
1340ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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, Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes, 

Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a 

reunião, o vereador João Odilar Nunes solicitou que fosse prestado um minuto 

de silêncio em virtude do falecimento do ex-vereador Arno José Jank, pai de 

ex-vereador e ex-presidente da Casa e de servidor público. Em seguida 

convidou o vereador João Odilar Nunes para efetuar a leitura da bíblica. Então 

dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os 

vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima 

Trecentésima Trigésima Nona foi aprovada por unanimidade. O presidente 

solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas: Foi 

lido: Convite da Comunidade Evangélica Martin Lutero de Arroio do Tigre 

convidando para evento no dia quatro de outubro; Convite da Gerência da 

Agência da Caixa Econômica Federal de Arroio do Tigre, convidando para 

reunião almoço no Clube 25 de Julho no dia vinte e nove com a presença do 

Superintendente Regional do Centro Gaúcho, senhor Ruben Valter Grams; 

Oficio do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 088/2015, que 

autoriza a Cessão Real de uso do imóvel público que especifica, e dá outras 

providências; Oficio da vereadora Viviane Redin Mergen solicitando a 

apreciação e votação do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2015, que dá 

denominação as seguintes ruas localizadas no Bairro Mohr, Loteamento 

Telöken, cidade de Arroio do Tigre/RS e Requerimento de autoria dos 

vereadores Flamir Schneider, João Odilar Nunes e Leandro Timm solicitando a 

instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a existência 

de fraude em licitações e contratos públicos firmados pela administração 

municipal nos aos de dois mil e treze a dois mil e quinze. A justificativa seria 

com base nas informações contidas em gravação de conversa entre um 

empresário e o ex-secretário municipal da fazenda. Ordem do Dia: 

Requerimento de Licença nº 005/2015; Indicação nº 051/2015; Indicação nº 

052/2015; Indicação nº 053/2015; Pedido de Informação nº 006/2015. O 

vereador João Odilar Nunes solicitou que fosse incluído na Ordem do dia o 



Projeto nº 088/2015. Colocado em deliberação do plenário, foi aceito por 

unanimidade. A vereadora Viviane Redin Mergen solicitou que fosse incluído 

na Ordem do Dia o Projeto de Lei Legislativo nº 006/2015. Colocado em 

deliberação do plenário, foi aceito por unanimidade. Foi solicitada a leitura do 

Requerimento de Licença nº 005/2015 do vereador João Odilar Nunes 

solicitando afastamento pelo período de trinta dias a contar de primeiro de 

outubro para tratar de assuntos de interesse particular conforme determina o 

regimento Interno. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado por oito 

votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 

051/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider indicando que dentro das 

possibilidades fosse efetuada a capina e limpeza da Rua Getúlio Vargas, nesta 

cidade devido a grande quantidade de vegetação e sujeira ao longo da via. 

Após a leitura o presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo 

conforme determinava o Regimento Interno da Casa. Foi solicitada a leitura da 

Indicação nº 052/2015, de autoria do vereador Leandro Timm indicando que 

dentro das possibilidades fosse feita a recuperação da Rua Armindo Soder, na 

Linha Limberger e a recuperação das estradas de Linha Gabirova devido ao 

péssimo estado de conservação. Após a leitura o presidente colocou que seria 

encaminhada ao Executivo conforme determinava o Regimento Interno da 

Casa. Foi solicitada a leitura da Indicação 053/2015, de autoria do vereador 

Flamir Schneider solicitando dentro das possibilidades que fosse feito a 

recuperação do acesso a propriedade do senhor Marcos Jeggli em Linha 

Floresta, pois a equipe responsável pela manutenção teria recuperado as 

estradas e não o acesso a residência da família, onde reside uma criança com 

deficiência de locomoção. Após a leitura o presidente colocou que seria 

encaminhada ao Executivo conforme determinava o Regimento Interno da 

Casa. Foi lido o Pedido de Informação nº 016/2015 de autoria do vereador 

Flamir Schneider solicitando a relação de pagamentos efetuados pela 

Administração Municipal através de Recibo de Pagamento Autônomo no 

período de janeiro de dois mil e quatorze até setembro de dois mi e quinze. 

Colocado em discussão o vereador disse que o pedido está baseado no dever 

do vereador em fiscalizar o Executivo, com isso estaria solicitando o envio à 

Câmara de relatório dos pagamentos efetuados através de Recibo de 

Pagamento Autônomo no período de janeiro de dois e quatorze a setembro de 

dois mil e quatorze. Como não houve mais colocações o Pedido foi colocado 

em votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 



Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente solicitou 

a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2015, que dá denominação as 

seguintes ruas localizadas no Bairro Mohr, Loteamento Telöken, cidade de 

Arroio do Tigre/RS e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão 

a vereadora Viviane Redin Mergen relatora do mesmo disse que atendendo a 

pedido dos proprietários do empreendimento foram denominadas as ruas 

localizadas no Loteamento Telöken com nomes de árvores e frutas da flora 

regional. O vereador Flamir Schneider parabenizou aos proprietários pelo 

empreendimento. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi à 

votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi 

solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 088/2015, que autoriza a Cessão real de 

uso do imóvel público que específica, e dá outras providências e a leitura do 

parecer. Colocado em discussão o vereador João Odilar Nunes disse que o 

projeto visa a cedência de uma área de terras pelo prazo de vinte anos, situada 

no distrito de Coloninha e servirá para a construção de uma agroindústria 

beneficiando a Associação Delicias Caseiras. Colocou ainda que o projeto é 

uma parceria entre a JTI e ARISE e irá beneficiar mais de dez famílias da 

localidade, principalmente a Associação das Trabalhadoras Rurais. Como não 

houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi à votação onde foi aprovado 

por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente convidou o 

vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se. “Quero saudar o 

Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, o nobre colega Ademir Jank, 

em seu nome a minha saudação aos demais colegas Vereadores e Vereadora 

também a minha saudação. Ao nosso Assessor Jurídico, doutor Paulo, o nosso 

Diretor Senhor Jerson, Secretário o Senhor Marlon, as nossas servidoras da 

Casa. Também quero registrar a presença da Senhora Elenita da Rádio 

Sobradinho, Cleber Moura da Rádio Geração, também a minha saudação ao 

Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Senhor Zeno em seu 

nome os demais servidores Municipais, Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores, enfim toda a comunidade que nos assiste. Não poderia nesse 

momento deixar de falar que no dia vinte e um passado segunda-feira passada 

faleceu uma pessoa ilustre do nosso Município de Arroio do Tigre, me refiro na 

pessoa do Senhor José Arno Jank, seu Arno como era conhecido, foi professor 

no Distrito de Taboãozinho, onde a minha esposa foi aluna do seu Arno e 

também foi Vereador onde desempenhou a sua função e quero dizer que ele 

muito contribuiu no enriquecimento do nosso Município de Arroio do Tigre. 



Também seu Arno é pai do Ex-Vereador Nilton Jank pelo qual também foi 

Presidente dessa Casa Legislativa, sogro do Ex-Vereador Elói Domingos 

Gregório e pai do servidor Jorge que também ocupou o cargo de Secretário na 

gestão passada. Então nesse momento em nome da bancada do Partido 

Progressista, o nosso sentimento a essa pessoa que muito contribuiu para o 

enriquecimento do nosso Município e também ele foi funcionário da Comacel, 

então o nosso sentimento a família Jank, mas podem  ter certeza que nesse 

momento eu tenho certeza que o seu Arno esta bem porque foi uma pessoa 

muito devota e trabalhou bem foi um bom pai, um extraordinário esposo e nós 

não poderia deixar nesse momento de prestar essa homenagem a essa família 

e espero que fique registrado nos anais dessa Casa. Também estou 

comunicando que estou me afastando a partir do dia primeiro por licença 

particular que estarei deixando trinta dias essa Casa e espero que no meu 

retorno quero dizer para os meus colegas Vereadores e Vereadora que eu já fiz 

acho que mais de dez indicações até ontem sábado eu estava na localidade de 

Taboãozinho e varias pessoas, vários agricultores vieram me falar, cobrar 

sobre a iluminação pública eu já conversei com o Secretário de Obras várias 

vezes, os senhores, as senhoras são testemunhas que eu já fiz mais de dez 

indicações e até o momento não foi recuperada a iluminação pública nos 

Distritos de Coloninha, Taboãozinho, Lomba Alta e Lagoãozinho e todos sabem 

que os proprietários estão pagando de oito, doze até quinze reais e não estão 

sendo beneficiados e todos sabem também dos constantes assaltos, furtos que 

estão acontecendo no nosso Município e nos demais Municípios. Também os 

nossos agricultores estão apreensivos e também esta chegando o final do ano 

e eu quero dizer assim que lá na minha localidade da Coloninha faz mais de 

dois anos que não foi feita uma vistoria e lá continua as escuras e inclusive no 

perímetro urbano tem várias lâmpadas que estão queimadas, em várias 

propriedades e a gente é cobrado e no interior a gente pede, então eu espero 

que no nosso retorno eu quero vim nessa Casa e agradecer por atenderem 

esse pedido. Para finalizar eu quero desejar uma boa semana de trabalho, um 

bom trabalho aos meus nobres colegas Vereadores e Vereadora nesses trinta 

dias que a gente irá estarei afastado e que Deus nosso Senhor ilumine a todos 

os Senhores a todos vocês, as famílias de vocês e também as famílias das 

pessoas que aqui estão nos prestigiando muito obrigado”. O Presidente 

convidou o senhor Flamir Schneider para pronunciar-se na Tribuna. “Senhor 

Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadora. O que me traz a fazer 



uso da Tribuna hoje são dois assuntos. O primeiro a gente gostaria de 

agradecer a Secretaria de Obras pela recuperação da estrada que liga Linha 

Floresta a Linha Ressaca então a recuperação da estrada foi feita o que faltou 

foi só as entradas e justamente uma das entradas ai a gente esta pedindo 

novamente, pois tem uma pessoa deficiente tem deficiência de locomoção 

então a gente pede que a Secretaria de Obras se possível faça a recuperação 

dessa entrada dessa família em especial pois necessita sair muitas vezes e 

hoje eles não tem condições de sair de sua propriedade então a gente quer 

agradecer e a gente quer cobrar então que de repente foi esquecida essa 

entrada dessa propriedade. Outro assunto que me traz a usar a tribuna aqui é 

novamente o pedido que foi feito por mim pelo Vereador Leandro Timm e pelo 

Vereador João Odilar Nunes referente à instalação de Comissão Parlamentar 

de Inquérito referente a gravação mais extensa, na gravação e o seu conteúdo 

que hoje no requerimento a gente fez uma parte da gravação a gente incluiu no 

requerimento que todos que estavam aqui na Câmara puderam ouvir o que 

tinha nessa gravação um trecho do que tinha nessa gravação, nós optamos 

não colocar toda a gravação no pedido porque ela é bastante extensa, são 

dezesseis minutos e trinta e seis segundos então ficaria muito extensa então a 

gente optou em incluir no requerimento alguns pontos desse novo pedido e 

dessa situação que no mínimo a Comissão com certeza né Presidente vai ser 

instalada, a Comissão verifique os fatos que foram gravados. Então nessa 

gravação, então diante dessa situação que eu considero que é uma situação 

muito grave porque como diz o pedido já é fraude em licitação e para mim é um 

esquema de desvio de recursos públicos em contratos aqui no nosso 

Município. A gente pede a abertura dessa CPI para que novamente se apure 

esse fato, fato concreto, fato determinado como tanto se fala nós já havíamos 

aberto uma CPI apurando uma suposta gravação, que virou uma gravação e 

agora a gente quer apurar o conteúdo dessa gravação porque o conteúdo 

dessa gravação é uma conversa entre um empresário e o Ex-Secretário da 

Fazenda de Arroio do Tigre aonde são falados como funciona o esquema de  

desvio de recursos, então para mim é um fato muito grave, gravíssimo que esta 

acontecendo aqui em Arroio do Tigre, muitas vezes a gente ouve falar que 

acontece em Brasília ou em outros lugares, e agora a gente tem esse fato aqui 

em nosso Município. Como a promotora aquele dia falou para nós que a 

corrupção existe em todos os lugares em Brasília em volume maior, no Estado 

existe corrupção e no Município também existe corrupção, só que num volume 



menor e a gente fica triste que aconteceu justamente no nosso Município então 

a gente pede que essa gravação, na existência dessa gravação e diante disso 

Presidente a gente pede ao Senhor como Presidente dessa Casa que tome as 

providências e que a Comissão possa investigar tudo todos os contratos 

celebrados entre dois mil e treze e dois mil e quatorze principalmente em 

concertos de máquinas e carros, veículos e equipamentos então fica ai o 

pedido e agora esta nas suas mãos Presidente para que de seguimento ou não 

desse novo pedido de CPI aqui no nosso Município mais uma vez a gente esta 

aqui por causa desse fato desagradável mas é o papel do Vereador fiscalizar e 

legislar é o nosso papel. Estamos fazendo o que nos cabe e de mais a gente 

queria agradecer os Vereadores a comunidade e desejar uma ótima semana 

de trabalho a todos, meu muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador 

Leandro Timm para pronunciar-se. “: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

imprensa escrita e falada, comunidade que nos assiste. O que me traz hoje 

nessa Tribuna quero primeiro falar um pouco da indicação que fiz no começo 

dessa sessão. A rua Armindo Soder localizada em Linha Limberger precisa 

urgentemente de uma patrola que se dirija até La que pelo relato dos 

moradores faz dois anos e meio que não enxergam a amarelinha lá, então nós 

fomos lá hoje, eu, a Viviane e o Flamir ver que situação que estava e para 

quem não sabe essa rua Armindo Soder é aquela que liga aquela que vai até, 

não é o lixão como  que é lá, o galpão de triagem do lixo na Limberger, depois 

do seu Fupa, você entra a direita para dentro. Então eu queria pedir para a 

Secretária de Obras que desse uma atenção especial para aqueles moradores, 

que a estrada esta ruim e também junto nesse pedido tem um pedido meu que 

seja recuperada na Linha Guabiroba que hoje nós passamos, hoje onde já 

estão recuperando já tem duas maquinas e fizeram um trecho e amanha ou 

depois creio que eles vão sair aqui em baixo no asfalto então a Linha 

Guabiroba já esta sendo recuperada e que desse uma atenção especial aquela 

Rua Armindo Soder que faz mais de dois anos e meio que não passa uma 

patrola. Segundo assunto que me traz a essa Tribuna é que estou preocupado, 

pois, fui procurado por vários moradores da nossa cidade onde me cobraram 

porque é que não estava sendo feita a limpeza das ruas de nossa cidade, 

ultima vez que viram gente trabalhando foi quando tinha a empresa SERCON, 

eu acho que faz três a quatro meses que já foi rescindido o contrato com eles e 

depois daquilo ali nunca mais foi limpado as ruas onde eu tenho aqui em mãos 

Flamir se tu me permite uma indicação tua que tu fez hoje da Rua Getúlio 



Vargas eu moro na rua de baixo na rua do seu Gervásio Hermes na Ângelo 

Dalmolin e na frente das Baterias Tigre para quem passar de manha cedo vai 

molhar as pernas porque o mato esta dessa altura assim... Então eu quero 

pedir encarecidamente para a Secretária de Obras e Viação também que 

designa algum do seu pessoal para que façam a limpeza ou vão com a 

máquina e com uma enxada para que limpem as ruas de nossa cidade também 

não posso deixar de falar também da CPI que foi um pedido meu, do seu João 

e do Flamir, aonde que o Jerson hoje leu alguns trechos da gravação, optamos 

por colocar alguns trechos, porque a gravação é bastante extensa são 

dezesseis minutos e trinta e seis segundos se não me falhe a memória onde 

que os Senhores e as Senhoras e os Munícipes vão com certeza ver onde é 

que está indo o nosso dinheiro, o dinheirinho que poderia ser bem usado na 

Saúde na Educação para reformas de pontes e pontilhões onde essa de 

gravação consta fatos de irregularidades então eu não podia deixar de falar e 

pedir encarecidamente para o Presidente o quanto antes a gente sabe que o 

Senhor tem cinco dias para instalar essa CPI, o Senhor o quanto antes o faça. 

No mais deixar uma boa semana de trabalho a todos, muito obrigado.” O 

Presidente convidou o vereador Marcos Antonio Pasa para pronunciar-se na 

Tribuna. “Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, nobres colegas, 

Servidores, imprensa que se faz presente, população em geral e cumprimento 

em especial o Presidente do meu partido que aqui se encontra. Também estou 

aqui nesta Tribuna que até mesmo tenho ocupado pouco as vezes por 

indignação, porque em várias oportunidades aqui há pronunciamentos de 

grande valia para a nossa comunidade e muitas vezes só fica dentro desse 

recinto, então hoje eu aproveito Senhor Presidente que tem aqui a imprensa 

falada e a escrita me parece que não que esta Casa também não por causa 

desse pronunciamento, mas de outros, selecionem então as matérias 

encaminhadas à Radio pois possuímos aqui três contratos com as Rádios e vi 

algumas notícias através de nossa assessoria para que sejam divulgadas 

também afora aquelas que normalmente são. Tenho que vir aqui também que 

tenho sido procurado ultimamente por pessoas de nossa comunidade e dentro 

essas pessoas, vários idosos ao mesmo tempo que dentro da Prefeitura 

Municipal de Arroio do Tigre hoje são puxados praticamente pelo Secretário da 

Fazenda para dentro do gabinete onde lhes é apresentado dívidas escritas em 

nosso Município e tenta ele fazer com que essas pessoas realmente 

reconheçam essa dívida e então façam o pagamento e não é uma nem duas 



são varias dívidas por exemplo de calçamento de dois mil e um que todos 

sabemos que o Código Tributário Nacional prevê que a ação para cobrança de 

créditos prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição 

definitiva. Dividas de dois mil e um não é possível hoje que o nosso Município 

através do Secretário da Fazenda coaja praticamente as pessoas a assinarem 

documentação ou aceitarem o valor da dívida para pagamento quando existem 

varias que hoje devem pro Município dívidas atuais em execução e dívidas 

lançadas em dívida ativa em nosso Município, então para mim eu tenho que 

estar aqui nesta Tribuna hoje para alertar a comunidade em geral de Arroio do 

Tigre para que não se deixam levar pelas conversas especificamente pelo 

Secretário da Fazenda que tenta buscar valores para o nosso Município, 

sabemos que o Município está com problemas de caixa, sabemos que neste 

último mês os Secretários boa parte deles não ganharam o salário pago em 

dia, sabemos também que no mês que vem a folha estará comprometida mas, 

não é assim que devemos obter valores para o nosso caixa do nosso 

Município, para pagarmos as nossas despesas, então eu faço aqui um alerta e 

deixo aqui a minha indignação pela forma como vem a Administração Municipal 

hoje querendo arrecadar recursos para o caixa do nosso Município. A outra 

manifestação que tenho que fazer e não é daquelas que vem aqui para 

anunciar que vem recursos especificamente de Deputados gostaria, mas estou 

carente de deputados neste ano espero que ano que vem melhore, mas 

parabenizo todos os colegas Vereador Schanne especificamente, do PP, do 

PT, mas nós PMDB estamos meio dificultoso né Presidente, mas tenho que 

trazer a noticia aqui de que o Estado do Rio Grande do Sul a partir de quarta-

feira agora irá fazer o pagamento ao nosso hospital no valor de trezentos e 

quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três 

centavos. Valores esses que correspondem a cento e três mil a parcela do 

governo Tarso relativo a outubro, novembro e dezembro e o restante é da atual 

administração, pois bem esses valores que o hospital hoje irá receber até 

quarta no máximo quinta-feira. Se às ações do Governo no Rio Grande do Sul 

e quem quer queira ou não, não contenta muitas pessoas mas, sim decorre de 

que da a aprovação do aumento do ICMS graças a isso o governo do Estado 

do Rio Grande do Sul conseguiu fazer um financiamento junto ao banco que à 

previsões de arrecadação e com isso cumprir as suas metas, mas também 

tenho que dizer que as novas alíquotas que são decisivas para o equilíbrio 

fiscal do Estado, é uma medida que preserva os benefícios ao consumidor de 



baixa renda e competitividade das empresas gaúchas não é o que se anuncia a 

fora pela imprensa tenho que deixar claro de informações que recebi também 

de que a alteração das alíquotas do ICMS embora seja insuficiente para cobrir 

o déficit financeiro que é de seis virgula dois bilhões previstos para dois mil e 

dezesseis se  constitui no projeto de maior valor imediato entre as medidas de 

ajuste fiscal já definidas pelo governo do estado com a elevação da alíquota 

geral de dezessete para dezoito e de vinte e cinco para trinta sobre os 

chamados produtos seletivos a Secretária da Fazenda projeta um 

complemento para a receita líquida para o Estado de um bilhão novecentos e 

oitenta e seis milhões ano já para os Municípios o crescimento nos repasses é 

estimado em setecentos e sessenta e quatro milhões ano em caso como foi 

aprovado pela Assembleia essas novas alíquotas elas passam a vigorar 

realmente a partir do ano que vem sabe-se como tem dito que o remédio na 

verdade é amargo como diz o Sartori mas, alem de equiparar o Rio Grande do 

Sul aos demais Estados do País essa proposta do novo ICMS preserva uma 

série de benefícios ao consumidor final e a competitividade das nossas 

empresas não haverá mudança na incidência do imposto por exemplo sobre o 

custo da energia elétrica para residências que consomem até cinquenta 

kilowatts ou para as propriedades rurais da mesma forma as novas alíquotas 

não terão reflexo na cesta básica de alimentos, pois o governo manterá a 

política da desoneração tributária. Outro produto com forte impacto no custo de 

vida do cidadão que seguirá sem mudança no ICMS é o óleo diesel qualquer 

aumento de imposto no combustível utilizado em larga escala por caminhões, 

maquinas agrícolas e ônibus teria reflexo direto no custo do frete e na 

passagem do transporte coletivo, o gás de cozinha igualmente não sofrerá 

alterações de ICMS como se trata de alíquota interna a elevação do ICMS de 

dezessete para dezoito não irá prejudicar a competitividade das nossas 

empresas em relação ao comércio interestadual as vendas para fora seguem 

tendo a incidência do imposto do destino e para as empresas de fora o 

mecanismo da DIFA, que é o imposto de fronteira serve para a equalização do 

tributo a política de incentivos fiscais para as micro e pequenas empresas 

permanecem inalteradas, o que significa que setenta por cento dos 

contribuintes do simples gaúcho cento e oitenta e cinco mil empresas 

continuam isentas do ICMS, pois bem é lógico que somente essa medida do 

ICMS não é suficiente para que o governo prossiga em frente a sua caminhada 

mas,temos aqui e temos que fazer uma comparação os investimentos feitos em 



publicidade até então o governo Tarso em dois mil e onze investiu vinte e cinco 

virgula seis milhões em publicidade, em dois mil e doze cinquenta e sete 

virgula quatro milhões em publicidade em dois mil e treze sessenta e nove 

virgula três em publicidade em dois mil e quatorze quarenta e nove virgula nove 

milhões em publicidade ou seja a média a média anual em quatro anos esta em 

cinquenta virgula cinco milhões em publicidade. No governo Sartori até o dia 

primeiro de setembro investiu cinco milhões em dois mil e quinze significa o 

que a redução de investimentos em publicidade o incremento na arrecadação 

de ICMS outras despesas que esta se contendo no Governo do Estado é a 

meta do governo é a meta para que realmente nosso Estado deixe de gastar a 

mais do que se arrecada, obrigado.” O Presidente convidou o vereador Delmar 

Schanne para ocupar a Tribuna. “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

funcionários dessa Casa, Imprensa falada que aqui se encontra, demais 

Munícipes que aqui estão. Gostaria também de deixar registrado nessa Casa o 

falecimento do seu José Arno Jank, o qual que por mim e por minha família era 

considerado como um avô, pois morei sete anos no mesmo pátio e 

praticamente criamos juntamente com ele e a vovó Cecília que já faleceu 

criamos o nosso filho Renan praticamente dentro de sua casa, então para nós, 

a minha família é muito triste, porém com certeza aprendemos muito com esse 

homem que como diz o colega João Odilar aquilo que ele representou para nós 

Arroiotigrenses para mim. Fica esse agradecimento especial por tudo o que ele 

fez por nós pela minha família. Gostaria também de parabenizar a família 

Telöken pelo empreendimento que tem feito em Arroio do Tigre e gostaria que 

José Francisco Telöken levasse um abraço desse que vos fala e com certeza 

de todos Arroiotigrenses pelo investimento que a família tem feito em Arroio do 

Tigre, dizer Telöken que para nós Arroiotigrenses e região que finalmente 

estamos tendo um loteamento como realmente deve ser e que esse aqui sirva 

de exemplo para as demais famílias que estão loteando em Arroio do Tigre e 

outros que pretendem lotear como é o real, o correto de as pessoas fazerem 

um loteamento, então a família Telöken esta de parabéns como realmente 

estão investindo e se preocupando com Arroio do Tigre. Colocar ainda que 

uma palavra que me soa muito e que gosto muito quando fala a palavra 

parceria dizer da parceria da Administração Municipal com a ARISE e com as 

trabalhadoras da Coloninha quando os mesmos sentaram em uma mesa 

redonda e estão proporcionando melhoras para aquelas famílias daquela 

localidade então para mim sempre que é possível deve ser usada a palavra 



parceria, pois assim a comunidade se integra, assim a comunidade sabe de 

onde vem os recursos e a comunidade com certeza faz jus muito mais do que 

quando se ganha as coisas com facilidade parceria para mim deve ser usado 

sempre na Administração Municipal. Gostaria também de colocar sobre o 

concurso público, resolvi falar que o mesmo teve como vencedora a empresa 

Objetiva no valor de vinte nove mil e oitocentos reais para quarenta e oito 

cargos e a mesma foi feita de tomada de preços e se Deus quiser essa semana 

vai ser homologada esse contrato e ai sim após a Administração Municipal vai 

sentar para ver os próximos passos, gostaria também de salientar que ouvi 

falar que esta mesma empresa a mesma empresa Objetiva foi quem fez o 

concurso público em dois mil e dez só que naquela época foi feito com carta 

convite, ou seja, cartas dirigidas às empresas e para minha surpresa ouvi falar 

que já naquela época foi pago trinta e um mil e novecentos para trinta e três 

cargos, ou seja, cinco anos atrás a mesma empresa fez um concurso em Arroio 

do Tigre com carta convite e foi gasto mais de trinta mil reais com quinze 

cargos a menos então como eu ouvi falar eu tenho que colocar para a 

comunidade, como é que era feito o concurso da Administração passada e 

como esta sendo feito hoje, a comunidade precisa ficar sabendo que o legal 

mesmo é a tomada de preços, inclusive tinha três empresas, de três estados 

inscritas onde todos podem acessar e todos podem ver não é dirigido, não é 

feito com carta convite, então com essas minhas colocações espero que as 

pessoas como realmente tenham visto falar estão se preparando estão 

procurando curso esta sendo oferecido vários cursos e isso é importante 

Senhor Presidente que esta Casa também divulgue e que as pessoas 

interessadas realmente possam estudar bastante e que realmente as pessoas 

que fizerem o concurso público sejam aquelas realmente que passam e que 

possam ser chamadas e que não seja através de convites. Tenham todos uma 

boa semana de trabalho, muito obrigado.” O presidente não tendo mais nada a 

tratar, marcou próxima reunião ordinária para o cinco de outubro, segunda-

feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.    


