
1283ª Sessão Ordinária
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às
dezoito horas reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em
Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Delmar Schanne.
Estavam presentes os demais vereadores Evaldir Jacob Dries, João
Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm, Ademir Jank, Marcos
Antonio Pasa, Leomar Guerino Fiúza e a vereadora Viviane Redin
Mergen. O Presidente declarou aberta a Sessão e convidou o Vereador
Valdir Jacob Dries para fazer a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima Octogésima Segunda
foi aprovada por unanimidade. Dispensou a leitura da Ata da Sessão
Extraordinária realizada no dia nove de dezembro, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata centésima
nonagésima foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas: Oficio do Executivo Municipal encaminhando
para apreciação e votação o Projeto de Lei nº 132/2013, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Arroio do Tigre para o exercício
financeiro de dois mil e quatorze e Projeto de Lei nº 133/2013, que
autoriza a contratação emergencial de servidores para o Convênio
Pradem e dá outras providências; Oficio do Executivo Municipal
comunicando que o Prefeito Municipal estará de férias regulamentares
pelo período de três de janeiro a dois de fevereiro de dois mil quatorze,
assumindo em seu lugar a vice-prefeita Vânia Pasa de Pasa. Oficio da
paróquia Sagrada Família parabenizando pelas novas instalações da
Câmara e solicitando apoio na realização do 24º Seminário de
Alternativas à cultura do Fumo que será realizado no dia seis de agosto
do próximo ano. Ordem do Dia. Indicação nº 034/2013; Indicação nº
035/2013. O vereador Leomar Guerino Fiúza solicitou a Mesa que fosse
incluído na Ordem do Dia o projeto nº 133/2013. Colocado em apreciação
o pedido do vereador foi aprovado por unanimidade. Foi solicitada a
leitura da Indicação nº 034/2013 de autoria dos vereadores da bancada
do Partido Progressista para que através da Secretaria de Obras e Viação
fosse recuperada a iluminação pública em frente a residência do senhor
João Folmer. Colocada em discussão a solicitação, o vereador João
Odilar Nunes disse que esta Indicação foi feita  para que seja colocada a
iluminação publica em frente a residência do senhor João Folmer devido
a ele ter suas instalações como galpão, forno, paiol distantes de sua
residência e também por ele estar pagando o consumo de iluminação
publica e não possuí-la. Diante disso pediu a aprovação da Indicação.
Como não houve mais colocações a Indicação foi à votação onde foi
aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Em seguida foi



lida a Indicação nº 035/2013 de autoria dos vereadores João Odilar
Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm e da Vereadora Viviane Redin
Mergen indicando ao Executivo que dentro das possibilidades através da
Secretaria de Obras seja feita a recuperação da estrada nas localidades
de Linha Floresta, Linha Ressaca e Linha Barrinha. Colocada em
discussão a Indicação o vereador Flamir disse que retornam a fazer esta
Indicação para a comunidade de Linha Floresta devido a precária
situação que se encontram as estradas desta localidade decorrente das
ultimas chuvas. Colocou ainda que este pedido seja atendido pela
Secretaria de Obras o mais rápido possível. Como não houve mais
colocações a Indicação foi a votação onde foi aprovada por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 133/2013,
que autoriza a contratação emergencial de servidores para o Convênio
Pradem e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Marcos Antonio Pasa disse que um projeto
semelhante a esse já tramitou nesta Casa. Colocou que através de oficio
oriundo da Coordenadoria Regional de Educação o município esta
autorizado novamente a contratar servidores para o convenio PRADEN, e
que há necessidade da contratação de vigias para as escolas da rede
estadual. Diante disso pediu a aprovação do referido Projeto. Como não
houve mais colocações foi colocado em votação o Projeto de Lei nº
133/2013, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 
O presidente solicitou a leitura dos requerimentos das Chapas que
concorriam a eleição da Mesa Diretora da Casa para o ano de dois mil e
quatorze. Chapa um. Presidente Leandro Timm; Vice-Presidente Flamir
Schneider; Primeira Secretária, Viviane Redin Mergem e Segundo
Secretário, João Odilar Nunes todos do Partido progressista. Chapa dois.
Presidente, Marcos Antonio Pasa, PMDB; Vice Presidente, Ademir Jank,
PMDB; Primeiro Secretário, Evaldir Jacob Dries, PSB; e segundo
Secretário Leomar Guerino Fiúza, PT. Conforme determina o Regimento
da Casa a votação deveria ser secreta, mas a pedido do vereador
Leomar Guerino Fiúza para que fosse aberta e colocada em deliberação
do Plenário foi aprovada por cinco votos favoráveis e três contrários. O
presidente então colocou em votação. Foi eleita a chapa dois por cinco
votos favoráveis e quatro contrários, logo após o Presidente declarou
eleita a nova Mesa Diretora para o ano de dois mil e quatorze.   Tribuna.
O presidente convidou o vereador Flamir Schneider para pronunciar-se.
“Senhor Presidente, demais colegas vereadores, nosso diretor Jerson,
Assessor Jurídico, comunidade aqui presente, a imprensa também a
gente gosta de saudar. Senhor Presidente, penúltima Sessão, e
principalmente eu quero agradecer por esse um ano, aprendi muito com o



senhor nesta Casa, o respeito, a dedicação, o senhor sempre
contribuindo com nós vereadores de primeira viagem. Mas o que me traz
a usar a tribuna aqui são alguns fatos tristes que aconteceram durante
esse ano, nós várias vezes solicitamos ao Executivo informações sobre
algumas atividades que o município estava desenvolvendo, obras que o
município estava executando e chegamos em dezembro e até agora não
tivemos nenhum retorno das solicitações feitas durante o ano. Pedi por
varias vezes a relação de todos o CC e funcionários do Executivo, dos
diretores e vice- diretores das escolas, e até hoje não me chegou esta
relação. Solicitamos também por varias vezes, vereadora Viviane, a
prestação de contas da feira do peixe que também até hoje não chegou,
assim como a da Expotigre que já se passou um tempo, e nós como
vereadores temos o dever de fiscalizar o Executivo e a gente fica triste
que durante esse ano a gente não teve acesso a nenhum documento
para poder fiscalizar, que é uma das atribuições dos vereadores. Então a
gente fica triste por esses fatos porque eu entendo que o Executivo deve
ter mais respeito com esta Casa, já que é uma Casa que tem a função de
legislar e fiscalizar e infelizmente a gente como vereadores da oposição
temos que recorrer ao Ministério Publico para ter a relação de
funcionários, CC, diretores e diretoras então é triste esse fato. Mas
também quero dizer que aprendi com meus colegas de oposição, aprendi
com meus colegas de partido a gente aprendeu muito juntos. E
esperamos que dois mil e quatorze parabéns ao novo presidente senhor
Marcos, que conduza esta Casa como o vereador Delmar conduziu neste
ultimo ano. É isso que a gente tem para falar hoje.” O presidente Delmar
Schanne convidou o vereador João Odilar Nunes para manifestar-se na
Tribuna. “Inicialmente quero saudar o excelentíssimo senhor Presidente
desta Casa nobre colega vereador Delmar Schanne, em seu nome quero
saudar os demais nobres colegas vereadores, também quero saudar o
nosso assessor jurídico doutor Paulo, nosso diretor senhor Jerson, nossa
diretora Denise, demais funcionários desta Casa, saudar os
representantes das rádios Sobradinho, Gazeta, Jornal Gazeta da Serra e
da radio Geração e também a todos os senhores e a todas as senhoras
que estão prestigiando mais uma Sessão  legislativa desta Casa.
Inicialmente quero fazer um comunicado, que o senhor presidente é
sabedor que no ultimo dia dez, terça feira, nós da bancada do Partido
Progressista participamos de um seminário sobre municipalismo na
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e nós aproveitamos a
oportunidade estivemos junto ao gabinete do Deputado Estadual Adolfo
José Brito e lá nós enviamos um comunicado ao deputado que marcasse
uma audiência com o gerente da AESul e ali recebemos o comunicado do
deputado, marcando audiência para segunda feira, vinte e três de



dezembro as quinze horas. Colocamos que a precariedade dos postes de
mais de trinta anos e a sobrecarga, pois a trinta anos atrás, vou falar da
Linha Paleta, passado pelo Sitio, Coloninha e Sitio Alto, foi feito um
levantamento, pois todos os senhores sabem que naquela época os
moradores possuíam um freezer, uma geladeira e as lâmpadas, mas hoje
esta super carregado, existiam duas, três casas de dez com
transformador e hoje tem oito, dez, por esses motivos que esta
acontecendo a queima de eletrodomésticos, bomba de água, motores. E
quero dizer que o pedido foi feito em todos os distritos que abrange a
AES Sul no município, porque a preocupação é grande de todos os
agricultores, principalmente hoje onde existes as estufas de fumo que
precisam de bastante energia, e estas estufas tem em torno de setenta,
oitenta arrobas, ou até cem arrobas de fumo, pense bem o  prejuízo que
causa, as produção leiteira também, quantos mil litros de leite foram
jogados fora. E a poucos instantes eu e a colega vereadora Viviane
fomos até o gabinete do Prefeito e o convidamos para participar e ele
prometeu que vai estar junto, e nós vamos batalhar para todos os
agricultores do município de Arroio do Tigre onde tem abrangência da
AES Sul. Também é um momento de reflexão e nós fazermos uma
avaliação de nosso trabalho deste primeiro ano da nossa gestão junto a
Câmara Municipal de Vereadores e eu como vereador ocupando meu
cargo em meu quinto ano, me sinto honrado de fazer parte junto com
esses amigos, com esses nobres colegas, quero parabenizar o senhor
como presidente, o vereador Evaldir Dries, vereador Leomar, nobre
colega vereador Marcos Pasa, amigo Guegui, Leandro Timm, Flamir
Schneider, colega Viviane e as demais pessoas que fazem parte desta
Câmara de Vereadores. Quero neste momento pedir desculpas se algum
dia a gente ofendeu algum dos senhores ou das senhoras, peço
desculpas mesmo e prometo nós continuarmos o trabalho a partir de dois
mil e quatorze. Nesse momento também quero dar os parabéns ao
senhor Marcos Pasa, o senhor vai comandar esta Casa Legislativa no
ano de dois mil e quatorze, ao senhor, ao Leomar, ao vereador Dries, ao
Guegui, meus parabéns e podem ter certeza que a bancada do Partido
Progressista em nome da nossa presidente vereadora Viviane também a
minha saudação a todos os presidentes de partido, que bom que vocês
virem prestigiar os vereadores que integram os partidos políticos. E para
finalizar quero desejar um feliz natal, um abençoado natal, com muita
saúde a todos os senhores a todas as senhoras a família dos colegas
vereadores, que tenhamos muita paz, muita felicidade e que tenhamos
um dois mil e quatorze repleto de felicidade. Muito obrigado e uma boa
semana de trabalho a todos.” O Presidente convidou a vereadora Viviane
para manifestar-se na Tribuna. “Excelentíssimo senhor presidente, em



nome dele cumprimento os demais colegas vereadores, a todos os
munícipes que hoje se fazem presente em numero expressivo, que bom
se a gente tivesse sempre um numero assim de pessoas prestigiando as
Sessões. O que me traz aqui a esta tribuna hoje é falar um pouco sobre o
projeto de bovinocultura de leite da AJURATI. Esse projeto teve inicio em
dois mil e onze e em dois mil e doze iniciou com um curso de capacitação
de três dias no município de Erexim para dezenove jovens rurais filiados a
AJURATI, eles receberam este curso de capacitação e após receberam
em suas propriedades calcário e adubo para iniciarem o cultivo das
pastagens e para o ano de dois mil e treze havia no orçamento duzentos
mil para ser aplicado no projeto em forma da compra de novilhas que
iriam beneficiar estes jovens. Nos entristece um pouco que passou
praticamente todo a não de dois mil e treze e nenhum real foi investido
neste magnífico projeto que visa a permanência do jovem na propriedade
e também a sucessão rural, pois hoje esta muito difícil no interior, então
isto iria agregar renda na propriedade e os jovens não ficando apenas na
monocultura do leite. Desses dezenove jovens que fizeram o curso,
quatorze destes estariam no projeto e seria beneficiados com duas
novilhas, oito desses jovens já estão produzindo leite, independente de
eles terem recebido ou não as novilhas e estes oito produtores a gente
pode dizer hoje, que estão produzindo vinte mil litros de leite por mês,
então imagine se  gente tivesse os quatorze jovens produzindo quantos
litros teriam a mais e quanto iria aumentar na arrecadação do município
com isso. Então a gente espera que o Executivo, no ano de dois mil e
quatorze, invista os cem mil reais que está previsto no orçamento para
este projeto e os jovens ainda continuam na expectativa de receber, se
não forem duas que seja uma novilha ao menos para aumentar a
produção de leite. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que o
vereador Flamir já falou, sobre a prestação de contas da Kolonie Fest e
Expotigre, espero que o presidente já tenha feito o pedido ao Executivo e
se já tiver eu fico muito agradecida, pois, a gente solicita e como solicitei
a da feira do peixe que foi em março e até agora a gente não tinha tido a
resposta. E queria dizer que se a gente não tivesse conseguido isso em
um pedido teríamos que usar outras formas para conseguir esta
prestação de contas, pois não é para mim saber e sim porque as pessoas
perguntam para nós na rua, no interior em festas de comunidade, como
foi, se deu lucro ou prejuízo, a festa estava muito bonita mas sabe-se que
envolve números. Quero parabenizar ao vereador Marcos Pasa por esta
conquista do dia de hoje, a presidência desta Casa e também agradecer
ao vereador Delmar Schanne que muito nos ajudou neste ano, pois,
como diz Flamir, somos vereadores de primeira viagem e não sabemos
muita coisa ainda, mas com o tempo e a ajuda dos vereadores mais



experientes a gente acaba por aprender. Muito obrigada.” O Presidente
Delmar Schanne passou os trabalhos da Mesa ao vice Evaldir Jacob
Dries para manifestar-se na tribuna. O vereador Evaldir assumiu os
trabalhos e convidou o colega a pronunciar-se. “Senhor Presidente
Evaldir Dries, colega vereador Leomar, faço questão de nesta data de
hoje cumprimentar um por um, doutor Marcos Pasa aproveito o momento
para parabenizá-lo pela presidência desta Casa, tenho certeza vereador
que eu te conheço, conheço tua família e tenho certeza que fará um dois
mil e quatorze muito melhor que eu fiz nesta Casa’’. O vereador Marcos
Antonio Pasa pediu uma aparte. ‘’Quero agradecer e dizer que com
certeza farei igual ou talvez se puder melhor acho que para Casa será
muito bom, mas o seu apoio vai ser imprescindível para a próxima
administração”. O vereador Delmar continuou. ”Obrigado vereador e
tenho certeza, se me permite, que o quanto na minha primeira eleição,
primeira presidência, meu pai ficou feliz por eu estar aqui, tenho certeza
que teu pai também esta muito feliz por ter você aqui, representando sua
família, representando o PMDB, representando Arroio do Tigre, meus
parabéns Marcos. A colega Viviane também que se esforçou muito para
estar aqui. Colega Tigrinho tenho certeza Tigrinho, que independe da
votação desta Casa hoje você continuara sendo um dos meus melhores
amigos aqui dentro, amigo de caminhada, amigo de busca de recursos,
importante ter um amigo ao meu lado, como você foi, como o Leomar
outra vez foi o Guegui para a gente poder passar a força de Arroio do
Tigre lá fora, na busca de recursos mostrando quem é Arroio do Tigre,
quem são nossas pessoas e do que elas precisam. Vereadora Viviane,
única vereadora mulher desta Casa e quem sabe na próxima eleição
tenhamos mais mulheres. Flamir obrigado pelas palavras de vocês,
colega João Odilar continuem assim com essa humildade que vocês tem
porque aqui nesta Casa a eleição é a cada quatro anos e a eleição de
presidente é todo ano, temos que defender as coisas para Arroio do Tigre
e volto a dizer o que já disse para vocês, já estou em meu quarto
mandato e não vi uma Casa unida como esta, não estou difamando os
outros demais vereadores, talvez a experiência das outras pessoas não
era a mesma do que as pessoas que hoje aqui estão, que bom poder
fazer parte deste time, poder contar com vocês e neste mesmo momento
já agradeço a vocês pois tivemos nesta Casa todos os projeto aprovados.
Em nome do prefeito Gilberto, da Vice Vânia, dos secretários municipais,
quero agradecer a vocês que souberam entender a vontade da
Administração que era fazer o melhor para todos, nem sempre se
alcançou os objetivos que cada um pensa, mas a administração agradece
a todos os vereadores por terem entendido este primeiro ano de
mandato. Quero agradecer o assessor Paulinho, que bom que você



aceitou este pedido de vir até aqui e nos auxiliar. Ao diretor desta Casa
Jerson, a Denise, nossos companheiros de sempre, a gente precisa os
ara uma viagem, precisa para uma caminhada, precisa para um projeto
eles estão sempre prontos a nos ajudar. Agradecer também as gurias que
fazem a limpeza a Rosemeri, a Claudinha que veio este ano, que bom
que vocês estão aqui, nos auxiliando e nos entendendo que é o mais
importante. E a Gelciara, que eu chamo de Chiquinha, nossa estagiaria,
que bom que vocês estão todos aqui e fazem parte deste time, eu me
sinto muito orgulhoso de poder fazer parte desta equipe, destas pessoas
que estão a frente do Poder Legislativo Municipal. Agradecer a imprensa
fala e escrita que aqui esta, enfim a todas as pessoas que estão nos
assistindo, como diz a vereadora Viviane é uma pena que esta Casa
agora tão bonita, tão diferente pudesse estar sempre lotada, para nós
vereadores seriam um motivo de muito orgulho e satisfação, para as
pessoas verem o que os vereadores fazem aqui, então eu agradeço a
cada um e a cada uma que puderam me ajudar durante este ano,
independente de se com criticas construtivas ou não, importante a gente
poder ter o dom da palavra, se manifestar do seu modo, muitas vezes
não somos entendidos pelo temperamento que se tem , mas as pessoas
precisam ser entendidas da  forma que são. Então sempre brinco com o
pessoal que quarenta e nove por cento me odeia e cinquenta e um me
tolera, sou assim e vou continuar sendo assim, independente do que
acontecer. Quero também neste momento, vereadora Viviane, que hoje a
tarde e durante a semana passada estive trabalhando com o secretario
da fazenda e a presidente da nossa festa Dona Vânia e eu consegui os
dados da festa, vou passar alguns números aqui e depois deixar
disponível para quem quiser nesta Casa. Para vocês terem uma idéia o
total gasto com a festa fechou em duzentos e noventa mil, duzentos e
trinta e quatro com setenta e seis reais, o total arrecadado para a festa foi
em torno de cento e quarenta mil reais, arrecadados que eu chamo de
questões de aluguel de lonão, ingressos de bailes. Os cento e cinquenta
mil reais que aprovamos para a CASISAT foram suficientes e sobrou
dinheiro, vocês já vão entender por que, segundo a presidente da festa
foram investidos em torno de trinta e cinco mil, cento e sete com quarenta
e cinco reais no parque em infra-estrutura, draga, iluminação, com esse
valor de cento e cinquenta mil foi pago também o patrocínio dos carros
antigos que era setecentos reais e também para decoração natalina cinco
mil, trezentos e quarenta e oito, ou seja, despesa real da festa cento e
oito mil oitocentos e quarenta e quatro com vinte e cinco reais, este valor
eu não diria que é prejuízo, e sim um investimento, foi investido no
município em uma festa de sete dias muito bonita. Gostaria de ressaltar
também que foi recebido oitenta e oito mil reais de patrocínio, intermédio



do projeto da empresa Lucano e que essa recebeu vinte por cento, a
Lavoro John Deere entrou com dezoito mil reais, Tritec com dez mil reais,
SC Cereais com dez mil reais, Souza Cruz com quarenta mil reais e
Corsan com dez mil reais, totalizando então os oitenta e oito mil reais que
destes a Lucano ficou com vinte por cento, também foi pago as receitas,
foi pago despesas com o valor que restou. Já foram feitas algumas
reuniões depois disso e algumas coisas foram levantadas, como por
exemplo, que sete dias é muito tempo, os expositores pediram para que
fosse reduzido para três ou quatro dias, que foi uma festa muito extensa
e cansativa, mas acredito que cinquenta anos não se faz toda a hora.
Saudar nosso prefeito Doutor Gilberto, que bom que o senhor esta
presente nesta Casa. Então dizer a vocês que esta Administração fez o
possível e o impossível para levar o nome de Arroio do Tigre e vejam bem
senhores cento e oito mil investidos e não foi preciso ter um prejuízo de
duzentos mil reais ou mais como já teve outras festas, para fazer uma
festa bonita, uma festa organizada que todos puderam usufruir, eu peço
desculpas em nome da Administração por ter demorado alguns dias para
chegar aqui o balancete da festa. Mas é costumeiro desta administração
fazer as coisas detalhadas então não foi diferente aqui, por isso foi
demorado um pouquinho, mas chegou a esta Casa. Outro assunto que
me traz aqui e este é um motivo de muita satisfação para mim
pessoalmente, pois na sexta feira passada empenhamos mais seiscentos
e cinquenta mil reais, agora foi empenhado os valores solicitados por este
vereador ao Deputado Sergio Moraes, também intermediado pelo
Marcelo e com a ajuda dos vereadores que me acompanharam a Brasília,
com muito trabalho a gente conseguiu uma emenda voluntaria no
Ministério dos Esportes através do deputado Sergio, no valor se
seiscentos e cinquenta mil reais e tenho certeza, senhor prefeito, Sitio
Baixo ficara muito satisfeito com sua quadra coberta, assim como a Vila
Progresso vai receber sua quadra coberta no valor de duzentos e dez mil
reais cada uma e a Linha Paleta no valor de duzentos e quarenta e seis
mil reais, faremos então a modernização e a ampliação do ginásio tão
solicitado pela comunidade. Já tive atrás hoje do arquiteto, do engenheiro
e preciso mais do que nunca da ajuda da administração para que
sejamos rápidos na elaboração dos projetos, pois a verba esta
empenhada, agora depende de nós agilidade, depende de nós
trabalharmos com as comunidades para ver local adequado para isso e
tenho certeza que posso contar com a administração. então este é um
motivo de muita satisfação, muito orgulho, pois estes deputados do fumo
como são conhecidos, não são somente deputados do fumo, se para mim
pessoalmente fossem só deputados do fumo já seria o suficiente para
poder votar neles independente de não serem do meu partido, porem



mais de seiscentos e cinquenta mil reais mais os duzentos e cinquenta
mil reais que foram liberados para as patrulhas agrícolas, somam
novecentos mil reais para Arroio do Tigre em três anos de mandado que
eles tem. Dizer ainda senhor prefeito, que quando estivemos em Brasília
eu o Tigrinho e o Leomar, tivemos a garantia de mais uma emenda
parlamentar de quatrocentos mil reais até março de dois mil e quatorze.
vejam bem senhores quando as pessoas vão atrás, as pessoas vão
buscar, acredito que a amizade faz muito, são um milhão e trezentos mil
reais em quatro anos dos Deputados do fumo, colocados em Arroio do
Tigre e gostaria muito que os senhores vereadores me dissessem se tem
um deputado no estado que coloca mais verbas no centro serra que o
deputado Sergio Moraes, vejam bem, Tunas recebeu uma patrola, já
foram liberados quinhentos mil reais para o hospital do Salto do Jacuí,
Sobradinho recebeu quinhentos mil reais, um milhão e quatrocentos no
Passa Sete, vocês façam os cálculos e vocês vejam alem de
representantes que são do tabaco não somente aqui, porque representar
aqui é muito fácil, agora quero ver representar dentro da Assembléia
onde muita gente é contra, ou seja, a maioria é contra. Então eu fico
muito feliz, que mesmo que o PTB não tenha representação nesta Casa,
o partido esta parado, porem estas pessoas vêem Arroio do Tigre com
bons olhos e tenho certeza que farão um trabalho ainda melhor a partir de
dois mil e dezesseis, com o apoio deste que vos fala e tenho certeza com
o apoio de muitos de aqui de Arroio do Tigre, porque as pessoas
precisam acreditar em quem acredita em nós, independente de sigla
partidária, assim que deve funcionar, da mesma forma que funcionou esta
Casa este ano apoiamos os projetos, tentamos ajudar, tentamos apoiar
em beneficio de Arroio do Tigre. No mais só gostaria de agradecer a
presença de todos, agradecer a cada um e a cada uma, agradecer aos
vereadores que souberam me entender, tenham certeza que vocês
podem contar comigo independente de situação, oposição, estamos aqui
pelo bem de Arroio do Tigre. Tenho certeza que o colega Marcos a partir
do ano que vem vai fazer jus a família Pasa e vai tocar esta Casa como
poucos souberam tocar até agora, parabéns, obrigado. Desejo a todos
um feliz natal e um baita de um dois mil e quatorze a todos, um abraço a
cada um, muita saúde e paz a todos. Muito obrigado’’. O vereador Evaldir
Jacob Dries passou os trabalhos da Mesa ao colega vereador, que
reassumiu os trabalhos e não tendo mais nada a tratar marcou a próxima
Sessão Ordinária para o dia três de fevereiro e encerrou a reunião em
nome de Deus.




