
infelizmente eu não pude ir porque naquele dia se faziam sete anos que eu
perdi meu pai só por causo disso e quero parabenizar você e aquela
comunidade por aquele Posto de Saúde dando melhorias para toda a
população na região. Também quero falar desses duzentos e cinquenta mil do
calçamento que aonde já foi concluído vinte metros, vinte por oito na rua

Ludovino Fanton, na rua Geraldo Scotta são sessenta metros por oito já
concluídos e aguardando então a rua Martim Lutero para quem não sabe é
essa que sai do Posto Minuano que vai reto na Cotriel e ali vai dar para mais
vinte metros vai dar para quase finalizar aquele trecho e na Pastor Richter é
aquela que desce atrás da Comunidade Evangélica que vai dar acesso ao
Cemitério Evangélico que é um sonho de vinte anos atrás dessa comunidade e
também mais vinte metros na Balduíno Peiter para quem não conhece é essa
que sai do trevo de acesso e desce ali no Paulão e vai mais vinte metros para
frente também é um sonho antigo da Comunidade Evangélica pois nos dias de
finados e quando há enterros é uma reivindicação antiga e a gente optou por
buscar junto com os Deputados essa verba. Quero me referir também a um
protocolo duzentos e noventa e três com data do vinte oito do nove de dois mil
e quinze aonde eu e o Vereador Flamir Schneider e o João Odilar Nunes
protocolamos aqui nessa casa uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
aonde foi nomeado como Presidente o Leomar Fiúza, como relatora Viviane
Mergen e como membro Evaldir Jacob Dries desde lá muita conversa segundo
o que nos passou a relatora Viviane e nada foi feito provavelmente nem vai sair
do papel essa CPI, mas nós do PP nós vamos atrás disso ai vocês podem ter
certeza isso não vai ficar assim quero ler alguns trechos aonde então ai o
Secretário Enio Mainardi e empresário na gravação aonde o empresário diz o
que é que orçaram a caixa daquele caminhão que não estava estragado a
caixa de um caminhão wolksvagem ano de mil novecentos e noventa e
ninguém abriu a caixa e o cara nem foi buscar o caminhão ontem quando fui
ver o caminhão estava no pátio ainda ai é que eu fico estranhando perdi a
licitação para o cara Enio perdeu a licitação porque os teus parceiros lá
ratearam. Empresário, não, não, ratearam pois ele começou com uma proposta
inicial de dezessete mil e novecentos ele saiu com dezoito e novecentos ai eu
dei um lance baixou o meu e eu não tinha como baixar mas simplesmente tudo
bem perdi essa mas agora eu estou precisando de serviço ai quando vou pegar
o edital mais um item do dito caminhão que esta na oficina do cara ai o Senhor
quer que eu pense, fica complicado para mim. Enio, coloca o telefone em cima
da mesa posso ficar tranquilo? Tu não ta gravando nada? Empresário: não,
não estou gravando. Enio: Posso confiar em ti? Empresário: pode sim. Enio: o
que, que, acontece, nós tinha que resolver o problema de uma divida de dez
mil entendeu?Empresário: entendi, Enio: O que, que, aconteceu? O pessoal
teve que resolver um problema de uma conta ai que tinha que ser paga com

urgência, ficou uma dívida de dez mil que nós tivemos que resolver, nem deu
dez, deu sete mil e pouco, é esse o motivo, por isso que foi feito isso ai, porque
se nós tiver que arrumar, vocês são em três, se vocês não se entender, eu vou
ter que fazer que nem o Marciano fez, fazer uma licitação e contratação de
obra mecânica e ganhe quem ganhar, vocês tem que se entender cara, eu
tento ajudar, eu me quebro, tento resolver, é pra é pra outro, e vocês não se
entendem cara. Empresário: Admirável de sua parte, até fico feliz com isso.
Enio: Eu não quero que vocês explorem, eu quero que vocês ganhem dinheiro,
para nos ajudar a pagar as contas, só que vocês tem que ser parceiros entre
vocês, vocês vão ter que dividir, um vai ficar com a máquina, com o carro, com
o caminhão, sei lá, mas vocês vão ter que se entender, então vocês são três
cara, pô será que é tão difícil assim? A ganância é tanta? Palavras do
empresário e do Enio, isso aqui não é mentira, isso aqui nós não tiramos de
qualquer lugar e essa gravação existe então Leomar eu peço para ti que é o
Presidente, que o Senhor tome uma providência perante isso, pois uma das
principais atribuições de nós Vereadores é justamente fiscalizar o Poder
Público não podemos deixar que isso passe em vão, também quero desejar a
vocês um feliz ano novo que Deus acompanhe vocês com muita paz, saúde e
prosperidade um grande abraço e um feliz dois mil e dezesseis”. O presidente
convidou o vereador Marcos Antonio Pasa para pronunciar-se. “Em primeiro
lugar quero cumprimentar a todos os presentes nessa Casa, as autoridades
nominadas pelo meu colega João Odilar, quero cumprimentar também aos
Servidores dessa Casa, os meus colegas Vereadores, que integraram a chapa
comigo e que hoje foi eleita e também com o apoio do seu João Odilar
cumprimento também o meu opositor de chapa Evaldir Dries e opositor de
partido também bem como os demais membros da sua chapa. Preciso
inicialmente me referir que é uma satisfação estar aqui falando para meus
colegas e também para essa população e me sinto lisonjeado com o
Presidente do meu partido que sempre tem me apoiado nessa caminhada
assim como a maioria dos membros da Executiva, agradeço de coração ao
apoio seu João Odilar que o Senhor como um homem sério correto sempre tem
demonstrado para que chegasse a essa situação, agradeço também Viviane de
imediato a tua persistência e a tua resistência a varias propostas inclusive da
Prefeita em Exercício e inclusive do meu partido onde te propôs para tu ser
candidata a Presidente com o Schanne de vice que ela garantia todos os votos
para ti sei que não é fácil, mas conseguiste permanecer rígida aos teus

propósitos porque creio eu que acreditou na minha pessoa e até porque
sempre fui um cara que falei a verdade e estou aqui aberto para qualquer
discussão agradeço de coração também a tua pessoa e a tua forma de agir
para comigo, o Tigrinho da mesma forma, incansável, varias vezes
conversamos, tu o Flamir, as propostas que criaram eu não vou fazer nenhum
comentário agora porque quando vem de outros Vereadores é normal, agora
uma proposta de alguém que é do meu partido para me tirar de candidato a
Presidente é difícil de entender e até sim Dries quero dizer para ti que eu não
entendo também o que faz hoje um partido coligado quarenta e quinze na
situação quando se quer sirvo eu ou sirvo tu para ser Presidente e serve um
terceiro agora eu não posso me aproximar de ninguém de outro partido talvez
tu não pode os outros podem nós não podemos mas faz parte, faz parte do
jogo, nós estamos aqui praticamente finalizando este ano de dois mil e quinze
no mês de dezembro seu João Odilar não foram só os seus pedidos que não
foram atendidos também,os da Viviane ou seja lá de quem for, os meus como
também integrante do PMDB fiz vários e tenho que dizer e tornar público
porque nem uma lixeira eu consegui fazer instalar em frente a essa Câmara de
Vereadores quando fui Presidente, eu tive que comprar com dinheiro daqui e
pagar pedreiro do meu bolso para colocar a lixeira que se quer nem nisso fui
atendido, então não se apavorem quando outros valores quando se pede para
as comunidades também não são atendidos, eu nunca fui tratado como um
Vereador de coligação mas também nunca fui capacho de ninguém do
Executivo e hoje estou aqui seguindo meu caminho como muitos dizem, teu pai
deve ter se virado lá no caixão, já se virou uma vez quando o Gilberto
apunhalou nós pelas costas e foi lá e formou o quarenta porque o meu pai não
estava nem se quer frio direito no caixão e saiu de um partido que ele foi eleito
como vice e assumiu compromisso com nós e na hora virou e hoje talvez eu
digo que ele se desvirou ou esta se desvirando porque ele teria dito para mim
segue a diante meu filho e faça as coisas corretas e hoje eu estou aqui fazendo
o que eu acho correto para o Município não estou procurando conchavo político
para ter vantagem própria, não vocês são testemunhas do que a gente tem
conversado desde o início e eu tenho que vir aqui e dizer que em razão disso
sou grato a vocês,sou grato a vocês porque quando fui Presidente e tive que
tomar posições nunca tive o apoio da base aliada,a base aliada sempre votou
diferente do meu pensamento e eu votei com os meus princípios,casualmente
acho que muitos desses ai Viviane que tu falaste a pouco nós se identificamos

então hoje estamos aqui temos varias considerações a serem feitas,varias e eu
sempre procurei ser autentico, mas eu também tenho que fazer uma
manifestação de indignação de um fato que não consegue entrar na minha
cabeça quando lá no mês de maio ou junho se falava em turno único e nós
dizíamos que se voltasse a começar a trabalhar de novo antes do final do ano
era por teimosia pois bem, aqui nesta Casa já foi solicitado explicações de
quanto gerou de economia para o Município o turno único, até agora não veio
informação nenhuma, reiniciaram o atendimento normal no mês de novembro e
o que temos aprovado por essa Casa um Projeto que autoriza a renegociação
de dívidas e lamentavelmente parece que o nosso Município não quer receber
os valores que tem por receber que esta em aberto e as pessoas vem aqui
numa forma até de desprezo chegarem na parte da tarde no centro
Administrativo e batem com a porta na cara e não conseguem entrar porque
não tem turno único tem meio expediente, só se trabalha de manhã para as
comunidades interioranas ou até mesmo para os professores do Município a
parte da tarde é fechada e isso ai ninguém divulga, isso ai estão trabalhando
turno cheio, trabalhando aonde vão ali dentro para ver quantos estão
trabalhando ali de tarde, esta é a indignação Senhores Vereadores serve o que
não serve para acusar ninguém serve sim para defender as pessoas que vem
do interior que não sei se já procuraram vocês ou não mas várias já me
procuraram para dizer o que esta acontecendo e o porque não avisam e
porque não ponham na rádio então o comunicado de que o atendimento é meio
expediente, lamentavelmente é uma situação trocada digamos assim seis por
meia dúzia.Tenho que falar também seu João Odilar que estaremos aqui sim
para sanear os pedidos das comunidades novamente só que é lógico no ano
que vem é ano eleitoral e o nosso prazo é curto, teremos algum prazo para
atender esse tipo de solicitações se não me falhe a memória é até o dia dois de
abril porque seis meses depois não é possível atender as solicitações mas
também tenho que deixar claro que não depende do Presidente, do Presidente
depende comprar um cesto desses ai e distribuir para todo mundo aqui dentro
que se somado não sei se não dá em torno de dois mil e quinhentos reais mas
isso muitas vezes para encaminhar para a comunidade é difícil,agora nós como
Vereadores fomos beneficiados e quero deixar público que o meu cesto vai ser
doado para a Casa de Passagem para atender algumas crianças, alguns
velhinhos, que passarem por lá para serem beneficiados então se dependesse
da gente, a gente faria todo o possível para atender as comunidades, não, nós

temos que encaminhar uma solicitação ao Prefeito e de lá tem que vir um
projeto de lei para daí a gente poder doar as comunidades e se não vier o
projeto de lei nós não temos como doar as comunidades isto ai sim consegue
se comprar com o dinheiro direto da Câmara, nós não conseguimos tirar o
dinheiro da Câmara e passar para as comunidades,mas tenho dito até a pouco
para o Vereador Schanne que seria breve e vou ser breve.Eu só me resta aqui
agradecer novamente á todos vocês e podem ter certeza meus companheiros
de mesa que a minha sinceridade com vocês antes dessa eleição vai continuar
sendo a mesma depois dessa eleição até o final do meu mandato.Eu desejo á
todos vocês que estão aqui um feliz dois mil e dezesseis.” O Presidente
convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para pronunciar-se. “Primeiramente
quero saudar o Presidente dessa Casa o Guegue em seu nome os demais
colegas Vereadores, Vereadora. Quero dar os parabéns a chapa vencedora e
só falar um pouquinho do que o Marcos falou do Prefeito Gilberto que o homem
sair de um partido grande que é o PMDB isso eu quero ver nascer outro dentro
do Município de Arroio do Tigre e fundar um partido que nem existia e levar
oitenta por cento do PMDB abraçado com ele e ganhar as eleições com
duzentos e trinta e seis votos por isso Guegue que eu te considero por isso que
eu votei para ti no PMDB se não, não teria votado que tu estava sempre
abraçado assim como estávamos abraçados para ganhar as eleições,tu não
quis saber de propostas, tu pensou nos teus amigos, nos parceiros puros que
estão até hoje e vamos até o final mesmo nós perdendo, eu fico sentido porque
o Senhor Doutor Marcos, não procurou nenhum companheiro de nós, nenhum,
que votaram para ti para Presidente, pelo menos eu tenho certeza que tu não
me procurou e acho que os outros também tu não procurou, quando eu pedi
para você votar para mim e isso tu é testemunha, lá no mercado do seu
Godolfino, Marcos dá um voto para mim tudo o que nós fizemos pela família
Pasa, pode escolher um cargo na Câmara de Vereadores ele simplesmente me
disse, eu tenho proposta melhor se eu estou mentindo o Marcos pode me
cobrar, lembro bem quando o Guegue ganhou a Presidência da Câmara aqui
eu disse para o Marcos, o ano que vem vai estar o meu quadro ai nessa
parede em honra do meu pai veio que chegou até o finado Atílio, e nós
limpamos um trilho de carreira e pediu para o finado pai vota no Armário Etges,
Dries para ele não ficar na lanterna e o pai disse eu não consigo, eu não vou te
enganar eu vou votar para ti, então esta bom,ai quando eu falei para você e
você disse assim para mim Dries não é fácil um Vereador do interior ser

Presidente da Câmara, eu entendi a tua mensagem porque eu moro longe, não
tenho muito estudo, mas eu sou um galo puro, o que eu disser, não volto atrás
eu na eleição passada esta aqui a Viviane que é testemunha que me convidou
para fazer parte da chapa do PP te agradeço muito Viviane pela tua
consideração e pela tua educação que tu falou com muita educação e muito
respeito só que eu disse Viviane eu vou pensar, mas em honra da minha
família e dos meus eleitores eu cheguei e disse para a Viviane, obrigado
Viviane mas eu não vou participar, daí me aparece esse galo puro aqui que é o
Guegue que sempre esta do nosso lado, pode contar comigo Guegue por ti,
mas não pelo PMDB, pela tua pessoa, que tu merece mesmo então em nome
da família Dries Marcos tudo eles pediram para te agradecer pois eu precisei
de um voto e o Marcos achou que eu não era competente, eu não sei o que é
que houve, depois do que ele fez pela família Dries, quando ele assumiu de
Presidente a primeira coisa que ele fez foi tirar a minha sobrinha aqui da
Câmara, quando nós indagamos esta o Leomar junto aqui, vai mexer em algum
cargo dentro da Câmara Marcos, não vou mexer em ninguém é ou não é
Leomar, primeira coisa tirou a minha sobrinha, mas nada a ver, eu não pedi
emprego para ninguém da minha família, graças a Deus eu tenho meus braços
para trabalhar, então até peço desculpas para quem esta assistindo porque dói
no coração, eu sempre carreguei a bandeira do PMDB no coração que nem o
Marcos falou mas do PMDB puro, o PMDB do finado Atílio Pasa, que dava um
grito e nós estava lá tudo com ele, de pé no chão ou a cavalo trabalhando para
ele, então aquele PMDB do Atilio vai seguir no coração até o fim da minha vida,
então eu sai do PMDB por causa dessas coisas e estou no PSB ai que
colabora bastante e o homem é bom de voto e não adianta tem que respeitar
ele então no mais quero desejar a vocês um bom retorno e um feliz dois mil e
dezesseis com muita saúde e muita paz,obrigado.” O Presidente convidou o
vereador Leomar Guerino Fiúza para pronunciar-se. “Inicialmente eu quero
cumprimentar o Presidente desta Casa, vereador Ademir Jank, meus colegas e
deste já fazer um agradecimento a todos eles, ao seu João, ao Flamir, a
Viviane, ao Tigrinho, ao Marcos, ao Schanne e ao Dries pela convivência que
nos tivemos, pacifica, dentro desta Casa Legislativa, oras nem tanto, oras
muito boas e teve épocas que todos nos vereadores, comunidade pode não
saber isso, mas nós reuníamos uma vez por mês na casa de cada vereador
para comer um churrasco, para debater, mas é que vocês podem não
entender, mas chega horas que os interesses pessoais conheçam a crescer, as

unhas, as garras das pessoas oportunistas começam a crescer e ai aquela
amizade, aquela convivência que seu João Odilar tanto falava, que ele disse
que para ele era um sonho que isso fosse acontecer, vereadores se dando
todos bem, começa a cair por terra. Eu até pensava assim quando seu João
Odilar dizia, mas será que o seu João Odilar tem razão? Duvido que isso daí
dure mais do que um ano. Dito e feito. Quero também cumprimentar a chapa
vencedora e dizer que governos as vezes se alternam, o que não pode alterar
muito em nós é partir para hipocrisia, para a ignorância, por que nenhuma das
pessoas que está aqui assistindo não é leigo, estão aqui e estão sabendo o
que acontece, o que se passa no dia a dia, sabem que as vezes as disputas
não são em cima de problemas de munícipes de Arroio do Tigre, são disputas
em torno de famílias, em torno de ideais, pessoas que colocam na cabeça que
querem mostrar que são mais do que os outros, que eu quero mostrar se eu
não faço, por que aquela lá, por que lá não é melhor do eu, então a
comunidade sabe o que está se passando aqui. Para vocês isso aqui não é
normal e é bom que isso aqui fique na história de Arroio do Tigre. Quero
também agradecer ao pessoal da imprensa, na pessoa da Elenita, da Magali,
do Cleber e pedir para vocês que, Elenita, Magali, dizer para vocês que a rádio,
as rádios gostam de assuntos, de divulgar as atividades dos vereadores,
gostam de divulgar quanto cada vereador tira de diária, isso é cabível, é
normal, mas seria interessante também no final do ano, no final do mandato,
que se criasse um quadro para divulgar os feitos dos vereadores, por que
muitas vezes barulho de prato não é comida não, vereador vim aqui gritar e
roncar grosso, falar, mas fazer muito pouco, bater boca é fácil, qualquer um
vem aqui pega o microfone e faz um banzé, só quero ver é fazer, ai a coisa fica
um pouco complicada. Quero também senhores e senhoras da comunidade
que se fazem presente, trazer algumas indagações para vocês e dizer o Brasil
hoje passa por percalços, por crises econômicas, políticas, de melhoria, muito
se fala, muito se questiona, também o que está acontecendo com a política,
com os políticos, tai um ponto de interrogação, será que é disputa?
Criminalização de algum partido político que tem por principio em defender os
mais pobres e mais necessitados, será que o impeachment resolveria hoje?
Será que tirando a presidente Dilma, nós teríamos sucesso? Defende aquela
banda podre do Cunha, de uma parte do PMDB que gosta de atrapalhar,
muitos vereadores, alias, deputados de outros partidos, que tem interesse,
claro em disputar o governo. A disputa hoje meus senhores é de quem tem

muito contra quem ganha muito pouco, pois muitas pessoas não admitem o
Bolsa Família, não admitem nem alguns programas sociais que tem, muitas
pessoas ficam feliz, quantos de vocês que não favoráveis ao Bolsa Família e
ficam feliz quando um filho de vocês consegue o Prouni, consegue ir para uma
faculdade bem qualificada, ah isso é bom agora para os outros nada serve né.
Então meus senhores, esta é a disputa que tem no nosso país. A corrupção
instalada hoje no nosso país não nasceu no governo do PT, a corrupção é
idêmica, existe a mais de quinhentos anos está presente, cabe a nós e a vocês
mudar isso, nós que somos formadores de opinião, que somos liderança, que
temos filhos para ensinar, é para ensinar a eles que o que é dos outros é dos
outros, que no exercício da função pública devemos trabalhar sem olhar a
quem, sem pedir nada em troca, não podemos dar emprego e exigir parte do
salário de volta, não podemos seguir o exemplo do Jardel, nem do Cunha, nem
do José Dirceu, e esta moda pega no nosso município onde vai parar, onde já
tivemos relato senhores que muitos casos neste município, se dava emprego
em troca de parte do salário do outro, então quero que fique uma indagação
para vocês, e que tenham todos um novo ano de dois mil e dezesseis cheio de
paz, saúde e que Deus ilumine os corações de vocês, meu muito obrigado.” O
presidente convidou o vereador Delmar Schanne para manifestar-se. “Senhor
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada que faz presente,
demais comunidade que está nesta Casa. Primeiramente quero parabenizar o
presidente Marcos Pasa do PMDB de Arroio do Tigre pela conquista da
presidência juntamente com o Partido Progressista, meus parabéns Marcos,
que tu tenha sucesso junto a Mesa no ano que vem e continue representando
bem esta Casa como tem acontecido nos anos que se passaram. Gostaria
primeiramente de colocar a respeito do depósito que foi recebido agora dia
vinte e um do doze, Leomar que vem de encontro as tuas palavras, aquelas
pessoas que realmente estão atrás de recursos, que estão buscando o bem
comum da maioria da comunidade e não bens pessoais. Então recebemos a
noticia de depósito de trezentos e vinte e cinco mil a respeito da emenda
voluntária do deputado Sérgio Moraes que já está na conta na Caixa
Econômica destinada ao Executivo Municipal, sendo está mesmo que será
usada para pagamento da quadra coberta de Vila Progresso e Sítio Baixo.
Então me honra muito, me orgulha muito, o trabalho que tenho feito a frente
desta Casa e não me curvo não, em momento nenhum, pois sei muito bem a
função do vereador, sei muito bem o que falam dos vereadores e eu não me

curvo, por que respeito o cargo de vereador e também quero respeito no cargo
de vereador por que sei do meu trabalho. Gostaria também de falar da
preocupação que tenho, pois já está na mão do presidente da Comissão de
Licitação o Edital para que possamos licitar novamente a Escola Carlos Kipper
no valor de oitocentos e cinquenta e três mil, então depende da aprovação do
orçamento, assim que o orçamento estiver aprovado poderemos licitar de novo
com outra empresa. É sabido por todos que estas obras paradas que
acabaram de serem rescendidos seus contratos, muitas delas são do mandato
passado e é sabido também que a Administração passada não teve o cuidado
onde direcionou as obras para duas empresas e sabendo que era do mesmo
nome, tai agora estamos colhendo, senhores e senhoras que estão aqui
presentes, estamos colhendo este direcionamento de obras do mandato
passado, empresa incompetente, empresa que não está mais ai no mercado e
agora estamos ai e todos os vereadores são sabedores sim que receberam a
documentação de como está o andamento de cada obra deste município,
vocês receberam e sabem como está funcionando e sabem dos trâmites que
tem, um belo exemplo aqui, para quem houve rádio e acompanha, uma obra do
Governo do Estado onde a segunda empresa ganhou e estamos aguardando a
mais de seis meses para que a segunda possa assumir, então tem trâmites e
aqui na Administração Municipal não é diferente, não é como na sua casa que
o pedreiro não veio hoje e amanhã você contrata outro, isso precisa de trâmite
e devem ser legais como tem feito esta administração municipal. Então minha
preocupação também é com o projeto de lei cento e trinta e seis de dois mil e
quinze, onde pedi que fosse incluído na ordem do dia e foi aprovado pelos
vereadores e porem não fui atendido para que fosse votado hoje, minha
preocupação para este projeto, temos valores de sessenta e três mil reais do
governo do estado, que o mesmo atrasou mais de sessenta dias e depositou
agora no dia quinze e se estes valores não forem empenhados até o dia trinta e
um serão perdidos os recursos, coloquei isso para a Comissão, os quatro da
bancada progressista e ao presidente que olhasse com bons olhos estes
recursos e que olhasse também aos outros oitenta mil reais que tem do MDE,
que o mesmo serviria para pagar a folha de pagamento das pessoas que não,
os funcionários da educação que não pertencem ao FUNDEB. Então pedi para
que colocassem os emergenciais, ou seria os serventes, merendeiras e
professores contratados, não fui atendido, não fui atendido mais eu entendo
que fazer oposição é legal, agora fazer oposição com inteligência, com

entendimento, estas pessoas não podem passar o final do ano sem receber o
seu salário, seu salário, tendo em vista que nós aprovamos estes cargos, esta
Casa aprovou os cargos, esta Casa aprovou e eu pedi encarecidamente que
fosse colocado hoje, então este projeto não foi colocado e ainda bem que o
executivo está antenado e neste meio momento já solicitou que fosse feita uma
extraordinária nesta semana e nosso presidente inteligente como é, vai
convocar uma extraordinária ao final da sessão. Não poderia dizer também ao
nosso amigo João Odilar que a questão das estradas estamos com
dificuldades, estamos com dificuldades de repasse do governo do estado,
federal todo mundo sabe, estamos com problemas nas estradas, acredito que
está muito complicado, mas ainda não chegamos de nossos agricultores
fazerem mutirão como foi feito no mandato passado e se isso acontecer
estaremos empatados, mas até agora ainda não foi feito mutirão no Sitio Novo
para recuperar a estrada geral. Então me orgulha até então, e torço para que o
executivo consiga dar a volta que São Pedro colabore conosco e que
possamos sim fazer as estradas, e que a gente sabe que todos sã
merecedores, independente de localidade. Quando a colocação de britas no
mandato passado me lembro muito bem e pessoal do Taquaral é testemunha
que você colocava britas com vassouras, passava alguém na frente e dizia aqui
você coloca, ali não coloca, aqui coloca, aqui não, todos são sabedores. Esta
Administração Municipal tem atendido a todos da mesma maneira e isso vocês
sabem que o Prefeito que lá está, independente de sigla partidária,
independente de pessoas que é, se é no seu consultório, ou se é no gabinete
atende igual, a todo mundo e isso vocês podem falarem o que quiserem como
muitas pessoas chamam de mentiroso, chamam de outras coisas, agora
Prefeito como este, desafio a qualquer um, Prefeito como este que entra com
uma carteira velha, e sai com uma carteira mais velha ainda dentro da
Administração Municipal eu quero conhecer, Prefeito que entra sem casa e sai
sem casa, Prefeito que entra com a roupa velha e sai com a roupa velha,
podem chamar do que quiserem, eu aceito, agora disso não aceito, não aceito
em hipótese nenhuma, nenhuma e de ninguém, de ninguém. Quanto aos
valores repassados que fomos cobrados agora pela vereadora Viviane e do
João Odilar, olha se todos atendimentos nossos que foram repassados desta
Casa, que bom os três CTGs receberam recursos este ano daqui, então todos
foram direcionados por nós? Comunidade Evangélica da Coloninha em dois mil
e treze, colocamos valores lá, MOCAT, Clube da Gasolina, CACISAT, Linha

Tigre, Linha São Roque, podia passar aqui e falar de várias comunidades, será
que foram só os vereadores que colocaram, da situação, será que só nos da
situação que temos votos lá? Que bom, que bom se for assim. Mas acho que
não gente e vocês estão equivocados quando vocês falam que são só os
vereadores da situação, estão equivocados. Mas Guegue não poderia deixar
passar este momento presidente, que me orgulha muito em ver este agricultor
que assumiu esta Casa, dentro das suas dificuldades, homem batalhador, mas
dentro, honesto e companheiro de fé, companheiros que são poucos neste
mundo. Me orgulha muito fazer parte Guegue de uma coligação onde tu tá
presente conosco, me orgulha muito, por que tem assim para nós tem pouca
coisa que se valoriza muito neste mundo e em primeiro lugar neste mundo e
em primeiro lugar é a dignidade de cada um, me orgulha demais, e pelo modo
que tu conduziu, teu modo humilde, teu modo do teu jeito, e nem por isso, aqui
todos são tratados iguais, muito bem Guegue, muito obrigado, de digo assim
Guegue, me surpreendeu muito e fiquei muito faceiro, tu é uma pessoa do
Taquaral, que veio aqui e representou sua comunidade, representou a
comunidade de Arroio do Tigre e fez sua parte, o possível e o impossível para
que esta Casa andasse e sempre alinhado para o melhor para Arroio do Tigre,
muito bem Guegue com esta luta que tu teve, no mais gente, quero agradecer
a presença de cada um, de cada uma, desejar a todos um dois mil e dezesseis
muito bom, melhor que dois mil e quinze, sempre com pensamento positivo,
todo mundo passa dificuldade e para mim não é diferente, este ano passado,
este ano a mesma coisa, mas com a cabeça erguida e sei das minha
dificuldades, sei dos meus problemas, sei que cada um tem problema, mas
temos que pensar o melhor para todo mundo, o melhor para nossos amigos,
colegas, vereadores, melhor para cada da administração municipal, por que
isso aqui não é meu, isso aqui, todo mundo passa lá, todo mundo passa aqui,
vai ficar as marcas, né Leomar, as marcas de quem fez alguma coisa nesta
Casa, as marcas ficam, eu já disse num momento na Administração passada
quando fui acusado que não fazia um rascunho do que eu tinha feito, mandei
que fosse a reeleição que eu também iria e vocês sabem o que deu, feliz dois
mil e dezesseis para cada um.” O presidente passou os trabalhos da Mesa
para o vice para pronunciar-se na Tribuna. O vice-presidente assumindo os
trabalhos convidou o presidente para ocupar o espaço. “Primeiramente eu
quero dar um boa noite para todos e a todas que aqui se encontram ainda.
Quero dar os parabéns ao meu colega vereador Marcos Antonio Pasa pela

conquista da presidência, pela coragem, pela coragem que ele teve de fazer a
chapa com o PP, admiro muito, eu admiro as pessoas, que eu sempre procuro
ver a maioria, por que para meu partido o PMDB eu não preciso dizer mais
nada, está tudo desenhado, desde dois mil, principalmente dois mil e quatro,
dois mil e oito e dois mil e doze, aonde que o PMDB chegou? O PMDB em dois
mil e oito chegou no fundo do poço, um vereador o PMDB tinha e eu como
sempre guerreiro, a gente se manifesta meio agressivo, mas não é por ai, eu é
de coração, o que, eu falo de coração, eu concorri a vereador sabendo,
sabendo que o PMDB estava em dificuldade, mas não tanta como parecia, até
eu fui enganado, porque concorrer um prefeito do meu partido em dois mil e
quatro ganhar a eleição e em dois mil e oito fazer quinhentos e oitenta e seis
votos se não me falha a memória, isso é doído, e agora quando eu concorri a
presidente do partido, bem feito, primeiro se informa o que tu vai fazer, eu
quero dizer, eu to bem preocupado, agora estou bem preocupado, porque não
é eu quem decido não é Marcos, o presidente do partido , é o povo, nos
estamos as vésperas de uma eleição, e vão nas comunidades como eu escuto,
por que tudo o que eu faço eu faço pensando no povo, eu não faço nada para
me beneficiar, nada, porque eu iniciei, eu cheguei em Arroio do Tigre sem nada
e hoje graças a Deus eu tenho um pouquinho, tudo trabalhando honestamente,
honestamente, não culpo ninguém, cada um, eu quero dizer assim, vocês
verão agora em outubro, outubro de dois mil e dezessete, dezesseis, vão ver
que vai acontecer. Fico triste, quero dizer este ano como o Marcos falou, ele
não conseguiu colocar uma lixeira, mas como se eu to falando mal do vereador
Schanne, estou fazendo de tudo para prejudicar, como que o Schanne vai fazer
alguma coisa? Não vai fazer é nada mesmo, pode ter certeza do que eu to
dizendo para vocês, não faz e se o cara, eu também consegui pouca coisa seu
João Odilar, eu fico, eu queria dar, vou dizer uma coisa e nos estamos
passando dificuldade e ninguém fala na dificuldade, o Município num
orçamento que caiu, quando o Tigrinho falou, escuta onde andas contas,
desculpa, mas eu tenho que dizer eu falo de coração e não falo de não fico
anotando nada, quando o Tigrinho falou que eu repassei mais de setecentos
mil da Câmara não é verdade, tenho certeza aquilo que estou dizendo, não é
verdade, o meu deste ano eu sei quanto é, como que um orçamento de um
milhão e dez, um milhão e vinte e cinco eu vou gastar trezentos e poucos, se tu
incluir do mandato passado, tudo bem, pode até ser, mas isso é problema do
outro presidente, o meu não posso dar exatamente o que foi gasto até agora e

vou dizer uma coisa eu sou a favor destas subvenções sociais, mas eu acho
que tem muitas outras coisas importantes para fazer, como por exemplo, um
bueiro, quando a gente precisa de um bueiro para retirar a produção agrícola, é
mais interessante, porque se tu tens para fazer uma sociedade, fazer uma
coisa, tu tem que ter para se manter, tem que ter para se manter! Porque eu
peguei de presidente da nossa juventude lá, eu fui presidente por muitos anos,
e a juventude começou com pouco e olha hoje onde esta a juventude, então eu
não sou, quero que fique bem claro não sou contra a subvenção, tem que
ajudar, mas primeiro, primeiro tem que ajudar aquelas pessoas mais
necessitadas, as pessoas mais humildes, não adianta. A gente ouve
diretamente a gente sai ali, tchê vocês não saem fazer outra coisa a não ser
dar subvenção social, vocês estão dando para isso, para aquilo, eu disse não a
gente ta dando, eu, por exemplo, bem para aquelas que já tinham sido dadas,
agora esta comunidade, que é a minha comunidade que todos sabem, que não
precisa, eu repassei, ta ali o presidente “Mancha”, nos tivemos vereador desde
noventa lá na nossa comunidade e nunca foi repassado um valor se quer para
nossa comunidade e agora eu fui feliz, mas eu pedi, e ainda vou tentar para a
comunidade que seu João Odilar falou que pediu para feito para a Comunidade
Católica de Coloninha e vou tentar ainda, eu tenho amanhã e quarta para
tentar fazer este projeto. Eu quero dizer assim, vou ser rápido e vocês já
devem estar cansados e eu tinha muita coisa para dizer e a gente vai fugindo,
vai esquecendo, quero desejar uma boa sorte para o presidente, presidente
leito Marcos, para a Viviane que teve coragem, eu não teria, quero desejar um
feliz natal que já passou e um próspero ano novo, que seja um pouquinho
melhor que este, que não vai chover tanto como tá chovendo agora, até porque
eu não tinha visto um ano chover como choveu neste ano, nossas estradas não
estão boas, não tão, mas choveu bastante e isso vocês são sabedores, um
bom retorno para vocês, para suas casas e um feliz ano novo, um feliz dois mil
e dezesseis, muito obrigado. O Vice passou os trabalhos da Mesa novamente
que fez a convocação para reunião extraordinária conforme prevê o Regimento
Interno para quarta-feira, dia trinta de dezembro, com início às dez horas e
trinta minutos para apreciação do Projeto de Lei nº 136/2015. Não tendo mais
nada a tratar, marcou próxima reunião ordinária para o dia primeiro de fevereiro
de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

