
1347ª Sessão Ordinária 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dezoito 

horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão 

Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam presentes os 

demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, 

Delmar Schanne, João Odilar Nunes, Marcos Antonio Pasa, Evaldir Jacob 

Dries 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 Evaldir Jacob Dries para efetuar a leitura bíblica. 

Tribuna Livre. Convidou o senhor Francisco Bernardy para ocupar o espaço. 

“Cumprimento o Presidente desta Casa, e em nome deste, cumprimento os 

demais Vereadores, Vereadora que ora representam, os nossos Munícipes 

nessa Casa Legislativa, cumprimento também a Dona Vânia Pasa nossa 

Prefeita em exercício, cumprimento ao público em geral e especialmente as 

prendas da nossa entidade que aqui estão representando tantas outras que 

não puderam por um motivo ou outro comparecer. O motivo em o qual me traz 

até essa Casa é agradecer pela atenção e pelo bom relacionamento que nós 

entidade temos e vocês têm com nossa casa. O Pousada das Carretas toda 

vez que se dirige a esta Casa Legislativa, à Administração Municipal, sempre 

foi bem atendida e sempre fomos bem sucedidos, toda vez que nós pedimos 

subvenção para algum evento, principalmente para nossos rodeios sempre 

fomos atendidos dentro da solicitação. Dizer também que eu assumi a 

patronagem em agosto do ano passado e até então eu não tive a oportunidade 

de me pronunciar nessa Casa que não é só pedir, nós também temos que 

entender que agradecer também é necessário, dizer também para os Senhores 

que também no ano passado já essa Câmara já nos auxiliou com uma 

subvenção para buscarmos a chama crioula oficial do Estado do Rio Grande do 

Sul que aconteceu em Cruz Alta, posteriormente na Semana Farroupilha vocês 

também sempre nos apoiaram, o décimo sexto Rodeio que ocorreu em março, 

tivemos então uma subvenção que foi aprovada por unanimidade por vocês 

todos Legisladores. Dizer que este ano a gente foi até o Chuí, buscar a Chama 

Crioula e ai agente também se sensibilizou sabendo da necessidade financeira, 

da dificuldade que passam todos os nossos Municípios do Rio Grande do Sul a 

gente se sensibilizou e pagamos por nossa conta e dizer que para o ano que 

vem já esta marcado para os dias doze e treze de agosto no Município de 



Triunfo, o acendimento, a geração e o acendimento da Chama Crioula oficial 

do Estado do Rio Grande do Sul o qual eu convido a cada um dos senhores 

para nos acompanhar até lá. Nós voltaremos em cavalgada de Triunfo até aqui, 

dizer que para nós é um orgulho de poder representar Arroio do Tigre nesse 

acendimento da Chama Crioula Oficial do Estado e isso enquanto que nós 

formos daquela entidade e que Deus me de saúde nós vamos estar fazendo 

sempre. Temos também a satisfação de externar os Senhores e Senhoras o 

apoio que nós temos de todas as Secretarias. Eu não vou citar nomes para não 

cometer nenhuma gafe, todas as Secretarias, quando a gente se dirige à 

Administração qualquer um dos Secretários, no que for da área deles sempre 

nos atenderam e nos atendem muito bem em tudo e em todos os anos. Não 

podemos também deixar de salientar que nós temos uma Invernada Artística 

dentro do nosso CTG que na verdade ela tem uma procura muito grande agora 

nos últimos tempos e isso para nós é um orgulho porque quem participa em 

uma Invernada Artística isso também é cultura e isso também é educação e 

sabemos que tudo esta difícil para manter o nosso professor, para manter uma 

colaboração na confecção de pilchas e vestidos para essas crianças que 

representam o Município em varias outras regiões, nós temos um custo muito 

alto, então eu venho para agradecer e ao mesmo tempo venho trazer uma 

preocupação que pela demanda que esta sendo solicitado lá eu não sei se nós 

vamos ter um suporte suficiente financeiro para pagar o professor, então se 

essa Casa Legislativa tiver alguma sobra de verba, ela será bem vinda, nós 

prestamos conta de tudo para vocês como nós sempre fizemos, o professor é o 

único sócio nosso remunerado e olha que vai chegar em torno de oitenta 

crianças para o ano que vem e isso ai para nós é um número muito alto e ai 

nós temos que aumentar a carga horária do professor e a remuneração 

obviamente também vai aumentar. Temos também já se preparando para o 

nosso décimo sétimo Rodeio para o ano que vem e conforme que já temos 

acertado com nosso Prefeito Municipal, será junto com a EXPOTIGRE e dizer 

que aquela casa esta a disposição dos Senhores, Patrão, Capataz, todos para 

agarrarmos juntos e fazer deste décimo sétimo rodeio e da sexta EXPOTIGRE 

se não me engano na memória fazermos o maior evento no próximo ano no 

Parque Municipal. Tenho também já comentado com os senhores ou com 

algum ou com todos praticamente que me brilhou a ideia de nós fazermos do 

nosso Parque Municipal um Centro de Multiuso, esse Centro de Multiuso na 

verdade, a gente não pode dizer que é uma pista de laço coberta, mas ela é 



sim, uma pista de laço coberta que nós poderemos utiliza-la, nós temos em 

Arroio do Tigre a maior Juventude Rural do Estado do Rio Grande do Sul, nós 

somos o maior produtor de fumo Burlei, nós somos o Celeiro do Centro Serra, 

geograficamente estamos localizados no centro do estado e no Estado do Rio 

Grande do Sul tem somente um, um empreendimento que é Caxias do Sul 

nesse sentido e porque não nós buscarmos força junto com nossos deputados 

através dos Senhores e juntarmos o orçamento que é necessário para 

fazermos aquilo lá e colocar a disposição, festa do colono e motorista, a 

AJURATI, exposições, feiras, porque também não trazermos um plantel de 

gado de leite para leiloar, novilhos, gado de corte, para nós podermos melhorar 

a genética do gado e enfim exposições feiras, porque nós vamos sempre estar 

alugando lonões e lonões, pirâmides, quem sabe vamos agarrar juntos e 

vamos buscar esse recurso que não é muito, com certeza cada um dos 

Senhores tem bons contatos em Brasília, isso vai até sobrar dinheiro gente e 

nós vamos ter uma estrutura impar aqui na nossa região e eu falo isso em certa 

forma em nome de vinte e sete municípios que fazem parte da nossa décima 

quarta região, eu falo em nome de mais de cem mil habitantes que compõem 

esses vinte e sete municípios, eu falo que tem mais de oitenta e sete entidades 

tradicionalistas dentro da décima quarta região e isso é um brinde que Arroio 

do Tigre pode dar para a nossa região da décima quarta, e para o Centro Serra  

e para o interior do Estado e em um contexto total, eu peço para os Senhores 

que pensem com carinho para nós trazermos esse investimento para Arroio do 

Tigre, isso é um investimento impar e com certeza vai abranger todos os 

seguimentos da nossa sociedade Arroiotigrense e não só para a cidade e para 

colonos e enfim todos, os jovens, as entidades tradicionalistas, fica ai então 

esse pedido. Saliento também que o nosso Município ele é pioneiro em outras 

atividades que eu ainda posso acrescentar temos ai também a terceira idade 

que é muito bem organizada que poderá também fazer uso daquele 

empreendimento, temos a nossa região do micro clima que também podemos 

fazer feiras enormes com os produtos orgânicos que são produtos produzidos 

na nossa região, o comércio em si também vai ter um bom aproveitamento 

daquele empreendimento. Eu tenho mais uma sugestão também para talvez 

em iniciativa de todos ai porque nós não fazermos vereador mirim por um dia e 

dentro da semana farroupilha eu coloco a disposição a nossa sede do CTG 

Pousadas das Carretas para que essa Sessão da Câmara de Vereadores 

dentro da semana Farroupilha aconteça dentro do nosso CTG e que seja 



indicado ou eleitos nove vereadores mirins, seja por distrito ou seja por colégio 

e que esses vereadores mirins tragam a vocês e venham defender um projeto 

direcionado a tradição e a cultura e que se assim vocês aprovarem esse 

projeto seja posto em pratica dentro dos colégios para assim formarmos 

lideranças dentro da cultura e da tradição e nós precisamos mais ainda de 

pessoas mais bem informadas para o futuro porque nós vamos depender 

deles. Então gente sugiro se vocês assim me entenderem porque não, a nossa 

casa esta a disposição, podemos sempre como contamos com vocês. Quero 

contar mais uma vez também e como nós estamos no mês de dezembro 

estamos nos direcionando no período natalino em nome dessa casa, dessa 

entidade, Pousada das Carretas desejar a cada um dos Senhores e Senhoras 

um feliz natal e um abençoado ano novo. Muito obrigado e dois mil e quinze 

para nós vocês foram muito bons”. O presidente agradeceu a presença e 

colocou a Casa a disposição da Entidade. Após dispensou a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. 

Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quadragésima Sexta foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao diretor que fizesse a 

leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Foi lido Oficio da Câmara de 

Comércio, Indústria e Serviços de Arroio do Tigre solicitando auxilio financeiro 

no montante de quatro mil reais para cobrir despesas com a realização de 

encontro de trilheiros nos dias doze e treze de dezembro; Oficio do Executivo 

Municipal encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o 

Projeto de Lei nº 127/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Suplementar no montante de seiscentos e dez mil oitocentos e cinquenta e 

cinco reais e treze centavos; Oficio do vereador Marcos Antonio Pasa 

encaminhando Emenda Supressiva nº 001/2015 ao projeto nº 104/2015 e 

solicitando ainda que seja encaminhada para analise e parecer da Comissão e 

juntada ao Projeto e oficio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

solicitando que seja oficiado o Executivo para que encaminhe cópia do 

processo administrativo referido na minuta do Convênio com o Estado do Rio 

Grande do Sul, bem como informações acerca de existência de Convênio 

idêntico da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo com 

outra região do Estado. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 092/2015; Projeto de 

Lei nº 093/2015; Projeto de Lei nº 095/2015 e Projeto de Lei nº 126/2015.  Foi 

solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 092/2015, que autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar no montante de quinhentos reais e a leitura do parecer. 



Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen relatora do projeto 

solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei nº 093/2015, que concede 

Subvenção Social a Associação das Agricultoras Rurais de Arroio do Tigre/RS, 

pois se tratava de mesmo assunto. Após a leitura o Presidente colocou em 

discussão então os dois projetos. A vereadora Viviane disse que gostaria que 

fosse retificada a palavra agricultoras rurais, pois segundo ela não existiria. 

Quanto ao projeto salientou que o evento seria realizado em dezoito de outubro 

passado, mas em virtude do temporal naquela semana impossibilitou a 

realização do evento que foi marcado para dia vinte e quatro de janeiro 

próximo. Explicou ainda que o lucro do evento é repartido entre os grupos de 

agricultoras, onde cada um coloca sua candidata para ter direito no rateio final 

do lucro, onde segundo a vereadora muitos destes grupos de trabalhadoras 

rurais sobrevive o ano todo. Concluiu dizendo que no total são quinze grupos e 

pediu pela aprovação dos projetos. Como não houve mais colocações aos 

projetos, os mesmos foram encaminhados à votação após o intervalo. Foi 

solicitada a leitura do projeto nº 095/2015, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir Crédito Suplementar no montante de trinta e cinco mil reais e a leitura do 

parecer. Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider relator do projeto 

esclareceu que o projeto foi protocolado na Casa no final de outubro, mas que 

ele teria sido nomeado relator apenas no dia dezesseis de novembro, quando 

neste mesmo dia teria encaminhado solicitação ao presidente da Casa de 

algumas situações que não estariam claras no projeto. Salientou que solicitou 

cópia do convênio entre o Município e o Correio, Convênio entre o Município e 

a entidade que faz o pagamento dos agentes sociais, qual seria o valor 

repassado mensalmente pelos Correios ao Município, qual seria a forma de 

pagamento, também o número de servidores envolvidos neste programa, 

relação dos nomes dos agentes sociais e cópia de relatório da rubrica onde é 

depositado o valor repassado. Prosseguiu dizendo que no dia trinta retornou a 

esta Casa algumas das informações solicitadas, como a relação de cinco 

nomes e que cada um receberia a quantia de um mil e cinquenta e três reais. 

Disse ainda que após verificação junto ao Correio, este efetua o repasse de um 

mil quatrocentos e vinte reais. Colocou que na reunião realizada antes da 

sessão com a Vice-prefeita em exercício foi esclarecido que não haveria um 

Convênio com o Coro para pagamento dos agentes sociais e sim uma lei do 

ano de noventa e nove. O vereador concluiu dizendo que segundo informações 

que os prestadores de serviço estariam a quatro meses sem receberem seus 



vencimentos e com base nas informações coletadas, mesmo estando faltando 

algumas das informações, mas para dar andamento aos trabalhos nos postos 

do interior achou-se por bem exarar o parecer favorável ao projeto, mas ao 

mesmo tempo o que causava estranheza seria a suplementação de valores da 

rubrica de calcário, pois conforme teria sido discutido anteriormente o município 

seria essencialmente agrícola. O vereador Delmar Schanne destacou que o 

projeto foi protocolado em seis de outubro e neste mesmo dia poderia ter sido 

nomeado o relator. Agradeceu a presença dos vereadores na reunião pela 

parte da tarde com a Vice-prefeita. Salientou que o Executivo estaria usando 

apenas a dotação da Secretaria da Agricultura para pagamento dos agentes 

sociais e não dinheiro, pois segundo o vereador os valores existem e que não 

teriam sido pagos por não haver dotação na rubrica. Colocou ainda que quando 

ao calcário neste ano a Administração teria entregado a quantia de cem 

cargas. Finalizou dizendo que quanto aos valores pagos aos agentes sociais 

teriam encargos e por isso a diferença. A vereadora Viviane Redin Mergen 

colocou que concordava com as palavras do líder do governo, mas cobrou a 

não realização desta reunião antes, no mês de novembro para estes 

esclarecimentos, evitando as solicitações de pedidos de informações sobre a 

matéria em discussão. O vereador Flamir ressaltou que a Comissão já teria 

acertado a emissão de parecer ao projeto, mas que teria sido válida a reunião 

com o Executivo, onde foram esclarecidos muitos pontos do projeto não 

destacados na justificativa. O vereador Delmar Schanne disse que a qualquer 

momento qualquer um dos vereadores poderia procurar os secretários 

municipais para obter esclarecimentos sobre projetos baixados na Casa, não 

necessitando ficarem quarenta dias baixados na Comissão. O vereador Marcos 

Antonio Pasa disse que ouviu atentamente as colocações dos colegas e que 

teria ficado com a impressão que o culpado pela demora na votação poderia 

ser atribuído a Comissão, mas destacou que existe um prazo legal para esta 

tramitação e que também existiria a possibilidade de pedido de informações ao 

Executivo e que haveria acontecido um equivoco dentro da Comissão, onde 

todos pensavam que já estaria nomeado o relator e no bem da verdade não 

houve esta nomeação e que a tramitação do projeto aconteceu de forma 

normal e pediu pela aprovação do projeto. O vereador Evaldir Jacob Dries 

disse que o trabalho desenvolvido pelos servidores é de grande importância, 

pois assim não necessitam se deslocar de suas localidades até a cidade. O 

vereador Flamir complementou dizendo que não foi possível conversar com a 



pessoa responsável pelo pagamento dos agentes sociais e que os cheques já 

eram encaminhados prontos. Finalizou colocando que todos os vereadores 

querem o melhor para toda a população, que estariam aqui para atrapalhar 

ninguém. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi 

encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do projeto nº 

126/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no 

montante de oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e a leitura do parecer. 

Colocado em discussão o vereador Leandro Timm relator do projeto disse que 

o projeto tratava de abertura de Crédito Suplementar para pagamento de 

contratação emergencial para cargo de Engenheiro Civil. Como não houve 

mais colocações ao projeto, o mesmo foi encaminhado à votação após o 

intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente 

colocou em votação o projeto nº 092/2015, que foi aprovado por oito votos 

favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o projeto nº 

093/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O 

Presidente colocou em votação o projeto nº 095/2015, que foi aprovado por oito 

votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o 

projeto nº 126/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Tribuna. O Presidente convidou a vereadora Viviane Redin Mergen 

para pronunciar-se. “Inicialmente gostaria de cumprimentar o Senhor 

Presidente, os demais colegas, gostaria de cumprimentar, não esta mais aqui 

presente, mas estava a Prefeita em exercício a Vânia, também o Patrão do 

CTG Pousada das Carretas o Bernardy juntamente também com as Prendas e 

com as mães também presentes, alguns peões e os auxiliares sociais dos 

Correios que hoje também se encontram aqui, Rádio Sobradinho a Rádio 

Geração e os demais Munícipes nesta Sessão. O primeiro ponto que me traz 

aqui a esta Tribuna é agradecer, pois na última sessão eu fiz uma indicação 

para a recuperação da estrada, do final do calçamento da Vila Progresso até a 

divisa do Município de Segredo mais precisamente na Linha Hermes e vejo que 

neste mês de dezembro a coisa vai andar, na terça-feira tive a felicidade de 

sair cedinho de casa e na volta já tive a felicidade de andar na estrada já 

recuperada, então agradecer também, fui questionada varias vezes por fazer 

os pedidos e não agradecer e tenho a humildade de vir aqui e agradecer a 

Administração por ter dado oportunidade naquela estrada que tem ligação com 

Vila Tamanduá e lá os fornecedores que passam por aquela estrada 

reclamavam muito e também ao acesso dos Munícipes de Lomba Alta, 



Taboãozinho, para chegarem até a cidade. Gostaria também de parabenizar o 

Bernardy pelas ideias que ele nos trouxe aqui hoje na Tribuna Livre e a Tribuna 

esta a disposição para mais vezes que as ideias são sempre bem vindas, 

gostei muito da tua ideia do vereador mirim, que já acontece em alguns outros 

Municípios, isso estimula as crianças a saber um pouco ou se aprofundar mais 

do que é ser Vereador, o que representa, o que faz um Vereador e a gente vê 

muitas criticas mas as pessoas vem muito pouco nas sessões para ver a 

importância do Vereador porque tudo o que acontece num centro 

administrativo, numa administração, passa aqui pela Câmara e assim como 

hoje deu tanta polemica nos últimos dias esse projeto dos Correios, não é 

simplesmente vir aqui pegar o projeto e aprovar tranquilo a gente tem que 

pensar que isso pode respingar em outras pessoas e inclusive no Prefeito, 

então as vezes a gente precisa tomar conhecimento, precisa questionar, 

precisa pedir informações, que nem mesmo as pessoas que trabalham, como o 

pessoal dos correios sabem exatamente como funciona, as pessoas trabalham 

o mês inteiro e chegam lá no fim do mês e recebem e não sabem de que forma 

é feito esse pagamento e que procedimento que é feito. Gostaria também de 

falar que na última Tribuna, da última segunda-feira o vereador Evaldir Dries se 

pronunciou quanto ao britador, e eu questionei do nosso britador de Arroio do 

Tigre se ele estaria funcionando, como é que estaria o funcionamento que a 

gente não via brita, felizmente vi brita lá na minha estrada também e na terça-

feira foi feita a estrada e choveu e deu alguns atoladores, então foi colocado 

brita, só que o Vereador acho que ele se precipitou um pouco quando ele falou 

que esse britador só deu talo para o Município, pois acho que não é bem 

assim, acho que foi feito um investimento, Senhor Evaldir de aproximadamente 

seiscentos mil reais então no momento que tu faz um investimento na tua 

propriedade que é um investimento alto, que tu aplicou ali um valor um recurso, 

tem que dar um jeito de arrumar, tem que se dar algum jeito não vai 

simplesmente dizer como o Senhor disse que deveria atirar aquilo lá no lixo, 

acho que não é bem assim, temos que se preocupar sim, com as coisas do 

Município se não esta funcionando, na época do Marciano acredito que 

funcionou, pois quebrou muita brita a gente via muitas estradas britadas, se 

não esta funcionando agora precisa ser arrumado, precisa ser pensado numa 

maneira de fazer esse britador funcionar, mas não chamar isso de porcaria. 

Acho que assim, nós Vereadores temos que pensar de uma forma e o Senhor 

como é do partido que esta hoje na Administração, dar alguma ideia de como 



fazer se sabe o que esta estragado para ser arrumado, não é nenhuma crítica 

Vereador Evaldir mas o Senhor falou que assim usou algumas palavras bem 

fortes, só que é um bem público, é um bem do Município e precisamos pensar 

em maneiras de fazer isso melhora. Desejo a todos vocês uma boa semana e 

meu muito obrigado.”  O Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries 

para ocupar o espaço. “Senhor Presidente demais colegas Vereadores, 

servidores dessa Casa, a imprensa escrita e falada bem como a comunidade 

que nos assiste, fico muito feliz em ver vocês todos assistindo. Até não ia usar 

a Tribuna hoje mas já que a Viviane mexeu com meus piolhos eu vou ter que 

dar um troquinho, de mansinho não para pegar no pé de ninguém. Só queria 

que tu me informasse se saiu seiscentos mil reais só o britador Viviane, mas é 

muito dinheiro, tu falou o britador, vamos botar o pingo bem em cima do i 

porque com seiscentos mil reais, vocês pensem bem quantas cargas de brita 

que nem eu falei esses dias, eu falei , então aquele britador é um caos quebra 

uma semana de brita e já estraga porque aquilo lá é adaptado, já estraga então 

eu ficava muito mais feliz se fosse uma coisa que funcionava fosse comprar 

uma coisa nova e colocar esse ai Viviane até ia falar com o Executivo se é tão 

complicado nada contra foi um bom investimento que o Prefeito Marciano fez 

comprar aquela área mas pelo conhecimento que eu tenho e não é do meu 

tempo, mas seiscentos mil reais saiu a área com o britador agora só o britador 

sair seiscentos mil reais, Deus me perdoe, ai da para fazer asfalto e quero ir 

falar com o Executivo se tem como consertar aquilo, consertar, e se não tem 

como consertar botar em leilão ou encostar ele e comprar um novo para ter 

então uma coisa que funcione é a mesma coisa tu ter um trator veio na lavoura 

e quebra uma peça e tu vai para a oficina e tu trabalha meia hora e quebra de 

novo, então não tem como tu fazer um serviço que preste, então eu acho 

troteie ou saia da estrada. Meu muito obrigado e uma boa noite e um bom 

retorno para todos vocês e uma boa semana de trabalho”. O presidente 

convidou o vereador Delmar Schanne para pronunciar-se. “Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, Imprensa escrita e falada que se faz presente. 

Cumprimentar a comunidade que ai esta e que nos assiste, cumprimentar em 

especial o Patrão do CTG Francisco Bernardy e sua equipe, cumprimentar os 

agentes dos correios que vieram a essa Casa atrás dos seus direitos, enfim 

cumprimentar a todas as pessoas que ai estão. Gostaria de infelizmente a 

nossa Prefeita não esta aqui no momento, foi lecionar, mas dizer que nesta 

Casa com muita alegria que neste mês de dezembro estamos recebendo a 



Vice-Prefeita e que dos trabalhos que estão acontecendo tendo em vista que 

inclusive a Vereadora colocou, trabalhos de recuperações de estradas é sabido 

por todos da dificuldade que existe que todos os Municípios os recursos estão 

escassos estão vindo cada vez menos mas a Administração Municipal esta 

fazendo o máximo de esforço para que possa dar o mínimo de condições de 

estradas, de trafegabilidade para essas pessoas que vem nos visitar neste 

Natal. Gostaria também de parabenizar a Administração Municipal pelo 

vigésimo oitavo Canto Livre na sexta-feira onde trinta e nove pessoas se 

apresentaram para quem esteve lá, ginásio lotado, muita gente, muito bonito as 

pessoas se apresentaram desde crianças até os adultos, se apresentaram e foi 

realmente um espetáculo que ocorreu na praça Ivo Mainardi, praça essa que 

por sinal esta muito linda, é sabido que com pequenas coisas que foram 

usadas lá, muitas coisas recicláveis, pois a Administração não tem muito 

recurso, mas com aquilo que se pode fazer foi arrumada a praça e ficou muito 

linda, as pessoas que ainda não foram até lá a gente convida que vão até lá 

que levem seus filhos, seus netos, os amiguinhos para visitar o Papai Noel. 

Então agora é mês de dezembro, é mês de Natal é mês de reflexão, é mês de 

pensar no que passou nesse ano então a Administração Municipal está de 

parabéns pelo trabalho. Gostaria de falar também sobre a organização do 

Campeonato Municipal Varzeano que ontem presenciei as duas semifinais que 

o nosso Presidente do CMDE, o Marlon está de parabéns pela organização, as 

equipes estão de parabéns pelo espetáculo que tem feito lá em campo e a 

torcida comparecendo, isso é muito importante, então a gente aproveita para 

convidar a todos para a grande final no dia vinte, então é importante que 

transcorra da melhor maneira possível como tem acontecido até então no mais 

muito obrigado a todos e um bom retorno e uma boa semana de trabalho.” O 

Presidente não tendo mais nada a tratar, marcou próxima reunião ordinária 

para o dia catorze de dezembro, segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a 

reunião.    

    


