1361ª Sessão Ordinária
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e cinco minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do
Tigre em Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Marcos Antonio
Pasa. Estavam presentes os demais vereadores: Ademir Jank, Flamir
Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João
Odilar Nunes, Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen.
Declarada aberta a sessão, o Presidente convidou o vereador Leandro
Timm para efetuar a leitura bíblica. Em seguida o Presidente dispensou a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores
possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima
Sexagésima foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a Diretora que
efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foram lidos ofícios
recebidos do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação
em regime de urgência os Projetos de Lei nº 049/2016, que autoriza a
contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da
secretária municipal da saúde;Projeto de lei n° 048/2016
concede
subvenção social a sociedade esportiva recreativa Linha Paleta , e dá
outras providencias. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 045/2016; Projeto de
Lei 047/2016; Foi pedido pelo vereador Delmar Schanne a inclusão do
Projeto de Lei 049/2016 o presidente colocou em votação e foi incluído
por unanimidade na ordem do dia. Em seguida o presidente pediu que fosse
feito a leitura do Projeto de Lei n°045/16 e o parecer da Comissão.
Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza destaca que o
projeto do programa da primeira infância melhor o PIM será contratação de
seis meses podendo ser prolongado por igual período ressaltou a
importância do programa e das atividades desses visitadores que
acompanham e desempenham as famílias com renda per capita que
enquadram no programa o projeto visa dar mais qualificação para as
crianças que por hora habitam no nosso município por isso pede a
aprovação do referido projeto em seguida não havendo mais manifestação
Presidente encaminhou para votação logo após o intervalo em seguida
pediu que fosse lido o Projeto de Lei n° 047/2016 e o parecer da comissão,
colocado em discussão o vereador Delmar Schanne explicou que o projeto
seria uma sobra de conta de valores que estava sendo reaproveitado para
compra de material para as EMEI disse que na verdade deveria ter sido
feito um orçamento onde inicialmente gastaria dezenove mil reais mas
com a realização de um pregão eletrônico e tendo em vista várias empresas

participando sobrou valores no orçamento e o mesmo esta sendo
readequado na LDO para que possa ser usado a diferença corrigida
desses valores , com isso peço a aprovação desse projeto ,em seguida não
teve mais manifestações e o presidente colocou em votação logo após o
intervalo. Foi concedido o intervalo regimental . Foi concedido intervalo
regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente solicitou a diretora que
efetuasse a leitura do Projeto de Lei nº 049/2016 e o parecer das
comissões. Após colocou em votação o Projeto de Lei nº 045/2016, que
obteve oito votos favoráveis e nenhum contrário, colocou em votação o
Projeto de Lei nº 047/2016 que obteve oito votos favoráveis e nenhum
contrario, colocou em votação o Projeto de Lei nº 049/2016 que obteve oito
votos favoráveis e nenhum contrário mas o Vereador Delmar Schanne fala
da importância da contratação dos profissionais da saúde e diz que seu voto
é favorável , o vereador João Odilar Nunes também pede a palavra dizendo
“senhor presidente demais colegas vereadores vereadora comunidade que
nos assiste quero dizer que eu sou favorável falo por Coloninha o posto de
saúde fica distante trinta e dois kilometros longe da sede e ao onde o
enfermeiro técnico em enfermagem Douglas desenvolve um trabalho muito
bom lá na nossa comunidade ele reside ali ao lado no posto de saúde não
tem dia e não tem hora pessoas que se acidentam lá ele trabalha
desenvolve um trabalho muito bom então eu quero dizer que eu sou
favorável a contratação dessa pessoa e também Tabãozinho a enfermeira
Ivanete desenvolve um trabalho maravilhoso muito bom o trabalho assim
como também que eu conheço a Juliana que trabalha ali no posto de saúde
do Sitio Alto as outras localidades eu não sei onde, mas com certeza
desenvolve um trabalho e sã merecedor e precisa muito porque saúde é
tudo né então eu quero dizer que sou favorável e essas pessoas
infelizmente que não passaram então a gente precisa e não pode parar a
saúde não pode parar ainda mais agora com essa gripe que tá atingindo ai
toda a população então nós precisamos dessas pessoas nos postos de
saúde ai no interior que desenvolve um trabalho ai muito bom , presidente
diz que a palavra continua a disposição, vereador Flamir –Senhor
presidente demais colegas vereadores , vereadora assessora jurídica desta
casa diretora a comunidade que nos assiste SOS meios de comunicação
também sou favorável a essa autorização a contração desses cinco
técnicos de enfermagem do ESF reforçando o que o relator já falou essa
autorização que a câmara está dando ai é em virtude que não houve nem
um aprovado nessa área no concurso publico então deixar bem claro que
essa contratação emergencial é devido a necessidade dessas comunidades

que foram mencionadas no interior principalmente que precisam desse
profissional para atender a população do nosso município e como não
houve aprovados no concurso publico nós então estamos autorizando o
executivo
a contratar esses técnicos de enfermagem no ESF
emergencialmente no período de ate dia trinta e um de dezembro de dois
mil e dezesseis então também sou favorável a esse projeto mas em virtude
que não teve aprovação de ninguém no concurso publico ,não havendo
mais manifestações o presidente colocou em votação o Projeto de Lei n°
049/2016, que obteve oito votos favoráveis e nenhum contrario.Tribuna. O
Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para manifestar-se.
Delmar Schanne: Senhor presidente senhores vereadores imprensa falada
que se encontra demais pessoas que assistem a essa sessão, um dos fatos
que me trás a esta tribuna para mim um fato gravíssimo e lamentável é a
situação que alguns produtores viveram e estão vivendo desde a semana
passada do dia vinte e quatro mais precisamente situação essa, onde esses
produtores venderam o seu tabaco para uma determinada fumageira e para
sua surpresa a tardinha vários tiveram seu fumo devolvido em suas
propriedades onde simplesmente constava ao verso da nota classificação
não aceita pelo produtor e o que mais me assusta é que não há
repercussão inclusive a imprensa não se manifestou até o momento
alguns ate não sabiam sindicato dos trabalhadores rurais não se manifestou
outras pessoas que costumalmente se manifestam quando a situação ta
boa não se manifestaram outro dia ainda ouvi as pessoas dizendo olha ta
muito bom negocio e agora com esta situação que algumas pessoas estão
passando para mim estão deixando essas pessoas vergonhosas onde as
mesmas para mim sofreram calote da fumageira JTI diga –se porque
começo muito bem o ramo fumageiro trabalhei vinte anos coincidentemente
partes destes anos com esta mesma empresa e nunca tinha visto na minha
vida uma situação destas o produtor vender seu fumo em casa o
transportador carregar o fumo preço acertado né o fumo vai até a empresa
e de lá no outro dia a tardinha começa a retornar seu fumo e pior que isso
nem uma pessoa orientador supervisor nem uma pessoa até hoje que
acabei de ligar para um produtor agora a poucos minutos ninguém se
manifestou ninguém fala nada tudo quietinho tudo precisa ou era para ser
passado despercebido mas tudo bem tomei por liberdade e não vou deixar
passar despercebido pois o prejuízo desses produtores alguns deles é
enorme um produtor que eu começo que falei a pouco ainda ele perdeu dez
mil reais o produtor mandou quatrocentas arrobas de fumo para empresa
negociado a cento e setenta e cinco reais livre esse fumo quando ele ficou

sabendo retornou se desesperou o produtor né e mandou vender para outro
lugar e no fim das conta vendeu a cento e cinquenta e oito reais livre então
vejam bem senhores a que ponto chegamos uma empresa até ontem que
parecia ser o Joãozinho do passinho certo a perfeita participando de tudo
que é projeto né vem ai dar calote nos produtores a informação que eu
tenho são oito cargas de fumo que subiram a serra onde estavam sendo
descarregados os caminhões pela informação de algumas pessoas de lá e
simplesmente mandaram parar carregar fechar o caminhão que tava meia
carga e mandaram todos embora vocês vão embora daqui sem nem uma
nem um produtor junto produtor não precisa acompanhar porque vendeu em
casa mandaram simplesmente os caminhões dar meia volta e ir para casa e
levar o fumo de volta nas propriedades dos produtores que ponto que
estamos né temos que analisar desse jeito temos que ser frios e acho que
esta casa senhor presidente não pode se calar e nós precisamos sim
buscar os fatos e os produtores precisam de gente que representem e gente
que realmente vai atrás de informação verdadeira então vejam bem uma
família com anos de crise como temos agora perder dez mil reais e essa
pessoa inclusive eu conversei com ela, ela tem contrato na empresa ela
planta para duas empresa tem contrato carregou o contrato fumo contratado
pela empresa tem uma divida de dez mil e duzentos reais ta mandando
primeira vez o fumo para pagar como outros também eu sei que tavam
mandando e ai como é que fica a situação do produtor a empresa eu
trabalhei muito a empresa exige o contrato e agora como é que fica não
mandaram segurar não deram informação se quer simplesmente cada um
se vira até nesse momento ninguém se manifestou em parte nenhuma que
eu sei inclusive tomei a liberdade de conversar com a imprensa escrita e
falada que estava ai ate o intervalo conversei com os três e ninguém
inclusive algumas pessoas nem sabiam então isso já aconteceu na terça
da semana passada e eu já fui cobrado na quarta na quinta e na sexta as
pessoas me ligaram para mim o que que eu faço o que que eu faço olha
gente eu trabalhei vinte ano nunca vi uma coisa assim na minha vida nunca
vi né se é meu produto eu não aceito descarregar de volta no meu paiol fica
no caminhão sinto muito aos produtor mas vai ficar no caminhão mas vocês
não sei não sei o que dizer então acredito que os produtores não podem
perder esse valor sei que praticamente todos já venderam fumo adiante a
bem menos venderam a diante a pessoa se desespera uns venderam o
fumo sabem que tem conta para pagar muitos tem PRONAF vencendo
precisam vender e acabaram vendendo o fumo todo mundo sabe que tava
crescente o preço mas tu tem teu compromisso tu quer cumprir tanto com a

empresa fumageira como os particulares né e daí acontece o que
aconteceu pela informações que eu tenho eram dezessete caminhões que
tinha no pátio e oito oito caminhões na serra então acho que essa casa
senhor presidente a gente vai ter que ver alguma medida tem que tomar
essa casa sim nós como representante da comunidade de Arroio do Tigre
somos todas representantes né e a gente sabe que é um momento difícil
para o produtor muitos até não querem se manifestar com medo de
represaria mas não precisa ter medo de represaria nenhuma são varias
fumageiras tem a opção de plantar né então eu acho que esta casa sim tem
que ir atrás juntamente com o secretário da agricultura e atrás de
informações que as pessoas no mínimo precisam ser bem tratadas e terem
informações do realmente aconteceu disque disque tem muitas coisas e eu
nem vou entrar em disque disque né houve comentários que muitas vezes a
gente não sabe o que ta acontecendo porém os produtores ate então já
fazem quase oito dias não receberam nem uma informação dos
representantes das fumageiras tanto orientadores do supervisor da empresa
ninguém se manifestou ate então os próprios transportadores também
estão indignados porque simplesmente não sabem de nada a não ser de
disque e disque então senhor presidente gostaríamos que a gente víssemos
tomassem junto com nosso jurídico, nossa jurídica e fossemos ver o que
realmente essa casa pode ver, pode buscar solução, buscar amenizar um
pouquinho o sofrimento dessas famílias que para mim sofreram um calote
até que me provem o contrário né sofreram calote desta empresa fumageira
então precisamos ver e tentar auxiliar naquilo que é possível a nos essas
famílias fumicultores tenho inclusive vários nomes de famílias que voltou
seu tabaco né e conheço todas essas famílias, conheço as propriedades,
conheço todos muito bem e sei que assim como as outras famílias são
famílias que trabalharam para botar esse fumo até o seu paiol e que agora
simplesmente sofrer esse calote dessa determinada fumageira. Pois bem
outro assunto que me trás a essa tribuna e a esse também com muita
alegria ao contrário do assunto do fato que contei a pouco é referente a
informação que recebemos da caixa juntamente com o vereador do partido
trabalhista brasileiro vereador Ademir Jank que na semana passada é
quanto ao empenho de duzentos e cinquenta mil reais aliás duzentos e
quarenta e cinco mil reais para ampliação e modernização da quadra de
Linha Rocinha então a gente vem com muita alegria informar os colegas
vereadores, vem com muita alegria informar a comunidade e já estamos
trabalhando juntamente com a arquiteta Gisele no projeto e esse pelas
informações que eu tenho até amanhã já fica pronto e na quarta feira já esta

sendo encaminhado para a caixa econômica para ser analisado então a
gente esse a gente fica satisfeito tanto eu quanto o vereador Guegue que o
trabalho que temos feito para a nossa comunidade esta sendo visto pelos
nosso deputados emenda parlamentar do deputado Sergio Moraes está
sendo novamente empenhada assim como tantas outras e para nós é um
orgulho trabalhar com esses senhores que são os representantes dos
fumicultores assim como também os campeões na liberação de emenda de
todo o centro serra. Mais um pequeno assunto que gostaria de comentar é
quanto ao segundo campeonato municipal de bochas que começou no
sábado onze equipes participando quatro chaves dizendo a vocês senhores
vereadores alguns puderam participar outros ainda não até esse momento
não que assim na medida do possível vão ate essas comunidades e
assistam realmente esse campeonato que também mais uma vez ta sendo
muito bem organizado pelo CMDE na pessoa do Marlon Pasa que teve sua
abertura no sábado assim como o campeonato municipal de futebol ainda
ontem estivemos assistindo nosso colega Tigrinho jogando ontem e
bastante gente no campo campeonato muito bem organizado né
probleminha sempre há faz parte né isso é em todos os setores quem faz as
coisas pode sofrer alguma consequência positiva como negativa mas o
importante é tu fazer então eu acho que o Marlão e a equipe dele estão de
parabéns na organização desses dois campeonatos tanto de bocha como
de futebol e o êxodo com certeza o mérito grande do CMDE, no mais para
encerrar quero desejar os vereadores da bancada progressista que estão
viajando a Brasília sucesso né que novamente assim como nas outras
vezes vieram de lá com valores para nossas comunidades tenho certeza
que com a capacidade que tem com essa viagem vocês vão trazer de novo
beneficio para o nosso município e é sabido por todos que a gente precisa
sim tirar a bunda da cadeira e ir atrás de recursos bater o pesinho lá em
Brasília né e buscar o recurso porque nos municípios cada vez ta mais difícil
né e se nós não buscarmos emendas não buscar os valores na união com
certeza os nossos munícipes vão nos cobrar né e nos precisamos sim cada
vez mais desenvolver nosso município e melhorar nosso município no mais
desejo a todos uma boa semana de trabalho e que possamos nos encontrar
rapidamente de novo obrigado. Evaldir Dries: Primeiramente quero saudar o
presidente Doutor Marcos Pasa demais colegas vereadores, vereadora,
assessora jurídica, secretária da câmara, a imprensa escrita e falada e os
munícipes que nos assistem o que me trás hoje aqui nessa tribuna
primeiramente quero agradecer o prefeito municipal Doutor Gilberto
secretário de obra Dorvalino da Silveira e o diretor Irineu Haas que tão bem

recuperaram as estradas de linha das cobras, Linha da Almeida, parte do
Taboãozinho e Lomba Alta inclusive eu acompanhei os trabalhos deles lá e
o que eu pedi as estradas como deveria de ser feito eles me atenderam
então a gente fica feliz quando esses empregados da prefeitura atendem
também a gente há uma há uma coisa que eu fiquei triste hoje falando com
o secretário Dorvalino o que aconteceu aqui no Morro da Lentilha as
máquinas recuperando as estradas e teve pessoas sem capacidade que eu
não digo que é os munícipes de Arroio do Tigre que pensam no bem das
estradas é pessoas que eu acho que não é eles tão contra quem sabe o
prefeito ou fizeram por maldade retirando a bateria da patrola levaram mais
de oitenta litros de óleo e furarão os pneus da patrola parou o trabalho ali
botaram na propriedade e sucatearam então isso fica feio até para nós
munícipes acontece um negócio desses uma patrola recuperando as
estradas que tavão precárias condições e daí vai uma pessoa da para
dizer que suja o nome da comunidade as vezes um bagaceiro vai num
lugar assim e faz uma sujeira dessas né isso fica muito feio fica triste para a
gente receber uma notícia que ele teve que ir na delegacia de polícia
registrar ocorrência por esses danos que essas pessoas causaram eles
não tão causando mal ao Gilberto eles tão causando ao prefeito Gilberto
eles tão causando para eles mesmos porque isso não é meu não é de outro
vereador não é do prefeito é do município né tem que tentar cuidar mas não
destruir. Outro assunto antes eu até tava falando com o vereador João a
gente já não sabe mais o que vai fazer, na situação que nos temos no Sitio
e Coloninha que não pode mais deixar uma casa sozinha daí o pessoal
Dries tem que se cuidar tem que se prepara mas não tem como se cuidar se
as duas horas da tarde chega um individuo lá na tua propriedade um vizinho
foi tomar chimarrão seu Arceri Fiuza na casa Hugo Schmidt e assistiu um
jogo do internacional daqui um pouco chega um cara de moto de capacete
lá e rende as duas pessoas e mete um revolver no pescoço de um e manda
o outro deitar e pede uma espingarda dele e um revolver e ainda pediu uma
jaqueta desmontou a espingarda para enrolar largou o revolver em cima da
mesa fez o Flori se deitar no chão pediu cento e cinquenta pila que o Flori
tinha no bolso ainda e saiu tranquilamente eu não culpo a policia porque a
policia faz a parte dela mas lei o Doutor Marcos sabe como é que é a lei tem
certas hora que protege e tu precisa de provas né Doutor Marcos precisa de
provas que sem prova a polícia não consegue nada então eu gostaria de
pedir mais pessoal na brigada se o governo do estado pudesse mandar
mais auto ai e ate nos aqui da câmara de vereadores tirar das economia
nossa uma gasolina não só para o Sitio e Coloninha mas, para todos os

distritos e se a polícia ir meio em um carro não com o carro da brigada tem
que chegar de madrugada umas horas da noite todo mundo tem que
colaborar porque não da mais para aguentar tu chega um carro na tua casa
eu vendo linguiça chega um carro bate na porta lá eu boto a cara lá vou
atender dez hora da noite mas não da mais tu não dorme mais tranquilo
Tigrinho tu ta aqui na cidade tu não vê só para vocês ter uma ideia
assaltaram uma velhinha lá a dona Filomena surrarão machucarão e os
vizinhos salvaram ela abandonou a morada dela foi embora né os filhos
dela buscaram uma velha morando sozinha seu Alceri Fiuza levaram uma
vaca dele lá levaram só os quarto e as paleta o Edson Muller levaram lá
também espingarda, notebook limparam a casa dele ele foi olhar a um jogo
de bola no sitio limparam e vários objetos o Rodrigo Freitas ali um plantador
de fumo ali também foi sai se diverti ali na progresso volto em casa
simplesmente degolaram um porco dele deixaram a cabeça ainda para
gozar a cabeçinha lá sentada e vieram para frente da estrada vamos
comer carne gurizada na tabajara ali com uma doze na mão com uma
cartucheira gozando dele ainda que levaram os galos e oito galinha do
Gilberto Schefer mataram dois cabrito e nem vou dizer o que que deixaram
pendurado no portão do Gilberto lá ainda dizendo que o resto tu sabe
levaram os cabrito dele então isso ai de mim também me matarão uma
vaca minha levaram só os quarto e as paleta e já mais dois que já tinham
matado e mais duas vezes levaram viva de mim já também cinco animal
então nós não temos mais sossego vocês já virão que nem o seu Otmar
Mergen fazendo uma comparação a pessoa sozinha lá chega os bandido
desse ai mete um revolver lá e fazem o que querem então não sei que
ponto ate as promoção tão dando menor não tem como deixar a casa
sozinha se tu e ainda bem que não aconteceu uma desgraça que nem
aconteceu nas Tunas tu vai bota a cara ali reagir eles te matam daí é pior
enquanto vão levando os bens ainda não é nada né mas olha o pessoal do
Sitio e Coloninha também tão com medo pura verdade eu não tive medo até
hoje mas tu vê a bandidagem que eles tão fazendo isso ai tomara a Deus
que nem um de nós amanhã ou depois pode acontecer para qualquer um
de nós do Toni Alt o Toni da ferraria ali vocês me calcule ele dormindo em
casa arrombaram a porta levaram três motosserra bom deu em torno de dez
mil reais e ele em casa daí tu também pensa o que adianta ficar em casa
as vezes é melhor nem ver né então são coisas assim que a gente não
sabe mais o que fazer olha agora graças a Deus tão liberando arma acho
que o Doutor Marcos né sabe que a pessoa que não tem nem um processo
pode fazer um curso de tiro e pode ter o registro da propriedade com a arma

nova né Doutor confirma isso né pode comprar mas tem que ser nova né
toda a pessoa de bem então que nem a delegada falou nós vamos te que
se prevenir mesmo se prevenir para se defender porque não tem como a
brigada solucionar isso ai “João Odilar –me permite uma parte. Dries –sim
seu João –eu quero dizer assim eu agradeço a parte do colega vereador
Evaldir infelizmente os governante desarmaram as pessoas de bem e o
mau elemento nunca teve tão armado igual ta agora então isso é uma
revolta da população que tem uma pessoa de bem onde pega com uma
arma vai responder processo e vai pra cadeia o mau elemento nunca teve
tão
armado igual ta né infelizmente nós fomos desarmados pelos
governantes muito obrigado pelo aparte. Grande verdade o que o seu João
falou nós não podemos estar armados mas os bandidos podem agora vocês
viram o que fizeram com o Julio levaram uma doze um revolver do tempo
do avó dele o vagabundo ta armado lá e insistem eles querem arma mais é
arma que eles querem então daí eles dizem tu tem que se cuidar Dries tu
sai ai fazer entrega e coisa e tal o que que adianta tu te cuidar tem que ter
fé em Deus o que que vai fazer mas então era isso pessoal quero desejar
uma boa viagem para os quatro vereadores do PP, que Deus proteja vocês,
que vão e voltem com boa saúde que nada aconteça e que tragam bastante
recursos para o nosso município de Arroio do Tigre e que Deus cuide de
vocês, então era isso uma boa semana de trabalho e muito obrigado.
Leandro Timm: Senhor presidente demais colegas vereadores, comunidade
que nos assistem, imprensa escrita e falada, meu primeiro assunto é bem
rapidinho pra não tomar muito tempo de vocês é sobre a iluminação pública
eu fui procurado hoje de meio dia e também a tardinha por moradores, a
tardinha não, a meia tarde por moradores de Linha Limberger mais
precisamente na rua João Drachler aonde tem vários postes sem luz né e
semana passada retrasada foi feita uma proposição pelo colega Leomar
aonde que se contratasse uma empresa pra fazer esses serviços ai, fui
procurado também por moradores da rua Dom Guilherme Muller no centro
que também estão sem luz né, na verdade eu to falando essas duas ruas
porque me procuraram hoje né, mas na verdade nós estamos com uma
iluminação tanto na cidade como no interior né vocês senhores vereadores
sabem disso né muito precária né então Dries eu quero que o senhor leve
de novo esse pedido desse vereador ao nosso prefeito né que dê um jeito,
que se contrata essa empresa que se faça uma licitação para que os
munícipes como o senhor falou tu imagina que com luz estão assaltando
imagina sem luz né então eu quero que o senhor leve essa minha fala para
o nosso prefeito para que dê um jeito para arrumar a iluminação pública.

Também preciso falar da nossa ida a Brasília, nós ia duas semana atrás,
mas infelizmente perdemos o voo em virtude de alguns protestos que
estavam sendo feito tanto na BR 386 quanto na 290 então a dizer para a
comunidade que amanhã nós quatro vereadores do partido progressista
iremos a Brasília em busca de recursos para nosso município, iremos visitar
o gabinete do nosso deputado federal Affonso Hamm, Luís Carlos Heinze,
José Otávio Germano, Covatti Filho, Renato Molling, Jerônimo Goergen,
também o deputado do PSB Heitor Schuch e com certeza Schanne nós
iremos lá no Sergio Morais que sempre quando nós vamos lá independente
de sigla partidária é uma pessoa que trata nós bem, o Alceu Moreira
também eu já ia, tava mencionando aqui né também é uma pessoa que
ajuda muito nosso município né então independente de sigla partidária a
gente vai em busca de recursos para nosso município, o PT também, o PT
também com certeza Leomar, também quero agradecer a administração
municipal foi feito dois três pedidos de indicação da bancada do partido
progressista referente aquele bueiro ali na Linha Tigre quem vai ao
balneário Hermes, é na cereja desculpa gente, que foi feito, o vereador
Schanne esses dias falou com nós né Schanne que ia dar um jeito e me
mostrou as fotos ai parabéns pra ti, parabéns para a administração pena
que demorou tanto as vezes tem coisas que a gente não pode ta esperando
isso ai ta desde novembro daquele jeito e nós vinha pedindo
encarecidamente a prefeitura para que desse um jeito naquilo ai então hoje
já tem cruzo falta algumas cargas de pedra e terra ai para serem colocadas
mas, pelo menos já dá para se cruzar seria isso e desejar pra vocês.
“Schanne: Linha Tigre também estamos trabalhando firme acho que vai dar
pra ajeitar em alguns dias.”então tranquilo, beleza nós tinha comentado
também que as duas aquelas duas cabeceiras de pontes ali, seria isso
desejar a vocês uma ótima semana de trabalho e que Deus ilumine cada
um de vocês, “Evaldir: o Tigrinho só um segundinho eu vou te avisar que o
presidente do sindicato me deu uma noticia que amanhã ta sujeito eles
bloquear vocês na estrada lá.”Vamos sair a meia noite pra não ter problema
viu Dries, tranquilo. O presidente não tendo mais nada a tratar, marcou
próxima reunião ordinária para o dia seis de junho, segunda-feira, às
dezoito horas e encerrou a reunião.

