1414ª Sessão Ordinária
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão
Ordinária sob a Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada
aberta a Sessão, a Presidente solicitou a Primeira Secretária Mara Simone
Seibert que fizesse a verificação de quórum. Estavam presentes os demais
Vereadores: Evaldir Jacob Dries, Madalena Pasa, Adão Francisco Böck,
Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schäfer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei
Folmer. A Presidente solicitou para que o Vereador Paulo Vanderlei Folmer
efetuasse a leitura bíblica. Após, a Presidente dispensou a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocou
em votação a Ata Milésima Quadringentésima Décima Terceira que foi
aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a
leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 486/2017 do
Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para votação e apreciação o
Projeto de Lei n° 093/2017 que autoriza o município a receber parte de imóvel,
de forma amigável, em doação não-onerosa, destinado a ampliação do sistema
viário municipal, e dá outras providências. Ofício n° 179/2017 da Secretaria
Municipal da Saúde convidando a Presidente para participar da inauguração da
ampliação do ESF Vida e Saúde de Linha Taquaral que acontecerá no dia vinte
e cinco de novembro do corrente ano, as dezoito horas e trinta minutos. Na
Ordem do Dia estava: Projeto de Lei n° 093/2017. Após solicitou ao Diretor
para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 093/2017. A Comissão de Constituição,
Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável
tendo como relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido
projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo.
Concedeu intervalo regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei nº 093/2017 que foi aprovado por oito votos à zero.
Após, abriu espaço para as explicações pessoais, onde os Vereadores Adão
Francisco Böck, Madalena Pasa, Francisco Bernardy e Viviane Redin Mergen
estavam inscritos. Em seguida, convidou o vereador Adão Francisco Böck para
fazer uso da Tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores,
imprensa e comunidade aqui presente. O que me traz hoje na Tribuna é um
pedido que eu vou fazer aos nobres colegas da Administração que levem esse
recado até a ao Órgão competente que eu ia fazer uma Indicação mas preferi
falar primeiro aqui porque as outras Indicações que nós fizemos até agora, não

sei se essas Indicações chegam até o Prefeito mas nada nos tivemos de
retorno, então é sobre a , ah pra fazer a faixa na frente do Hospital e do Banco.
Faz uns três meses que eu fiz essa Indicação, e até hoje o Secretário fica
dizendo que amanhã vai fazer, amanhã vai fazer e nós temos terminando o ano
e ele não vai fazer. Então são coisas mínimas que pouca coisa só que fica
aquela cobrança de fazer. E outra que eu gostava muito que fosse feita as
recuperação dos bairros, que ta terrível as ruas dentro dos bairros e
principalmente aquela aqui do Bairro dos Vendrúsculo, aonde quem vai no
campo agora no domingo, sábado que tem jogo não consegue ir de auto aqui
por cima, ali tem morador dos dois lado e é pura água, isso ai se resolve com
pouca coisa. Aqui, que faz a volta, né. Então isso aqui, eu não fiz Indicação pra
isso, preferi conversar e vocês repassar o Diretor responsável que isso ali,
botam umas carga de pedra, derrama com a retro, a gente entende que hoje as
estradas do interior estão necessitando de máquinas, isso ali se resolve sem
uma patrola só que tem que ser resolvido, né, porque ta bem difícil de chegar
ali. No mais eu queria desejar uma boa semana de trabalho a todos e muito
obrigado”. A seguir, a Presidente convidou a vereadora Madalena Pasa para
usar a Tribuna. “Senhora Presidente, nobres colegas, funcionários da Casa,
imprensa e comunidade em geral. Hoje realmente eu vim fazer considerações
pessoais, ano passado quando coloquei meu nome para concorrer a
vereadora, pensei muito e achei que teria condições de ser uma boa vereadora
e poder ajudar a Administração Municipal. Claro que muito mais se o meu
candidato a Prefeito tivesse ganho, pois bem, ele perdeu! Mas mesmo sendo
oposição a minha intenção sempre foi em ajudar o município e os munícipes,
nas minhas andanças de campanha a minha promessa como todos já sabem
era saúde e estradas. Saúde, agradeço a Secretária Veridiana onde temos tido
um bom diálogo e entendimento, não conseguimos ainda realizar um sonho
que é de todos e espero que seja de vocês também que seria o plantão médico
vinte e quatro horas para urgências e emergências. A gente trabalhou para que
regionalização dos partos também não conseguimos, mas isso é uma votação
dos municípios. Mas estamos trabalhando e tudo isso junto com o Prefeito
Marciano, a Secretaria Juliane e a Prefeita Cecícia de Estrela Velha. Estradas
é com a Secretaria de Obras, pois sei que não adianta vir aqui pedir que
arrume tal localidade, para isso tem o roteiro para tal, apesar de não seguirem
a lei que nós aprovamos aqui, a número dois mil oitocentos e três de quatorze
de março de dois mil e dezessete, também não podemos reclamar do
Secretário Romildo e seus Diretores, pois com os Secretários citados, tenho

tido contato direto com eles. Vocês devem estar se perguntando o porque de
toda essa fala, ta, mas essa fala se resume ao fato de que eu ter feito cinco
indicações, não foi combinado com que o Adão falou, cinco indicações de
nenhuma eu ter resposta ou realização. Outro fato é que se estavam criticando
a Administração passada, por deixar voltar mais de um milhão de reais, onde
teve ampla divulgação, né, pois nem depois de eu ter colocado que o Deputado
Federal Alceu Moreira colocou para o município de Arroio do Tigre, claro que o
município ta cadastrado na Funasa, pois se não tivesse cadastrado não teria
uma verba de setecentos mil reais, a mesma só foi divulgada pelo Jornal
Gazeta da Serra, nem mesmo no site da Câmara saiu, isso não é importante?
Ou teria que fazer diárias para ir a Brasília pra conseguir verba para o
município, daí eu vou sair ou o problema de divulgar é comigo? Tenho tentado
de todas as formas fazer um ambiente agradável entre nós vereadores,
avisada do que estava acontecendo, pra não criar atrito e nem polêmica das
situações que encontrei. Mas ai nobre Presidente, é muito difícil, ficam
comparando administrações, acontecimentos passados onde eu não fazia
parte e mesmo que fizesse, é outra administração. E se querem ser melhores,
façam e ajam para que isso se torne realidade. Sobre cursos e viagens, nós da
oposição, somos em três só ficamos sabendo quando os colegas vereadores
já estão de volta, né, pois tudo é resolvido meio que, quase secretamente. Eu
quero que não precisa se preocupar, nós vamos continuar economizando em
viagem para sobrar mais e ser usado para a Administração, em coisas úteis,
como a gente já fez, colaborou com o rolo compressor, britador, talvez sobre
alguma coisa para o Hospital e Apae. Sou oposição sim, e tenho procurado
estudar, esclarecer e saber de todos os projetos que tenho dúvida. To aqui
hoje, pedi pro Mayerhofer me levar lá onde que era as ruas que estão sendo
abertas pra ver onde que é. Pra que não digam que sou contra porque sou
oposição, ou que disse amém a todos os Projetos sem saber. Leio sim todos os
Projetos e desafio aqui todos os vereadores que digam se eu leio todos os
Projetos ou só as ementas. Tudo isso Senhora Presidente, para dizer que nós
da oposição também queremos que as nossas falas, os nossos pedidos sejam
divulgados e se possível realizados, pois não quero que o povo pense e fale
que estamos aqui como bonecos de enfeite ou para receber salário. Eu
agradeço por ter me ouvido, é uma coisa que já vem a muito tempo, a gente vai
deixando passar, vai deixando passar, não quero chegar ao final do ano pra
dizer isso aqui, vim aqui pra dizer antes para que o Natal seja um Natal com
muita alegria, com muita paz e que a gente consiga realmente fazer aqui da

Casa uma Casa que a gente possa sentar e discutir e falar realmente das
coisas de bem para o município. Obrigado ah, e uma boa semana a todos”. A
Presidente convidou o Vereador Francisco Bernardy para se pronunciar.
“Senhora Presidente, colegas, serventuários desta Casa, Assessora jurídica, a
nossa imprensa que em todas as sessões se faz presente, escrita e falada,
comunidade em geral, nosso Presidente dos funcionários públicos que é
assíduo, seu José Francisco Telöken, outra pessoa que é muito assíduo na
Câmara de Vereadores. Eu vim só usar este pequeno espaço ai, brevemente
hoje para parabenizar então a Brigada Militar, pela passagem dos seus cento e
oitenta anos no último dia dezoito, que foi então no sábado. Dizer também da
alegria de ter participado lá em Porto Alegre da Academia de Polícia da
Brigada Militar, da formatura do então 1º Tenente do Dummer, nosso
comandante até então aqui da nossa Brigada Militar de Arroio do Tigre. Dizer
que as comemorações ao cento e oitenta anos culminaram junto com a
formatura dos oitenta e nove primeiro tenentes, onde tivemos três delegações
da Polícia Uruguaia, Argentina e Paraguaia que participaram e foram
condecorados com a medalha dos cento e oitenta anos da Brigada Militar.
Então, até me surgiu uma pequena oportunidade de fazer algum contato,
algum comentário com alguns coronéis, também já levando a nossa
preocupação, eu falo a nossa preocupação aqui, é de nós todos os vereadores,
quanto ao retorno do Tenente Dummer até Arroio do Tigre, então isso ainda é
dúbio, eu tava aguardando que hoje ele ta de volta na academia, hoje ele iriam
talvez ser designados ou re-designados, isso significa que eles poderão talvez
ser transferidos para outras unidades, ou talvez para outro município dentro da
mesma, do mesmo batalhão. Vamos torcer então que esse comandante
retorne, que nada mais é que além de um comandante, mais um PM, mais um
policial aqui na nossa comunidade. No mais então, desejo uma boa semana de
trabalho a todos e até uma próxima oportunidade”. A Presidente repassou os
trabalhos ao Vice-presidente para fazer uso da Tribuna. “Uma boa tarde então,
a todos que estão prestigiando essa nossa Sessão, aos colegas, aos
funcionários desta Casa. Não poderia deixar de vim também prestar alguns
esclarecimentos aqui, em torno da fala da Madalena. Não quero afrontar a
Vereadora em hipótese nenhuma, mas quero discordar de alguns fatos. Em
relação a comparação de mandatos, é óbvio que isso vai sempre acontecer e
até tem que acontecer, pra um mandato ser, procurar ser sempre melhor que o
outro, isso tanto quanto no Executivo quanto no Legislativo. Eu passei quatro
anos aqui não fui Presidente e tentei nesse ano de Presidência mudar algumas

coisas que eu criticava nos quatro anos que eu estive aqui e muitas vezes
nessa Tribuna. Em relação a cursos que são feitos meio que as escondidas,
quase que ninguém fica sabendo, os cursos todos os vereador recebem por email recebem, na suas mesas quando vem alguma coisa pra todos é colocado,
os cursos. Esse curso que eu e a Mara participamos nós se organizamos três
meses antes eu e ela, isso aberto a todos os vereadores, independente de
partido, independente de bancada. O carro está sempre à disposição, os
diretores que estão aqui não são do PP e do PDT, eles são de todos os
vereadores, independente de partido. A questão de colocar ou não no site da
Câmara ou no Facebook o trabalho dos vereadores, isso acho que cada
vereador tem que chegar no Diretor e dizer: eu quero que conste isso no
Facebook da Câmara, quero que conste o trabalho que eu fiz durante essa
semana, quero que conste a visita que eu fiz a tal lugar, assim como nós
quando saímos Vice-presidente Bernardy quando sai faz algumas visitas a
gente volta e chega a essa Câmara e pede que seja divulgados. A questão de
ser divulgado em rádio e jornal acredito que nós temos sempre as pessoas do
rádio e jornal presentes aqui, é quando é relevante se coloca, de repente nem
tudo é relevante, acredito que no momento certo que esses setecentos mil
reais do Alceu Moreira chegarem no município, com certeza Madalena, vão ser
divulgados. A gente sabe que as emendas demoram um pouco, assim como eu
já tive uma emenda esse ano em julho do Afonso Hamm de cem mil reais que
com certeza vai ser comprada só ano que vem e que também não foi
divulgada. Até a gente faz questão que divulguem realmente quando o dinheiro
vem, que você sabe que as vezes muita coisa é prometida e acaba que lá na
metade do caminho não chega ao município, por um motivo ou por outro. Eu
preciso discordar dessas coisas, eu acho assim que precisamos conversar, a
gente ta sempre aberto a oposição pra conversar sobre cursos, sobre né, eu
acho que vale a todos os vereadores se esforçarem e buscarem o aprendizado
também, não é que vou sair pra ganhar diária, não é isso, a gente sai pra
adquirir conhecimento, e ir à Brasília também não é um motivo de, ir à Brasília
está aberto a todos os vereadores, não foi dito que só a bancada do PP e do
PDT poderia ir, ta aberto a todos os vereadores, assim como o Dries foi, esse
ano não foi mas os quatro anos que passou da administração também foi,
então assim eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem q ser
coerente, a gente tem que fazer oposição e eu gosto disso, quando se faz
oposição, Madalena e se diz o porque votou contra, porque. Eu te elogio pela
prática de fazer a leitura de todos os projetos, e de achar muitas vezes erros

que de repente os outros vereadores não acharam, te parabenizo por esta
parte, mas acho que assim tem outras partes que tu não tem razão. Eu acho
que de repente tu não tem tanta razão, eu acho que tu deveria buscar também
essa questão das informações e a gente coloca sempre os Diretores estão à
disposição, precisa exigir que faça a divulgação do teu trabalho também, que
coloque lá no face, do site da Câmara, ta? E no mais então tenham todos
semana”. O Vice-presidente repassou os trabalhos para a Presidente. Não
tendo mais nada a tratar, a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária
para o dia vinte e sete de novembro às dezoito horas, segunda-feira e encerrou
essa Sessão em nome de Deus.

