1352ª Sessão Ordinária
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezoito horas e seis 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: Flamir Schneider, Leandro
Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes, Ademir
Jank, 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. Após a leitura, o Presidente dispensou a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quinquagésima Primeira
foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao diretor que fizesse a
leitura das correspondências recebidas e expedidas. Recebidas: Oficio do
Executivo Municipal encaminhando os seguintes Projetos para apreciação e
votação em regime de urgência: Projeto de Lei nº 009/2016, que autoriza o
Município a doar veículo para o CTG Pousada das Carretas de Arroio do Tigre;
Projeto de Lei nº 010/2016, que autoriza a contratação emergencial de Inspetor
Tributário para atender necessidades da Administração Municipal; Projeto de
Lei nº 011/2016, que autoriza a contratação emergencial de Profissional para
atender necessidades da Administração Municipal; Projeto de Lei nº 012/2016,
que autoriza a contratação emergencial de Profissionais para atender
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde; Projeto de Lei nº 013/2016,
que autoriza a contratação emergencial por excepcional interesse público;
Projeto de Lei nº 014/2016, que autoriza a contratação emergencial de
profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde;
Projeto de Lei nº 015/2016, que autoriza a contratação emergencial de
profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura e Projeto de Lei nº 016/2016, que ratifica o termo de Convênio entre o
Município de Arroio do Tigre e o Estado do Rio Grande do Sul através da
Secretaria de Desenvolvimento Pesca e Cooperativismo - SDR; Oficio do
vereador Flamir Schneider encaminhado emendas modificativas aos projetos
nºs 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2016 para serem apreciadas e votadas em
Plenário conforme artigo do Regimento Interno, quando da analise dos projetos
de lei; Oficio do CTG Pousada das Carretas solicitando auxilio financeiro no
valor de três mil e quinhentos reais para cobrir gastos com a realização do 17º

Rodeio Crioulo, que acontecerá nos dias onze, doze e treze de março no
Parque Municipal de Eventos; Oficio do CTG Pousada das Carretas
convidando para abertura oficial do 17º Rodeio Crioulo que acontecerá no dia
onze de março, às vinte horas no Parque Municipal de Eventos; Convite para
ato de lançamento oficial da Expoagro AFUBRA no dia quatro de março no
Parque da Expoagro em Rincão Del Rey, Rio Pardo; Convite para reunião
jantar da CELETRO para apresentação do plano de investimento em
infraestrutura das redes elétricas troncais no dia quatro de março, na
Sociedade Rio Branco em Cachoeira do Sul e Oficio do Executivo Municipal
encaminhando para apreciação em votação em regime de urgência o Projeto
de Lei nº 017/2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a
empresa Jocelaine Marta Bibiano de Oliveira Calçados – ME. Expedidas: Oficio
ao vereador Leomar Guerino Fiúza indeferindo solicitação considerando o
decurso do prazo para a apresentação da conclusão final da Comissão
Parlamentar de Inquérito ter se esgotado sem qualquer pedido de prorrogação
e aconselhando a extinção da Comissão, com a remessa das peças até então
formadas a Presidência da Mesa Diretora; Oficio à senhora Promotora de
Justiça, Greice Avila Schmeing para que seja instaurado procedimento para
averiguação da colocação de lixo, entulhos, restos de construção e móveis
utensílios velhos junto ao terreno do Britador Municipal, localizado na RST 481
e Oficio também a Promotora de Justiça solicitando a instauração de Ação
Pública Civil contra a empresa Vivo S/A, prestadora de serviços de telefonia
móvel em nosso Município, devido a constantes reclamações feitas por
usuários decorrente da má qualidade do sinal. Ordem do Dia: Indicação nº
007/2016; Indicação nº 008/2016; Indicação nº 009/2016; Indicação nº
010/2016; Indicação nº 011/2016; Pedido de Informação nº 001/2016; Projeto
de Lei nº 09/2016; Projeto de Lei nº 012/2016; Emenda Modificativa nº
001/2016; Projeto de Lei nº 013/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016,
Projeto de Lei nº 014/2015; Emenda Modificativa nº 001/2016; Projeto de Lei nº
016/2016. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 007/2016 de autoria do
vereador Leandro Timm indicando ao Chefe do Executivo que efetuasse a
recuperação da estrada geral entre as localidades de Linha Tigre e a divisa
com o Município de Estrela Velha devido ao péssimo estado de conservação,
podendo prejudicar o transporte escolar e também no escoamento da produção
agrícola. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno
da Casa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura

da Indicação nº 008/2016, de autoria do vereador Leandro Timm, sugerindo ao
Executivo que oficie ao DAER para recuperação do acesso principal a cidade,
entre o trevo e o Ginásio Tigrão devido ao péssimo estado de conservação das
mesmas. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno
da Casa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº
009/2016, de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa que solicitava a
recuperação do acesso e a realização de melhorias no bueiro do senhor
Elemar Bender, em Sitio Alto, interior de Arroio do Tigre. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria
encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 010/2016, de autoria do
vereador Marcos Antonio Pasa que solicitava a Secretaria de Obras e Viação
do município a destinação de uma retroescavadeira e material (pedras) para
construção de um acesso para as propriedades de João Pedro Wagner e Mário
Garbin em Linha Guabiroba. Após a leitura o Presidente colocou que conforme
Regimento Interno da Casa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi
lida a Indicação nº 011/2016, de autoria do vereador João Odilar Nunes que
solicitava a abertura da sequencia da Rua João Limberger até a Rua Balduíno
Peiter, visando melhorar o acesso a Cooperativa Cotriel, pois o atual acesso
seria pela Rua Martin Lutero seria muito perigoso, pois existe no local um
aclive/declive muito acentuado, não existindo no local passeio público e onde
muitas crianças, jovens e pessoas transitam e brincam na rua. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria
encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº
001/2016 de autoria do vereador Flamir Schneider solicitando cópia do último
projeto elaborado para o Parque Municipal de Eventos Attilio Pasa, bem como
acompanhado de relatório da empresa com as mudanças sugeridas e o valor
gasto com a elaboração deste novo projeto. Colocado em discussão o vereador
Flamir Schneider disse que existiria um projeto original e ele teria ficado
sabendo que a Administração Municipal teria contratado outra empresa para
elaboração de um novo projeto com alterações efetuadas para o Parque
Municipal de eventos. Colocou que solicitava ainda um relatório com os gastos
com a empresa contratada. Como não houve mais colocações, o Presidente
colocou em votação o Pedido de Informação nº 001/2016 que foi aprovada por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente solicitou a leitura do
Projeto de Lei nº 009/2015, que autoriza o Município a doar veículo para o CTG
Pousada das Carretas de Arroio do Tigre e a leitura do parecer. Colocado em

discussão o vereador Delmar Schanne disse que seria indiscutível a
representação que o CTG Pousada das Carretas efetua em nossa região e no
Estado. Colocou ainda que a Administração Municipal vem dando atenção
especial a estas entidades, que no ano passado efetuou a doação de um
veículo e neste ano estaria efetuando esta doação e com certeza o outro
Centro de Tradições também seria merecedor desta doação. Finalizou
solicitando a aprovação do projeto tendo em vista o conhecimento de todos os
colegas sobre o trabalho desenvolvido pela entidade. O vereador João Odilar
Nunes colocou que estaria feliz, pois o senhor Prefeito Municipal teria atendido
sua proposição do início do mês de novembro do ano passado. Colocou que
ainda que seria justa esta doação, tanto para esta entidade, como para as
outras, pois elas representariam muito bem o município em toda a região e no
Estado. O vereador Evaldir Jacob Dries colocou que estaria muito feliz com a
doação do ônibus ao CTG Pousada das Carretas e deixou registrado seu
agradecimento ao Prefeito Municipal pela iniciativa. Como não houve mais
colocações, o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. O Presidente
solicitou a leitura da Emenda Modificativa nº 001/2016, que modifica a redação
do artigo segundo do projeto, passando o período de contratação para até dia
dois de maio de ano de dois mil e dezesseis. O Presidente solicitou a leitura do
Projeto de Lei nº 012/2016, que autoriza a contratação emergencial de
profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e o
parecer da Comissão. O Presidente disse que conforme artigo do Regimento
Interno a emenda deverá ser encaminhada a Comissão, por isso colocou em
deliberação do Plenário a apreciação de todas ou a suspensão da reunião para
analise da Comissão. Ficou acertada a discussão em Plenário. Após, o
Presidente colocou em deliberação do Plenário a dispensa da leitura das
justificativas dos projetos e das Emendas Modificativas, pois todas tratavam do
mesmo teor e a leitura dos pareceres. Colocado em deliberação do Plenário, foi
aprovado por unanimidade. Foram lidos os projetos nº 013/2015, que autoriza a
contratação emergencial por excepcional interesse público; Projeto de Lei nº
014/2016, que autoriza a contratação emergencial de profissionais para
atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Foram colocados em
discussão, onde o vereador Leomar Guerino Fiúza relator dos projetos dos
projetos nº 012 e 013 disse que o projeto de número doze destinava-se a
contratação de Agentes Comunitários de Saúde para atender necessidades da
Administração visando ao atendimento sem prejuízo à população. O vereador

colocou ainda que o projeto de número treze prevê a contratação de um
Cirurgião Dentista para atendimento nos Postos de Saúde e após a
homologação do concurso público o aprovado será nomeado efetivamente. O
vereador Delmar Schanne relator do Projeto nº 014/2016 reforçou o pedido
para aprovação do projeto que previa a contratação de Médicos, Enfermeiros e
Técnicos em Enfermagem visando suprir necessidades da Administração
Municipal. Destacou ainda que quando da homologação dos aprovados, com
certeza seriam nomeados nos cargos. O vereador Flamir Schneider autor das
Emendas Modificativas colocou que concordava com a argumentação dos
colegas que a municipalidade não poderia parar e destacou que as emendas
visam regrar o prazo de contratação em sessenta dias seria razoável para o
Executivo executar todos os trâmites legais para homologação e chamamento
dos aprovados no certame. O vereador Leandro Timm disse que escutando
atentamente o Secretário da Administração do Município em entrevista na
mídia disse que o prazo de sessenta dias seria suficiente para o encerramento
do concurso público. Como não houve mais colocações foram encaminhadas a
votação os projetos e as emendas após o intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº
016/2016, que ratifica o Termo de Convênio entre o Município de Arroio do
Tigre e o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de
Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo – SDR e a leitura do parecer.
Colocado e discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto
trata da sessão pelo Governo do Estado de uma máquina para abertura de
tanques para piscicultura. Colocou ainda que as tratativas começaram no
governo passado e que seriam beneficiados cerca de dez produtores com
quinze horas máquinas cada, sendo que o custo ficaria em torno de cem reais
a hora. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à votação
após o intervalo. O vereador Leandro Timm solicitou ao Presidente que fosse
incluído na Ordem do dia, em razão da necessidade o Projeto de Lei nº
017/2016. O Presidente esclareceu que o projeto foi protocolado na Casa por
volta das quinze horas e trinta minutos e por isso não teria sido remetido para
as Comissões. Colocado em deliberação do Plenário, o pedido foi aceito por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
009/2016. A vereadora Viviane Redin Mergen solicitou vistas por até uma
sessão ao projeto para que fosse encaminhada a Assessoria Jurídica da
UVERGS para parecer quanto à legalidade de doação em ano eleitoral.

Colocado em votação o pedido da vereadora foi aprovado o pedido de vistas
por uma sessão por cinco votos favoráveis e quatro contrários. Colocado em
votação o Projeto de Lei nº 012/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº
001/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o Projeto de Lei nº 013/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº
001/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o Projeto de Lei nº 014/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº
001/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado
em votação o Projeto de Lei nº 016/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis
e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 017/2016, que
autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a empresa Jocelaine Marta
Bibiano de Oliveira Calçados – ME e a leitura do parecer da Comissão.
Colocado em discussão o vereador Delmar Schanne disse que o projeto viria
atender a solicitação da empresa, visto que o local onde estaria instalada não
teria mais espaço físico e a empresa estaria com planos de expansão com a
criação de novos empregos. Salientou ainda que foi efetuada visita na empresa
para averiguação e também foi visitada outra empresa do mesmo ramo que
também entregou solicitação que foi protocolada pelo vereador Leandro Timm
solicitando um incentivo visando o aumento na produção de calçados. O
vereador Leandro Timm disse que o valor investido neste novo incentivo seria
baixo, visto que hoje já é pago o aluguel desta empresa e apenas estaria
trocando de local. Explicou ainda que a outra empresa visitada também teria
planos de expansão de mais uma esteira e que ficou acertado que o Executivo
iria procurar o proprietário do prédio para efetuar um aluguel único, pagando
um valor mais em conta. O vereador Flamir Schneider colocou que seria
favorável ao incentivo por entender que deste local de trabalho várias famílias
do município tiravam seus sustentos e por isso seria louvável a concessão do
incentivo por parte do Executivo Municipal. Como não houve mais colocações,
o Projeto foi colocado em votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis
e nenhum contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador Ademir Jank
para manifestar-se. “Primeiramente quero saudar o Presidente, em nome dele
os demais colegas vereadores, imprensa e demais munícipes que aqui ainda
se encontram. O que me trouxe aqui na tribuna mais vez é o problema nas
nossas cidades, ali na minha rua principalmente, a causa do lixo mais uma vez
o pessoal chega e diz, o tchê vocês não vão fazer nada? Mais o que, que nos
vamos fazer se a pessoa, o caminhão passa, o caminhão passa e a pessoa vai

logo atrás levar o lixo na lixeira e aí os animais soltos, os animais soltos por ai
vão lá e peguem e levam na frente das casas, na área e vocês sabem o que, é
lixo, não preciso dizer mais nada, isso é uma coisa de apavorar. Então eu acho
a imprensa ta aqui eu acho que se a gente divulgar da outra vez eu falei daqui
da cidade até na piscina tinha mais de oito sacolas de lixo não sei quem e paro
o pessoal, paro, eu falei aqui o pessoal para de largar, então eu queria dizer
que fosse dado uma comentada sobre isso daí o pessoal é sabido todos os
dias que passa o caminhão as horas, a hora que passa lá em casa a minha
mulher as vezes eu tenho que mandar os cara eles não gostam de esperar eu
vou lá e para um pouquinho para entregar logo e que vai direto no caminhão.
Outro assunto que me trás aqui é sobre o torneio das raça que teve gente que
até fez pouco caso da ideia do Marlon, torneio das raças, ai que ele fez na
praça lá e teve quarenta e três equipe a onde eu quero parabenizar a família
Henker que ficou em primeiro lugar, a família Schanne em segundo, família
Dias em terceiro e a família Speth em quarto. Então esse torneio todo mundo
acho a gente ia lá de noite a gente via as famílias com a sua cuia, térmica
assistindo jogo foi realmente me surpreendeu eu achei que não ia eu disse
para o Marlon, ai Marlon não vai da nem vinte equipe? Ele foi atrás e conseguiu
quarenta e três equipes e pode ter certeza o próximo vai dar mais, então só
isso eu queria deixar registrado, dar os parabéns para essas quatro equipe e
uma boa semana de trabalho a todos, boa noite.” O Presidente convidou o
vereador Flamir Schneider para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais
colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Tenho dois assuntos que
me trazem a usar a Tribuna nessa noite. Em primeiro lugar gostaria de reforçar
as indicações que já foram feita aqui nesta Casa ao Executivo para que
recupere a cabeceira da ponte sobre o Arroio Tigre na localidade Linha Tigre,
primeira indicação que foi feito por esta Casa ao Executivo para fazer a
recuperação foi no dia nove de novembro de dois mil e quinze por este
vereador. A segunda indicação que foi feita por esta Casa pelo vereador
Marcos Antonio Pasa foi no dia primeiro de fevereiro de dois mil e dezesseis
sobre o mesmo assunto a recuperação da cabeceira da ponte, os moradores
da localidade que agora precisam do acesso para escoar sua produção de
fumo, daqui uns dias produção de soja tem bastante dificuldades ou
praticamente estão abandonados naquele local, a maioria do pessoal usa
passar no meio da sanga do Arroio Tigre para conseguir se deslocar até a
cidade ou outros lugares, para fazer os seus negócios. Então a gente pede

mais uma vez que a administração olhe com carinho e que faça essa
recuperação, pois aquela localidade sai uma boa produção de fumo, soja e
milho e tem pessoas também que precisam se locomover todos os dias até a
cidade e precisam então na verdade enfrentar uma verdadeira aventura, pois a
única saída que tem é uma travessa pelo rio, pela sanga do Arroio Tigre ou faz
um retorno lá pela Linha Paleta, Anjo da Guarda, então mais uma vez a gente
pede que o Executivo faça essa recuperação, porque já desde o dia nove de
novembro esta se pedindo para que se faça essa recuperação e ate hoje o
Executivo não deu muito importância para este serviço e o pessoal que mora lá
necessita de mais desse acesso. Outro assunto que me trás aqui foi na
semana passada eu e o vereador Tigrinho fomos a Porto Alegre na terça da
semana passada e para nossa alegria Tigrinho nosso município ai foi agraciado
com uma emenda parlamentar no Ministério do Turismo no valor de duzentos e
cinquenta mil reais para ser cadastrado a partir de quarta feira, então quarta
feira abre o SINCOV para o município, então inclui essa emenda do deputado
Covatinho Filho no valor de duzentos e cinquenta mil. A gente fica feliz que
esse deputado que a gente trabalho e que agora a gente ta tendo um retorno e
com isso a comunidade também está sendo beneficiado com esse valor. Na
quarta feira a gente vai procurar o Executivo para que ele faça então a inclusão
junto ao Ministério do Turismo esse valor com certeza vai beneficiar a
população aqui do nosso município de Arroio do Tigre. Demais a gente quer
desejar a todos uma ótima semana de trabalho e meu muito obrigado.” O
Presidente convidou o vereador Leandro Timm para pronunciar-se. “Senhor
presidente, demais colegas, comunidade que nos assisti. Venho até essa
Tribuna hoje para comentar um pouquinho das minhas duas indicação que eu
fiz nesta sessão a primeira é sobre o nosso acesso que liga o Arroio do Tigre a
Estrela Velha pela Linha Tigre, aonde que a mesma se encontra em péssima
estado de conservação. Hoje de tarde falando com o secretário Vladimir
Brixner casualmente entrou o Dorvalino, Secretario de Obras onde eu comentei
com ele que eu iria fazer uma indicação onde ele colocou para mim Flamir que
a partir de quarta ou quinta feira eles estarão recuperando essa estrada tão
importante para o nosso município por que a gente é sabedor que ali vários
produtores de fumo, soja eles precisam muito dessa estrada para escoar os
seus produtos também esse pessoal de Itaúba que vem fazer suas compras
aqui na nossa cidade dificilmente eles estão vindo eu estive lá fim de semana
falei com alguns moradores de lá após os mesmos relataram que esta a

estrada em péssima conservações então fico feliz segundo Dorvalino a partir
de quarta, quinta feira se o tempo permitir eles estarão recuperando aquela
estrada tão importante do nosso município. Minha outra indicação é sobre o
nosso trevo de acesso aqui o Jerson botou aqui ao DAER, Departamento de
Estradas de Rodagem, mas aquilo ali pertence ao município, eu acho que o
vereador Schanne é o vereador mais experiente, então quero pedir também a
secretaria competente que pelo menos tampe aqueles buracos do nosso trevo
de entrada a nossa cidade. Por fim quero deixar uma mensagem para refletir,
aquela pessoa que diz uma mentira não calcula a pesada carga que tem sobre
si mesmo, pois terá que inventar uma infinidade delas para sustentar a
primeira. Diante disso quero desejar uma ótima semana de trabalho a todos
muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para
ocupar a Tribuna. “Quero saudar excelentíssimo senhor presidente dessa Casa
Dr. Marcos Antonio Pasa, em seu nome a minha saudação demais nobres
colegas vereadores e vereadora também quero saudar a Dr. Jéssica minhas
boas vindas a você porque a primeira sessão que eu to ocupando a Tribuna
depois que a senhora ta nesse cargo junto a Câmara Municipal de Vereadores.
Também a minha saudação ao nosso presidente ao Partido Progressista, PP o
Leandro Timm, senhor Jerson, nosso diretor, a senhora secretaria dessa
Câmara, a senhora Marli, a Rosimeri, servidora, a Claudia, também Marcelo
Dahlke, a Rádio Sobradinho, a Magali da Rádio Gazeta e Jornal Gazeta da
Serra, Cleber Moura da Rádio Geração e demais pessoas que vejo, também na
pessoa do presidente do Sindicato Trabalhadores Rurais, Alceu, funcionário
Mauricio esta representando nosso gerente Sr. Sebastião, consultor técnico
José Francisco Telöken e servidor da Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre
que também está presente e demais pessoas que estão nos prestigiando,
também nosso patrão do CTG, Francisco Bernardi, CTG Pousada das Carretas
que a gente quer agradecer o convite que o senhor colocou para nos
vereadores e pode ter certeza que já estou convidando também para o décimo
sétimo Rodeio Crioulo Intermunicipal e pode ter certeza que vai ser uns dos
maiores rodeios que vai estar acontecendo aqui na nossa cidade, do município
de Arroio do Tigre. Gostaria de falar a respeito da minha indicação zero onze
de dois mil e dezesseis que estou fazendo novamente é a segunda que estou
fazendo e a minha colega vereadora Viviane já no ano passado já fez que
nesse momento. Eu quero parabenizar que o funcionário Mauricio Montanher
leve ao gerente da Cooperativa COTRIEL esse posto que esta aqui no

município de Arroio do Tigre e quero dizer assim que o trabalho que esta sendo
desenvolvido prestado aos agricultores do nosso município de Arroio do Tigre e
porque não dizer de todo Centro Serra é muito bom muito importante e digo
mais feliz do prefeito, feliz do administrador que tem uma empresa no porte que
nem a COTRIEL no município, então eu não gostaria de ta fazendo mais esta
indicação desse pedido que eu acho que é muito pouco isso aqui que a
Cooperativa ta pedindo para o Executivo que é a abertura de uma rua porque
todos os senhores sabem tem muitos caminhoneiros aqui que sabem a
dificuldade chegar uma carreta carregada, sair uma carreta carregada que
agora ta se aproximando a colheita já ta sendo colhida a safra de soja, de trigo
já aconteceu de milho também e o os motoristas, os caminhoneiros tem
dificuldade para chegar até a nossa COTRIEL onde era a COMACEL e então
essa indicação que eu estou fazendo a segunda, a terceira da bancada do
Partido Progressista já que seja aberto aquela rua, a Rua João Limberger no
Bairro Limberger até a Rua Balduíno Peiter que este traçado já existe que até
inclusive já tem um poste alinhado ali e o terreno é muito bom o acesso é
perfeito que sai lá em frente ao Cemitério Evangélico e em frente a Oficina do
Paulão que já sai no trevo lá e desafoga o trânsito aqui que passa em frente a
Igreja Evangélica. Acredito estou pedindo nesse momento que o senhor
prefeito Gilberto Rathke olhe com bons olhos para este pedido aqui que no
caso a direção, gerente, funcionário da COTRIEL esta pedindo e que seja
aberta esta rua na para desenvolver este trafego que vai ficar muito bom.
Também eu queria me associar aqui defender se o nobre colega presidente Dr.
Marcos permite aqui que também foi procurado pelo o Sr. Elemar Bender
morador da localidade de Sitio Alto hoje de manhã ele me procurou que eu já
fiz inúmeras indicações e isso aqui não da para admitir que um cidadão
Arroiotigrense, que mora vários anos no Arroio do Tigre nessa localidade, um
agricultor e já faz ele me relatou que faz três anos que não faz a entrada de
sua propriedade e vou colocar as palavras que ele colocou ele ta puxando
pedra de carroça com boi pedra e terra para que do acesso para ele e apara as
pessoas que chegam em sua propriedade, então eu acho que isso ai a eleição
passou e tem que trabalhar para todos os Arroiotigrenses não fazer para uns
e para os outros não e o que ele falou que foi feito as entradas das
propriedades dos vizinho dele e não foi feito essa entrada da propriedade do
Sr. Elemar Bender. Mais vez não queria tá ocupando esse microfone, essa
Tribuna para fazer mais esse pedido, mais essa reclamação, nem fiz indicação

porque meu amigo o Jerson já ta cansado de fazer indicação para iluminação
pública, iluminação pública eu na sei o que ta acontecendo com o Executivo
que ele não tem não da prioridade para iluminação pública porque eu já fiz
inúmeras indicações meus colegas vereadores também fizeram e não somos
atendidos. Na Coloninha na época do rodeio eu fiz uma indicação e os
funcionários servidores da secretaria de obras e viação ate foram lá na
Coloninha, estavam trabalhando fazendo as melhoria lá trocando os refletores
e simplesmente pararam porque diz que foram chamados para vir aqui para a
decoração natalina e fizeram uma meia dúzia e não fizeram as demais não
fizeram as demais, eu cito lá da minha propriedade faz três anos que ta as
escura e os meus vizinho não só da Coloninha, mais Taboãozinho, Lomba Alta,
Taboãozinho fundos, aqui na cidade, tem muita reclamação então a gente ta
pedindo para o Executivo que olhe com bons olhos que os agricultores estão
pagando em torno de oito a quinze reais por propriedade, que tão pagando e
não tão sendo beneficiado e ainda mais nessa época que os agricultor
trabalham até mais tarde, tem os fumos estocados no paiol, galpões e estão
todos apreensivos com esses furtos e roubos ai as pessoas e não tão sendo
beneficiados por uma simples fluorescente, uma iluminação isso é pouca coisa
o pessoal que tá pedindo. Então to pedindo para o Executivo que olhe com
bons olhos e que seja atendido este pedido que estou fazendo aqui na Tribuna,
nem fiz indicação porque eu cansei de fazer indicação já. Para finalizar eu
queria desejar uma boa semana de trabalho a todos os senhores, as senhoras
e que Deus, nosso senhor ilumine a todos nos muito obrigado.” Não tendo mais
nada a tratar, o Presidente marcou próxima reunião ordinária para o dia sete de
março, próxima segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.

