1325ª Sessão Ordinária
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, Sidnei Schmidt, Evaldir Jacob Dries, João Odilar Nunes e a
vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão o presidente
convidou a suplente de vereadora Sidônia Saionara Haas Jahn para tomar
posse na vaga do colega Evaldir Jacob Dries. Convidou a mesma para
entregar cópia do diploma e da declaração de renda e de bens e solicitou que
se aproximasse e repetisse com ele as seguintes palavras: “prometo exercer
com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Lei e promovendo o
bem geral do Município”. Após declarou empossada a colega vereadora e
convidou-a ocupar seu lugar. Convidou a vereadora Sidônia para efetuar a
leitura bíblica. Em seguida o presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em
votação a Ata Milésima Trecentésima Vigésima Quarta foi aprovada por
unanimidade. O presidente da Casa solicitou ao diretor a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido convite da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santo Antônio para celebração em homenagem às Mães no dia
oito de maio às dezessete horas e trinta minutos na igreja da comunidade de
Taboãozinho; Convite para almoço e tarde festiva da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vitalino Muniz no dia trinta e maio nas dependências da
Comunidade Nossa Senhora dos navegantes de Sitio Novo; Oficio do
Executivo Municipal encaminhando cópia da Lei Orçamentária Anual para o
exercício de dois mil e quinze; ofícios do Executivo Municipal encaminhando os
seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 041/2015, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de vinte e seis mil reais;
Projeto de Lei nº 042/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de dois mil reais; Projeto de Lei nº 043/2015, que
concede Subvenção Social ao CTG Herança Gaudéria, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 044/2015, que autoriza o Poder Executivo a
incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito
Especial no montante de duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e
cinquenta reais; Projeto de Lei nº 045/2015, que autoriza o Poder Executivo a

incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito
Especial no montante de duzentos e cinquenta mil e novecentos reais; Projeto
de Lei nº 046/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de trezentos e cinquenta e sete mil cento e quarenta e dois reais e
oitenta e seis centavos; projeto de Lei nº 047/2015, que autoriza o Poder
Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
abrir Crédito Especial no montante de duzentos e cinquenta mil reais; Projeto
de Lei nº 048/2015, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no
montante de duzentos e cinquenta mil reais; Projeto de Lei nº 046/2015 que
autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de seiscentos e sessenta e
seis mil reais; Projeto de Lei nº 050/2015, que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Suplementar no montante de R$ seis mil e oitocentos reais e
Projeto de Lei nº 051/2015, que concede revisão geral e aumento real dos
vencimentos aos servidores, professores, dos proventos aos aposentados e
das pensões, com base no artigo trinta e sete, inciso X, da Constituição federal
e dá outras providências; por fim foi lido oficio do Executivo solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 040/2015, que concede revisão geral e aumento
real dos vencimentos aos servidores, professores, dos proventos aos
aposentados e das pensões, com base no artigo trinta e sete, inciso X, da
Constituição federal e dá outras providências. Ordem do Dia: Indicação nº
012/2015; Indicação nº 013/2015; Indicação nº 014/2015; Indicação nº
015/2015; Projeto de Lei nº 025/2015; Projeto de Lei nº 029/2015, Projeto de
Lei nº 039/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse colocada em
deliberação do Plenário a inclusão na Ordem do Dia dos Projetos nº 041/2015,
042/2015, 043/2015, 044/2015, 045/2015, 046/2015, 047/2015, 048/2015,
049/2015, 050/2015 e 051/2015 e os Projetos Legislativos nº 002/2015,
003/2015 e 004/2015. Colocado em votação as inclusões, foram aprovadas por
unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 012/2015, de autoria da
vereadora Viviane Redin Mergen reapresentando solicitação para construção
de redutores de velocidade na localidade de Vila Progresso. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina seria
encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 013/2015, de autoria
do vereador Sidnei Schmidt indicando que seja feito o conserto dos passeios

públicos nas ruas localizadas no centro da cidade e o fechamento de um poço
negro na residência de Lauri de Lima no acesso ao Morro da lentilha e a
colocação de canos de bueiro, onde o munícipe se compromete na aquisição
dos materiais. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento
Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação
nº 014/2015, de autoria do vereador Sidnei Schmidt solicitando que fosse feito
o conserto da iluminação pública na cidade, e principalmente nas Ruas Julio
Brixner e Costa e Silva. Após a leitura o Presidente colocou que conforme
Regimento Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi
solicitada a leitura da Indicação nº 015/2015, de autoria do vereador Flamir
Schneider indicando que seja concluída a canalização no Bairro Getulio Vargas
devido ao mau cheiro no local. Após a leitura o Presidente colocou que
conforme Regimento Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo.
Foi lido o Projeto de Lei nº 025/2015, que concede Subvenção Social a
AJURATI – Associação de Jovens Rurais de Arroio do Tigre, e dá outras
providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão a vereadora
Viviane Redin Mergen relatou que a expectativa da diretoria da entidade seria
pela retirada do projeto e encaminhamento de outro com outro valor, pois os
últimos repasses anuais teriam sido de seis mil reais e não cinco como
constava. Disse ainda que seriam dezessete grupos, perfazendo um total de
um mil e oitocentos atletas e o público no último evento teria sido superior a
quinze mil pessoas e pediu pela aprovação do repasse. O vereador Sidnei
Schmidt questionou o repasse do valor, pois no seu entender o valor repassado
a outras entidades seriam muito próximo. Colocou ainda que o valor repassado
seria de aproximadamente duzentos e noventa e cinco reais por grupo de
jovem. Finalizou dizendo que o valor seria insignificante e que para o próximo
ano o Executivo estudasse a possibilidade de dobrar o valor de repasse. O
vereador Delmar Schanne resaltou a presença da ex-vereadora Celsi
Teichmann, ex-prefeito João Dalci e vereador Dries. Colocou ainda que a
Administração estaria fazendo o possível, pois todos eram conhecedores da
crise no país. Disse que todos saberiam das dificuldades da agricultura, que os
grupos seriam merecedores e da importância do evento ao município, mas que
o Executivo estaria ajudando de outras formas e pediu pela aprovação. O
vereador Flamir Schneider colocou que seria favorável e em tempo de crise
onde tudo estaria sendo corrigido, o valor que teria uma grande importância
não foi, mas disse que entenderia as razões e saberia da importância deste

montante na ajuda no evento. Como não houve mais colocações o projeto foi
encaminhado a votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 029/2015, que autoriza a contratação emergencial de profissionais para
atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm, relator
do Projeto disse que tratava da contratação emergencial de profissionais para
as escolas municipais, pois com isso dariam o mínimo de conhecimento as
crianças sobre informática. Como não houve mais manifestações sobre o
projeto, o presidente encaminhou a votação após o intervalo. Foi solicitada a
leitura do Projeto de Lei nº 039/2015, que autoriza o Município a firmar Termo
de Cessão por Comodato de bem móvel com a Associação dos Pequenos
Agricultores de Arroio do Tigre, APATI e dá outras providências. Colocado em
discussão a vereadora Viviane Redin Mergen relatora do projeto disse que o
projeto tratava da concessão por comodato de um caminhão zero km a
entidade para ser no recolhimento de produtos da agricultura familiar e com
isso iria beneficiar em muitos os agricultores que buscam a diversificação das
propriedades. O vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que a vários anos
estariam pleiteado a aquisição do bem e como os recursos federais viriam
apenas para entes municipais, o valor foi repassado ao município que fez a
aquisição e neste momento estaria sendo repassado a Associação por meio de
Termo de Comodato pelo prazo de vinte anos, conforme sumulas que aprovam
este período. Apresentou vários benefícios em que a entidade amparou os
produtores rurais do município, como na distribuição de sementes de milho e
na aquisição de feijão para CONAB. O vereador Flamir Schneider colocou ser
favorável ao projeto e disse que o beneficio da concessão do veículo seria de
grande importância aos pequenos agricultores, trazendo várias alternativas de
renda. O vereador Delmar Schanne salientou a parceria entre a entidade e a
Administração Municipal, onde a diretoria estaria preocupada com o bem estar
dos pequenos agricultores, assim como o trabalho dos vereadores que sempre
estariam buscando verbas e condições para a agricultura do município. O
vereador Sidnei Schmidt colocou que teria uma duvida sobre quando da
extinção da entidade quem ficaria de responsável do veículo. O vereador
Leomar respondeu que conforma artigo do projeto ficaria a cargo do Executivo
fiscalizar o uso do veículo e que na dissolvência da entidade ficaria o bem ao
Município. Como não houve mais manifestações o projeto foi encaminhado a
votação após o intervalo. O presidente agradeceu a presença da ex-vereadora,

do ex-prefeito, do Presidente do PMDB, Lourivaldo Wendt, do presidente da
AJURATI, Carlos da Silva e demais presidentes de grupos de jovens do interior
do município. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o
presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 025/2015 que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto
de Lei nº 029/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 039/2015, que foi aprovado
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto
de Lei Legislativo nº 002/2015, que concede revisão geral e aumento real dos
vencimentos dos servidores do Poder legislativo Municipal, com base no artigo
trinta e sete, inciso x, da Constituição Federal, e dá outras providências e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider disse
que o projeto seria de origem da Mesa Diretora e visava corrigir os
vencimentos dos servidores da Casa em dez por cento, sendo sete vírgula zero
dois por cento de reposição salarial e dois vírgula noventa e oito por cento de
aumento real baseados nos índices da IPC, IPCA, INPC e IGPM no período de
abril de dois mil quatorze a março de dois mil e quinze. O vereador Sidnei
Schmidt parabenizou os integrantes da Mesa pela iniciativa do projeto que visa
corrigir a defasagem, pois todos seriam sabedores dos sérios problemas que a
defasagem trás ao salário do servidor. O presidente colocou que o índice seria
aquele que o Poder Legislativo poderia oferecer neste ano e que também
prezava pelos vencimentos dos servidores. Foi lido Projeto de Lei nº 003/2015,
que concede aos exercentes de mandato eletivo de vereadores, a revisão geral
dos subsídios com base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá
outras providências. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm disse
que o projeto seria de reposição dos subsídios dos vereadores e da verba de
representação para o presidente da Casa com base na média dos índices
oficiais apurados no período de abril de dois mil quatorze a março de dois mil
quinze. Como não houve mais colocações o Projeto foi à votação onde foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido o projeto nº
050/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de seis mil e oitocentos reais e a leitura do parecer. Colocado em
discussão a vereadora Viviane disse que o projeto visava a suplementação de
valores para a Secretaria de Saúde, sendo retirados os valores da reserva de
contingência para pagamento de médico que trabalhou nos postos de saúde do
interior e da sede. O vereador Delmar Schanne disse que seria para

pagamento de médico obstetra por RPA, devido a não aprovação antes de
projeto de contratação emergencial dos médicos pela Casa Como não houve
mais colocações o Projeto foi à votação onde foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Por fim foi solicitada a leitura do Projeto de Lei
nº 051/2015, que concede revisão geral e aumento real dos vencimentos aos
servidores, professores, dos proventos aos aposentados e das pensões, com
base no artigo trinta e sete, inciso X, da Constituição federal e dá outras
providências. Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider disse que o
projeto encaminhando a Casa tratava da reposição de valores dos vencimentos
dos servidores do Executivo no valor de sete vírgula zero dois por cento,
baseados na média nos índices oficiais e também reajuste dos vencimentos
dos professores em treze vírgula zero um por cento, sendo que este último é
fixado pelo Governo através de Lei Federal. Colocou ainda que os servidores e
o próprio Sindicato estariam reivindicando um reajuste maior, mas que está
Administração estaria mais uma vez apenas repondo as perdas, sem aumento
real como foi o caso dos servidores do Legislativo. Explicou ainda que os
vencimentos dos professores foi fixado em um mil novecentos e dezessete
reais para quarenta horas e como no município seriam vinte e duas horas o
Executivo chegou ao valor de um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois
centavos. O vereador Sidnei Schmidt disse que com a retirada do projeto nº
040/2015 e o encaminhamento do projeto nº 051 apenas a troca dos índices e
não houve a retificação do parágrafo único do artigo segundo, pois segundo o
vereador obteve informações que a folha de pagamento do executivo já teria
sido rodada e com isso ficaria este equivoco, onde constava que em abril seria
paga a diferença de janeiro e assim por diante, e como a folha já teria sido
gerada não teria como pagar este reajuste. Finalizou colocando que este mês
os servidores e professores não receberam o reajuste e ficaria esta duvida. O
vereador Delmar Schanne colocou que seria a média dos índices oficiais e que
a folha já teria sido gerada. Quanto à questão dos professores colocou que a
lei teria que ser retificada sim e que os vencimentos seriam pagos em maio e
lamentou o valor padrão de referência do município ser tão baixo, chegando
com este aumento a quinhentos e vinte e dois reais, sendo que muitos teriam
que ser complementados com valores para receberem o mínimo nacional.
Disse que foi criado o vale alimentação já cm o intuito de dar maior ganho ao
trabalhador, mas que saberia que este valor não contava na hora da
aposentadoria do servidor. Finalizou dizendo que o percentual seria aquilo que

o governo poderia oferecer no momento e que a Casa seria mais enxuta e com
isso poderia conceder um aumento real aos seus servidores. O vereador Sidnei
Schmidt disse que o Executivo teria que enxugar os gastos para poder oferecer
um reajuste digno aos servidores, diminuindo a defasagem salarial. O vereador
Flamir Schneider disse que o reajuste seria em cima do básico que hoje estaria
em torno de quatrocentos e oitenta e oito reais e este passaria a quinhentos e
vinte e dois reais e cinquenta e três centavos. Quanto ao artigo segundo
questionou sobre o pagamento do reajuste aos professores no mês abril e que
caberia ao Executivo enviar esclarecimento sobre qual o mês que efetuaria o
devido pagamento. O vereador Sidnei sugeriu que fosse oficiada a
Administração para encaminhasse a resposta sobre o sugerido. O presidente
prorrogou a Sessão por até mais uma hora. O vereador Delmar Schanne disse
que o vale alimentação teria sido criado com a intenção de suprir esta
defasagem e que o valor não impactava na folha de pagamento, onde
aproximadamente onze por cento seria de aposentados e pensões. Colocado
em votação a vereadora Viviane Redin Mergen solicitou vistas ao projeto. O
presidente colocou em deliberação do plenário o pedido que foi aceito por
unanimidade. Tribuna. O presidente convidou o vereador Flamir Schneider para
manifestar-se. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras,
comunidade que nos assiste. Venho usar a tribuna está noite para fazer alguns
questionamentos e esclarecimentos que o executivo poderá fornecer a esse
vereador, a comunidade e aos demais vereadores. Primeiro ponto que eu
gostaria de colocar é referente ao funcionamento da carteira de trabalho aqui
no nosso município, recebi muitas reclamações de trabalhadores desse
município, que não estaria fornecendo esse serviço que confecciona as
carteiras de trabalho, nesse município, orientando os nossos trabalhadores a
seguir, a procurar a Prefeitura de Sobradinho, ai o pessoal de Sobradinho me
questionou, alguns servidores de Sobradinho, questionando o porquê não
estavam mais sendo feitas as carteiras de trabalho aqui no município, qual o
motivo disso? Porque várias e várias pessoas do nosso município teriam se
deslocado, estão se deslocando para Sobradinho para fazer esse documento e
lá esperando por muito tempo, porque Sobradinho atende outros municípios e
além desses outros municípios agora Arroio do Tigre. Então a gente gostaria
que o executivo informasse qual o motivo de que não são feitas mais as
carteiras de trabalho ou se foi um período o que está acontecendo que essas
pessoas tem que se deslocar a Sobradinho onde tem gastos, onde tem fila de

espera e muitas vezes o dinheirinho do nosso município fica em Sobradinho, o
pessoal vai para lá e tem gastos com alimentação, transporte então em cima
desse questionamento a gente queria que o executivo nos prestasse
esclarecimento do que está acontecendo, se é falta de funcionário ou o porque
não está sendo feito então as carteiras de trabalho. Outro ponto que me traz a
usar a tribuna aqui é referente aos projetos, inclusive a vereadora Viviane pediu
vistas ao projeto é referente aos funcionários do executivo, os funcionários do
município de Arroio do Tigre, projeto que concede revisão de sete vírgula dois,
a gente questiona mais uma vez que em três anos os funcionários não tiveram
um real de aumento real, de ganho real, a gente questiona encima disso que a
gente foi procurado por moradores desse município muito bravos questionando
o porque aumentou os impostos principalmente o IPTU e outros impostos
desse município, teve um aumento grande e ao mesmo tempo não é dado com
esse aumento, de recursos que o município arrecadou a mais não se dá um
valor digno para os nossos funcionários do município todo mundo sabe que os
funcionários de Arroio do Tigre da prefeitura em alguns cargos recebem o
menor salário da região então tem muitos servidores que trabalham na
prefeitura municipal em algumas categorias recebem o menor salário da região
enquanto o município aumenta a arrecadação, não se aumenta o repasse para
nossos servidores então a gente faz esse questionamento porque nossos
munícipes tem que pagar mais imposto e não é dado esse aumento de imposto
para os nossos funcionários. O último ponto que eu gostaria de questionar é
sobre vamos dizer um empresário de nosso município que vem desde janeiro
batalhando „Tabaco‟ procurando várias vezes o executivo, para que o executivo
pague o aluguel do prédio que ele arrendou onde ele abriu um ateliê na Linha
Limberger onde era a antiga fábrica do Pau Brasil, este empresário, por várias
vezes procurou o executivo e até hoje não teve uma resposta do porque do
executivo, não faz um projeto de subvenção ou de incentivo para essa empresa
esse ateliê do nosso amigo „Tabaco‟ que está aqui hoje e hoje emprega em
torno de dezoito funcionários ou dezesseis funcionários. Então um rapaz que
está começando e a gente gostaria que se dessem subvenções aqui nessa
Casa, se dá incentivos nessa Casa e o porquê desse ateliê até agora não
chegou um projeto aqui para nós vereadores aprovar também incentivo que eu
acho que é importante para o nosso município que está gerando emprego para
dezoito famílias renda para essas famílias que hoje não teriam aonde trabalhar
provavelmente ou muito pouco então em cima disso eu faço esse

questionamento o porquê não se faz esse projeto dando incentivo inclusive o
próprio empresário juntamente com a família que tem o salão lá o lugar onde
está instalado hoje o ateliê inclusive em conversações com o executivo que no
inicio estavam solicitando um valor de aluguel de dois mil e meio por mês em
conversa entre o empresário, a família, o executivo a família cedeu para dois
mil reais o valor do aluguel por mês e mesmo assim a gente a vários dias
inclusive já foi conversado com o secretario da administração que ficou de nos
passar o projeto de incentivo e até hoje não veio até essa Casa, então em cima
disso fica a minha indignação que eu acho que o executivo tinha que olhar com
mais carinho esse pessoal que está se instalando nesse município, tá criando
renda, tá gerando emprego no nosso município, em cima disso fica a minha
indignação, a gente deseja a todos os vereadores uma ótima semana a todos
munícipes também uma excelente semana de trabalho a todos meu muito
obrigado.” O Presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para
pronunciar-se. “Senhor presidente demais colegas e munícipes que ainda se
encontram aqui nessa sessão. Gostaria de iniciar falando do décimo segundo
festmilho que aconteceu na Linha São José e agradecer os colegas que
estiveram presentes o senhor João Odilar Nunes, Tigrinho, o Dries também
esteve lá, agradecer os que estavam presentes o secretário Aldo também
Dorvalino que se fizeram presentes no nosso festival do milho e em nome da
comunidade o nosso muito obrigado. Gostaria de falar sobre a indicação
número zero doze de dois mil e quinze que foi feita por mim na verdade refeita
por mim a qual eu já havia já havia sido encaminhada para o executivo no dia
dez de março então estou refazendo essa indicação que foi uma indicação da
comunidade da Vila Progresso aonde eles fizeram um abaixo assinado que
estava em anexo na primeira indicação pedindo a construção de três redutores
de velocidade na localidade, na parte de estrada de chão ainda não
pavimentada entre a esquina do bar do Cide até o entroncamento da estrada
que vai para as comunidades de Linha São José, Linha São Pedro e Linha
Tamanduá então fiquei bastante chateada porque já se passaram vários dias e
pelo que eu vejo aquele abaixo assinado com inúmeras assinaturas eu acredito
que não vale nada pelo fato que até agora tem sido ignorado e também agora
nem tem tanta necessidade porque tem os quebra molas ao inverso lá mas
amanhã ou depois com certeza vão arrumar a estrada e vai ter necessidade
novamente e como contava no pedido da comunidade que ali tem a duzentos
metros tem uma escola que é a escola La Salle e tem muito trafego de crianças

que caminham ali então deixo novamente a minha indignação e a minha
indicação e com certeza o executivo nos próximos dias vão encaminhar isso
para a comunidade gostaria também de fazer um pedido de repente para o
líder do governo o Schanne para que possa pedir encaminhar para o executivo
do pedido do porque o projeto dissemina não está em andamento aqui no
nosso município porque é um projeto do governo estadual e nós recebemos um
carro onde passou por está Câmara a aprovação desse carro e um botijão de
sêmen e esse carro está parado não sei porque a vários meses então com
certeza os agricultores estão precisando desse trabalho em suas propriedades
preciso falar também um pouquinho sobre hoje no inicio da sessão tivemos
uma presença bastante maciça os presidentes dos dezessete grupos da
AJURATI e viemos aqui para conversar agora com o presidente com o Guegue
dessa casa falando de valores para a nossa olimpíada rural então em setenta e
nove inicio os encontros de jovens rurais de Arroio do Tigre movimento que
mais de trinta anos depois é sinônimo não apenas de saber, sentir, saúde e
servir Mas de identificação e dedicação, garra e paixão dos jovens rurais pelo
esporte, pela entidade e principalmente pela terra onde vivem constituindo
assim a AJURATI então pra quem não sabe dos objetivos da AJURATI
conforme consta na primeira ata a AJURATI tem como finalidade ser uma
entidade educacional filantrópica esportiva e recreativa e sem fins lucrativos
além de coordenar os grupos de jovens do município de Arroio do Tigre que
hoje contamos com dezessete grupos de jovens então com certeza já
conversei com o presidente e nos temos dois projetos na casa desde o inicio
de abril desde seis de abril um projeto de subvenção pra AJURATI de dois mil
reais juntamente com um projeto de subvenção pra APAE então com certeza
agora a gente vai conversar com o presidente da possibilidade de aumentar o
valor da subvenção aqui nessa casa legislativa e eu tenho certeza que todos os
vereadores serão favoráveis a isso tendo em vista que AJURATI o lucro da
olimpíada é dividido entre os dezessete grupos do interior apenas dez por
cento do lucro fica pra AJURATI pra manutenção durante o ano então tem
grupos do interior que sobrevivem o ano todo com esse valor e não
desmerecendo outras entidades que a casa concede o valor da subvenção de
dois mil reais mas nos achamos que a AJURATI merece, merece sim um valor
a mais que esses dois mil reais então com certeza o Ademir vai enviar um
oficio pro executivo pra retirada do projeto e refazer ele e com certeza também
nos precisamos que esses projetos venham separados porque eu não sei

porque até um tempo atrás vinham separados e exatamente esse da AJURATI
veio pra AJURATI e pra APAE eu acho que são subvenções semelhante o
objeto mas eu acho que tem que vir não sei se estão poupando papel ou o que
mas acho que tem que vir os projetos separados até em questão de respeito a
nos aqui. Gostaria de deixar o convite como foi lido aqui no início dessa sessão
convidando a todos para a trigésima terceira olimpíada rural que terá início
agora na quarta-feira dia vinte e nove de abril tendo continuidade até os demais
dias que vai até o dia dois de maio que vai culmina com o nosso baile era isso
então, uma boa noite.” O presidente convidou o vereador Sidnei Schmidt para
ocupar o espaço. “Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, Vereadora
Viviane e hoje com a presença da segunda suplente Sidônia é um prazer te-la
em nossa casa dessa tua alegria eu sinto quando eu assumi trinta dias atrás e
assim eu me despeço e fico muito feliz por você ter assumido e com certeza
você assumiu porque eu estou nessa casa senão com certeza não iriam te
chamar mas fico muito feliz de ter participado esses trinta dias tentando auxiliar
alguns colegas meus, ser útil ao Município e também cumprimentando ao
jurídico, Secretários, Gérson, Pasinha, as funcionárias ao Vereador licenciado
Dries, ex-vereadora dona Celci, que se encontra com nós aqui Presidentes
Sindicato o Alceu, da APAE o seu Genio,da Ajurati o Carlinhos demais
Presidentes do grupos da nossas Juventudes do nosso interir e também não
poderia deixar de cumprimentar o Presidente do meu partido seu Lourival eu
venho nessa tribuna fazer um breve relatório do que eu tentei conquistar,
auxiliar a este Município junto com a Casa Civil aonde eu tive até a
oportunidade de ouvir quando se deslocaram essa semana ou semana
passada que tiveram uma reunião com a Casa Civil o Prefeito a Vice com mais
dois Secretários aonde trataram junto à Casa Civil com o Sargento Mauro com
o qual eu já estava em contato à vários dias mas geralmente quando não se
noticia as coisas sempre vem uns padrinhos querendo levar a criança até o
altar mas eu não sou uma pessoa orgulhosa graças a Deus eu gosto de
trabalhar e progredir junto ao Município assim ficou acertado eu tinha acertado
com o Sargento Mauro de que ele viria a Arroio do Tigre para trazer novamente
uma Minuta de convênio com o Estado referente aos Bombeiros porque
assegurei o curso totalmente gratuito já esteve gente dessa casa usando a
tribuna dizendo do valor que seria se não me falhe a memória um mil e
quinhentos no ano passado para cada integrante para fazer o curso em Porto
Alegre consegui o curso de graça mas deve firmar o convênio com o Estado

qual é o ônus do Município do convênio “o local” infraestrutura o local ainda
poderá ser as mesmas salas que foi disponibilizado em dois mil e treze quando
eu estive lá em novembro juntamente com o Prefeito e a Vice mas agora pelas
informações que eu tive junto com a Vice hoje ela me informou que o Município
tem interesse então em firmar esse convênio com o Estado pra nós
conseguirmos o curso eu folo isso também para deixar bem claro não sou mais
o Presidente dos Bombeiros eu estou auxiliando o Limberger nessa parte uma
parte que eu consigo auxiliar ele já que estava em Porto Alegre e tentei contato
pelo menos com a Casa Civil seria as informações que será fornecido à Minuta
para essa assinatura com o convênio em Porto Alegre não sei a data a ser
marcada a Vice me convidou amanhã para uma reunião às dezessete horas
para tratar da data dessa assinatura do convenio pessoal a questão desse
convênio se tem pessoas que são a favor ou contra com alguns benefícios com
algum poder de querer mandar ou não eu não quero saber disso ai a questão
do convênio só tem benefícios ao Município porque assinando esse convênio
primeiramente ganha o curso para vinte e cinco integrantes gratuito caminhão e
equipamentos nós temos poderá não ser o suficiente o que que vem após no
mínimo quatro integrantes do Corpo de Bombeiros o porque que nós não
devemos aproveitar isso porque agora provavelmente em julho se não me falhe
a memória vai ter desmembração da brigada militar e os Bombeiros vai ser
Bombeiros separadamente, nós vamos ter que sonhar um pouco mais quem
disse que amanha ou depois ou daqui dez anos nós não iremos ter uma
corporação dos Bombeiros aqui em Arroio do Tigre o quanto é útil mas eu não
sei o porque assim como tem duas ou três pessoas que puxam tentam
alavancar essa ideia tentam construir, tem pessoas que fazem de tudo para
não ser concluído a exemplo disso o meu amigo Tantan o quanto esse cara
procurou para nós tentar por em funcionamento através da Cacisat o que que
aconteceu fizemos duas reuniões não fizeram mais eu não fui mais, não
adianta fica falando falando e não acontecer, de conversa o povo esta cheio,
não adianta vim prometer o que adianta eu vim prometer se não sai do papel,
não é assim que funciona as coisas eu quando falo de Bombeiros eu me irrito
porque desde dois mil e nove não conseguimos trabalhar em cima disso ai final
de dois mil e dez dia três de dezembro de dois mil e dez o caminhão já estava
em Arroio do Tigre faz um ano e pouco que esta ai pronto para trabalhar tem
problema de documentação tem, de documento mas não quer dizer que não
pode transitar temos voluntários e difícil alguém ajudar a se impor para

conseguir o curso não adianta também vir para à Radio e dizer que nós nos
colocamos a disposição mas nunca fomos procurados mentira o dia em que o
Gerson Chirmer é meu amigo disse na Radio que na época que ele falou eu
não era Presidente mas eu liguei para ele dizendo ao contrario porque quando
deu problema no caminhão em Sobradinho ninguém se ofereceu ninguém
apareceu com o caminhão não sei não sou Presidente vou dizer na época que
eu era Presidente eu procurei a entidade pra vim fazer um curso básico pra nos
que é ponta de manga que e so chama que é so pra fogo, o que que eu recebi
de resposta “não “ em quanto que o Executivo não passar os quinhentos reais
mensais pra eles ai eles retornam o veículo para Arroio do Tigre pra dar o
curso o que aconteceu eu sai da Presidência porque o problema e o Schmidt,
voltei a lidar agora de novo talvez de certo tomara a Deus lider do governo até
peço a você para dar um auxilio pra nós tentar efetuar esse convênio que e so
infraestrutura assim como eu já comentei com o Secretário Brixner que se não
tem peças disponíveis infraestrutura talvez alugar uma casa uma simples casa
isso também pra eles serve só que eles tem que ter uma sede um local próprio
pra eles para firmar isso daí e vindo o curso quem vai ganhar é toda a
população outra coisa é a questão das minhas indicações referente a indicação
número treze na reforma do passeio público do centro eu me refiro nas ruas
principalmente na Castelo Branco, na Vinte e Cinco de Julho e na Dom
Guilherme em volta da praça Deputado Ivo Mainardi tem muitas Lages soltas,
buracos assim como tem aqui na saída aqui na Prefeitura aqui do lado é difícil
de transitar principalmente eu me refiro à pessoas de idade cadeirantes então
nem se fala e os acessos aos cadeirantes também tem que ser feito uma
reforma na nossa cidade a outra questão seria a parte da iluminação e tive
contato hoje com o Secretário Dorvalino e ele disse que já veio o que tinha sido
licitado a vários dias então veio o material para a iluminação assim não é só
criticar mas sim tem que elogiar Presidente eu sou uma pessoa bem sincera o
que tem que se elogiar se elogia e o que tem que se criticar se critica e até eu
já fiz o contato com ele mas eu peço e encaminho ao Executivo igual
principalmente na iluminação nos trevos onde que e o problema no nosso trevo
aqui de acesso pra Sobradinho e nas ruas Julio Brixner não tem nenhuma
lâmpada que funciona nenhuma, e na Costa e Silva também ,e minha outra
indicação é na propriedade do Lauri de Lima aonde ele construiu sua
residência com bar e cancha de bocha ali foi aberto um poço negro em agosto
de dois mil e treze até hoje varias vezes ele fez contato e ainda não foi fechado

devidamente esse local é perigoso eu nem sabia foi nesse final de semana em
que ele me mostrou e a questão do acesso à residência dele por debaixo do
galpão é intransitável gente não tem condições ele não consegue arrumar
precisa uma maquina ali uns dez ou quinze minutos e ele também se
prontificou que tem muita água nos dias de chuva e dias que antecedem ao
inverno Senhor Presidente lá que vem da travessa do morro vem tudo para o
asfalto ele se prontifica em pagar os canos só o que ele quer é a mão de obra
pra evitar um pouco daquele acesso de água no asfalto que até acidente já
deu. E o ultimo assunto assim como vários colegas meus já solicitaram aqui é a
questão do calçamento da Rua Dom Guilherme foi licitado em dois mil e treze é
verba que através de mim que eu consegui na época do Ministro Mendes no
valor de noventa e sete mil e quinhentos reais com uma contra partida de três
mil e quinhentos reais da Prefeitura foi feita licitação firma vencedora foi
iniciada obra seiscentos metros quadrados executado no total de dois mil e
quatrocentos e sete metros fizeram seiscentos metros recebeu só quinhentos
metros até hoje os outros cem ainda não recebeu devido á problemas que ficou
na estrutura da obra no calçamento na questão do meio fio, essa firma desistiu
da licitação da obra agora vão abrir licitação novamente só que o que me
chama atenção é o projeto em si eu não tive todos os dados porque o
engenheiro não me passou a planilha procurei junto com o Secretário da
Administração também não consegui, mas com certeza não tenho todos os
dados mas a hora em que for aberta a licitação é obrigado a ter a planilha
orçamentária da obra essa planilha eu quero ter acesso porque o valor que
estão usando hoje o valor que restou estão diminuindo setecentos metros
quadrados da obra é o que nós estávamos falando antes Presidente é quando
a gente não valoriza um servidor um funcionário , pelo melhor salário da
mesma forma isso aqui veio pro Turismo é ligação à outro Município é acesso à
outro Município o Bairro Harmonia que com mais duas ou três emendas teria a
sua pavimentação ate o final do Bairro agora quando a gente consegue não sei
se é a pessoa Schmidt que é o problema mas quem ta pagando é aquelas
famílias La em baixo também agora foi reduzido setecentos metros por isso
com certeza eu retorno nessa casa nem que seja inscrito pela tribuna livre mas
eu vou voltar porque o calçamento é outra coisa que me indigna o cara vai
trabalha busca recurso e deixam pela metade pra concluir agora vão reduzir
pra vocês terem uma informação na divisa das Kipper aumentei ali um poço
artesiano até ali do lado de cá que iria a obra agora ira talvez até o bueiro da

marcenaria do Rogério em vez de progredir regride mas é claro por causa do
custo que era um e quarenta e dois hoje eu ouvi falar que é um e noventa e
seis porque que em Sobradinho está um e sessenta e cinco agradeço na
pessoa do Vereador Marcos Pasa por me dar a oportunidade de assumir essa
casa por trinta dias estou muito contente desejo a todos Vereadores
Vereadoras um ótimo dia de trabalho à todos vocês e com certeza Presidente
se precisar alguém pra colaborar pelo Município por essa casa ou
pessoalmente pode contar com o Schmidt no que for para progredir, muito
obrigado e uma feliz semana a todos vocês.” O presidente convidou o vereador
Leomar Guerino Fiúza para pronunciar-se. “Inicialmente eu quero
cumprimentar o Presidente dessa Casa o Senhor Ademir os demais colegas
em especial a colega Vereadora Tuta que esta iniciando um mês de mandato
da mesma forma o Vereador Sidnei Schmidt que tão bem se pronunciou agora
aqui nessa Tribuna pelo tempo que passou conosco aqui e com certeza haverá
mais oportunidades ao mesmo vou fazer um breve relato da nossa ida à
Brasília acompanhado dos demais colegas Vereadores Delmar Schanne, o
Presidente dessa Casa Ademir Jank, o Vereador Evaldir juntamente
acompanhados pelo Prefeito juntamente com esses colegas Vereadores
visitamos da bancada do PT o Deputado Pimenta do qual foi protocolado um
pedido no valor de quinhentos mil reais para aquisição de uma Escavadeira
Hidráulica também visitamos a Deputada Maria do Rosário no gabinete da qual
também foi protocolado no valor de quinhentos e cinquenta mil reais para
construção de uma Unidade Básica de Saúde e também do Senador Paulo
Paim na oportunidade protocolamos pedido no valor de duzentos e cinquenta
mil reais para aquisição de uma retro escavadeira sem deixar de visitar o
gabinete do Deputado Bohn Gass que tanto tem feito por esse Município ao
qual agora na semana passada acabou de ser entregue os equipamentos que
serão destinados a Comunidade de Sítio Baixo e a Comunidade de Linha São
Pedro bem como também recurso favorecido por ele na aquisição do caminhão
agora votado por nós Vereadores para a Associação dos Pequenos
Agricultores ao qual quero adiantar já ao Presidente dos Pequenos
Agricultores, agradecer aos Vereadores que por unanimidade votaram a favor
neste Projeto quero também fazer um relato as pessoas que aqui se fazem
presentes dos recursos adquiridos neste período ao qual eu sou Vereador do
Ministério do Desenvolvimento Agrário também esta tramitando por essa casa
aqui o Projeto esta incluso na LDO deste Município no valor de duzentos e

quarenta mil reais ao qual será destinado para a construção de uma fábrica de
sucos de laranja,uva e amora preta no qual a Vereadora Viviane estava junto
conosco na reunião no dia em que foi apresentado o Projeto, Projeto único que
foi apresentado no Centro-Serra logramos êxito e benefícios aos pequenos
agricultores também agradecer aos colegas Vereadores que foram junto a
Brasília ao qual visitamos mais Deputados oriundos das bancadas do
PDT,PMDB, do PTB e demais partidos ao qual tem Deputados representantes
desse nosso Estado aqui então com certeza o Vereador Schanne fará mais
algumas explicações da nossa ida a Brasília e tenham todos uma boa semana
e meu muito obrigado.” Por fim o Presidente convidou o vereador Delmar
Schanne para pronunciar-se. “Senhor Presidentes nobres colegas Vereadores
quero cumprimentar em especial a Vereadora Tuta que esta em sua primeira
sessão Vereadora essa que juntamente com a Vereadora Viviane e a VicePrefeita Vania que representam muito bem o Legislativo Municipal o Executivo
Municipal assim como todas as mulheres do nosso Arroio do Tigre
cumprimentar também em especial o nosso amigo Schmidt tenho certeza que
em cada vez que você vem nessa casa já foi meu colega por quatro anos duas
vezes foi Presidente sempre vem e ajuda aos demais colegas ajuda o
município no que for preciso pela tua competência pelo teu conhecimento que
tens vou cumprimentar as demais pessoas a imprensa escrita e falada as
pessoas as quais algumas cumprimentei pessoalmente a outras que não fiz
faço agora com a palavra e de imediato vou procurar ser breve devido a hora
gostaria de passar uma informação ao Vereador Flamir que as carteiras de
trabalho não estão sendo confeccionadas no momento Flamir porque estamos
aguardando a compra do equipamento o mesmo agora ele é obrigatório pela
biometria então estamos trabalhando no processo de licitação do equipamento
para podermos novamente confeccionar as carteiras de trabalho do nosso
Município vou fazer um breve e rápido relato na viagem a qual fizemos junto
com o Presidente dessa casa o Vereador Ademir, o Vereador Leomar,o
Vereador Dries que se encontra licenciado juntamente com o nosso Prefeito
Gilberto onde fizemos varias visitas em vários gabinetes e em alguns
Ministérios visitas como na do Senador Lasier Martins do PDT aonde
protocolamos um pedido de setecentos mil reais para a construção de uma
UBS, sabido que nosso Município não tem hoje então a gente aluga no
Hospital Santa Rosa de Lima, então a gente esta trabalhando em cima disso
amanha mesmo vou a Porto Alegre onde vou trabalhar com o assessor

Carbonera na execução, alias primeiro na confecção desse projeto para que
possamos sim ver se no ano de dois mil e dezesseis conseguirmos esse valor
onde o nosso Município possa ter sua Unidade Básica de Saúde e não
depender de aluguel. Estivemos também com o Deputado do PTB o pastor
Ronaldo Nogueira o qual estamos trabalhando com a Administração num
Projeto de cem mil reais para a patrulha agrícola onde iremos melhorar
algumas já existentes e conseguir alguns equipamentos se assim
conseguirmos aprovar para Linha Cereja. Visitamos ainda Deputado Alceu
Moreira do PMDB o qual estamos trabalhando junto com o Executivo Municipal,
o Vereador Ademir Jank estamos trabalhando com um Projeto de duzentos e
cinquenta mil reais para aquisição de patrulha agrícola em varias localidades
de nosso Município ainda que também estamos trabalhando já com a
assessora do Executivo a Camila confeccionando o projeto de duzentos e
cinquenta mil reais. Junto ao Deputado Pompeu de Matos para aquisição de
um caminhão acoplado para esparramar esterco na localidade de Linha Paleta
é sabido que os deputados no primeiro mandato não possuem emendas porem
a bancada possui estamos tentando trabalhar com a bancada com o
recebimento da bancada, se não conseguirmos esse ano, no próximo a gente
consegue trabalhar em cima desses projetos. Estivemos ainda com o eterno
Danrlei de Deus esse nosso Deputado, estivemos conversando ao qual nos
pediu que protocolasse urgentemente um projeto de trezentos e cinquenta mil
reais de sistema para pavimentação em ruas do nosso Município. Visitamos
ainda entre outros que o Vereador Leomar já falou o Deputado Heitor Schuh o
qual protocolamos duas solicitações uma de quatrocentos mil e uma de
trezentos e cinquenta mil para calçamento no Sítio Alto e quatrocentos para a
compra de uma escavadeira hidráulica cabe salientar ainda que pronunciei que
o Vereador Dries o mesmo conseguiu no Ministério da Agricultura e já
protocolou segunda-feira dia vinte o projeto para a aquisição de uma
retroescavadeira para o Sitio Alto a qual será colocado junto com a patrulha
existente esse projeto esta bem encaminhado. Por último estivemos junto com
o Deputado Sergio Moraes o qual já vínhamos trabalhando com o seu filho
Marcelo Deputado Estadual onde reiteramos e trabalhamos tiramos algumas
duvidas e já temos assegurado esse valor de trezentos mil reais para a
conclusão do ginásio de Linha Rocinha para o ano que vem e duzentos e
cinquenta mil reais para calçamento para o ano que vem na localidade de
Linha Ocidental e Coloninha estamos trabalhando para que possamos calçar a

Linha Ocidental e da Coloninha então também são projetos que a gente tem
praticamente assegurado já para o ano que vem por ultimo a gente começa a
colher os frutos que esta nessa casa juntamente com os dois milhões que falei
um Projeto de seiscentos e sessenta e seis mil reais emenda parlamentar do
Deputado Sergio Morais que depende única e exclusivamente dos Vereadores
na próxima sessão por isso eu peço ao Presidente das comissões que se
possível nomear os relatores hoje para votarmos na próxima sessão que são
os valores que esta na rubrica para licitar a quadra coberta da Vila Progresso, a
quadra coberta de Sitio Baixo e também a modernização e ampliação do
Paletão, ainda o Tigrinho e o Flamir podem me ajudar que estão baixados ai os
Projetos dessa Casa que esta na mão do Presidente Schmidt, da quadra
coberta da Linha Tigre, no calçamento de varias ruas da cidade, Tigrinho o
Projeto da construção do CRAS do nosso Município, o Projeto do da quadra
coberta do Parque de Exposições Atílio Pasa que também esta ai nessa Casa
e eu acredito que com a vontade dos Vereadores a gente vai conseguir votar
na próxima sessão para que o Município possa sim trabalhar o mais rápido
possível para abrir as licitações e sabido por todos a dificuldade que se esta
tendo nas obras o Vereador Schmidt sentiu na pele o trabalho que fez na
época o amigo de Arroio do Tigre Mendes Ribeiro com certeza Schmidt não foi
por falha da Administração mas sim da empreiteira que infelizmente ganhou
varias obras em nosso Município e o valor teve que ser reduzido, a gente teve
que encolher a construção da Dom Guilherme Muller, também é sabido que
não tinham colocado os canos naquele projeto, é a informação que eu tenho,
então a gente procura juntamente com os colegas vereadores ir atrás, viajar, ir
atrás, para se informar para trabalhar num projeto, muitas vezes a gente não é
taxado neste sentido, pois algumas pessoas as vezes infelizmente nos taxam
como alguns papa diárias, ou coisas neste sentido, então a gente sabe da
responsabilidade que tem e no momento que recebe o voto e eu recebi dez por
cento dos votos de Arroio do Tigre e eu sei da minha responsabilidade sempre
que possível e sempre que necessário achar vou atrás de recursos para nosso
município, sei das dificuldades, das contra partidas que tem, mas também sei
que cada vez será pior, Schmidt, Tigrinho sabe disso que estão indo a Brasília,
que tem que bater casco, em alguns lugares não é tão bem recebido, os
deputados que vem aqui na nossa região, vem buscar voto e lá a gente não é
bem recebido, então a gente sente na pele, mas vamos de novo e se der
vamos de novo e vamos apreendendo com isso, eu demorei quase doze anos

para apreender e outros partidos tem pessoas boas não é só meu partido, e
com certeza fiz a escolha certa em apoiar deputados que não são do meu
partido e talvez hoje são tão boas ou melhores, mas estamos colhendo os
frutos, quase dois milhões de reais que já trouxemos através do deputado
Sérgio Moraes, seu filho Marcelo em pouco mais de cinco anos, então acredito
que sim, que Arroio do Tigre está sabendo reconhecer as pessoas e eu
também sei reconhecer as pessoas que estão ajudando, a gente tem
trabalhado para todos da melhor forma possível. Eu quero desejar a todos uma
boa semana de trabalho, ao presidente da AJURATI, Carlinhos, que tenha uma
ótima olimpíada, que possamos cada vez mais divulgar nosso Arroio do Tigre,
você juntamente com os grupos de jovens possa sim mostrar para o Estado,
para o Brasil, a força que tem os jovens de Arroio do Tigre e nos que somos
daqui sabemos, uma boa semana, uma boa olimpíada a todos, muito
obrigado.” Não tendo mais nada a tratar, o Presidente marcou a próxima
sessão ordinária para o dia quatro de maio, segunda-feira, às dezoito horas e
encerrou a reunião em nome de Deus.

