1317ª Sessão Ordinária
Aos dois dias do mês de fevereiro 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, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne,
Evaldir Jacob Dries, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes e a vereadora
Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão o presidente convidou a
todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em seguida convidou a
suplente de vereadora Claudia Inês Schuster Bernardy para tomar posse na
vaga do colega Flamir Schneider. Convidou a mesma para entregar cópia do
diploma e da declaração de renda 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 o vereador João Odilar Nunes para efetuar a leitura bíblica.
Dispensou a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Centésima
Nonagésima Primeira foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada
a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do Executivo
Municipal comunicando que seriam vetadas as Emendas Modificativas nº
002/2014 e 004/2014 ao Projeto de Lei nº 128/2014; Oficio do Executivo
Municipal encaminhando para apreciação e votação os seguintes projetos:
Projeto de Lei nº 001/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio
com a Associação de Turismo da Região Centro Serra – ATURCSERRA, e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 002/2015, que autoriza o Poder
Executivo Municipal de Arroio do Tigre a firmar Convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da Fazenda para a realização
de sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha, e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 003/2015, que altera artigo da lei Municipal nº 2353/2013, que cria
gratificações para os membros das Comissões de Licitações, de que trata o
artigo cinquenta e um da Lei Federal nº 8666/1993; Projeto de Le nº 004/2015,
que autoriza o Poder Executivo a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
abrir Crédito Especial no montante de oitenta e nove mil oitocentos e sessenta
e cinco reais; Projeto de Lei nº 005/2015, que autoriza o Poder Executivo a
incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante
de cento e quatro mil e vinte e cinco reais; Projeto de Lei nº 006/2015, que
autoriza o poder Executivo a contratação emergencial por excepcional
interesse público e Projeto de Lei nº 007/2015, que autoriza o poder Executivo
a contratação emergencial por excepcional interesse público; Oficio do
Executivo Municipal encaminhando cópia da documentação referente à 5ª
Expotigre, conforme solicitada pelo vereador Marcos Antonio Pasa; Oficio do
CTG Pousada das Carretas solicitando Subvenção Social para cobrir despesas
com a realização do 16º Rodeio Crioulo, que acontecerá nos dias seis, sete e
oito de março no Parque Municipal de Eventos; Oficio da Paróquia Sagrada

Família informando que será realizada a Romaria da Terra no dia dezessete de
fevereiro em David Canabarro e solicitando auxilio para a romaria e
acampamento jovem. O presidente suspendeu a Sessão para fossem
indicados os nomes para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para
o ano de dois mil e quinze e indicados os nomes para os lideres de bancada.
Reiniciada a Sessão foi lido requerimento dos vereadores Marcos Antonio
Pasa, Leandro Timm, Viviane Redin Mergen, João Odilar Nunes e da
vereadora Claudia Schuster Bernardy indicando seus nomes para comporem a
Comissão. Colocados em votação foram aprovados por cinco votos favoráveis
e três contrários. O vereador Delmar Schanne disse deixou registrado sua
indignação quanto ao fato que conforme o Regimento Interno da Casa consta
que a Comissão deveria ser pluripartidária sempre que possível o que não
ocorreu, e sempre que possível e que seria possível seria assegurada a
representação de todos os partidos. Após o Presidente suspendeu novamente
a Sessão para que então fosse escolhido o Presidente da Comissão.
Reiniciada a Sessão a Comissão ficou assim composta: Presidente: Marcos
Antonio Pasa, Vice: Leandro Timm, Primeiro Membro: Viviane Redin Mergen,
Segundo Membro: João Odilar Nunes e Terceiro Membro: Claudia Schuster
Bernardy. Os lideres de bancada ficaram os seguintes: pelo PP, o vereador
Leandro Timm, pelo PMDB o vereador Marcos Antonio Pasa, pelo PDT o
vereador Delmar Schanne, pelo PT o vereador Leomar Guerino Fiúza e pelo
PSB o vereador Evaldir Jacob Dries. Ordem do Dia: Indicação nº 001/2015. Foi
solicitada a leitura da Indicação nº 001/2015 solicitando que a Mesa Diretora
oficie a empresa de telefonia fixa Oi para promover melhorias na rede e nos
serviços nas proximidades da Comunidade Evangélica de Arroio do Tigre, bem
como o Executivo Municipal. Após a leitura o presidente colocou que conforme
o Regimento Interno seria encaminhado ao Executivo. Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o presidente convidou o vereador João Odilar
Nunes para ocupar a Tribuna. “Inicialmente a minha saudação ao
excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, nobre colega vereador Ademir
Jank, e quero desejar um bom trabalho, um bom mandato na presidência
desta Casa ao senhor. Em seu nome a minha saudação aos demais nobres
colegas vereadores, vereadoras, população que está nos prestigiando, nos
assistindo, na pessoa da Rádio Sobradinho, Marcelo Dalhke, Cleber Moura, da
Rádio Geração, Professora, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, juntamente com o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, Assessores Jurídicos, enfim demais pessoas que estão nos
prestigiando, também muita honra está nos prestigiando, o ex-vereador e
suplente de vereador Sidnei Schmidt, e também aproveitando a oportunidade
quero dar as boas vindas a colega Claudia Inês Schuster Bernardy, que está
assumindo uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores, ela que é suplente
de vereador e está assumindo uma vaga do vereador Flamir Schneider, boas
vindas a senhora e sucesso neste trinta dias. Também a nossa saudação aos
nosso Diretor, senhor Jerson e as servidoras desta Casa. Primeiramente quero

dizer que estou feliz e quero elevar meu pensamento ao alto e agradecer a
Deus por ele me dar mais um ano de vida na companhia dos meus nobres
colegas vereadores, vereadora e principalmente do povo Arroiotigrense, povo
do nosso estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. A gente está feliz por que
estivemos uns dias afastados, estávamos em recesso, e hoje estamos
reunidos novamente. Quero falar primeiramente da Indicação num erro zero
um que foi procurado por moradores da parte alta, perto da Comunidade
Evangélica de Arroio do Tigre que estão indignados com o que está
acontecendo com a telefonia, com a Oi, com a empresa Oi, que estão a vários
dias sem telefone e que não seria só aqui perto da comunidade evangélica,
tem várias pessoas do centro que, do centro da cidade, várias pessoas me
procuraram que estão sem telefone, então senhor presidente Ademir Jank eu
peço ao senhor que remeta uma cópia ao excelentíssimo senhor Prefeito
Municipal pedindo providências e as demais colegas vereadores que seja
tomada uma providencia, que da maneira que está não pode continuar.
Também aproveitando a oportunidade eu não poderia deixar de passar em
branco de responder ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Gilberto Rathke
que a poucos dias atrás ele falou no Enfoque da Rádio Sobradinho e por sinal
ele me respondeu dizendo que eu estava equivocado que assim, eu quero que
meus colegas vereadores e vereadoras fiquem a par. No dia oito de janeiro,
nos estivemos no programa Enfoque da Rádio Sobradinho e lá a vereadora
Viviane colocou o que estava faltando, o vereador Leandro Timm também
explanou, o vereador Flamir Schneider e nós também colocamos, eu coloquei
da indignação minha e a gente, colegas vereadores a gente é eleito pelo povo
e povo cobra o que é prometido nas comunidades e na nossa comunidade de
Coloninha e mais precisamente na Linha Palmital, o poço artesiano, aquele
que estava parado, foi perfurado, fazia dois anos que tava parado e o senhor
Prefeito municipal numa interiorização no mês de setembro ele esteve na
Coloninha e em outros distritos, Sitio Alto e demais localidades e lá as pessoas
indagaram ele quando seria tocada aquela rede, que estava faltando somente
a rede, o encanamento. Ele respondeu que nos próximos dias seria iniciada a
colocação dos canos e ai eu levantei e coloquei, ‘senhor prefeito até o Natal
vai estar pronta está rede de água?’ Sim vereador, até o natal os moradores
dali, da Linha Palmital os moradores vão ter água nas torneiras de suas casas.
O diretor de obras, Paulinho Folmer disse o seguinte, ‘que o problema seria o
tempo, que estaria chovendo bastante’ e ai ele voltou e disse, ‘não, até o natal
vai estar pronta esta rede de água’. Foi colocado, eu coloquei que o pessoal
estava indignado, coloquei também que o nosso ginásio de esportes, da
Coloninha, esta parado a dois anos, foi iniciado, uns dias foi trabalhado lá e
continua parado. Falei também da promessa dos apartamentos, dos abrigos de
ônibus, que aconteceu um temporal no mês de outubro e que até aquele
momento não teria sido recuperado, colocado a cobertura, pois bem, senhor
Prefeito foi ao Enfoque e respondeu. Ele colocou assim que o vereador João
Odilar Nunes esta equivocado, que ele não tinha prometido, que não tinha

prometido água, que iria colocar água até o Natal. Eu quero dizer o seguinte
que quem está equivocado é o Senhor Prefeito, que a palavra eu tenho lá mais
de setenta pessoas que estavam presentes naquele dia e ele prometeu, ele na
falou em máquina, como falou no programa Enfoque que a hora que está
máquina que o deputado Giovane Cherini tivesse liberada, iria ser colocados
os canos, isso ele não colocou naquele dia lá, e também assim, das palavras
dele que eu estaria equivocado que ele não tinha prometido apartamento nos
bairros, só que ele prometeu e mais uma vez quem está equivocado é ele
prometeu e na época do debate do então prefeito Marciano Ravanello e o
Marciano disse para ele que ele estava falando inverdades por que
apartamentos só poderiam construir em cidades onde teriam mais de
cinquenta mil habitantes, então eu não estou equivocado não, quem esta
equivocado é o senhor Prefeito. Eu até convido, senhor Presidente, para que o
senhor Prefeito Municipal, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que
venha nesta Casa dar explicação que eu respeito muito ele e eu não estou
equivocado não, quem está equivocado é ele, e eu quero saber assim, que ele
coloque para nós dos abrigos de ônibus, que está acontecendo que não foi
colocado a cobertura, no ginásio de esportes, que estão parados, a população,
a população cobra, a população vê o vereador, a primeira coisa é vir para
cima, é perguntar que vocês estão fazendo lá. Para finalizar quero desejar uma
boa semana de trabalho a todos os senhores, a todas as senhoras, e que
Deus e nosso senhor ilumine a cada um de nós, muito obrigado.” O vereador
Leandro Timm solicitou um aparte. “A gente fica triste quando um prefeito
reúne para fazer uma interiorização, com o secretário de obras, com os demais
membros da Prefeitura, com setenta, oitenta pessoas como o senhor colocou
ai e como ele coloca que até dezembro estaria pronta e o senhor veio no outro
dia e falou isso para nós, e ai ele vai na rádio e diz que ele não tinha prometido
nada. Então para não chamar de mentiroso vamos dizer que ele está faltando
com a verdade, porque tem o senhor e mais setenta pessoas de testemunhas
lá.” O vereador João prosseguiu. “Eu quero dizer assim, lá, já tinha finalizado,
mas no momento a retro escavadeira está na localidade, estão iniciando,
iniciaram já a colocação, estão abrindo as valas, onde vai ser colocado o
encanamento, só que assim, ele, o Prefeito falou coisas de não devia, que eu
estava equivocado, só que eu coloquei hoje aqui, eu trago, tem mais de
setenta pessoas que podem falar que ele falou isso daí, muito obrigado.” Em
seguida o Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para
pronunciar-se. “Quero saudar o Presidente Guegue, em nome dele os demais
colegas vereadores, vereadora, a Schuster, estamos felizes por ter você aqui
do nosso lado, representando a bancada do PP, a imprensa escrita e falada, o
povo que nos assiste. Tenho que dar uma respostinha para o João, que
acharia feio uma pessoa se preocupar com s promessas do adversário, eu
acho que o senhor deveria se preocupar com as promessas que o Marciano
fez, prometeu quarenta banheiros na Coloninha, como é que o senhor explica,
tinha promessa de quarenta banheiros e não fez nenhum, se o Gilberto

prometeu apartamentos, problema dele eu não me invoco com as promessas
do Marciano. O vereador Tigrinho falou na rádio para o João Vianei que estava
intransitável a estrada da Linha Tigre para a Itaúba, isso sim é falta de
verdade, por o João Vianei perguntou se tinha levado alguma ponte, não, o
Tigrinho disse que não, não levou ponte, não tem trânsito é só a cavalo e isso
sim para não dizer que é mentira, digo que é inverdade, por que tem ônibus,
tudo estava funcionando e agora tu vê, dizer que só a cavalo fica feio, usar um
meio de comunicação igual a Rádio Sobradinho para falar bobagem fica feio,
então eu me preocupo, então eu me preocupo com as promessas do Marciano
e as paradas de ônibus já estão resolvidas, está semana já vã fazer, fui lá pedi
para ele, pode ficar tranquilo e as estradas vão ser recuperadas até o inicio
das aulas. Então só gosto de dizer assim, até não gosto de assim para você,
mas tu já falou umas quantas vezes neste apartamento, duas vezes aqui, três
vezes fiquei quieto, agora vim de novo daí é demais, então boa semana de
trabalho para todos vocês e meu muito obrigado.” O presidente não tendo mais
nada a tratar marcou a próxima reunião ordinária para o dia nove de fevereiro,
às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.

