1338ª Sessão Ordinária
Aos 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
Presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em
seguida o Presidente efetuou a leitura bíblica. Após dispensou a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. O
vereador Delmar Schanne solicitou que fosse retificada a palavra “passava” por
“passaria” na terceira página vigésima primeira linha e onde consta o
sobrenome dos deputados Sérgio e Marcelo “Morais” sejam retificados por
“Moraes”. Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Trigésima
Sétima foi aprovada por unanimidade. Tribuna Livre. O presidente convidou o
senhor Carlos Joceli da Silva, presidente da AJURATI para pronunciar-se com
assunto parcerias, projetos e esclarecimentos sobre viagem a Porto Alegre.
“Boa noite a todos e a todas, Senhor Presidente, demais Vereadores e
Vereadora e os demais presentes que se encontram nesse local e em especial
também a Juventude Rural que me acompanha no dia de hoje. Bom entre
tantos assuntos que a Juventude Rural tem para abordar Senhor Presidente
escolhi três assuntos que eu acho de extrema importância e primeiro em nome
da diretoria e toda Juventude Rural de nosso Município, eu quero agradecer
essa Casa, ao Poder Legislativo Municipal de Arroio do Tigre pela parceria que
tem no decorrer desses anos todos com a nossa Juventude Rural. Eu estou
fechando cinco anos já como Presidente da AJURATI e trabalhei com vários
Presidentes dessa Casa e vários Vereadores. Aqui do Município cito alguns
que aqui estão presentes e que eu posso muito bem colocar eu não sei a
ordem dos Presidentes, mas o Delmar quando foi Presidente da Casa foi de
muita importância, foi parceria sempre, foi parceiro demonstrando o
companheirismo com a Juventude Rural e a parceria também do Legislativo
com a Juventude Rural, o Marcos Pasa também quando foi Presidente também
fez uma ótima parceria com nós sempre demonstrando e prontamente para
trabalhar com a Juventude, me perdoem se eu esqueci alguém que já foi
Presidente aqui e hoje na sua pessoa o Guegue também quero agradecer por

continuar essa parceria como Presidente do Legislativo continuando esse
trabalho com a Juventude Rural em nome de vocês eu agradeço á todos os
Vereadores que fizeram esse ótimo trabalho e vem desenvolvendo quando eu
digo parceria a gente não olha só para a parte financeira pedindo recursos
parceria é quando esta de lado a lado nas atividades da Juventude Rural então
espero que a Juventude continue contando com a parceria dessa Casa, sobre
os projetos que estamos desenvolvendo com a Juventude Rural eu também
tenho que citá-los alguns e pedir para os Senhores Vereadores que dão esse
suporte para a comunidade arroiotigrense para que sejam parceiros desses
projetos nós temos um projeto de bovino cultura leiteira que começou alguns
anos atrás e foi aprovado por essa Casa no orçamento uma verba destinada
para este projeto e até hoje nós não tivemos beneficio desse recurso. Eu vou
fazer um relato aqui sobre esses jovens que estão ainda produzindo com seus
próprios recursos, nós temos hoje nove jovens dentro do projeto, esses jovens
hoje estão produzindo cerca de setenta à oitenta mil litros de leite ao mês e
isso da uma renda de mais de cinquenta mil reais mensais, então são
cinquenta mil movimentando o nosso comércio do Município de Arroio do Tigre.
Se tivéssemos investimentos daquele orçamento aprovado naquela época não
precisaria ser todo ele, mas uma parte com certeza nós estaríamos produzindo
mais de cem mil litros de leite por esse grupo de jovens, então eu peço que os
Senhores nos apoiem e vejam o que esta acontecendo porque a Juventude
não pode se beneficiar desse recurso aprovado pelos Senhores. Também a
gente deixa aqui alguma coisa de certa forma a gente fica meio indignado ou
estranhamente acontece quando a Juventude Rural tem algum projeto
coincidência ou não tem outro sendo feito paralelamente, então eu não gosto
de deixar no ar nós tinha o projeto de bovino cultura leiteira foi criado uma
associação de bovino leiteira no Município estranhamente outros projetos que
nós estamos buscando agora também esta acontecendo a mesma coisa esta
sendo buscado e que bom e eu deixo aqui também o recado e nós estamos
trabalhando também em mais dois projetos que no mês que vem nós vamos
divulgar e quero que também copiem esses projetos porque eu trabalho com a
Juventude Rural, com o agricultor e quanto mais projetos tiverem voltados a
essa classe eu estarei apoiando, se copiando ou não eu também gosto de
copiar coisas boas então quando as coisas são boas tem que ser copiadas e
eu não vou ficar bravo com isso se tiver dois projetos do mesmo, da mesma
forma, do mesmo sentido melhor ainda, beleza, então esse é um dos apoios

que eu gostaria de continuar também que continuasse pelos Senhores
Vereadores e Vereadora através da Juventude Rural como citei da parte
financeira dentro do Município a Juventude Rural que estão representando
alguns grupos do interior sabe e todos nós sabemos que Arroio do Tigre é o
Celeiro do Centro-Serra mas pode estar com os dias contados se não tiver
investimentos em cima dessa Juventude, se é o Celeiro do Centro-Serra é
porque ainda existe agricultura forte e para nós manter a agricultura forte nós
temos que manter o jovem no meio rural. Então nós temos que parar um pouco
e olhar para essa Juventude e dizer algo para que eles continuem no interior e
nós como representantes deles estamos fazendo a nossa parte, mas nós não
temos tanta força assim para isso estamos fazendo na força e na raça junto
com os Presidentes das Juventudes que aqui estão e eu gostaria de ter o apoio
também do Poder Público por isso eu deixo essa mensagem aqui e um pedido
para os Senhores e Senhoras que continuem nos apoiando.Terceiro assunto
então é sobre a possível ou então sindicância sobre o veículo cedido para a
audiência em Porto Alegre o veículo do Legislativo no dia eu estava presente
na sessão onde foi pedido pelo Vereador Delmar a abertura de uma sindicância
foi talvez, fosse perto em cima do acontecido ele talvez não estava sabendo de
tudo e alguma coisa falaram para ele e eu acho que não foi bem o que ele
pensou inclusive citou o Vereador Tigrinho e a Vereadora Viviane e mais três
poderia ter citado o meu nome que pode ser citado em qualquer lugar, então
era eu a terceira pessoa o meu vice, o Jonas Muller a quarta pessoa, e a
Rainha da AJURATI a quinta pessoa Ana Flavia Speth, então diante daquele
fato naquele dia fiquei observando e a população começou a falar muito do
assunto e eu sou uma pessoa justa gosto de trabalhar sempre reconhecendo
as pessoas que nos apoiam, então eu jamais vou deixar uma pessoa que esta
nos ajudando ser prejudicada por falta de algum conhecimento ou talvez por
pessoas induzindo, talvez é isso que eu queria dizer, que talvez alguma pessoa
falou alguma coisa para o Vereador que ele não estava sabendo e hoje ele
esta sabendo mais sobre os fatos então o que eu quero dizer é que o carro não
foi cedido para os Vereadores Viviane e Tigrinho o carro foi um pedido meu né
Presidente para o Senhor, pessoalmente, o carro então foi cedido para a
Associação das Juventudes Rurais de Arroio do Tigre, a AJURATI não foi para
os Vereadores então isso é que eu queria que deixasse bem claro e que a
população está cobrando e falando que os Vereadores usaram o carro para ir a
Porto Alegre e não foi os Vereadores foi a Associação de Juventude Rural que

usou o veículo para ir em uma audiência pública em Porto Alegre de extrema
importância essa audiência, que provavelmente no ano que vem vamos estar
com um colégio técnico agrícola em nosso Município e ai eu tenho que
agradecer mais uma vez a Casa por isso e isso já faz parte dessa parceria mas
eu tenho que aqui não defende-los eu acho que eles não precisam de defesa é
só para esclarecer o fato em que o carro foi pedido por mim diretamente para o
Presidente dessa Casa, o Senhor Ademir, o Guegue mais conhecido e isso é o
que eu quero deixar bem claro quando citei a busca e nos não queremos, para
nós seria bem mais fácil ficar trabalhando na lavoura porque nós não
ganhamos nada para isso então certamente eu gostaria que fizessem isso por
nós ai nós estaria cuidando da nossa propriedade tranquilo e alguém que tenha
mais condições fizesse isso por nós como no momento não tem e não tinha,
nós fomos atrás e eu gostaria que isso fosse levado em conta. Então a
Vereadora Viviane ela não foi com nós ela estava em uma outra atividade em
Porto Alegre ela só voltou e ela não estava como Vereadora ela era lá um
membro da Diretoria da AJURATI, ela é Tesoureira da AJURATI para quem
não sabe e em nenhum momento foi falado em Vereadora e o Vereador
Tigrinho estava como motorista até porque deixou de levar a mãe dele para
Cachoeira porque não tinha motorista para nos levar nós para lá, então eu
gostaria de deixar bem claro nesta situação que se tem alguém culpado por
isso é a Associação da Juventude Rural pela qual eu represento e sou
responsável então, se tem alguém responsável sou eu se tiver que cobrir
alguma despesa é só nos procurar como o Vereador mesmo disse aquele dia
que eu ouvi entre outros assuntos que o diálogo é muito importante né
Schanne isso eu acho que é verdade falaste bem isso, acho que era só ter
conversado com nós, não vejo a necessidade de uma sindicância nós não
temos porque mentir ou omitir algum fato, foi falado também ai que eu me
refiro e me desculpa Vereador que estou citando ele é que alguém pode ter
falado alguma coisa que não era verdade para o Senhor na questão de ter
vindo com os pneus rodando, sem pneus só as rodas. No Passa Sete até aqui
isso é uma inverdade jamais alguém poderia falar isso, que não tinha criança
dentro do carro, tinha gente responsável, o carro furou o pneu e é verdade eu
vou falar e porque eu estava junto o outro pneu furou e nós colocamos ar no
Posto Neblinão em Passa Sete e viemos andando até o bar aqui do Hugo
Rassweiler que aqui eu não lembro o nome agora, então por nenhum momento
foi andado com o carro só com as rodas como foi dito sem pneu e na questão

também que eu ouvi sobre de ter uma de menor no veiculo dentro da AJURATI
eu sou responsável sobre todos os atos então se tinha uma menor dentro é
porque o pai dela nos permite isso porque quando as soberanas do Município
da AJURATI desculpe, são eleitas existe um comprometimento delas e os pais
sabem disso e nos liberam para que elas façam todas as suas atividades e eu
sou o responsável por elas e qualquer situação diferente quem tem que tomar
as providências sou eu, então certamente o pai dela confia muito em nós pelo
trabalho pelo histórico que tem na Associação e certamente ele educou-a bem
para poder sair com pessoas talvez desconhecidas como alguns estão falando
mas enfim o que eu quero deixar bem claro é essa situação que o carro foi
cedido pelo Senhor Presidente para Associação das Juventudes Rurais, os
Vereadores que nos acompanhavam naquele dia estavam junto ajudando em
beneficio nosso porque não teria outra forma de ir porque se o Tigrinho não
tivesse ido como motorista então quero deixar aqui esclarecimentos sobre isso
e não é nenhuma critica Vereador é só um esclarecimento e eu acho que o
Senhor esta certo porque os fatos tem que serem esclarecidos o Senhor
mesmo disse que é um bem público e eu acho que tem que cuidar isso mesmo
só que eu também me sinto na obrigação de vim aqui dar esse esclarecimento
então eu peço desculpas se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém mas eu
acho que é importante nós termos esse conhecimento a nossa Juventude ela
precisa Presidente do apoio e eu gostaria que não fosse esse incidente entre
aspas que cortasse o vínculo que existe entre o Administrativo Municipal com a
AJURATI eu vou passar lá o meu tempo vai passar, o Senhor certamente vai
passar aqui também e o Legislativo vai continuar e a AJUATI também e esse
trabalho tem que continuar com parceria e para encerrar eu gostaria de ouvi-lo
do Senhor a sua opinião sobre o assunto sei que o Senhor é um sócio da
Associação e membro da diretoria de jovens rurais do Taquaral então a
Juventude também espera o seu posicionamento sobre o assunto, muito
obrigado”. Ao final o presidente agradeceu a presença e solicitou ao diretor que
fizesse a leitura das correspondências recebidas: Oficio do CTG Herança
Gaudéria, da localidade de Sitio Alto solicitando Subvenção Social no valor de
dois mil reais para cobrir despesas com a realização do quinto Rodeio Crioulo,
nos dias quatro, cinco e seis de setembro; Oficio da Comunidade Evangélica
Luterana São Paulo, de Linha Ocidental solicitando Subvenção Social no valor
de cinco mil reais para melhorias no pavilhão; Oficio da Comunidade de Linha
Floresta solicitando Subvenção Social no valor de cinco mil reais para

melhorias no salão comunitário; Convite do CTG Herdeiros da Tradição para
abertura da Semana Farroupilha no dia doze de setembro, com acendimento
da Chama Crioula, Gincana Gaudéria, almoço, posse da nova patronagem e
encerramento com extinção da Chama no dia vinte de setembro; Oficio do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 083/2015, que dispõe
sobre aprovação e ratificação legal do primeiro aditamento ao Contrato de
Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí-CI/JACUÍ e
respectiva consolidação; Projeto de Lei nº 084/2015, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de um mil e trezentos reais
e Projeto de Lei nº 085/2015, que concede Subvenção Social ao CTG Herança
Gaudéria, e dá outras providências; Oficio da Associação de Câmaras de
Vereadores do Centro Serra convidando para reunião no dia dezesseis de
setembro, às dezenove horas e trinta minutos com diversos assuntos em
pauta; Oficio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação comunicando e
encaminhando cópia do Projeto de Lei nº 077/2015, que obteve parecer
desfavorável a sua aprovação. O vereador Marcos Antonio Pasa solicitou que
fosse lido o parecer da UVERGS que aponta a inconstitucionalidade do referido
projeto. O vereador Marcos solicitou também que lido requerimento
encaminhado à presidência para que dentro de quarenta e oito horas o Projeto
de Lei de origem Legislativa nº 005/2014 fosse promulgado Lei, com as
comunicações de estilo. Ordem do Dia: Indicação nº 045/2015; Indicação nº
046/2015; Proposição nº 005/2015; Projeto de Lei nº 079/2015. O vereador
Delmar Schanne solicitou que fossem incluídos na Ordem do dia os Projetos nº
084/2015 e 085/2015. Colocados em deliberação do plenário, foram aceitos por
unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 045/2015, de autoria do
vereador João Odilar Nunes indicando que dentro das possibilidades fosse
efetuada a pintura da demarcação do ponto de táxi localizado em frente ao
Hospital santa Rosa de Lima. 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 046/2015, de autoria da vereadora
Viviane Redin Mergen indicando que dentro das possibilidades fossem
recuperadas as estradas de Linha Savedra e efetuada a limpeza dos bueiros,
devido o péssimo estado de conservação das mesmas. Após a leitura o
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determinava
o Regimento interno da Casa. Foi solicitada a leitura da Proposição nº
005/2015, de autoria do vereador João Odilar Nunes propondo ao Executivo

Municipal a criação de Programa Municipal de Incentivos aos Produtores
Rurais através da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
Colocado em discussão o vereador João Odilar, autor da proposição colocou
que teria sido procurado por diversos agricultores do município solicitando este
benefício. Disse ainda que nas administrações passadas sempre houve este
tipo de incentivo com horas subsidiadas e que na atual administração não
existiria, onde os produtores nesta época teriam construções, limpeza de
lavouras e outros serviços. Finalizou colocando que o incentivo seria com o
pagamento pela Administração de cinquenta por cento de horas/máquina de
trator sobre estreitas, retroescavadeira e escavadeira hidráulica e o restante
dos outros cinquenta por cento o agricultor efetuaria o pagamento e para ter
beneficio o mesmo deveria apresentar o bloco de produtor e a escritura da
terra. Como não houve mais colocações a Proposição foi à votação, onde foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura
do Projeto de Lei nº 079/2015, que autoriza o Poder Executivo à contratação
emergencial por excepcional interesse público e a leitura do parecer da
Comissão. Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen relatora
do projeto colocou que a contratação destes três profissionais serviria para
cobrir pedido de licença maternidade de professoras do município. Como não
houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi encaminhado à votação após o
intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 079/2015 que foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada então a leitura do Projeto de
Lei nº 084/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de um mil e trezentos reais e a leitura do parecer da Comissão.
Colocado em discussão o vereador Leandro Timm, relator do mesmo, colocou
que o valor suplementado seria para custear as despesas com a aquisição de
medalhas para a premiação da Olimpíada da Melhor Idade com recursos
oriundos da economia de todos os vereadores, pois o valor sairia do orçamento
da Casa. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi à votação
onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido projeto
nº 085/2015, que concede Subvenção Social ao CTG Herança Gaudéria, e dá
outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
João Odilar Nunes colocou que a patronagem da Entidade solicitou a alteração
da data e com isso neste ano houve dois eventos, mas que no próximo ano em
abril não será realizado. Colocou ainda que o valor era baixo e deu como

sugestão que no inicio do ano que vem a Administração conceda o restante do
valor, a esta entidade e aos outros CTGs que irão realizar seus eventos. O
vereador Evaldir Jacob Dries concordou com as palavras do colega e disse que
as despesas das entidades seriam grandes com a realização deste tipo de
evento, onde o Centro de Tradições levam o nome do município por diversas
regiões do estado. O vereador Delmar Schanne deixou registrado que o
Executivo neste ano já teria repassado a esta entidade o valor de cinco mil
reais, assim como em dois mil e treze onde foi repassado também este
montante para construção de nova rede de energia elétrica. Salientou ainda
que todos seriam sabedores das dificuldades que os municípios, o estado e o
país estariam atravessando no momento. Como não houve mais colocações o
projeto foi submentido a votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. O Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para
ocupar a Tribuna. “Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, Vereadora,
Secretário de Obras Dorvalino e o povo que nos assiste. Eu hoje vim aqui mais
e para agradecer e como nós estávamos falando sobre o rodeio do CTG
Herança Gaudéria, quero dar os parabéns que eu sou daquela terra, que tão
bem receberam os visitantes como o Vereador Schanne lembrou até é uma
grande verdade um incentivo que nós damos para aquele CTG, com
economias dessa Casa e do Executivo. O vereador Marcos Pasa que também
ajudou aquela vez para nós colocar a luz no parque e eu também ajudei, então
agradeço o Marcos agradeço os Vereadores, e todos nós colaborando, não vou
dizer que é o melhor parque, mas é um dos melhores parques do Arroio do
Tigre que todo mundo chega lá e diz mas barbaridade aqui no Sítio saiu um
CTG que começou do nada e é bom para assistir e tem muita gente
hospitaleira, então parabéns ao Elton Patrão e toda a diretoria daquele meu
CTG porque eu também sou sócio. Também queria agradecer especialmente o
Prefeito Gilberto e o Dorvalino, Secretário de Obras por atender os meus
pedidos pela boa recuperação das estradas dês da Linha Paleta até o „Libinho‟,
Sitio Baixo, Sitio Novo e também não vou poder deixar de falar para a
Vereadora Viviane não sei se alguém informou ela hoje que é um pedido meu
sobre a indicação que ela fez da recuperação da Linha Savedra e inclusive as
maquinas, pedi para o Dorvalino pousar na minha casa desde sexta elas
estavam lá para ir fazer a Linha Savedra e falando do Dorvalino esta totalmente
recuperada a Linha Savedra e quero dizer para a Vereadora que é bom que tu
foi lá ver, é bom sair, mas quero só te dizer que lá tem um Vereador

competente e que luta por aquela comunidade e quando eu peço graças a
Deus sempre fui muito bem atendido, então agradeço a o Dorvalino, agradeço
ao Executivo por tão bem recuperar aquelas estradas e que o Sitio Alto é um
exemplo de estradas. Muito obrigado uma boa noite para vocês e uma boa
semana de trabalho”. O Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para
pronunciar-se. “Senhor Presidente, Vereadores, Imprensa que aqui se faz
presente, AJURATI com seus membros, Assessor Jurídico, enfim demais
pessoas que se fazem presentes na sessão, que com certeza abrilhantando
mais essa Casa com sua visita que para nós nos hora muito. De momento
gostaria de parabenizar a Administração Municipal pelo desfile de ontem e
também dizer pela atitude que os professores tiveram que mesmo recebendo
um salário de seiscentos reais se fizeram presentes honraram a nossa Pátria,
portanto salientar a garra desses professores. Da mesma forma também não
poderia deixar de lembrar aqui o homenageado o professor Nilson
Hammerschmitt que também sempre foi um guerreiro para esse nosso Arroio
do Tigre muito bem lembrado pela Administração Municipal. Sempre da mesma
forma quero parabenizar o CTG Herança Gaudéria pelo quinto rodeio crioulo
de sábado e domingo, quatro e cinco onde estivemos presente com o Vereador
João Odilar, o Presidente dessa Casa, o Vereador Dries, o nosso Prefeito
Gilberto a Vice-Prefeita Vânia, o Secretário de Obras Dorvalino e que por sinal
como sempre o Sitio representa bem o Arroio do Tigre e quero Vereador Dries
que leve um abraço desse que vos fala, um abraço de todos os Vereadores a o
Patrão Elton pelo desempenho de seu rodeio. Gostaria de falar um pouquinho
do concurso público que o Edital já esta no site da Prefeitura desde sexta-feira
e qualquer cidadão pode acessá-lo no portal de transparência e abrir o link de
licitação pode acessar o processo meia, oito, barra dois mil e quinze onde o
mesmo esta sendo a tomada de preço do numero doze de dois mil e quinze
onde teremos mais de quarenta e oito cargos disponíveis e o numero eu não
tenho mas tem mais de cinquenta vagas em primeira mão abertas fora os
cadastros de reserva então é importante que os munícipes fiquem atentos que
no dia vinte e dois se tudo ocorrer bem as nove horas vai sair a empresa
vencedora se não houver nenhum recurso de nada, se Deus quiser em outubro
ou novembro a Administração vai poder fazer o tão esperado concurso público,
pois é sabido que os munícipes não só de Arroio do Tigre como de fora estão
aguardando para poderem participar desse nosso concurso. Ainda gostaria de
colocar a respeito das emendas que tenho feito de dois mil e dez para cá e

como é de praxe não poderia deixar esse momento passar e colocar para
vocês e principalmente a quem interessar do andamento das emendas que fiz
e tenho aprovadas. Emenda do Sítio Baixo no valor de duzentos mil reais para
uma quadra coberta que esta em andamento, já esta em andamento lá a sua
construção, tenho ainda duzentos mil reais aprovados e por iniciar nos
primeiros dias a quadra coberta de Vila Progresso, também tenho em fase de
finalmente desse projeto devido à dificuldade quanto aos bombeiros de Linha
Paleta, de duzentos e cinquenta mil reais para reforma e ampliação do Ginásio
Paletão que os primeiros dias a Caixa vai dar a ordem do processo de licitação
assim que for aprovado o processo e tem ainda duzentos mil reais aprovados
que esta em fase de projetos de conclusão da Linha Barrinha. Reforma,
modernização e ampliação, tenho um do setor de esportes para o Taquaral de
duzentos mil reais para ampliação e modernização atendendo essa longa
novela do Taquaral e se Deus quiser a gente vai concluir o nosso ginásio lá do
Taquaral para que essa comunidade possa ter de uma vez por todas essa
quadra coberta e sim fechada e que possa praticar esportes. Tenho
protocolado no sistema e esse sim é uma emenda voluntária para ampliação e
modernização da quadra de esportes da Linha Rocinha no valor de trezentos e
cinquenta mil reais, voluntária essa zero, zero oitenta barra meia, oito que
ainda não tem o seu parecer cabe salientar que o Deputado Sergio Moraes
esta incumbido de vigia-la, mas é importante salientar que ela é voluntária não
temos certeza se vai sair, mas esta no sistema e a São Roque de trezentos mil
reais para fechamento daquela quadra a zero, zero, vinte e um, quinhentos e
vinte e quatro, onde o nosso Deputado Danrlei esta vigiando, está em prontidão
se Deus quiser a gente consegue carimbar, mas não se tem certeza nenhuma.
Tenho ainda trezentos e cinquenta mil reais para a Vila Progresso já para a
segunda fase que é ampliação e modernização cabe salientar novamente que
é voluntária a zero, zero, oitenta, oitenta, dois mil e quinze onde a bancada do
PDT está vigiando e se possível vamos ser contemplados. Então gostaria só de
ressaltar que em dois mil e dez para cá os projetos que eu tenho é no valor de
dois milhões e cinquenta mil reais todos para a área do esporte, portanto todos
beneficiarão os nossos jovens rurais, da nossa cidade, do nosso Município.
Além de duzentos e cinquenta mil reais de calçamento que já tem o parecer de
dois mil e quinze também do Deputado Sergio Moraes que já estamos em fase
de projetos inclusive já conversei a pouco com o nosso desenhista o
Schweighofer e a gente esta trabalhando firme para conseguirmos acertar esse

projeto e como se sabe que tem que licitá-lo também. Não poderia deixar de
dizer também dos cinquenta mil reais para o hospital, carimbamos o hospital já
recebeu através do Governo do Estado em dois mil e treze, duas patrulhas
agrícolas completas que estão em funcionamento com tratores para Linha
Tigre e São Roque, duas quadras society, importante salientar o seu João
Odilar lembra que são dos recursos dessa Casa recursos de quando eu era
Presidente em dois mil e seis, das economias dos Vereadores dessa Casa
Legislativa e ainda secadores de grãos é importante dizer também que o
sistema no site da Prefeitura SICONV, alias estamos com doze projetos no
sistema e este Vereador tem quatro dos doze portanto é importante dizer
também no trabalho que se faz mesmo atrás da cortina onde você diariamente
vai buscar não tenho medo de dizer que sou o Vereador de todo o CentroSerra que mais busca recursos para o esporte de Arroio do Tigre. Não poderia
também deixar de comentar as palavras do nosso presidente da AJURATI,
quando o mesmo que me mencionou como parceiro inclusive já fui filiado da
AJURATI, já fui jovem rural também, mas infelizmente só não participo porque
não moro no interior, mas com certeza se morasse no interior estaria
participando. Então só gostaria de colocar umas coisas aqui quando se fala de
irresponsabilidade, quando se fala de sindicância, eu só gostaria de
complementar e o Presidente não é obrigado a saber disso, mas os
Vereadores poderiam ter colocado que sempre quando se é solicitado o carro
dessa Casa precisa-se um ofício de uma pessoa da Casa do Legislativo ou de
algum funcionário dessa Casa, ou de algum Vereador dessa Casa. Então tenho
aqui cópia do oficio feito dia vinte e nove de junho onde foi encaminhado pelo
Vereador que dirigia ao Presidente dessa Casa onde dizia o seguinte que pelo
qual me responsabilizo integralmente no dia primeiro de julho com retorno
previsto no mesmo dia a fim de deslocarmos juntamente com a diretoria da
AJURATI para audiência na Secretaria de Educação do Governo do Estado
sobre o colégio agrícola para o Município. Não vejo problema nenhum, eu não
vejo problema nenhum, existe também e os Vereadores deviam saber um
decreto desde dois mil e seis decreto zero, zero, um de dois mil e seis que
disciplina a utilização do veículo da Câmara Municipal de Vereadores onde o
mesmo que na época em que eu era o Presidente assinado por mim e o
Vereador Marcelino „falecido‟ e a Madalena Pasa o mesmo diz no seu artigo
sexto que o Vereador que solicitar o veículo é responsável pela condução do
mesmo, bem como em qualquer infração nas normas de trânsito a

responsabilidade é do condutor além de responder por danos ocasionados ao
veiculo a terceiros por sua culpa ou dolo e no artigo sétimo qualquer dano ou
defeito ocasionado ao veiculo da Câmara deve ser imediatamente comunicado
a o Presidente no qual devera tomar as medidas administrativas cabíveis foi o
que eu fiz pedi ao Presidente que o mesmo tomasse essa iniciativa a questão
da sindicância. Senhores isso é de praxe na Administração Municipal, existe lei
onde acontece muito no Executivo onde qualquer motorista que bate um carro
é normal e existe lei para isso, de abrir uma sindicância o Prefeito abrir uma
sindicância e apurar quem realmente foi o culpado isso é de praxe não é nada
pessoal isso é normal e esses Vereadores deveriam saber disso que é normal
abrir uma sindicância, inclusive foi colocado na questão do pagamento e não é
problema nenhum e muitos motoristas já pagaram lá no Executivo pagaram os
danos causados quando foi constatado que foi erros deles. Isso é coisa bem
normal é normal e aqui não há nada anormal só que como isso aqui não é
bodega só chegar e pagar tem que ser aberta a sindicância para se apurar os
fatos então só para esclarecer e colocar uma pedra nessa polemica que é
normal em uma Administração Municipal para quem conhece uma
Administração Municipal é normal se você vai ai na Administração Municipal
tem varias sindicâncias deve ter algumas rolando e eu já fui me informar, varias
acabadas o que é normal olha a sindicância provou que você vai ter que pagar
os danos ao veículo, então só para esclarecer e dizer sim Carlinhos que eu sou
parceiro da AJURATI e vou continuar sendo e sempre que eu puder vou
continuar trabalhando com os projetos que mostrei inclusive vocês podem
acessar o sistema e ver o andamento dos projetos e eu sempre me preocupei
muito e vou continuar me preocupando com os jovens rurais e sei sou oriundo
da agricultura sou oriundo do interior sou da Paleta tua terra de hoje todo
mundo me conhece e sempre vou continuar trabalhando para que os nossos
jovens possam ficar no nosso interior, o interior é que realmente dá a nossa
sustentação do nosso Município e o Município nosso é o celeiro do CentroSerra por sinal muito bem escolhido e precisamos sim do esforço da nossa
juventude precisamos da persistência acima de tudo sei da dificuldade que se
encontra a agricultura no momento então só para encerrar esse assunto da
minha parte e para deixar claro para vocês vereadores e para vocês da
população as colocações que fiz na sessão que foi abordada. No mais quero
desejar a todos uma boa noite e um bom retorno e uma boa semana de
trabalho a todos meu muito obrigado”. O Presidente passou os trabalhos ao

vice para manifestar-se na Tribuna. O vice-presidente, vereador Evaldir Jacob
Dries assumiu os trabalhos da Mesa Diretora e convidou o vereador Ademir
Jank para pronunciar-se. “Primeiramente quero dar um boa noite a todos que
se encontram aqui e dizer que essa Casa deveria estar sempre assim cheia, e
saudar meus colegas Vereadores, o Secretário de Obras, o Secretário da
Agricultura. Eu queria dizer para o Carlinhos, Carlinhos não tenho muito o que
falar, pois foi quase tudo esclarecido, o Tigrinho me disse um dia desses que
não vou entrar em detalhes, o Carlinhos já te falou pra ti do carro aí eu disse
não, mas ele vai te falar, aí eu disse tem que ter um responsável e tem que ser
um Vereador, que mesmo sendo um Vereador nós estamos totalmente
errados, nós não temos ninguém para dirigir o auto da Câmara, mas nós temos
Secretários e tinha dito que tinha que ser um Secretário para ser o motorista.
Em primeiro lugar nós já estamos fazendo as coisas erradas e quero dizer para
o Carlinhos que quase quando começou as Olimpíadas no Tigre eu tenho
quarenta e nove anos desde as primeiras eu participo e sempre que eu puder
ajudar participar e ajudar independente de a gente estar aqui ou não. Isso aqui
é passageiro amanhã ou depois pode estar alguém de vocês e com certeza vai
estar algum de vocês. Eu só quero dizer que a irresponsabilidade, quando eu
pego um auto, eu só quero fazer uma colocação assim, se eu pegar um auto
emprestado eu queria perguntar para o meu colega que eu respeito muito, se
fosse com o auto dele ele viria com os dois pneus furados, ele andaria com
dois pneus furados e não é só os pneus, olha o estrago que faz no auto, os
aros quanto é que custa, não pode andar, se eu furar um pneu de moto ai no
Taquaral eu deixo a moto e venho a pé se eu não conseguir avisar ninguém,
como que eu vou andar com o pneu furado? Ele contou, ele até tentou fazer,
pedir socorro, mas se ele liga para mim não tem hora, meus colegas
vereadores, não tem hora, vocês podem estar onde vocês quiserem, eu vou lá
socorrer vocês, por que eu acho que faltou um pouco e até nem vou, vou
responsabilizar o tanto o motorista que na hora ele pensa em, este carro não
pode ficar na estrada, desses que estavam juntos, poderia ter partido uma
ideia, não, vamos chamar alguém conhecido, e vamos deixar este auto, vamos
chamar, pode ligar para a Brigada, pode ligar para o socorro, que este auto tem
seguro, que eles vão, eles iriam não interessa se fosse duas horas, três horas,
ou quatro horas da manhã, se eles se comprometeram de entregar o auto no
mesmo dia, isso não, que importa é não ter andado, por que assim, este auto
aqui não é nosso, este auto é de todos vocês, é todos, é dos munícipes, ele

está ai para servir os munícipes, principalmente, principalmente a AJURATI é
uma das maiores forças do nosso município. Então eu só quero dizer que eu,
eu não tentava justificar se eu fizesse uma irresponsabilidade destas, me
desculpa, eu não justificaria, nunca peguei o auto aqui enquanto for presidente,
me desculpa Tigrinho, me desculpa Vivi, me desculpa Carlinhos, me desculpa
o povo da AJURATI que tá ai, tá o meu presidente da minha Juventude tá ali, é
uma honra Charles, nosso futuro, então era isso que eu queria dizer.” O
vereador João Odilar Nunes solicitou um aparte e disse. “houve um ma
entendido com o colega Leomar e assim como o colega vereador falou, o
colega vereador Evaldir Jacob Dries se manifestou, o colega vereador Leomar
são representantes e são filhos daquela terra, Sitio Alto, eu não poderia deixar
neste momento, até tinha preparado mais, mas será rápido. O Herança
Gaudéria assim como Herdeiros da Tradição, Pousada das Carretas
representam muito bem o nosso município de Arroio do Tigre, que eles
promoveram o rodeio neste final de semana e a gente quer parabenizar a toda
a patronagem, prendas, todo o pessoal que trabalhou para que aquele evento
fosse naquela envergadura. Então meus parabéns. Meus parabéns ao patrão,
toda patronagem daquele CTG. Também eu quero agradecer que no ano
passado, eu fiz uma indicação para que o Executivo neste ano olhasse com
bons olhos e colocasse alguém lá para abrir os banheiros por ocasião do
desfile no dia sete e graças a Deus neste ano estava aberto, só que eu to
fazendo um pedido ao Executivo Municipal que olhe com bons olhos e seja
ampliado os banheiros, os sanitários, por que são milhares de alunos, Grupo
da Melhor Idade, enfim várias entidades que se deslocam do interior,
principalmente da nossa, nosso pessoal da Coloninha que saiu às sete horas
da manhã e ficam ali e os banheiros tanto masculino, quanto feminino são
muito pequenos. Em sobradinho, eles remodelaram a praça, e a nossa praça é
o centro da cidade, a Praça Reinaldo Seitenfus, então eu to fazendo este
pedido que fique registrado nos anais desta Casa, para que o Executivo olhe
com bons olhos para que a partir de dois mil e dezesseis, sejam construídos os
banheiros melhores, colocados mictórios, no banheiro masculino, mais vasos
no banheiro feminino, para que as pessoas que, eu fui procurado por pessoas
lá, por que era uma fila enorme, crianças, até não tinham condições de sair, até
foram procurar em postos de gasolina, por que os banheiros não ofereciam
condições e até estavam muito precárias, já colocado para s senhores. Então
já to feliz por que este ano os banheiros estavam abertos, e no ano passado

estavam fechados e muito grande a reclamação. Também não poderia deixar,
só um pouquinho mais senhor presidente, de parabenizar a AJURATI, na
pessoa do Carlinhos, que é filho de lá, lá da nossa terra, filho de Coloninha, e
em seu nome a todos os associados da AJURATI que muito bem representam
o nosso município, e quero dizer que a juventude mais bem organizada, por
que não dizer do Brasil, e a colocação que você fez, do jovem rural é esta ai,
por que ontem nós comentamos, meus colegas vereadores, quantos alunos,
quantos jovens, tem no nosso município de Arroio do Tigre. Nosso município
de Arroio do Tigre é o celeiro do centro serra e não sei até, to voltado aqui tem
o Secretário da Agricultura, tem Secretário de Obras, também que olhe com
bons olhos, por que a administração passada, administração Marciano
Ravanello e Vanderlei Hermes, secretário da agricultura João Alberto Bianchini,
tinha aquele projeto da bovinocultura de leite, aquele dinheiro ficou no
orçamento do município, e até hoje não sei onde foi colocado. Eu até sou
suspeito de dizer, meu filho é produtor de leite, ele fez técnico agrícola e depois
voltou, lá na Coloninha nós temos três jovens rurais que são produtores de
leite, e quero dizer assim, para o caminhão chegar até lá, o caminhão que
transporta o leite lá na minha propriedade eu tive que falar com o secretário de
agricultura do município de Tunas, para conseguir uma carga de brita, quero
dizer assim, meu caro secretário Dorvalino da Silveira, o senhor assumiu a
pouco tempo agora, e o pedido que eu lhe fiz neste ano foi por ocasião do
Ecojovem lá na Coloninha e acredito que o senhor vai nos atender, meu filho é
produtor de leite, tem bloco no município de Arroio do Tigre e ali sai nota e
assim como ele tem mais dois produtor de leite e nenhum destes jovens a
entrada da propriedade tem brita, onde tem várias casas, o nosso distrito da
Coloninha nenhum pátio das casas tem brita. Então assim, a preocupação é
grande e peço para a administração olhe com bons olhos os nossos jovens,
nos temos que oferecer condições para que nosso jovem permaneça no
interior. Para finalizar, agora neste final de semana, dia doze os CTG‟s da
região, o nosso CTG do nosso querido Estado do Rio Grande do Sul, vão estar
em festa, estarão promovendo a Semana Farroupilha e nós que fizemos parte
do CTG Herdeiros da Tradição, como patrão do CTG, aqui fica o convite para
todos os meus nobres colegas vereadores, vereadora, para toda a
comunidade, todas as pessoas que estão nos prestigiando, do município de
Arroio do Tigre e dos municípios vizinhos, são convidados para bolear a perna
e visitar o nosso distrito da Coloninha, onde será uma honra muito grande,

tanto para todos nós, quando para a patronagem do CTG Herdeiros da
Tradição. Muito obrigado, quero agradecer ao senhor presidente, pelo senhor
ter concedido este aparte a este vereador, muito obrigado”. O vereador Ademir
Jank continuou. “Eu queria deixar ao Carlinhos que a AJURATI, que aqui
enquanto eu estiver aqui as portas sempre estarão abertas, aqui não vou
deixar de fazer o que sempre era feito. Para finalizar quero desejar uma boa
semana de trabalho a todos e um bom retorno a suas casas.” O vice-presidente
passou os trabalhos da Mesa novamente ao Presidente que não tendo mais
nada a tratar, marcou próxima sessão ordinária para o dia catorze de setembro,
segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

