
1314ª Sessão Ordinária
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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, Leandro Timm, Leomar Guerino
Fiúza, Delmar Schanne, Evaldir Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar Nunes,
Flamir Schneider e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
Sessão o presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino
Municipal, em seguida convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para efetuar
a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois
todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Décima Terceira foi aprovada por unanimidade. Tribuna Livre: O
presidente convidou o senhor Erike Josué Folmer, representante da
Cooperdickel, para ocupar o espaço com assunto sobre cooperativa escolar.
“Boa tarde a todos. Meu nome é Erike Josué Folmer, sou fundador e
presidente da Cooperdickel. Então na pessoa do vereador presidente Marcos
Pasa cumprimento os demais vereadores aqui presentes, como representante
presidente fundador da primeira cooperativa escolar de Arroio do Tigre,
Cooperdickel, vim apresenta a nossa cooperativa que foi fundada no dia vinte
e seis de maio de dois mil e quatorze, nós como cooperativa decidimos
começou com a produção de mudas de hortaliças para comercializar em nossa
localidade de Coloninha. Nós estamos com a produção de mudas de repolho,
alface, couve-flor, beterraba, pepino, melão, melancia, pimentão e algumas de
flor. Estamos satisfeitos com a comercialização pois, a procura é bastante
grande, pois só estamos com uma estufa e não estamos conseguindo produzir
o suficiente de acordo com a procura. Conseguimos um lucro de
aproximadamente quinhentos reais nesta primeira etapa de venda de mudas.
Para começar a construção da estufa tivemos a parceria dos pais e da
comunidade, a Secretária da Educação, Programa União faz a Vida e
Administração Municipal. Em nome da cooperativa quero agradecer o vereador
Leomar Fiúza pela oportunidade de nós estar presente aqui hoje nessa sessão
ocupando esse espaço na tribuna. Por enquanto era isso meu muito obrigado,
e se alguém tem alguma pergunta para fazer.” O vereador Leomar Fiúza disse:
“eu teria um questionamento, que você desse uma explicada, se tiver
condições como foi a aceitação dos alunos, como foi a participação dos
alunos, se teve algum êxito nas propriedades dos alunos que fazem parte da
cooperativa. Foi respondido. “Sim tem. Bastante alunos que vamos dizer
assim, que tiveram a ideia de fundar a cooperativa e todos os alunos ficaram
bastante interessados porque a maioria tem lida em casa, a maioria tem sua
horta em sua propriedade e ai digo lá na Coloninha, aqui todo mundo conhece,
fica longe do município, daí o pessoal lá não vem busca foram compra daí
começamos a vender todo mundo gostou e daí começamos esta ideia e
fundamos esta cooperativa e deu certo, o pessoal a maioria tem sua horta lá e
todo mundo gostou.” O vereador Delmar Schanne também indagou o seguinte:



“esse trabalho é feito com os alunos, qual a turma? Erike. “do quinto ano ao
nono ano.” Schanne. “na verdade é vocês que produzem essas hortaliças as
mudas e revendem na região também?” Erike. Por enquanto não só na nossa
comunidade, mas agora daqui para frente vamos começar a vender em outros
lugares ai, talvez em alguma agropecuária já estão bastante interessadas.”
Schanne. “o projeto na verdade ele gera lucro, está é a ideia, vai ser usado
para melhorar cooperativa, melhorar, amplia a cooperativa.” Erike. “a ideia é
melhorar, ampliar cada vez mais gerar mais lucros.” Schanne. “a tendência é
que vocês vão passando as pessoas que vem chegando é continuar com o
projeto.” Erike.  “conforme vão saindo, outros vão entrando tocando sempre
com aquela ideia de tudo dar certo.” Schanne. “tem mais alguém lá auxiliando
vocês?” Erike. “sim, tem a professora Marta, ela que é nossa coordenadora,
era isso, muito obrigado.” Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do Senhor Prefeito Municipal
encaminhado os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 121/2014, que
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de doze
mil e quinhentos reais; Projeto de Lei nº 122/2014, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de vinte e sete mil e
setecentos reais; Projeto de Lei nº 123/2014, que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Suplementar no montante de cinco mil e cinquenta reais; Projeto
de Lei nº 124/2014, que concede Subvenção Social a Associação de
Moradores do Bairro Limberger e Associação de Moradores do Bairro Rutzen,
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 125/2014, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de dois mil e quinhentos
reais e Projeto de Lei nº 126/2014, que concede Subvenção Social a
Associação de Pequenos Agricultores, e dá outras providências; Oficio do
Executivo comunicando que o Prefeito vetará a Emenda Modificativa nº
001/2014 ao Projeto de Lei nº 105/2014.  Ordem do Dia: Indicação nº
049/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fossem incluídos na
Ordem do Dia os seguintes Projetos: 121, 122, 123, 124, 125 e 126/2014.
Colocados em deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade. O
presidente encaminhou os projetos para o Presidente da Comissão para
exararão dos pareceres. Na sequencia o presidente solicitou a leitura da
Indicação nº 049/2014 de autoria dos vereadores da bancada do Partido
Progressista, para que dentro das possibilidades fosse recuperada através da
Secretaria de Obras e Viação a parada de ônibus localizada na Rua João
Thomaz Drachler, nas proximidades da entrada do Bairro São Francisco, pois
a mesma foi destruída e é local de abrigo de estudantes. Após a leitura o
presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme determina o
Regimento Interno.  Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o
Presidente solicitou a leitura das Emendas Modificativas nº 001/2014 ao
Projeto de Lei nº 121/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de doze mil e quinhentos reais, de autoria do
vereador Marcos Antonio Pasa do PMDB modificando o artigo terceiro e



acrescentando os artigos quarto, quinto, e sexto ao referido projeto e da
Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº 122/2014, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de vinte e sete mil
e setecentos reais, de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa modificando o
artigo terceiro e acrescentando os artigos quarto, quinto, e sexto ao referido
projeto. Colocado em discussão o presidente passou os trabalhos da Mesa ao
vice para efetuar colocações sobre as emendas. O vereador Marcos colocou
que as emendas seriam no sentido de acompanhar o andamento dos trabalhos
do Executivo, em virtude dos valores serem oriundos de suplementação de
verbas do Legislativo. Citou como exemplo valores repassados a
Administração no ano passado e que até o momento não foi executada a obra.
O vereador João Odilar Nunes parabenizou os colegas pela autoria da emenda
e disse que o Prefeito tem a obrigação de efetuar as obras, pois os valores
oriundos desta Casa seriam economias de todos os vereadores e que seria
justo o repasse as comunidades e entidades. O vereador Delmar colocou que
todos os vereadores estariam de parabéns pelas economias feitas no decorrer
do ano e que no ano passado apesar do término da construção do prédio da
Câmara também fora repassados valores e que de todas as solicitações
encaminhadas apenas a de Taboãozinho não teria sido executada. Lembrou
ainda que o Executivo no mandato passado também deixou de repassar
valores ao Legislativo. O vereador Marcos colocou novamente que até o
momento foram repassados em torno de duzentos e quinze mil reais e que os
valores para estes repasses estariam disponíveis nas contas da Câmara e que
o repasse aconteceria com a abertura das contas especificas. O vereador
Flamir destacou que o valor disponível ao Executivo teria em torno de trinta
dias para ser gasto e que no seu ver seria pouco tempo. Colocado em votação
as referidas emendas foram aprovadas por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 121/2014, que autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de doze mil e
quinhentos reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador
Leomar Guerino Fiúza disse que o valor repassado seria em beneficio da
comunidade de Linha Floresta para instalação de secador de grãos com
recursos originados das economias desta casa ao longo do exercício financeiro
de dois mil e quatorze. O vereador Delmar Schanne colocou que os recursos
serão para construção de mais um secador de grãos, assim como já foi
repassado no exercício passado para construção de três secadores, este ano
estaria sendo repassados valores para instalação de mais quatro secadores.
Colocou ainda que este tipo de investimento traz muitos benefícios aos
produtores rurais, pois através dos equipamentos facilita a secagem do grão na
comunidade, sem o deslocamento até cooperativas, pois o plantio de milho
ocorre no final da safra de tabaco. O presidente colocou ainda que seria uma
pena o empenho e esforço da Casa na economia de valores para repasse as
entidades e comunidades se o Executivo não estaria fazendo a parte dele.
Disse que já teria sido aprovada emenda a outro projeto e que o Prefeito



Municipal estaria vetando a mesma, pois assim como nas outras emendas
solicitava a abertura de conta especifica e efetivação do projeto ainda neste
mandato salientou o vereador. Encerrou dizendo que gostaria que o Executivo
não vetasse nenhuma das emendas aprovadas, pois que no entender dele
seria sim possível dentro de trinta dias a aquisição e instalação dos
equipamentos, onde os valores estariam à disposição nas contas da Câmara.
O vereador Delmar Schanne colocou que foi distribuído tantos valores em
virtude do valor orçamento ser maior e que acreditava que seria feito a
instalação no ano que vem, atendendo assim a Casa. Como não houve mais
colocações o presidente colocou em votação o referido projeto acrescido da
emenda modificativa que foi aprovado por oito votos a zero. Foi solicitada ao
Diretor a leitura do Projeto de Lei nº 122/2014, que autoriza o Poder Executivo
a abrir Crédito Suplementar no montante de vinte e sete mil e setecentos reais
e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino
Fiúza relator do projeto disse que o valor repassado seria para canalização de
águas pluviais e de esgoto em ruas da cidade e no bairro São Francisco,
sendo uma necessidade das comunidades. Como não houve mais colocações
o presidente colocou em votação o referido projeto acrescido da emenda
modificativa que foi aprovado por oito votos à zero. Foi solicitada a leitura dos
Projetos de Lei nº 123/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar no montante de cinco mil e cinquenta reais e do Projeto de Lei nº
124/2014, que concede Subvenção Social a Associação de Moradores do
Bairro Limberger e a Associação de Moradores do Bairro Rutzen, e dá outras
providências e dos pareceres da Comissão. Colocado em discussão o
vereador, relator dos projetos, Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto nº
123 abriria crédito para repasse de valores do orçamento da Casa ao
Executivo e no projeto nº 124 seria efetuado o repasse dos valores as
Associações de Bairros Rutzen e Limberger para aquisição de canos de
concreto para canalização de vias e que o Executivo deveria ajudar as
mesmas. O vereador João Odilar Nunes indagou se teria o apoio do Executivo.
O presidente da Casa manifestou-se colocando que os valores seriam
repassados as entidades e elas iriam promover a execução do trabalho, com
ou sem a parceria da Administração. O vereador João salientou então que
seria de suma importância o apoio do Executivo na realização das obras nos
bairros, pois traria mais saúde pública, beneficiando a toda população. Como
não houve mais colocações o presidente colocou em votação os referidos
projetos que foram aprovados por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
solicitada a leitura dos Projetos de Lei nº 125/2014, que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de dois mil e quinhentos
reais e do Projeto nº 126/2014, que concede Subvenção Social a Associação
dos Pequenos Agricultores, e dá outras providências e dos pareceres da
Comissão. Colocado em discussão o vereador Leomar disse que os projeto
contemplam o repasse de valores a cooperativa escolar da Escola Jacó Dickel
de Coloninha através da Associação de Pequenos Agricultores e visava a



construção de uma estufa na escola para a produção de mudas de hortaliças,
onde os beneficiados seriam os próprios alunos e pais, visando uma
alimentação saudável. O vereador João colocou ser favorável ao projeto e
parabenizou os pais e aos integrantes da cooperativa, que com isso estariam
proporcionando a todos os moradores da localidade de Coloninha o acesso à
mudas sem a necessidade de deslocamento até a cidade. Finalizou solicitando
aos pais que incentivem os filhos a dar continuidade ao projeto. Para finalizar o
vereador Evaldir Jacob Dries parabenizou a todos os envolvidos no projeto e
que a iniciativa serviria de incentivo aos alunos e trazendo benefícios a toda
comunidade. Como não houve mais colocações o presidente colocou em
votação os referidos projetos que foram aprovados por oito votos a zero.
Tribuna. O presidente convidou o vereador João Odilar para manifestar-se.
“Inicialmente minha saudação ao senhor presidente desta casa doutor Marcos
Pasa, em seu nome a minha saudação aos demais nobres colegas vereadores
e vereadora, nosso assessor jurídico doutor Jacó, nosso diretor, senhor
Jerson, nossa secretária, Senhora Marli, servidoras dessa Casa, pela qual
quero parabenizar pela bela decoração de Natal, que hoje eu cheguei aqui me
senti muito bem, e tenho certeza que todos se sentiram bem nesse clima de
Natal. Também quero cumprimentar representantes da emissora de rádio na
pessoa da Magali, representando o jornal Gazeta da Serra e Rádio Gazeta,
Marcelo Dahlke, Rádio Sobradinho, Cleber Moura, Rádio Geração. Também
quero dizer que posso dizer que estou um pouco emocionado, senhor
presidente, demais colegas vereadores, estou feliz, porque hoje estamos
recebendo professores, alunos cito uma comunidade de do distrito da
Coloninha e demais pessoas que estão aqui nos prestigiando. A escola Jacob
Dickel era, eu fui aluno da então escola Martin Afonso de Souza, aonde minha
primeira professora foi a mãe da professora Silvane, Ivone Jank da Silva, que
deus o tenha que ela partiu, mas tenho certeza que ela ta feliz por que hoje a
filha, dela professores e alunos  hoje vieram assistir uma sessão na Câmara
Municipal de Vereadores e é uma alegria para nós. Gostaria também de
registrar a presença, que está presente também o presidente do COM, senhor
Arlei Alt, que é muito esforçado na nossa comunidade junto a Escola Jacó
Dickel, também a supervisora que representa a Secretaria da Educação e
Cultura, senhora Rejane. Quero dizer que eu to feliz, por que na sexta feira
passada, aconteceu a primeira formatura do grupo de dança ‘Filho da
Tradição’, que representa alunos da escola Jacó Dickel e representa também
nosso CTG Herdeiros da Tradição, eu coloquei as pessoas que tavam lá,
inclusive o vereador Evaldir Jacob Dries, junto com mais pessoas do CTG
Pousada das Carretas de Arroio do Tigre, CTG Trança Criola de Tunas, junto
ao grupo de danças de Coloninha. Coloquei que isso é muito importante para
nós da nossa comunidade da Coloninha município de Arroio do Tigre, por que
isso é cultura e nesse final de semana eu ainda estava em um encontro de
Patrões na cidade de  Salto do Jacuí no CTG Potreiro Grande e é uma
exigência do MTG, que todos os CTGs vão ter que contribuir, vão ter que ta



junto com o grupo de dança, então eu quero parabenizar os  professores
alunos, pais, mais uma vez continuem assim que a senhora Rejane que
representa a Secretaria da Educação o contrato do professor Jorge esta
encerrando, convoco meus  nobres  colegas vereadores que janeiro com
certeza vai vir este projeto de contratação do professor de dança não para a
Escola Jacó Dickel, mas sim para as demais escolas do município de Arroio do
Tigre e nós, eu tenho certeza que vai dar nove a zero, nós queremos a
educação dos nossos filhos e tenho certeza que nós estaremos aprovando.
Neste momento de dizer que aqui nesta Casa ficou registrado por várias vezes
que a nossa escola a Escola Jacó Dickel que pertence à comunidade de
distrito de Coloninha, onde qual a minha esposa professora e colega das
demais professoras e várias vezes foi destaque no município de Arroio do
Tigre e não só aqui, mas no Rio Grande, na coleta de sementes onde a
professora Silvane e o projeto União Faz a Vida, então meus parabéns aos
senhores professores, alunos e pais porque digo a semente que foi colhida
aqui no município de Arroio do Tigre foi transplantada em vários municípios do
estado do Rio Grande e porque não dizer do Brasil então meus parabéns a
vocês professores parabéns aos alunos aos pais que continuem assim. No
sábado eu também me senti muito feliz fiz questão de nem laçar no CTG
Potreiro Grande para prestigiar de mais uma inauguração do nosso município
de Arroio do Tigre e lá estava presente representando o Senhor Presidente,
doutor Marcos Pasa, vereador Ademir Jank, vereador Evaldir Jacó Dries, o
vereador Delmar Schanne, e eu me senti feliz, junto com aquela comunidade e
com todas as autoridades que estavam presentes e também nesse momento
eu quero que fique registrado nos anais desta Casa que foi no ano de dois mil
e nove na administração Marciano Ravanello e Vanderlei Hermes onde eu
estive com o secretário da agricultura, João Aberto Bianchini, que foi iniciado
com essa boa vontade da garra e determinação da família do Nilton Mor, que
tem três gerações que administram aquela agroindústria. Quero dar os
parabéns para administração passada e quero dar os parabéns também a
administração do Prefeito Gilberto Rathke, ao secretario da agricultura, o
senhor Aldo, a vice-prefeita senhora Vânia, também foi inaugurada agora na
administração do doutor Gilberto e não poderia deixar de parabenizar a
EMATER pelo belo trabalho de visita e apoio aquela família e desejo a família
de seu Nilton sucesso porque para nós arroiotigrenses, eu tenho certeza que
eles vão representar e vão divulgar o nosso município de Arroio  do Tigre, em
todo o estado do Rio Grande  e vai agregar valores para aquela família, então
meus parabéns a família de seu Nilton Mor, que tenha muito sucesso assim
como tem outras agroindústrias da família do Dries, que é muito rentável,
também ao nosso município de Arroio do Tigre, a família Hermes, também e
entre outras que tem também no município de Arroio do Tigre. Queria deixar
registrado porque hoje tem várias pessoas da comunidade do Palmital, que
hoje é primeiro de dezembro, estamos perto do Natal e em final de setembro
aconteceu uma interiorização no distrito da Coloninha e lá estava o prefeito,



vice-prefeita, secretários municipais, diretores e foi colocada da construção ou
então da colocação dos canos que estão faltando na rede de água do poço
artesiano da Linha Palmital e esse poço foi construído faz mais de dois anos
foi perfurado, foi colocada a parte elétrica está faltando só os canos, então o
senhor prefeito municipal colocou que até o Natal os moradores de Linha
Palmital estariam com a água em suas casas, encanada. Lembrei que hoje é
primeiro, primeiro de dezembro e tai ai o Natal, então é uma lembrança assim
para que seja feito porque eles estão esperando a dois anos a colocação dos
canos para terem água encanada nas suas casas e para finalizar eu desejar a
todos uma boa semana de trabalho e que Deus e nosso senhor acompanha a
todos nós e bom retorno a vocês professores, a vocês alunos, pais que
continuem prestigiando as nossas sessões legislativas, muito obrigado.” O
presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen para pronunciar-se.
“Senhor presidente, demais colegas, comunidade que está aqui presente hoje.
Gostaria de cumprimentar então os professores alunos da escola Jacó Dickel,
parabenizar também o aluno Erike porque ele teve muita coragem de vir aqui
até a Tribuna explana e muito bem o funcionalismo da cooperativa de vocês,
tem muita gente grande não tem coragem de vir aqui e de expor e tu veio aqui
hoje e também para nós é uma satisfação ter o rodízio das nossas escolas
para que as escolas participassem pelo menos uma vez por ano de uma
sessão, para ver os funcionamentos da Casa, conhecer os vereadores, que
acredito que muitos dos que tão aqui hoje a maioria não conhecia os
vereadores isso é importante, porque nós estamos aqui, nós vereadores
porque somos escolhidos pelo povo e estamos aqui representando todos
vocês, então acho bom que vocês venham e nos cobrem também os nossos
posicionamentos nas nossa votações e ficar mais por dentro de como anda a
sessão, o que é uma sessão legislativa. Estou aqui hoje mais para, na última
terça-feira a bancada do Partido Progressista esteve em Porto Alegre, e eu
venho colocar para vocês o por que fomos até lá, até para descordar de um
posicionamento de um colega que disse que nós ia só passear, mas não foi
para passear, também vou colocar porque a gente foi para lá, como vocês já
sabem depois da Boate Kiss que incendiou tivemos um plano de proteção
contra incêndio, e é esse plano de proteção contra incêndio que chegaria até
nossa comunidades, então teve um projeto de lei complementar de autoria do
Deputado Heitor Schuch do PSB, para que tratava da flexibilidade da lei kiss,
então eles estavam pedindo a mobilização das entidades, dos prefeitos,
vereadores, lideres comunitários que se engajasse nesta luta, então a gente da
bancada progressista se sente na obrigação de acompanhar e de fazer parte
do posicionamento da bancada progressista dos deputados lá em Porto
Alegre, a gente vota neles lá, mas é nessa hora que a gente precisa ir lá e
precisa expor também e ter conhecimento de como funciona aqui no interior,
tem muitos deputados lá que são de cidades grandes e eles não sabem como
funciona a comunidade do interior, então essa lei de prevenção contra incêndio
ela seria aplicada, nós do interior sairia perdendo muito, que a gente sabe que



algumas comunidades vão fazer o orçamento inicial conforme tava previsto na
lei e chegou a dar doze mil reais para algumas comunidades e a gente sabe
que elas fazem a festa do padroeiro, se reúne as trabalhadoras, fazem seu
jogo de bochas e muitos não tem condições de aplicar doze mil reais para que
o plano de incêndio fosse feito minimamente como estava exigido, então a
gente teve lá terça feira pela parte da manhã a gente visitou alguns gabinetes
dos deputados do partido progressistas querendo saber qual era o
posicionamento deles e eles até então não nos tinham respondido, porque ao
meio dia e quinze eles teriam uma reunião de bancada daí sim eles iriam
definir qual seria o voto da bancada, então a gente acompanhou lá também e
aqui como diz na justificativa o presente projeto de lei complementar visa
beneficiar centro de tradições  gauchas,  CTGs, salões paroquiais, salões
comunitários, ginásios de esportes comunitários e escolares possibilitando que
essas edificações se enquadram no plano simplificado de prevenção e
proteção contra incêndio até o dobro de metros quadrados previstos no inciso
dois do artigo vinte um, que inicialmente seria de setecentos e cinquenta
metros quadrados ou seja queriam dobrar a metragem para mil e quinhentos
metros quadrados, porque setecentos e cinquenta metros quadrados qualquer
dos nossos salões se enquadraria então eles iam dobrar o tamanho. No
entendimento do deputado Heitor Schuch é que a área prevista hoje é de
setecentos e cinquenta metros quadrados é muito pequena para a grande
maioria das edificações das comunidades do interior e que não apresentam
riscos algum de incêndios, sendo necessário o grande numero de exigências
prevista no plano de prevenção e proteção contra incêndio, a proposta deles
não era de forma alguma reduzir a segurança dos locais, mas sim reduzir as
exigências pois sabes-se que esses locais em sua grande maioria são
compostos de alvenaria e telhado de zinco sem nenhum tipo de revestimento
inflamável, como no caso da boate Kiss que levou aquela tragédia, ao contrario
das casas de show, boates danceterias, que possa acabar acontecendo algo
parecido com o trágico e lamentável episódio da boate Kiss. Tivemos lá na
parte dos pronunciamentos o deputado Heitor Schuch defendendo sua
proposta, tivemos dois pronunciamentos contrários do deputado Adão
Villaverde e deputado Valdeci de Oliveira do PT, Valdeci que é de Santa Maria,
mas eu não tiro a razão porque ele viveu aquela tragédia e foi uma tragédia só
que a gente não pode generalizar os nossos salões comunitários, são quatro
paredes provavelmente as saídas são todas para fora, não tem edificações
emendadas, então não tem porque ter tantas exigências. Eles usaram várias
palavras fortes e o pessoal estava mobilizado e tinham cerca de trezentas e
cinquenta pessoas, tinha várias entidades mobilizados que participaram lá e
houve até várias da bancada do Partido Progressista, o deputado Frederico
Antunes, o deputado Adolfo Brito, defenderam, defenderam esse projeto de lei
complementar de autoria do deputado Heitor Schuch, e foram muito
aplaudidos, então quando eles falaram que conheciam a realidade do nosso
interior, e votar contra esse aqui porque não tem cabimento como eles falaram



um salão comunitário que as vezes fazem um aniversário, uma festa de
padroeiro e investir cerca de dez, doze mil reais, até corredor exigiam, então
não tem muito cabimento, então era necessário vinte e oito votos para ser
aprovado a lei complementar então tava bem tenso o momento da votação
porque os interessados para ser aprovados tinham procurado outros partidos,
então graças a Deus foi aprovado por trinta e dois votos a lei que aumenta de
setecentos e cinquenta metros quadrados para mil e quinhentos metros
quadrados. Quero achar que isso é uma conquista, nossa também porque
aqui, a bancada do PT apenas um votou favorável então eu acho que to bem
tranquila, porque se fosse o meu partido que tivesse votado contra e isso não
tivesse sido aprovado eu acho que ficaria com vários pesos na consciência,
então assim eu acho que nós devemos que fazer a nossa parte no município e
também quando nos diz respeito ao nosso município também eu acho que foi
uma conquista para as nossas comunidades, com certeza não vai ter nem uma
comunidade fechando a porta do salão porque não vai conseguir se adequar
agora, tenham uma boa semana, boa noite e muito obrigado.” O presidente
convidou o Flamir Schneider para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais
colegas vereadores, vereadora, diretor Jerson, assessor jurídico Jacó,
comunidade aqui presente, Escola Jacó Dickel, imprensa também, falada e
escrita. O que me traz hoje a usar a Tribuna é referente a uma colocação do
vereador Schanne referente uma lista desatualizada do bolsa família, Schanne,
pessoalmente eu fico triste porque esta lista que gente deixou nesta Casa das
familias que recebem bolsa família no nosso município a gente pegou ela do
Portal da Transparência, então não tem como, então gostaria até da tua ajuda,
da tua intervenção, conseguisse uma lista atualizada para nós, para os
vereadores termos a lista atualizada, por causa que no Portal da Transparência
não aparece atualizada e então gostaríamos de uma lista atualizada das
famílias que recebem o Bolsa Família no nosso município. Outra colocação é
referente ao que o vereador colocou qual é o objetivo, não tem objetivo a não
ser ter em nossas mãos a lista das famílias beneficiadas, pois acho que o
papel do vereador e se questionado sobre um assunto, é estar apropriado para
dar informações corretas para passar para a comunidade. Então acredito que é
só isso, que não tem outro objetivo a não ser este. Sobre as denuncias que
senhor sugeriu em fazer, não tenho objetivo em fazer denuncias, por que não
acho que cabe a mim fazer denuncias sobre quais pessoas recebem o Bolsa
Família, então isso eu queria trazer aqui e se pudesse deixar uma lista
atualizada  das famílias que constam no Bolsa Família. Outro assunto que me
traz aqui mais uma vez, é um pedido de informação que eu fiz através da
bancada progressista é sobre as estradas, gente na dá mais, a situação de
nossas estradas, principalmente há nossa região, na Linha Barrinha, Linha
Travessão, da Floresta, da Ressaca, Ocidental, e da Linha Tigre assim como
na Gabiroba, no Morro da Lentilha, é caótica, a situação, às famílias, hoje,
muitas questionam nos vereadores como nos vamos cobrar o Executivo, para
que o Executivo faça, porque nosso agricultor em grande parte produtores dos



recursos que se arrecada sai da agricultura, acho que é mínimo que o
agricultor quer hoje é estrada digna, o senhor que é líder do governo, Dries, o
senhor é líder e intervir junto a Administração para que estas comunidades
citadas tenha o mínimo de condições para poder trabalhar com seus veículos.
Só para ter uma ideia existem mais de seis mil emplacados em nosso
município, são muitos veículos e estes veículos estão nas estradas no nosso
interior, principalmente. Então o pedido que a gente faz, tem comunidades ai
que já bloquearam, o pessoal Morro da Lentilha tá dizendo mais fácil ir pro céu
que para o morro, isso não pode acontecer no município que é o celeiro do
centro serra, este tipo de colocação de parte de membros da comunidade que
na tem condições, as estradas não tem condições. Outro assunto que me traz
aqui foi um pedido de informação que fiz um tempo atrás referente a um
repasse de um mil e quinhentos reais para cada agricultor, que foi beneficiado
com o programa de habitação rural, como vocês sabem que cada agricultor
depositava a contra partida, uma caução de mil e quinhentos reais. Esses
agricultores, este grupo de dezoito agricultores, só que oito receberam a
devolução de mil quinhentos reais, dez agricultores na receberam a devolução
de mil e quinhentos reais. Eu tinha feito o calculo mil e quinhentos reais vezes
dez são quinze mil reais, e hoje a gente gostaria de saber com que ficou, onde
tá e se vai ser devolvido, se não ser devolvido, este pedido de informação até
agora gente não recebeu por parte do executivo, gostaria que o Executivo
como foi colocado retornasse para nossa indicação e encaminhasse a nos
vereadores um explicação para estes agricultores que estão agora no aguardo
deste recurso, então seria isso de minha parte, muito obrigado.” O Presidente
prorrogou a sessão por mais duas horas e convidou o vereador Leandro Timm
para pronunciar-se. “Senhor presidente, demais colegas, comunidade que nos
assiste, imprensa escrita e falada e especial os alunos da Escola Jacob Dickel.
O que me traz hoje aqui na tribuna, na sessão, passada o amigo Dries disse
que iria trazer um relatório de todas as obras de nosso município, segundo as
palavras dele, Tigrinho, que tu disseste, que nosso município fez tanta coisa,
eu até concordo contigo, mas agora falar que não fez nada, eu não concordo.
E na sessão passada o colega vereador Dries trouxe para nós, um torno de
sete milhões se não me falha a memória de emendas e a gente espera que até
o final destes dois anos seja aplicados estes sete milhões, por que até agora
eu não vi nada, hoje eu vejo apenas sequer o calçamento do lado de cima do
Tigrão. Também no dia da abertura do CTG, João Odilar, aquele gaúcho da
décima quarta coordenadoria, que tu falou ‘que os municípios tinham que tirar
um espelho das estradas de Arroio do Tigre, então, eu como líder de governo
tenho muito orgulho disso, com aquilo que aquele gaúcho falou’. O assunto era
isso ai. Quero convidar o senhor Dries para visitar, para ir comigo, ou pegar o
prefeito Gilberto, e ir até o Morro da Lentilha e até na Linha Gabirova, ir até na
Ressaca, Travessão, Floresta, no Lambedor e na Barrinha. Na sexta feira fui
procurado por moradores de lá, a entrada da Barrinha, mais especificamente
do lado da Chácara do seu Basílio, tem um enorme buraco, buraco de um



meio metro, não por que fizeram, a gente pede explicação, por que está
havendo ali, se foi a administração ou foi morador ali, não sei se tem
colocando gado ali, tem gente que caiu no buraco ali, então a gente não
entende, então Dries você como líder do governo, a gente gostaria de convidar
o senhor para dar uma passada no Morro, na Gabirova, por que nosso
município já trocou até de slogan, antes era, ‘desafio, compromisso e
mudança’ e hoje é ‘celeiro do centro serra’. Outra coisa o senhor terá a
oportunidade de explicar aqui para nós, é situação que se encontram as
estradas do nosso município conforme o vereador Flamir falou agora a pouco.
Outro assunto que me traz aqui é em relação a fala do vereador Delmar
Schanne na sessão passada, aonde disse que eu tinha falado nas horas extras
que eu acho que são excessivas, gastar quatrocentos e setenta um mil reais
somente em horas extras e tu falou que não dava quatrocentos, somei de novo
e se o senhor quiser somar de novo o Jerson tem a relação das horas extras.
Num mês, nove meses, um ano e nove meses somente em horas extras, como
o senhor também falou que na Administração passada do Marciano e do
Vanderlei também foi gasto quinhentos e cinquenta mil em horas extras e
diárias, e diárias, então o senhor dá uma olhada aqui, horas extras e diárias,
nos anos de dois e oito a dois mil e doze, então se tu acha que o barulho que
eu fiz eu tenho que olhar um pouquinho para trás, eu como tu disse na sessão
passada, fui o vereador que mais fez diárias, oito mil e lá vai pedrada, só que o
senhor também fez sete mil e seiscentos reais, inclusive vereador Schanne, fiz
algumas, inclusive também se não me falha a memória levei sua esposa
juntamente com o Tiago Guinhatti, que é coordenador do projeto esporte em
ação, a Porto Alegre, levei o Dries também a Porto Alegre, é Dries, sem
problema nenhum e acho estranho isso, dizer que fui o campeão das diárias,
por que o senhor era o presidente, eu não cheguei para o senhor e disse eu
quero diária? Simplesmente eu cheguei deixei minhas notinhas ali e assim eu
faço com o presidente Marcos, libera se quer, e se não quer, não libera, tá
bom, para mim é indiferente. Então pessoal, eu quero deixar claro, no ano
passado levei mais de dez vezes a Ajurati para lá e este ao também fui mais
de dez também e se algum outro precisar eu levo, sem problema nenhum, mas
o senhor vir aqui falar que sou o campeão de diárias e mandar eu olhar para
um tempo atrás, então o senhor está concordando que estás horas extras, não
é possível, por que, num município igual ao nosso num ano e nove meses, a
Administração municipal gastar quatrocentos e setenta e mil reais não menos
do que foi falado, eu tenho aqui, senhor não teve tempo de ver, está tudo ali
com o Jerson, eu acho um absurdo e quero repetir que falei na semana
passada não sou contra as horas trabalhadas, a favor das horas trabalhadas,
vamos trabalhar, então fica aqui minha indignação e estou esperando Dries,
Schanne, que um servidor receba cento e cinco horas extras no mês de
fevereiro , não to dizendo que não possa ganhar hora, mas que sejam
trabalhadas. Muito obrigado.” O presidente convidou o vereador Leomar
Guerino Fiúza para pronunciar-se. “Inicialmente quero cumprimentar o



presidente, demais colegas, funcionários desta Casa, também imprensa escrita
e falada, em especial aos alunos da Escola Jacob Dickel, as professoras Vera,
Marta, Simone, Marli, Gorete, Vanessa, Átila, também a nossa amiga
supervisora de educação e quero dizer que é uma satisfação muito grande
tê-los aqui com nós. Então eu queria apenas contribuir com a fala do vereador
Flamir que pediu em relação aos recursos do Fundo de habitação, parece que
os beneficiários do Fundo de Habitação não receberam o dinheiro, e portanto o
senhor fez um pedido e teve uma decisão irrevogável do pessoal da Secretaria
competente e do Conselho no que foi me passado, palavras do pessoal da
secretaria competente, que foi uma decisão do Conselho de Habitação aos
beneficiários fundo que não entregaram a obra no prazo previsto e foi
acordado e foi colocado em ata e assinado, e estas pessoas que não
cumpriram com os prazos, não receberam, segundo palavras deles que não
entregaram os relatórios, e trago tudo a titulo de contribuição. Quanto as
palavras do vereador Tigrinho, não cabe a mim chamar a responsabilidade de
responder os questionamentos feitos ao vereador Dries, eu acho cômodo as
informações que o senhor esta recebendo, pois o senhor esta muito bem
informado, e dos questionamentos que tem feito, mas Tigrinho eu até concordo
com as informações solicitadas, não vou até negar, só que quero dizer que na
outra administração se um agricultor queria uma estrada teria que fazer, por
questões políticas, eu tive que fazer uma estrada e de repente na época o
senhor era secretário não ia para o interior não via este tipo de coisa, é muito
fácil falar da administração dos outros e tenho a esperança sim, na
Administração e faço uma correção como o senhor disse que nos gastamos na
nossa administração gastou tantos recursos em horas extras, por que até a
agora na Comunidade de Coloninha por que até agora as famílias estão
escritas e não receberam, sendo que na Administração passada os outros
recursos que eram previstos para fazer os banheiros daqui da cidade pagaram
para uma empresa cem mil reais e a obra não foi concluída até agora. Não
estou questionando se é certo ou errado, mas assim, ninguém sabe onde está
a empresa, isso é interessante, é bem fácil vir aqui e pegar o microfone e
criticar a Administração, é bem fácil falar isso, tem creche sendo construída,
tem ginásio, tem que sair para o interior para ver estas obras acontecendo,
vem aqui dizendo que na tem obras, ora que não tem obras, (parte inaudível).
Então eu queria dizer aos alunos e professores aqui presentes da escola
Jacob Dickel que para mim, técnico agrícola que sou é uma satisfação muito
grande, enorme, uma parceria, conseguir fomentar uma parceria com o
colégio, e dizer para vocês que podem contar com esta pessoa que nos fala
para outras mais ações no colégio tendo em vista que Associação dos
Pequenos Agricultores, tendo em vista a Associação do MPA, tem vários
técnicos agrícolas trabalhando, se precisarem de nossos técnicos, seu Agenor,
pessoa bem aceita por nós na comunidade e quero dizer que o projeto de
construção da estufa para produção das mudas e quero dizer que é uma
satisfação muito grande para mim em saber que o presidente da cooperativa, a



partir de quando se formar no colégio da Coloninha vai estar saindo para fora
para estudar, não sei se é Veranopólis ou Nova Petropólis, é Nova Petropólis,
então é bom que estas ações vem a fomentar novos desafios quem levem
estes alunos a outras estruturas, que nos teremos técnicos agrícolas,
agrônomos, e não se formar e nosso município (inaudível), nos alunos possam
trabalhar em nossas empresas, é bom saber que estas ações estão dando
certo e quero dizer para professora Marta, que está aqui, que o projeto, não é
projeto amplo e que deu certo, mas que para nós soma muito e que nos
estamos trabalhando hoje pelo município de Arroio do Tigre. Muito obrigado.”
O presidente convidou o vereador Delmar Schanne para ocupar a Tribuna.
“Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários
desta Casa, demais pessoas que assistem esta Sessão em especial a
comunidade e a especial ao presidente Alceu Mergen, professores, professora
Vera, Escola Municipal Jacob Dickel, de Coloninha, de mesma forma tenho
que elogiar o trabalho que tem feito dia a dia em Arroio do Tigre, em vários
setores e aguardando o projeto liderado pela professora Marta, presidente
Erike, ajuda dos pais, alunos, construindo um sonho de vocês, que vocês
planejaram e vai se realizar e com certeza com a ajuda desta Casa, senhor
presidente, esta sendo muito bem vinda a esta comunidade vai auxiliar em
muito e que Coloninha continue sendo o espelho para o nosso Arroio do Tigre,
para nossos colégios e nós arroiotigrenses (inaudível) temos bons colégios,
temos que ter projetos, vocês tem projetos, projetos assim como vocês tiveram
autoria no projeto de vocês e assim é importante que este comparativos entre
os colégios, para que nós vereadores vermos realmente está sendo feito pelo
Arroio do Tigre. Me alegra muito e estamos emanados aqui dentro quando vejo
uma escola prestativa, tomar uma iniciativa, espero de vocês que está seja a
primeira de muitas vezes que vocês venham até esta Sessão, conversei com
alguns, alguns a primeira vez, professores também a primeira vez, venham até
aqui a Câmara de Vereadores, existem umas pequenas polemicas, mas faz
parte, eu estou aqui a quatorze anos e sei que faz parte, quando termina a
gente se abraça e cada coloca sua ideia da sua forma, e a gente sabe
ninguém é expert em algumas coisas, a oratória não é das melhores e a gente
tenta fazer o melhor para Arroio do Tigre e procura o respeito pelo vereadores,
somos amigos, como vocês são amigos, as vezes nos alteramos, mas temos
nossas ideias e temos que defender estas ideias, temos que defender, apoiar,
temos que vetar, no hora de votar, temos que votar, certo ou errado, mas
precisamos votar com nossa convicção, assim fomos escolhidos pelos
arroiotigrenses e posso dizer isso, pois carrego comigo a cada dez eleitores,
um votou em mim, então tenho a certeza desta fardo que carrego, com muito
orgulho dos arroiotigrenses. Também quero aproveitar esta oportunidade que
ontem encerrou nosso o Campeonato Municipal Varzeano,  parabenizar a
Secretaria competente, em especial na pessoa do nosso presidente Marlon
Pasa, dizer da alegria que estádio municipal, daquele encontro significativo de
pessoas que lá estavam para acompanhar a final da séria a. É sabido que



todos querem vencer mas tenho certeza que sempre as pessoas entendem
que na hora do futebol, a gente jogou muito, vereador o Tigrinho, demais,
sabem que as vezes o dia é de um, outras vezes outro, então quero
parabenizar em especial a São Roque A, que ficou campeão, também
cumprimentar a Unida A, Vice-campeão, assim como a série B que dias atrás
teve a final, a Unida B ficou campeã, e o Juventos/Camangang ficou
vice-campeão. Vale salientar senhores vereadores que ontem estive lá e
participei, senhor presidente da entrega dos prêmios e fiquei muito feliz pelo
numero significativo de pessoas assistindo as finais, e tenho certeza que a
Administração Municipal já está planejando o campeonato municipal do ano
que vem novamente e não tenho duvida que será um sucesso assim como
este passado. Também queria deixar registrado nesta Casa, que estive
fazendo parte e assistindo a inauguração da Agroindústria Mohr, em Linha
Paleta, assim como os demais vereadores, como o colega João Odilar já
colocou, assim como está Casa esteve representada pelo nosso presidente
Ademir Jank, representada também pelo vereador João Odilar, Viviane,
Tigrinho, Dries e Leomar, para nós é um motivo de alegria, arroiotigrenses,
sempre que vemos a diversificação das nossas comunidades, pessoas
interessadas em diversificar e tenho a certeza que posso no futuro próximo
talvez sair da monucultura, da fumicultura, a gente apoio sim este trabalho na
agricultura, mas a gente também apoia a diversificação, então tenho certeza
que esta Casa também está preocupada com estas outras culturas, e por isso
sempre que vier um projeto neste sentido a gente possa apoiar, agente vai
apoiar, para ajudar a conquistar novos desafios. Também gostaria de ajudar
com as palavras do vereador Flamir e dizer que ele faça também a solicitação
ao presidente da Casa para conseguir uma lista atualizada, quem sabe eu não
sou a pessoa para você conseguir e talvez seja o presidente que não tem
problema nenhum e vai atender a sua solicitação para conseguir estes dados
atualizados do Bolsa Família e de repente estes dados Flamir, tem que
comparar sim, estes dados estão complicados, estão com problemas,
(inaudível), principalmente estes que vocês colocaram e não posso negar que
sou conhecer, ando muito no nosso interior faço isso no meu trabalho, faço
isso nas minhas visitas, faço isso me divertindo, no interior, nas canchas de
bocha, com meus amigos, então estão realmente estão dados. Precisamos
cobrar sim, inclusive alertar a Administração Municipal para o próximo ano que
mais cuidado para encaminhar o orçamento e que de posse destes valores
chegar ao fim, pois é sabido que está administração adquiriu muitas máquinas
e com certeza precisa melhorar o planejamento do uso destas máquinas,
Administração nenhuma até hoje conseguiu colocar tantas máquinas em um só
ano em um só mandato nesta Casa. Também disse ao prefeito que tivesse o
cuidado que não acontecesse o que aconteceu na administração passada,
onde as comunidades tiveram que se reunir e fazer as estradas, isso é chato
para os vereadores, então a administração passada teve este problema, a
comunidade se reuniu e fazer uns trechos da estrada, espero que não



aconteça nesta administração, por que tenham o cuidado, no ano que vem,
nos próximos anos, assim possam ter cuidado com o combustível, por que
máquinas nós temos e com bons projetos e com ajuda dos vereadores a gente
vai trazer mais máquinas para nosso município. Quanto ao vereador Leandro,
meu amigo de futebol, não poderia deixar de colocar, Leandro, e já faço de
antemão, senhor presidente que a ata seja colocada pelo menos até
sexta-feira, nas mesas dos vereadores, para que a gente possa olhar com
mais tempo, com mais carinho, talvez esqueçam algo e talvez possa ser
registrado em ata, mas quando eu falo em horas eu falo em quinhentos e
cinquenta mil reais na administração dois mil e nove a dois mil e doze, então
por falha minha ou por falha de digitação, posso dizer isso agora Jerson, vou
passar um pouco para teu lado, mas ficou em quinhentos e cinquenta mil reais
em dois mil e nove a dois mil e doze, e se este valor for corrigido estes valores
até hoje, com certeza passaria de muito mais de seiscentos e cinquenta mil
reais e não to reclamando de horas extras de agora ou do passado, acredito
sim que as pessoas fizeram, devem serem pagas, concordo com isso, falando
nisso se a pessoa fez um trabalho, precisa receber, este é meu entendimento.
Quanto às diárias, meu amigo, você foi o campeão no ano passado e eu fui o
vice, então foram nove mil reais na verdade e você tem que concordar comigo
e é verdade que fui buscar recursos e você como a maioria dos vereadores
são de primeiro mandato e como falei, não falei para me defender, mas sim
para dizer que você foi o campeão e como diz o regimento desta Casa, as
pessoas precisam buscar conhecimento sim, é seu João, você sabe disso e
também é veterano como eu e fui buscar conhecimento e quando der buscar
recursos para nosso munícipes e sabemos e somos sabedores sim que as
dificuldades existem e não só nos municípios e vocês tem acesso a imprensa,
tanta escrita como falada,  os municípios, o governo do estado e governo
federal, nos precisamos sim ter cuidado e precisamos sim de cuidado com o
dinheiro empregado com a administração municipal, cuidado com o orçamento,
cada vez mais é grande a preocupação do nosso presidente Marcos que vem
alertando deste abril, assim como os demais vereadores, que tem condição
sim, de um ano melhor, temos informações sim e chegar a esta Tribuna e falar
que realmente dizer que esta Administração foi mais próximo possível daquilo
que toda a comunidade desejar, então eu encerro desejando a vocês, uma boa
semana de trabalho, um bom retorno e que fiquem com Deus.” Por fim o
presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para pronunciar-se na
Tribuna. “Primeiramente quero saudar o presidente Marcos, os demais
vereadores, vereadora, a imprensa escrita e falada, servidores desta Casa,
comunidade que nos assistem, demais pessoas. Ao conhecimento do Tigrinho,
então quando tu se refere ao gaúcho lá Tigrinho, você sabe que é verdade o
que ele falou lá, se tu não escutou o que ele falou lá, eu vou te falar que ele
falou mesmo, só que criticar é fácil, atirar pedra, vocês sabem que temos
setecentos e oitenta kilometros de estrada, é como ir daqui ao Paraná, ai tu
termina e dá um torro de água e termina tudo de novo. No tempo do Marciano



tu não fala, no Sitio Novo tinha que fazer mutirão para fazer as estradas, eu te
apresento o relatório, que te falei na semana passada, vez em quando até fica
chato, eu falar de novo, o Ginásio da Coloninha que está em andamento, o
Posto de Saúde de Sitio Alto, o nosso ginásio do Taquaral, duas salas de aulas
lá na Linha Paleta, então os calçamentos aqui, o pessoal que não estava aqui
na sessão passada escutar, no total para quem não tava aqui na semana
passada, a administração do Gilberto já captou sete milhões novecentos e
sessenta e sete mil reais, então o Tigrinho fica falando e no ano passado só
para vocês terem uma ideia eu gastei em diárias dois mil e seiscentos reais,
junto com o Prefeito que fui a Brasília e consegui duas salas de aula para
escola para o Sitio Novo, a outra fui a Caxias com prefeito e consegui uma
patrola, e esta verba do Noé para calçamento que está ai no CTG, só para tu
ter uma ideia, em dois anos eu tirei de diária dois mil e oitocentos reais e
Tigrinho tirou dez mil quinhentos e cinquenta reais de diárias, então eu gastei
dois mil e oitocentos e consegui uma escola para o Sitio Novo, e o calçamento
aqui e com o Prefeito, a patrola, sim eu e prefeito e a secretária da educação,
e esta saindo a escola, pode ter certeza, então falo e digo assim para quem tá
ouvindo, (inaudível)... e no ano que vem tu vai ver Tigrinho, vai ser muita obra
para tu bater palma para inaugurar, então era isso, um boa noite e bom
retorno.” O presidente tendo nada mais a tratar marcou a próxima reunião
ordinária para o dia quinze de dezembro, às dezoito horas e encerrou a
reunião em nome de Deus.   


