1401ª Sessão Ordinária
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas,
reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária
sob a Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a
Sessão a Presidente convidou a todos os presentes a entoar o Hino Municipal.
Após solicitou a Primeira Secretária Mara Simone Seibert que fizesse a
verificação de quórum. Estavam presentes os demais Vereadores Evaldir
Jacob Dries, Madalena Pasa, Adão Francisco Böck, Francisco Bernardy,
Gilberto Abel Schäfer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei Folmer. A Vereadora
Presidente efetuou a leitura bíblica. Após a Presidente dispensou a leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os Vereadores possuíam cópias.
Foi colocada em votação a Ata Milésima Quadringentésima que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Convite da Comunidade Martin Lutero
convidando todos os vereadores para festa de Ação de Graças dia nove de
julho de dois mil e dezessete. Após foi lido o convite da Comunidade São
Cristóvão de Coloninha para a Festa do Colono e Motorista que se realizará no
dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete. Em seguida o convite da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida da
localidade de Lagoãozinho para participar da festa junina, que irá se realizar no
dia oito de julho, no salão da comunidade. Ofício 276/2017 do Gabinete do
Prefeito Municipal de Arroio do Tigre encaminhando para apreciação e votação
os Projetos de Lei n° 055/2017 e 056/2017. Na Ordem do Dia estavam as
Indicações n° 012/2017 e 013/2017, assim como os Projetos de Lei n°
052/2017, 055/2017 e 056/2017. A presidente solicitou para que fosse lida a
Indicação n° 012/2017 de autoria do vereador Adão Francisco Böck sugerindo
que fossem criadas vagas para estacionamento de pessoas com deficiência
física tendo como local a Rua Castelo Branco, mais especificadamente nas
imediações dos Bancos (Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi) e outra em frente
ao Hospital Santa Rosa de Lima. Em seguida solicitou para que fosse lida a
Indicação n° 013/2017 de autoria do vereador Evaldir Jacob Dries para que
fosse providenciado um médico para atender junto ao ESF de Sítio Alto, de
Coloninha e de Taboãozinho. Em seguida a Presidente determinou conforme o
Artigo 143 do Regimento Interno que as mesmas serão encaminhadas ao
Executivo. Após, solicitou para que fosse lida a ementa, a justificativa e o
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n°
052/2017 que institui o Código Sanitário do município de Arroio do Tigre e dá

outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após
analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como relator o vereador
Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em discussão e
encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. Após solicitou para fazer
a leitura do Projeto de Lei 055/2017 com a seguinte ementa: Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de R$ 75.761,00 (setenta e
cinco mil, setecentos e sessenta e um reais). A Comissão de Constituição,
Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável
tendo como relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido
projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo.
Após solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 056/2017 com a seguinte
ementa: Autoriza o Poder Executivo a convocar servidor do Quadro de
Fisioterapeuta, para mais 10 (dez) horas, para atender necessidades da
Secretaria Municipal da Saúde. A Comissão de Constituição, Justiça e
Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como
relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em
discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. A Presidente
convidou a Senhora Vânia Pasa de Pasa para fazer uso da Tribuna Livre, com
o tema Semana Acadêmica Uninter. Inicialmente cumprimentou a Presidente,
vereadores e demais presentes. Discorreu sobre a Semana Acadêmica da
instituição, realizada de vinte e seis a trinta de junho. A atividade teve a
participação dos alunos e comunidade em geral. Somente em três noites de
palestras no Clube 25 de Julho, reuniu mais de mil e quinhentas pessoas.
Vânia agradeceu os parlamentares pela cedência da Câmara de Vereadores
para a realização do jogo Soletrando. Em seguida a Presidente convidou os
alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Dickel Alan Marcelo
Folmer e Amanda Übner Schneider para pronunciarem-se na Tribuna Livre
com o tema Funcionamento da Cooperdickel. Primeiramente cumprimentaram
a Presidente bem como demais vereadores, direção, professores, colegas e
demais presentes. Relataram em sua apresentação que a cooperativa escolar
Cooperdickel, sendo esta a primeira cooperativa escolar a funcionar no
município. Os estudantes mencionaram que desde 2014, a Cooperdickel
produz mudas de hortaliças e flores. Atualmente contam com cinquenta e
quatro sócios e possuem duas estufas e uma piscina para abrigar as mudas.
Por fim convidou o Senhor Eduardo Finkler para fazer uso da Tribuna Livre
com o tema: Segurança Pública. Abriu sua fala cumprimentando todos os
presentes e lamentou a morte por atropelamento de mais uma pessoa no

asfalto da localidade de Vila Mohr. Cobrou providências para reduzir o número
de casos de acidentes na localidade das autoridades competentes. Fez
menção a Constituição federal que prevê no seu Artigo 5º (quinto), nos direitos
fundamentais “direito de ir e vir”, por esse motivo, atribuiu o tema da sua
tribuna de segurança pública. Finalizou dizendo que não gostaria de perder
mais um vizinho por acidente de trânsito naquele local. Foi concedido Intervalo
Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em votação o Projeto
de Lei nº 052/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após colocou em
votação o Projeto de Lei n° 055/2017 que foi aprovado por oito votos à zero.
Após colocou em votação o Projeto de Lei n° 056/2017 que foi aprovado por
oito votos à zero. Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais,
onde estavam inscritos os Vereadores Adão Francisco Böck, Gilberto Abel
Schäfer, Paulo Vanderlei Folmer e Leandro Timm. Em seguida a Presidente
convidou o vereador Adão Francisco Böck para usar a Tribuna. “Senhora
Presidente, demais colegas vereadores, Senhores Secretários aqui presente,
com as professoras, hoje também os colegas servidor público da saúde que
estão presente, as imprensa. Queria hoje explicar um pouco por que que eu fiz
a justificativa indicação para criar em nossa cidade duas vaga ao menos pra
deficiência, porque hoje vocês sabem, já está ficando muito difícil o trânsito em
nossa cidade e o estacionamento, e principalmente em dias de chuva ou
bastante frio que o pessoal vem trabalhar de carro, fica difícil estacionar na
frente dos pontos como no Hospital, dos Banco, né, então por isso que
baseado na lei de dois mil e quinze, eu fiz essa indicação que através da
Secretaria de Obras, junto com o pessoal do trânsito, seja criada essas duas
vagas, ao menos na frente do Hospital e nas imediações dos Bancos, porquê
não to pedindo isso porque eu sou deficiente mas muitos outros precisam
dessa vaga, porque aconteceu semana passada quando estava garoando um
deficiente de cadeira de rodas teve que apeiar lá em cima perto do
Schweighofer pra poder estacionar o auto pra vim no banco né, e ele
conversando sem saber que eu era vereador, do nada quando ele chegou no
Banco ele começou a falar: como que não tinha uma vaga pra estacionamento,
né? Então isso fez com que a gente, eu me motivei a fazer esse pedido, né, e
também queria deixar aqui os parabéns pra Vânia, pra Uninter pela belíssima
trabalho que fizeram na semana que passou aqui em nosso município, e
também dar os parabéns pra esses alunos da Escola lá da Coloninha, as
professoras pelo empenho e a gente sabe que hoje, a maior dificuldade das
professoras aqui na cidade é o relacionamento com os alunos na faixa etária

talvez porque eles não tem com o que se ocuparem, se talvez tivesse alguma
coisa se ocupar, eles talvez o comportamento dentro da sala de aula seria
melhor, então vocês alunos estão de parabéns pelo trabalho de vocês e que
com certeza tudo que vocês fizerem hoje coma comunidade, vocês vão colher
mais tarde, quando se cria uma criança é que se vê o futuro que tem, é a
prestação de serviço já começa quando tu ta se formando e vocês estão de
parabéns pelo trabalho junto com as professoras. Isso que eu queria
parabenizar vocês e dizer que tenho todos uma ótima semana de trabalho, que
todos vão em paz e que Deus nos acompanhe, meu muito obrigado”. Em
seguida a Presidente convidou o vereador Gilberto Abel Schäfer para se
Pronunciar. “Senhora Presidente, colegas vereadores, Secretários, imprensa,
povo que nos assiste. Quero agradecer o Secretário Romildo pela melhoria das
estradas da localidade de São Pedro, onde estive na festa ontem, onde eu ouvi
só elogios da parte da comunidade, isso demonstra que um trabalho bem feito
é reconhecido. Também quero falar da Indicação do colega vereador Evaldir
Dries sobre ESF do Sítio, Coloninha, Taboãozinho e Sítio Baixo, que estava
sem atendimento médico, já foi resolvido. Hoje um médico percorreu os postos
fazendo reconhecimento das comunidades e já iniciará os atendimentos,
conforme o colega vereador Tigrinho já havia se pronunciado na tribuna que o
médico Cubano estaria atendendo as comunidades a partir do começo do mês
de julho, isso demonstra a eficiência da Secretária da Saúde Veridiana, mesmo
com as dificuldades que existem em apenas trinta dias conseguiu resolver o
problema e dar o atendimento a essas comunidades que merecem. Quero
desejar as boas vindas ao novo médico Alexandro e desejar um bom trabalho
perante a nossa comunidade. Isso demonstra que a administração do Marciano
e Vanderlei estão preocupados com a população, em fazer as melhorias
necessárias, já se fez bastante, mas com organização que existe na
administração pode ter a certeza que farão muito mais pelo nosso Arroio do
Tigre. Uma boa semana de trabalho a todos e uma boa noite”. Em seguida, a
Presidente convidou o vereador Paulo Vanderlei Folmer para fazer uso da
tribuna. “Senhora Presidente Viviane Mergen, demais colegas vereadores aqui
presentes, Assessora Jurídica, Funcionários, Diretores desta Casa, auditório
que nos assiste, Secretários presentes, a imprensa escrita e falada, Rádio e
Jornal, dizer que é com satisfação que digo aqui hoje como vereador poder
ouvir nossos alunos da Escola Jacob Dickel que é a Cooperativa Cooperdickel.
Dizer a diretora e a professora Silvana, professora Marlene vice-diretora, a
Raquel, professora Verinha, coordenadora, orientadora da cooperativa, pais

aqui presentes e os alunos. É um orgulho para nós ter a primeira Cooperativa
Escolar fundada no município de Arroio do Tigre, então Senhora Presidente,
convidaram e vieram aqui as Cooperativas Coopervino e Unirech, então são
três Cooperativas Escolares dentro do nosso município, e é como o colega
vereador Adão Böck falou, esses alunos tando interado nos estudos e no
trabalho eles vão com certeza ter alguma coisa pra fazer ali e tem seus motivos
pra vim poder aqui se expressar publicamente, e talvez sejam eles no futuro
que estarão aqui, colegas vereadores, e vereadoras, nós temos que motivar
nossos jovens em todos os setores mas principalmente na política também,
então fazer um agradecimento especial por eu ser o Presidente da Escola
Jacob Dickel lá da Coloninha, onde estudei, sempre digo que nasci e me criei
por lá, estamos sempre lutando né professora Silvana? Dizer da alegria de
vocês estar aqui. Também agradecer e desejar boas vindas ao médico cubano,
Doutor Alexander, seja bem vindo, Alejander seja bem vindo ao nosso,
principalmente ao nosso Sítio, Coloninha, Taboãozinho, onde estou como
vereador, Seu Evaldir Dries é de lá, Seu Gilberto Schäfer, que o senhor se
sinta em casa no meio de nosso povo. Somos um povo humilde e você vai
estar bem. Agradecer a Secretária da Saúde Veridiana pelo empenho que
vocês tiveram a, o Prefeito Marciano todos, que a gente ouviu algumas críticas
mas como diz, ta ai o Doutor hoje já visitando nós, então parabenizando o
pessoal da Secretaria pelo empenho também. E dizer que, por minha parte é
uma honra estar aqui como vereador e, ter meu filho, Professora Silvana,
diretora, como Presidente da Cooperdickel, então, hoje estou me sentindo
honrado e tomara que ele seja um bom aluno lá na escola e quando precisar
conte comigo como Presidente da Escola, o Presidente da Cooperdickel, então
assim, vamo tocar esses projetos pra frente que é o futuro da nossa escola, do
nosso município e principalmente nosso jovem de Arroio do Tigre. Desejar boa
semana de trabalho a todos, muito obrigado”. Em seguida a Presidente
convidou o vereador Leandro Timm para usar a tribuna. “Senhora Presidente,
colegas, imprensa, comunidade que nos assistem hoje. Primeiro assunto, dizer
pra vocês que no último sábado tivemos a visita do Secretário do Estado dos
Transportes, o Deputado, nosso Secretário Pedro Westphalen, esteve aqui
com nós reunidos no Gabinete do Prefeito, aonde que nós nos colocamos
algumas reivindicações né, que ele levasse até o Governo do Estado, ah, ele
foi muito sincero, né, não veio aqui prometer algo que não possa fazer, né, que
dentro de nossas reivindicações né, que sejam recapeados parte da RS-481 e
também da 400. Dizer pra vocês que o pessoal já está terminando a de Cerro

Branco né, e que nessa semana o Secretário prometeu que as máquinas do
Governo do Estado estarão aqui no Passa Sete, em seguidamente do Passa
Sete estarão aqui no nosso município aonde contemplará com recapeamento,
não é tapa buraco, né, o recapeamento de toda manta asfáltica até no trecho
de Vila Progresso. Também foi colocado que se, na maneira do possível se ele
pudesse recapear esse nosso acesso aqui da nossa cidade que se encontra
em péssimas condições, né, nos garantiu então que será feito no momento que
as máquinas estiver aqui, o recapeamento então do nosso acesso aqui do
Arroio do Tigre. Também colocamos pra ele a, isso a Viviane já, é colega a
mais tempo junto comigo aqui, o Dries, a nossa manifestação junto ao DAER
né, já foi protocolados alguns pedidos pra que seja fechado esses dois trevos
aqui, né Dries? Tanto da Vila Mohr como da entrada, vocês são sabedores que
já deu alguns acidentes ali, né, então ele não nos garantiu, mas ficou de
mandar um engenheiro essa semana ou talvez na outra pra fazer, pra dar uma
olhada pra ver o que é possível o que não é. E também foi pedido pra colocar
tachões ou uma lombada eletrônica aqui nas mediações dos dois trevos caso
não seja possível fechar os dois trevos. Não nos garantiu isso, né, falei com o
Marciano hoje a tarde, quarta-feira está indo em mãos esses pedidos ao
Secretário dos Transportes. Escutando atentamente o Eduardo, eu me lembro
Eduardo que a dois anos você falou que já teve um acidente ali na Vila Mohr,
infelizmente na quinta teve outro acidente fatal, né, é uma preocupação nossa
também, foi colocado pro Pedro, Pedro Westphalen que é o Secretário dos
Transportes, né, e que seja feito algo, né, e ele nos falou que com certeza o
engenheiro vai dar uma olhada na parte de baixo aqui, que é uma via urbana,
ver o que pode ser feito. Dizer pra ti também que amanhã estarei indo a Porto
Alegre junto com o Secretário Moa, né, já ligamos hoje lá para uma firma né,
aonde que nós vamos ver alguns tachões ou se é possível fazer um se é
possível fazer um quebra-molas, pela legislação não pode né, então a gente
vai ver amanhã com essa empresa o que sugere pra fazer porque é
preocupação nossa também e com certeza é preocupação do governo
Marciano e Vanderlei. Coperdickel, parabéns pra vocês, que continue assim,
parabéns para os alunos, o Alan e a Amanda, né que eles vieram aqui
expressar o que vocês fazem no dia a dia na escola de vocês, aos Diretores,
aos professores, ao alunos que continuem assim, parabéns pra vocês. Nosso
amigo Romildo, ta descansado ai né Romildo? Cansado do tranco hoje, acho
que o Secretário ta fazendo o possível e o impossível pra deixar nossas
estradas em boas condições pra todo mundo, né, tive visitando hoje a Linha

Ocidental, Linha Ressaca, Linha Floresta, o Senhor fez um belíssimo serviço,
tamém provavelmente amanhã ou quarta o Senhor vai entrar pro lado do
Travessão, Barrinha, falei com o Senhor antes ai e provavelmente essa
indicação que o senhor fez da São Roque, Taquaral, eu e o vereador Gilberto
estivemos lá semana passada né, alguns trechos encontram-se em péssimas
condições, a gente fez a volta aqui pelo lambedor e saímos aqui na São Roque
também se encontra, não vou dizer em precárias mas ta ruim né, então é uma
preocupação nossa também, não só tua e o Secretario Romildo com certeza irá
atender o pessoal que tanto merece também. Ao nosso médico Cubano
desejar a você uma boa estadia aqui na nossa cidade, agradecer a
competência da Veri, que segunda passada foi levantado, o vereador Dries
hoje fez uma indicação, né, Dries, nós conversava que de repente não
precisava ter feito mas fez, fez a tua parte de vereador, a comunidade lá com
certeza te procurou, né, eu falei pra você semana passada que até o dia trinta
ou começo do mês de julho estaria o médico Cubano e tai Alejander, seja bem
vindo na nossa cidade, que você possa fazer um belo trabalho na as nossas
comunidades de Sítio, Coloninha e arredores lá. Também hoje a tarde tive um
tempinho com o Diretor Flamir aonde que eu quero colocar pra vocês bem
ligeiramente aqui do que ta sendo feito, do que já foi feito em termos de obras
na nossa cidade. Calçamento da Ocidental e da Coloninha, hoje estivemos eu
e o Rogério, naquela região de baixo, na Ocidental já começaram e na
Coloninha depois que terminar ali vão subir lá cima, essa é uma emenda do exvereador Schanne, do Sérgio Moraes né, ele que muito nos auxilia aqui no
município, também foi terminado a dois, três meses atrás aqui a rua Jacob
Pasa, que fica aqui na Rua do Guegui, aqui na rua do pai da Madalena, né,
Madalena é, né? Foi terminado ali, começaram na Vilma Mergen também, a
Vilma Mergen que da acesso a FC lá onde está a Escola Carlos Kipper onde já
começaram, né, ah, o posto do Taquaral ta praticamente pronto, na Ocidental
falta em torno de dez por cento para terminar, portas, janelas, alguns
acabamentos, a quadra do Taquaral também que fazia quatro, cinco anos que
tava ali parada, tinha aquela dinheiro na conta, setenta e dois mil, falei hoje
para o pessoal que ta tocando a obra, o engenheiro que é responsável,
provavelmente na outra semana já liquida aquela quadra lá, também a quadra
da Coloninha provavelmente vão começar, provavelmente daqui uma, duas
semana vão começar também pra terminar, pra dar a vocês da escola ali um
lugar descente pra vocês fazer as práticas esportivas de vocês, o calçamento
de Linha Tigre já passou por essa Casa, juntamente com a Quadra

Poliesportiva que passou semana passada aqui, né, a estimativa segundo o
Diretor Flamir é de que no final do ano sejam conclusas em torno de dezesseis
a dezessete obras né, que já vinham se arrastando a um longo tempo de uma,
duas, administrações passadas, em torno de dezesseis obras serão concluídas
né, vale em torno salientar que são trinta e três que era no passado e mais
essas que nós conseguimos no ano passado e nesse ano que ta chegando
alguma coisa ai, são trinta e oito obras, né que ta sendo executado pela
administração do Marciano e Vanderlei. E desejar a todos vocês, já me estendi
demais aqui, uma boa semana de trabalho, fiquem com Deus e que tenham um
bom retorno aos seus lares”. A presidente passou os trabalhos para o Vicepresidente Francisco Bernardy para se pronunciar na tribuna. “Boa noite aos
meus colegas vereadores, boa noite a vocês que ainda estão conosco nessa
sessão, agradecer a presença daqueles que persistem até o final, muitos vem
no início e desistem, né, mas agradecemos a presença de vocês e dizer que
esta Casa está sempre aberta para que vocês venham, para que conheçam o
trabalho dos vereadores, independente se o seu vereador que votou é eleito ou
não, mas para cobrar também aos vereadores, né, sobre o nossos trabalhos,
sobre tudo o que acontece dentro do Executivo passa aqui pelo Legislativo,
então gostaria inicialmente de cumprimentar os Secretários que se fazem
presentes na sessão, né, a Veri com toda comitiva da Saúde, dar as boas
vindas para o médico que esta ai, né, e dizer que no primeiro mandato meu de
quatro ano vimos poucas vezes vimos Secretários nessa Câmara de
Vereadores, então eu cobro isso dos Secretários né, para que se façam
presentes aqui né, no momento da discussão, no momento da dúvida já possa
ser esclarecida no dia, né, então eu acho muito bom que venham a esta Casa
né, e não poderia deixar de cumprimentar a Escola Jacob Dickel né, as
crianças, os jovens que vieram aqui expor com muita coragem, a gente sabe
que as vezes a tribuna assusta um pouco mas é dessa forma que a gente
perde o medo, a gente começa, pode aprender a se expressar né, parabenizar
as profe, a Secretaria da Educação, também representada pela Raquel e dizer
que é dessa forma a forma de cooperativa que deveria de funcionar a maioria
das coisas no nosso município, no nosso Estado, porque é cooperando, jutos
unidos que a gente se torna mais, com mais facilidade de resolver as coisas,
então vocês estão dando um exemplo muito bonito, né, temos outras
cooperativas funcionando em outras escolas e é com ajuda dos pais, ajuda dos
professores que as crianças vão aprender essa outra forma de cooperar e
conseguir as coisas. Parabenizar a Veri, né porque nós não poderíamos deixar

essas comunidades, principalmente Sitio Alto, que na administração passada
teve uma grande deficiência pela demora naquela construção do posto de
Saúde, então não poderíamos deixar mais uma vez essa comunidade
desassistida, Veri, então demorou alguns dias mas pelo fato de ter que ter o
processo de, da embora de um da vinda de outro então, mas acredito que
foram bastante ágeis né, a Secretária foi bastante ágil nesse, e com certeza
então Sítio Alto vai estar muito bem atendido a partir dessa semana então com
o novo médico que veio. Gostaria também de fazer um relato da semana
passada, na quarta-feira que a gente esteve em Porto Alegre, eu estive
representando os Poderes Legislativo da Região Centro Serra em relação a
carta de oito de março que a gente levou lá em várias secretarias e o Vanderlei
como Vice-prefeito representou os Executivos da Região Centro Serra
juntamente com as Presidentes das Associações das Agricultoras e também
com as Extensionistas da Emater dos municípios do Centro Serra. Em relação
a essa carta de oito de março que esse ano nós fomos o município que sediou
esse evento e que a muito tempo a gente realiza e que faz essa carta e depois
de vinte e cinco anos a gente chegou assim a pensar que de repente essa
deveria chegar pessoalmente nas mãos das pessoas que podem fazer algo por
nós, porque essa carta era feita e ela era entregada simbolicamente no dia do
oito de março, ela é recolhida várias assinaturas em todos os municípios então,
muitas assinaturas e as vezes não era dado então a importância e não era
corrido atrás pra realmente as demandas que estavam na carta chegar ao
conhecimento das autoridades das autoridades que poderiam fazer algo por
nós. Então a princípio na quarta-feira pela manhã no primeiro horário a gente
chegou na Secretaria da Educação, fomos recebidos lá pela secretária adjunta
Iara Wortmann e também a Secretaria da Saúde se reuniu naquele momento
junto conosco entre saúde e educação pra nós discutirmos as demandas da
carta que falam sobre educação e saúde. Então fomos atendidas na saúde por
uma farmacêutica então, foram uma audiência muito boa e em relação a
Cooperativa nós estávamos unidos também naquele momento, então eles
sentiram que nós queríamos algo mais, que nós queríamos que aquela
demanda fosse resolvidas também e por, eu assim estive bastante surpresa
porque nós chegamos lá e eles estavam com a carta que já haviam recebido,
né, com alguns grifos, grifado, então é sinal que eles tinham lido a carta e
tinham visto que a nossa demanda era importante e nos responderam né, em
relação aqueles itens né que estavam na carta. Depois a gente se reuniu
também, tivemos uma audiência marcada com o Governador, aonde

receberam nós e eu frisava da importância daquele momento pra aquelas
presidentes das Associações das agricultoras, que muitas nunca tinham ido a
Porto Alegre. Então foi um momento único pra elas poder sentar com o
Governador e também né, falar da nossa demanda e da nossa necessidade e
pra que ele intermediasse né, juntamente as secretarias que são responsáveis
pela demanda pra que nos auxiliasse em relação aqui, né, tivemos a
oportunidade também de estar com o Clair, Presidente da Emater, né, as
mulheres tiveram a oportunidade de conversar com ele, conhecemos a Emater,
aonde a Emater é um suporte muito grande para o nosso município em relação
a nossa, toda nossa agricultura familiar em relação aos grupos de associação
de agricultoras também. E também pudemos nos fazer presente na Assembléia
Legislativa com o Presidente Edegar Prietto que também nos recebeu e ele já
nos tinha recebido num outro momento quando fomos convidar para o oito de
março, então também deixamos lá com ele as nossa reivindicações, então eu
acho que nós unidos em forma de cooperativa, como falavam antes os alunos
da Cooperdickel nós podemos ter resultados mais sensatos aqui da região,
porque muitas vezes a gente é bem esquecido aqui né, isso a gente frisou
bastante em relação a saúde né e falávamos muito da questão dos
fitoterápicos de entrar as questões dos chás né, então que é, de repente seria,
hoje a gente pensa muito em remédio, remédio mas as vezes tem muita coisa
que conseguiria com um simples chá bem eito né, uma simples forma de fazer
isso poderia muitas vezes deixar de estar tomando um remédio de amanhã ou
depois vai te causar uma dependência, mas as vezes está na cultura das
pessoas também, então assim, foi audiências bem importantes né, acho que foi
um dia bem produtivo e que a gente não pode deixar esquecer lá, a gente tem
que volte e meia ir lá e ficar pedindo porque se a gente não é visto não é
lembrado. Então né, eu me senti bastante honrada né, em estar representando
o Legislativo, por nós ter sediado o oito de março, o Legislativo então de todo
Centro Serra. Desejo a todos vocês uma boa semana e boa noite a todos”. O
Vice-presidente Francisco Bernardy repassou os trabalhos a Presidente. Não
tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para
o dia dez de julho as 18:00 horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em
nome de Deus.

