
1288ª Sessão Ordinária
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 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 Evaldir Jacob Dries, João
Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm, Ademir Jank, Delmar
Schanne, Leomar Guerino Fiúza e a vereadora Viviane Redin Mergen. O
Presidente declarou aberta a Sessão e em seguida suspendeu a mesma
para que fossem feitas cópias dos Projetos protocolados na Casa para
entrega aos vereadores. Reiniciada a reunião convidou o vereador
Delmar Schanne para fazer a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Como não houve retificações foi colocada em votação a Ata Milésima
Ducentésima Octogésima Sétima que foi aprovada por unanimidade. Foi
solicitada a leitura das correspondências recebidas e expedidas:
Recebidas: Oficio do Executivo Municipal encaminhado para apreciação
em regime de urgência os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 026/2014,
que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante
de quatro mil reais; Projeto de Lei nº 027/2014, que concede Subvenção
Social ao CTG Pousada das Carretas, e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 028/2014, que autoriza a Cessão real de uso do imóvel público
que especifica, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 29/2014, que
concede Subvenção Social ao CTG Herança Gaudéria, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 030/2014, que concede Subvenção Social
a Liga Arroiotigrense de Bochas, e da outras providências.
Correspondências Expedidas ao Chefe do Executivo Municipal:
solicitação de abertura de parte final da Rua João Limberger,
compreendida entre as Ruas Maria de Lurdes Seitenfus e Ernesto Finkler;
solicitação de recuperação e reabertura da estrada que dá acesso à
localidade de Linha Lambedor, que inicia na Rua Leopoldo Rech ao lado
do Cemitério Católico; Solicitação de cópia dos processos de licitação
referente contratação de empresa para efetuar a limpeza pública e
conserto de máquinas; Solicitação de remessa de dados sobre servidores
nomeados em cargo em comissão, quais que recebem função gratificada
e relação dos nomes de pessoas que desempenham atividades na
Administração de forma emergencial e voluntários; Solicitação da relação
dos nomes dos servidores que efetuaram horas extras no período de
janeiro de dois mil e treze a fevereiro de dois mil e quatorze,
acompanhada dos relatórios de ponto e da respectiva atividade
desempenhada e secretaria vinculada e Oficio reiterando a solicitação de
documentos contendo o registro de presença dos servidores contratados
de forma emergencial durante o ano de dois mil e treze e o registro



daqueles que costumeiramente no decorrer do período tiveram o abono
justificado das ausências. Ordem do Dia: Indicação nº 010/2014;
Indicação nº 011/2014; Emenda Modificativa nº 001/2014; Projeto de Lei
nº 001/2014; Projeto de Lei nº 020/2014; Projeto de Lei nº 021/2014;
Projeto de Lei nº 023/2014; Projeto de Lei nº 24/2014; Projeto de Lei nº
025/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos
na Ordem do Dia os Projetos nº 026/2014, 027/2014, 028/2014; 029/2014
e 030/2014. Colocado em deliberação do plenário a solicitação do
vereador que foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 010/2014, de autoria do vereador Delmar Schanne, para que
o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaboração de um projeto
de lei criando o Fundo Municipal de Pavimentação. Feita a leitura o
Presidente colocou que baseado no artigo 143 do Regimento Interno a
Indicação seria encaminhada ao Chefe do Executivo. O vereador Delmar
Schanne solicitou que fosse colocado em deliberação do plenário a
discussão ou não da indicação. Segundo o presidente conforme contava
no Regimento Interno da casa as indicações serão encaminhadas de
plano a Executivo e será apenas comunicado ao autor. O vereador
Delmar Schanne solicitou que ficasse registrado em ata que o Plenário
era soberano sobre as decisões de discutir ou não matérias e que seria
de única e exclusiva vontade do Presidente da Casa em não analisar e
votar a indicação. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 011/2013 de
autoria dos vereadores João Odilar Nunes, Leandro Timm, Flamir
Schneider e da vereadora Viviane Redin Mergen para que fossem
recuperadas as estradas na localidade de Linha Faceira, Sitio Baixo. O
Presidente seguindo o meso critério comunicou aos autores que a
Indicação seria encaminhada ao Executivo para as devidas providências. 
Foi solicitada a leitura da Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de
Lei nº 001/2014, que modifica o artigo quarto do projeto no número de
horas desempenhada pelo cargo de Engenheiro Civil. A autoria da
Emenda foi do vereador Leomar Guerino Fiúza. Colocada em discussão o
autor disse que a emenda vem alterar o número de horas do projeto
devido a erro de digitação.  Como não houve mais colocações a Emenda
foi a votação, onde foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura
do Projeto de Lei nº 001/2014, que autoriza o Poder Executivo a
contratação emergencial por excepcional interesse público e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
colocou que o projeto visava a contratação de um Engenheiro Civil, onde
se fazia necessário devido a enorme quantidade de obras que existem no
município ou da necessidade do cadastramento no sistema, encerrou
pedindo pela aprovação do projeto. Como não houve mais colocações o
projeto foi encaminhado a votação após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei



nº 020/2014, que autoriza a contratação emergencial de profissionais
para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e a leitura
do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
relator do projeto disse que o projeto tratava da contratação emergencial
de profissionais para atender a Secretaria de Saúde e visava dar
prosseguimento ao trabalho prestado por estes servidores as famílias de
baixa renda. Finalizou colocando que estas contratações se fazem
necessárias devido a vários pedidos de exoneração e pediu pela
aprovação do mesmo. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado a votação após o intervalo. O presidente da Casa registrou
a presença do Prefeito Municipal, Gilberto Rathke, acompanhado da
primeira dama, da Secretaria de Educação, Denize Pedroso e do
Secretario de Obras, Cláudio Freitas. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 023/2014, que concede Subvenção Social ao CTG Pousada das
Carretas, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Ademir Jank disse que o projeto de lei tratava da
subvenção de valores ao CTG Pousada das Carretas para pagamento de
despesas com a realização do rodeio no início do mês. O vereador João
Odilar Nunes colocou que assim como todas as entidades gauchescas
que promovem estes eventos onde a finalidade é de promover o nome do
município, encerando dizendo que bom seria este apoio do poder público,
pois os gastos neste tipo de evento são altos, pedindo pela aprovação. A
vereadora Viviane Redin Mergem colocou ser favorável ao projeto, pois o
CTG realizou o evento onde foi muito bem divulgado o nome do
município, cultivando as tradições gaúchas. Como não houve mais
colocações, o Projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi lido
Projeto nº 021/2014, que autoriza a contratação emergencial de dez
visitadores para o programa primeira Infância Melhor, PIM, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Evaldir Jacob Dries relator do projeto disse que os servidores iriam
acompanhar idosos, senhoras grávidas e crianças e seria custeado por
recursos do próprio programa pelo período de seis meses, podendo ser
prorrogado por mais seis meses. Finalizou dizendo que os profissionais
serão escolhidos através de processo seletivo. Como não houve mais
colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo Foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 024/2014, que autoriza a
contratação emergencial de Inspetor Tributário para atender as
necessidades da Administração Municipal e a leitura do parecer.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza relator do
projeto disse que o projeto visava a contratação de um Inspetor
Tributário, pois o profissional que atualmente ocupa o cago estaria com o
contrato vencendo e para que o município não ficasse desassistido nesta



área fazia se necessária a renovação da contratação. Como não houve
mais colocações ao Projeto, o mesmo foi encaminhado a votação após o
intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de lei nº 025/2014, que
autoriza a contratação emergencial por excepcional interesse público e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino
Fiúza disse que visava a contratação de monitores para que várias
escolas, creches e casa de passagem não ficassem sem o serviço deste
funcionário. Já a contratação dos professores seria em virtude de uma
professora ter assumido o Centro Digital e houve ainda uma divisão do
número de turmas em algumas escolas, onde haviam turmas maiores
foram divididas em menores e com isso haveria a necessidade de
contratação de mais quatro professoras para vinte e duas horas para
suprir esta demanda. Como não houve mais colocações ao Projeto, o
mesmo foi encaminhado a votação após o intervalo.  Foi concedido
intervalo regimental. Reiniciada a Sessão foi colocado em votação o
Projeto de Lei nº 001/2014, acrescido pela Emenda Modificativa nº
001/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 020/2014, que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi colocado em votação o
Projeto de Lei nº 021/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 023/2014,
que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
colocado em votação o Projeto de Lei nº 024/2014, que foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi colocado em votação o
Projeto de Lei nº 025/2014, que foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi solicitada a leitura dos Projetos nºs 26/2014, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante
quatro mil reais e que concede Subvenção Social ao CTG Pousada das
Carretas, e dá outras providências e a leitura dos pareceres. Colocado
em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries disse que os projetos
colocou que o projeto vinte e seis abre o crédito suplementar no montante
de quatro mil reais e o vinte e sete concede subvenção no valor de dois
mil reais para o CTG Pousada das Carretas e ao CTG Herança Gaudéria,
sendo que os recursos seriam do Legislativo Municipal. O vereador João
Odilar Nunes colocou ser favorável aos projetos que estariam
beneficiando as duas entidades e que como já foi colocado antes que
muito bem representam o município com a divulgação. Como não houve
mais colocações o presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
26/2014 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 027/2014 foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do projeto e
Lei nº 028/2014, que autoriza a cessão real de uso imóvel público que



específica, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto autoriza
a cessão de uso do terreno por vinte anos para a APPATI, sendo que os
recursos são do Governo Estadual para a construção de um pavilhão e
posteriormente a instalação de uma câmara fria. Disse ainda que é de
grande importância a doação da referida área por entender que este
projeto vinha beneficiar a todos. O vereador solicitou para que fosse
suspensa a sessão para verificação correta do nome da entidade. Foi
suspensa e reiniciado em seguida onde foi solicitada ao presidente que
colocasse em votação uma emenda verbal retificando o nome da
associação, pois estaria digitado erroneamente. O presidente colocou em
votação a emenda retificadora para que fosse alterado o nome no projeto
para Associação de Pequenos Produtores de Arroio do Tigre. Colocado
em votação foi aprovada por oito votos a zero. O vereador Leomar
agradeceu ao presidente e solicitou aos colegas pela aprovação da
proposta. A vereadora Viviane Mergem colocou que o vereador Leomar
expôs muito bem o funcionamento da associação e com isso haverá uma
diversificação dentro da propriedade e para que não fique apenas no
monocultura do tabaco, disse a vereadora. Colocou ainda que esta
cessão de uso seria um incentivo aos produtores. A vereadora finalizou
dizendo que a entidade é composta por dezoito sócios, residentes em
diversas localidades do município e que produzem diversos
hortifrutigranjeiros, trabalha com avicultura, apicultura e onde a câmara
fria irá auxiliar na conservação dos alimentos, sendo que a associação
ainda atua na merenda escolar. O vereador Flamir Schneider colocou que
seria favorável a projeto devido a sua importância, onde a diversificação
na propriedade é de grande valia e finalizou dizendo que seria importante
para os produtores e município mais está instalação. Como não houve
mais colocações o presidente colocou em votação o referido projeto que
foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Por fim foi feita
a leitura do Projeto de Lei nº 029/2014, que concede Subvenção Social
ao CTG Herança Gaudéria, e dá outras providências e a leitura do
parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador Leomar
Guerino Fiúza disse que o projeto dispensava maiores apresentações,
pois tratava de um repasse do município ao CTG Herança Gaudéria nos
mesmos termos dos projetos já aprovados anteriormente. Finalizou
parabenizando a patronagem da entidade pelo ótimo trabalho
desenvolvido e pelo sucesso alcançado. Como não houve mais
colocações o presidente colocou em votação o projeto que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente
convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para ocupar a Tribuna.
“Senhor presidente Marcos Pasa, demais colegas vereadores, senhor



Prefeito Gilberto, primeira dama, Ângela. É uma satisfação hoje ter vocês
aqui presentes conosco, secretária Denize  vejo também o secretário da
agricultura Nilson Sérgio Schneider, o Cláudio Freitas secretário de obras,
 representantes do CTG Pousada das Carretas, Chefe do Escritório da
Emater  Elder  Dalpra, técnico  agrícola  Márcio  Alves  também da 
Emater, patrão do CTG Herança Gaudéria, Gilson Naue  e demais
pessoas aqui presentes. Estou vindo até a tribuna hoje para fazer um
apelo a administração em especial a secretária de obras, pois fui
procurada por  vários agricultores do quarto distrito que envolve as
localidades  de Vila Progresso, Linha Paleta, Linha São Pedro e Linha
São José, antigamente era o quinto distrito hoje  ocorreu algumas
mudanças  e ele é o  quarto distrito, estes agricultores estão preocupados
e muito, indignados  com as condições que se encontram as estradas em
geral  conforme levantamento feito no quarto distrito tem uma
produtividade expressiva em nosso município  sendo essa safra de grãos,
leite, tabaco e suínos está se  aproximando  da colheita da soja e essa
devido  a área privilegiada do quarto distrito se recorde nesse ano de dois
mil e quatorze ela ira aproximar-se de cerca de trezentos e quarenta e
oito mil sacas que terão que ser escoadas  pelas estradas, chegando as
cooperativas ou postos de recebimentos, para vocês terem conhecimento
no ano de dois mil e treze  apenas no quarto distrito foram adquiridos
quatro máquinas colheitadeiras  ultrapassando os dois milhões de reais,
portanto então contamos com o quarto distrito com mais de quinze
colheitadeiras de alta qualidade e tecnologia, os tratores agrícolas
ultrapassam a marca dos trezentos e cinquenta e eu ainda não estou
fazendo referencia do ano de dois mil e quatorze, mas tenho
conhecimento de agricultores do quarto distrito que durante  a Expodireto 
adquirirão máquinas  de grande porte que irão trafegar pelas nossas
estradas. O que não entendemos é a forma em que são feitas as 
recuperações  das  estradas , algumas são recuperadas e outras na
mesma localidade, nas mesmas condições são deixada para  trás,
ocasionando  então indignação dos agricultores e muitas são
recuperadas em poucos dias e logo estão novamente em estado critico,
acho que a secretária de obras deveria rever a forma de trabalho e se
empenhar mais pelo que vemos temos muitos caciques e pouco índios
então conforme as reivindicações  dos agricultores que sejam dadas
condições para que eles possam  trafegar  com  seus automóveis, seus
maquinários, e que o escoamento das produções sejam feitos com
condições que eles merecem em respeito aos setenta e quatro milhões
quatrocentos  e trinta e nove mil  e seiscentos  reais do quarto distrito do
cento e noventa  milhões valor bruto de produtos do nosso município,
então esses são dados aproximados da safra de dois mil e treze e dois



mil e quatorze. Outro assunto também  que eu estive conversando  e
outra oportunidade com dirigentes da  Cotriel  e ficamos entristecidos que
por varias oportunidades eles conversaram com o secretario de obras 
pois eles necessitam de uma maquina e uma carga de terra para colocar
no pátio da unidade  e não foram atendidas  então isso demonstra  a  não
valorização  da unidade de recebimento Cotriel e aqui em Arroio do Tigre
ela tem muita importância para nossos agricultores. Hoje também se
encontra  prestigiando essa sessão o senhor Arno Westphal, muito
obrigado senhor Arno por estar presente aqui, em outra  oportunidade eu
havia feito uma indicação para recuperação da estrada que passa em
frente a sua residência  fui criticada por o vereador Delmar Schanne, pela
forma em que a indicação foi redigida mas de qualquer maneira errada ou
certa que também não vem ao caso, mas acontece que ate hoje a
estrada não foi recuperada, e segundo seu Arno ela já parece ter sido
estrada algum dia, então assim essas reivindicação são feita por vários
agricultores e de repente  vocês  estão pensando  há isso é só do partido
da Viviane, do Partido Progressista que é  oposição, não  ai vocês estão
enganados  porque são de muitos agricultores de diferentes partidos
políticos e que querem uma condição  melhor para escoar sua produção
e para ter acesso com seus automóveis que hoje em dia todo mundo
sabe que lá no interior existe muitos  agricultores tem carro do ano, então 
os agricultores  pedem  as  estradas  em  condições e que quando sejam
feitas  as recuperações das estradas  que não  sejam  feitas  só nas 
gerais, que as vezes como no caso de linha paleta tem algumas entradas
que dão acesso a duas ou três propriedades  e as vezes elas são
deixadas para trás  e é essas que  em especial eu falo hoje em essas
entradas que dão acesso a duas, ou três ou quatro, propriedades que
parecem ter um trecho pequeno mas também são muito importante para
o trafego dos seus automóveis dos seus maquinários, então era isso
muito obrigado”. O presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza
para ocupar o espaço. “inicialmente quero cumprimentar o Presidente 
desta Casa,  vereador  Marcos, demais vereadores, cumprimentar 
também  a servidora  Marli Machado que ta  se incorporando  ao quadro
de  funcionários desta Casa, o Assessor Jurídico, comunidade aqui
presente em especial  as boas vindas ao nosso prefeito  Gilberto, aos
Secretários  que  aqui também se fazem presente e dizer que é uma
honra ter vocês aqui com nós. O que me trás nesta Tribuna são dois ou
três fatos primeiro lugar quero parabenizar os associados da Associação
de Pequenos Produtores que agora a pouco foi aprovado o projeto que
cede área  para eles construir a câmara, a tão sonhada câmara fria. Mas
antes quero esclarecer aqui algumas coisas, hoje de tarde quando nos
tivemos reuniões eu fui um dos vereadores ciente da necessidade da



aprovação desse projeto tava ciente  porque  por varias vezes  o diretor
da agricultura o Jesualdo Priano  havia comentado comigo ai tentei
buscar informação a respeito disso o que eu não acho justo as vezes
quando a gente faz  algumas perguntas  tentando de uma certa forma
conseguir  aqui defender melhor o projeto a gente seja  encarado como 
de repente  alguém  que quer destorcer ou  que  quer negar alguma coisa
para uns  então também foi indagado hoje  a tardinha que eu para deixar
de manha e parar de fazer perguntas e aprovar logo o projeto   eu quero
dizer  vocês  e para todas as pessoas que estão aqui se tivesse me
respondido todas as questões eu não  precisaria ter ido  perguntar como
era o nome da associação, então as vezes as questões, as perguntas se
fazem necessário para que seja  bem esclarecido, para não ter distorções
 quanto a esses projetos quando eles chegam aqui  então eu era
totalmente favorável e ainda sou favorável a esses projetos que são, mas
só o que me indigna é a maneira de entendimento que as pessoas tem
com a gente. Segundo fato é quanto a indicação feita pelo senhor
vereador João Odilar Nunes, que pede a recuperação da estrada em
frente a minha propriedade por que tem poucos moradores e a estrada foi
feito uma indicação pedindo para que se faça  então seu vereador e
demais munícipes que aqui se fazem presente eu quero dizer assim o
que aquela estrada havia sido pedido para ser recuperada a mais de
quinze dias, mas eu tenho entendimento quanto munícipes e quanto
vereador, e olha  e digo que teria o mesmo entendimento se seria
oposição  mas como sou da situação o atendimento fica bem mais fácil
ainda muitas coisas as vezes não acontecem, não por causa do prefeito,
dos secretários  eu quero dizer assim o hoje chegou mais uma patrola  eu
tenho certeza em poucos dias  nos poderemos  estar recuperando e ai
junto com isso eu quero pegar o terceiro fato que a Viviane comenta que
não sabe como é que é a forma que é trabalhado , daqui para frente
vereadora  você pode  cobrar a forma da maneira que você venha querer
cobrar  porque é seu dever é sua obrigação , só o que vale lembrar a
comunidade  também que esta aqui presente  que esta tão sonhada
patrola não chegou ate agora devido as varias falcatruas, falcatruas que
foram feitas na  administração passada  e a prefeitura  ate a poucos dias
se encontrava no CADIM  se os vereadores não sabe o que é CADIM  e a
comunidade   também pode ter um entendimento ai a prefeitura pagou
para uma empreiteira a administração passada para uma empreiteira
fazer quarenta e oito ou quarenta e seis banheiros se não me falhe a
memória mas não vem ao caso e não foi executado praticamente
nenhum, isso sim vereadora causa indignação isso são duzentos e
cinquenta mil reais que daqui a uns dias a prefeitura vai ter que prestar
contas disso e aonde que foi o dinheiro ninguém sabe aonde que foi os



banheiros ninguém sabe, por isso que não vem as máquinas as retro
escavadeiras por isso que não vem outros equipamentos que dependem
que a prefeitura adquira e essa patrola não veio, não tinha vindo antes
por causa disso você mesmo é sabedora os outros vereadores também
são sabedores que esse projeto passou por essa casa por meados de
abril  se eu não me engano do ano passado para a compra dessa patrola 
isso sim deve nos causar indignação,mas quanto as estradas você pode
ter certeza de que daqui pra frente eu acho que vai ser sanados os
problemas porque deveriam ter também essa indignação quanto a
compra de equipamentos  que não foram feitos durante a administração
passada isto também nos causa indignação então eu tive a informação
hoje por parte do executivo que as duas retro escavadeiras vieram do
recurso do MAPA estão sendo entregadas se tudo ocorrer certo semana 
que vem um pouco mais e ai eu tenho quase certeza que iremos sanar os
problemas que tem na secretaria de obras eu não digo como problemas
eu já digo como falta de máquinas. Meu muito obrigado”. O Presidente da
Casa convidou o vereador Delmar Schanne para ocupar a Tribuna.
“Senhor presidente senhores vereadores, senhor prefeito municipal,
Gilberto Rathke, a primeira dama, Ângela o qual de imediato já
parabenizo pela segunda patrola que foi descarregada aqui na frente,
parabéns prefeito pelo trabalho que  tem feito nos honra muito e falo isso
de coração ter o senhor na frente do Executivo Municipal já aproveito o
momento para poder dar algumas explicações a vereadora Viviane que
por sinal está muito bem informada apesar que Arroio do Tigre é um
município muito trabalhador todo o município não somente o quarto
distrito todos  são merecedores de estradas então Arroio do Tigre é o
celeiro do centro serra devido a todos os distritos aproveito a
oportunidade Viviane antes de cumprimentar os demais queria responder
que essas estradas talvez não são feitas e que você que é tão boa de
números pelo que eu vi você deveria ter dito para a comunidade quantas
máquinas foram adquiridas no mandato do prefeito passado, quantas
patrolas, quantas retroescavadeiras, quantos caminhões e muito fácil vir
aqui falar nós um pouquinho mais de quatorze meses deste Prefeito que
aqui está adquiriu duas patrolas, tem uma retro e já tem um caminhão
aqui, mesmo estando no CADIM como você disseste fechando falcatrua
do mandato passado mesmo assim parabéns Doutor, parabéns prefeito
foi para isso que nós trabalhamos pro Senhor por isso. Aproveito também
a oportunidade e quero ler mais uma vez talvez pela terceira ou quarta
vez a indicação feita pelos vereadores da bancada do PP no dia dez de
fevereiro se vocês quiserem entender entendam eu entendi de um
jeito.”Os vereadores que as subscrevem em conformidade com as
disposições regimentais e com a concordância  dos demais colegas,



INDICAM ao Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação seja feita a recuperação da estrada na localidade de Vila
Progresso, mais precisamente em frente a propriedade de Arno
Westphalen. Essa foi minha indignação acho  que não tem que fazer
estrada só na frente de uma propriedade e você se fez de não querer
entender expliquei na sessão passada achei que já tínhamos entendido
hoje você tirou para zombar de mim e dizendo que eu estava criticando
mas eu não estava criticando estava dizendo que todos precisam de
estradas como você acabou de dizer a pouco então vereadora as suas
intenções muitas vezes não são das melhores por isso talvez essa
concordância da casa não pode existir contigo então gostaria que você
fizesse realmente  o uso de sua memória  e passasse para a comunidade
quantos maquinários foram adquiridos  então  pode ter certeza que essa
administração com toda certeza vai fazer  o que outra vez já fez e seguir
fazendo e para todos na medido do possível  na medida que deus quiser
e ele quer vai ser uma administração exemplar pra todos aproveito a
oportunidade também e não poderia deixar passar de falar da indicação
que fiz hoje onde a pouco eu conversava com o vereador  Flamir
trocávamos  uma idéia onde   pedi senhor prefeito demais secretários  
que aqui estão  comunidade enfim que nos assiste a fosse criado o fundo
de pavimentação senhor prefeito , pois vejam bem no momento que
tivermos cem, duzentos, trezentos  mil reais  inclusive tem  duzentos e
cinquenta mil reais do vereador  Tigrinho  que esta pipocando ai  né 
Tigrinho  com certeza  esta chegando na nossa casa parabéns Tigrinho,
criando esse fundo  prefeito a gente pode colocar esse valor todo numa 
conta só no momento vai fazendo a rua calçada que  as pessoas vão
pagando o dinheiro fica no fundo e vai calçando outras ruas com o
mesmo dinheiro e essa e uma das idéias claro que precisa ter outras
atenções como por exemplo as pessoas carentes dos bairros  algumas
pessoas tem condições de pagar outras não tem , é então gostaria  que o
senhor olhasse com bons olhos, essa indicação que esse vereador  fez  
assim como a indicação passada que eu pedi que fosse  visto a
possibilidade das gestantes passar de quatro para seis meses e desse
uma olhado com carinho porque todos os vereadores foram favoráveis e
aprovaram e acredito que essa indicação também ela é feita e os
vereadores conforme conversei com o Flamir que também que  uma parte
das palavra  me ajudar para fazer esse projeto de lei, então Flamir  me
pediste a palavra no intervalo  ta concedida para falar sobre a indicação.
O vereador passou a palavra ao colega Flamir que disse “Senhor
presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, Prefeito
Municipal, Primeira Dama, Secretários, essa indicação que o vereador
Delmar esta trazendo  a essa Casa hoje já é um sonho Delmar meu



particularmente a muito tempo que o município tivesse esse fundo
municipal de pavimentação a gente já ouve falar em vários municípios
que já criaram esse fundo municipal porque hoje os vereadores o prefeito
buscam recursos em Brasília conseguem o recurso de pavimentação as
pessoas são beneficiadas pagam a contra partida para o município mas
isso entra sempre no livre e lá no livre é usado para todos os fins nos com
essa indicação, nos queremos que seja criado o fundo com uma conta
especifica  para que esse recurso fique nesse fundo, e só seja usado
para pavimentação em bairros em ruas distritos, porque nos entendemos
que com isso nos vamos avançar e muito na questão de pavimentação e
condições de trafico no nosso  município, Delmar além de criar o fundo
municipal de pavimentação que essa indicação vai ao executivo eu ia
sugerir que até junto com o fundo se criasse um conselho gestor desse
fundo, com entidades, com a Câmara, com o Executivo todo mundo
administrasse esse fundo municipal, porque no momento que nós tiver,
Tigrinho, duzentos e cinquenta mil, quinhentos mil, um milhão de reais vai
ser um fundo, sem fundo, não vai ser um fundo sem fundo porque
automaticamente o recurso vai entrar no fundo e vai ser aplicado em
pavimentação para outras famílias que vão devolver esse recurso pro
fundo e com isso nós vamos em breve em pouco tempo com certeza 
pavimentar muitas ruas e muitos distritos ai”. O vereador Delmar
continuou seu pronunciamento. “Obrigado Flamir tenho certeza que a tua
experiência do mandato passado  pode ajudar muito na criação desse
fundo e vai servir  muito  para a administração que é de todos quero
também aproveitar essa oportunidade e agradecer o diretor dessa casa
Jerson, o engenheiro da administração, Gustavo Costa os quais semana
passada estiveram comigo em uma reunião em Linha Barrinha no qual
destinamos duzentos mil reais referente a emenda parlamentar do
deputado Sérgio Moraes e do Marcelo, com  ajuda do Marcelo adotamos
para aquela comunidade juntamente  com  o Prefeito, o qual me deu o
aval para fazer esse trabalho, então obrigado servidores, ao presidente
que  se deu o carro e o servidor para me acompanhar e tenho certeza
senhor prefeito que nos próximos dias estaremos reunidos com o
Taquaral, conversei a pouco com o vereador Ademir e faremos uma
parceria temos duzentos mil reais na mão desse deputado e com certeza
aquela localidade esta grata de conseguir  terminar o ginásio daquela
localidade, então sem duvida nenhuma faremos esse trabalho nos
próximos dias, gostaria também de dizer  ao nosso presidente talvez  a
imprensa escrita e falada, achei muito importante quando foram 
disponibilizado por via da imprensa as diárias dos vereadores a gente
sabe que no Portal de Transparência  consta  todas as diárias para onde
que foram e no qual quero parabenizar  novamente  nosso diretor Jerson 



que tem alimentado o portal que ta sempre em dia  bem alimentado,
quem quiser acessar o site da Câmara Arroio do Tigre, acesse esta lá
todas as movimentações dos vereadores. Gostaria também senhor
presidente não sei se foi de intenção dessa Casa ou foi de intermédio  da
imprensa que também fosse repassado para imprensa os recursos
buscados pelos vereadores no ano de dois mil e treze, todos os
vereadores dessa Casa como passaram as diárias que passem os
recursos também. O presidente solicitou um aparte. “não, dessa Casa
não saiu informação deve ter sido colhida inclusive  pela divulgação da
imprensa e do próprio Portal de Transparência. O vereador Delmar
prosseguiu “ta, então eu gostaria que fosse repassado que fosse iniciativa
dessa Casa que fosse repassado os recursos buscados pelos vereadores
no ano de dois mil e treze onde que poderia reforçar dizendo  que este
vos fala buscou seiscentos e cinquenta mil reais só no ano  passado
então gostaria que fosse também que a imprensa tivesse um pouquinho
de consciência  com os vereadores e também publicasse o valor que foi
buscado, aproveito a oportunidade para desejar as vereadores da
bancada progressista que estarão viajando a Brasília  amanha  muito
sucesso vão atrás dos sonhos de vocês vão, atrás dos sonhos da
comunidade tenho certeza que pela competência que vocês quatro tem
vocês vão trazer mais recursos para nossa comunidade Arroiotigrense,
boa viagem, sucesso  na viagem e que ele traga bons frutos para nós,
muito obrigado”. O presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa
não tendo mais nada a tratar marcou a próxima Sessão Ordinária para o
dia vinte e quatro de março e encerrou a reunião em nome de Deus.


