1344ª Sessão Ordinária
Aos nove dias do mês de novembro 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 reunião, o
Presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino Municipal.
Logo em seguida o vereador Evaldir Jacob Dries solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da senhora Elfrida Konrad Dalmolin, sogra do
vereador Delmar Schanne e mãe da Secretaria da Assistência Social e da
servidora da Câmara Rosemeri Dalmolin Bernardy. Na sequencia convidou o
vereador Marcos Antonio Pasa para efetuar a leitura da bíblica. Então
dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os
vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Quadragésima Terceira foi aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências
recebidas: Foi lido: Oficio da Associação dos Moradores do Bairro Limberger
de Arroio do Tigre solicitando subvenção com objetivo de melhorias no salão
comunitário e aquisição de mesas e cadeiras; Oficio da Comunidade
Evangélica de Arroio do Tigre solicitando Subvenção Social para ampliação e
melhorias na rede de água da Rua Martin Lutero até o Centro Agrícola; Oficio
do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 101/2015, que autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de noventa e cinco
mil reais e Projeto de Lei nº 103/2015, que autoriza o Município a doar veículo
para CTG Herdeiros da Tradição de Arroio do Tigre/RS; Oficio da Associação
das Câmaras de Vereadores do Centro Serra convidando para reunião no dia
vinte e cinco de novembro, às vinte horas na Câmara de Vereadores de
Sobradinho para prestação de contas do exercício de dois mil e quinze, eleição
da nova diretoria e assuntos gerais; Oficio da Comunidade Santos Mártires da
localidade de Sitio baixo solicitando Subvenção Social para reforma do Salão
Comunitário da localidade; Oficio da Comunidade Santo Antônio da localidade
de Taboãozinho solicitando Subvenção Social para reforma no salão
Comunitário da localidade; Oficio da Comunidade São Cristovão do Distrito de
Coloninha solicitando Subvenção Social para reforma no salão comunitário da

localidade; Oficio do CTG Herdeiros da Tradição de Coloninha solicitando
Subvenção Social para cobrir despesas com a realização do vigésimo segundo
rodeio crioulo que acontecerá nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de
novembro e convidando a todos os vereadores para abertura oficial do evento
no dia vinte e um às nove horas na sede campeira. Oficio da Sociedade
Esportiva, Recreativa e Cultural Vitória solicitando Subvenção Social para
aquisição de cadeiras, mesas, freezer e louças; Oficio do Executivo Municipal
encaminhado impacto econômico e financeiro referente ao projeto nº 089/2015;
Oficio do Executivo Municipal encaminhando cópia da Minuta de Termo de
Cessão de Uso entre o Município e o Governo do Estado referente ao projeto
nº 068/2015; Oficio do Executivo Municipal encaminhado cópia de parecer
jurídico da DPM sobre projetos de prorrogação de contratos emergenciais
encaminhados para a Câmara; Oficio do Executivo Municipal encaminhando
para apreciação e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 105/2015,
que autoriza a contratação emergencial de profissional para atender
necessidades da Administração Municipal; Projeto nº 106/2015, que autoriza a
contratação emergencial de profissional para atender necessidades da
Administração Municipal; Projeto nº 107 que autoriza o Poder Executivo a
prorrogar contratos emergenciais por excepcional interesse público; Projeto nº
108, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar contratos emergenciais por
excepcional interesse público; Projeto de Lei nº 109/2015, que autoriza o Poder
Executivo a prorrogar contratos emergenciais por excepcional interesse
público; Projeto de Lei nº 110/2015, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar
contratos emergenciais por excepcional interesse público; Requerimento do
vereador Marcos Antonio Pasa solicitando que a Mesa Diretora informe os
saldos bancários das contas da Câmara e Requerimento também do vereador
Marcos solicitando que seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando o
cumprimento do disposto no inciso III, parágrafo oitavo do artigo setenta e oito
da Lei Orgânica Municipal. Ordem do Dia: Indicação nº 060/2015; Indicação nº
061/2015; Indicação nº 062/2015; Indicação nº 063/2015; Indicação nº
064/2015; Pedido de Informação nº 020/2015; Emenda Modificativa nº
001/2015 ao Projeto de Lei nº 089/2015; Projeto de Lei nº 089/2015. O
vereador João Odilar Nunes solicitou que fosse incluído na ordem do dia o
Projeto nº 103/2015. Colocado em deliberação do plenário, foi aceito por
unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação 060/2015, de autoria do
vereador João Odilar Nunes solicitando que o Executivo Municipal que dentro

das possibilidades seja feita a terraplanagem de terreno na propriedade de
Paulo Winkelmann na localidade de Linha São Pedro. Foi lida a Indicação nº
061/2015 de autoria do vereador João Odilar Nunes indicando que dentro das
possibilidades seja feita a recuperação das estradas em Linha Paleta, Sitio
Baixo até o distrito de Coloninha e nas localidades de Taboãozinho,
Lagoãozinho e Lomba Alta. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 062/2015 de
autoria do vereador João Odilar Nunes solicitando o conserto da iluminação
pública nas localidades de Coloninha, Taboãozinho e Lomba Alta. Foi solicitada
a leitura da Indicação nº 063/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider
que indica ao Executivo Municipal para que dentro das possibilidades sejam
recuperadas as estradas e as entradas de propriedades em Linha Travessão.
Foi solicitada a leitura da Indicação nº 064/2014 de autoria do vereador Flamir
Schneider indicando ao Executivo Municipal que dentro das possibilidades seja
feita a recuperação da cabeceira da ponte sobre o Arroio Tigre na localidade de
Linha Tigre, na estrada que dá acesso a localidade de Anjo da Guarda. Após a
leitura das Indicações, o presidente colocou que seriam encaminhadas ao
Executivo conforme determinava o Regimento Interno da Casa. Foi solicitada a
leitura do Pedido de Informação nº 020/2015 de autoria do vereador Marcos
Antonio Pasa solicitando informações ao Chefe do Executivo Municipal os
valores repassados mensalmente a Câmara decorrente da lei orçamentária,
desde o mês de janeiro do presente ano até a corrente data, discriminando os
valores e as respectivas datas. Colocado em discussão o vereador colocou que
o motivo da solicitação seria para verificação se a Lei Orgânica Municipal
estaria sendo cumprida, com o repasse mensal dos valores por parte do
Executivo ao Legislativo. Como não houve mais colocações o Pedido de
Informação foi colocado em votação, onde foi aprovada por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da Emenda Modificativa
ao Projeto de Lei nº 089/2015, que autoriza a contratação emergencial de
profissionais para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Leandro Timm, João
Odilar Nunes e da vereadora Viviane Redin Mergen propõe a modificação do
artigo segundo do projeto passando este a ter a seguinte redação: “Os
contratos de que tratam o caput do art. 1º terão vencimento em 31 de
dezembro de 2015”. Colocado em discussão o vereador Flamir disse que a
alteração no artigo visava regrar o prazo para encerramento da contratação
emergencial, pois segundo a justificativa do projeto o ano letivo estaria próximo

à data e com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município seria uma
despesa a menos e ainda já teria a empresa escolhida para realização do
concurso, sendo que para o ano que vem poderiam ser nomeados os
aprovados. Como não houve mais colocações, o presidente colocou em
votação a referida emenda que foi aprovada por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 089/2015, que
autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a leitura do parecer. Colocado
em discussão o vereador Leandro Timm relator do projeto salientou que seria
para contratação de dois professores de informática para cobrir necessidades
da Secretaria de Educação. Finalizou pedindo pela aprovação baseado na
emenda modificativa. 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 089/2015
acrescido da Emenda Modificativa nº 001/2015 que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto nº 103/2015,
que autoriza o Município a doar veículo para o CTG Herdeiros da Tradição de
Arroio do Tigre e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o
projeto, o relator vereador João Odilar Nunes colocou que a entidade estaria
completando neste ano seu vigésimo segundo ano e neste período sempre o
CTG pagou pelos seus deslocamentos. Disse ainda que as tratativas para
beneficiar a entidade vieram no ano passado qua ndo através de deputado
Márcio Biolchi foram disponibilizados dois ônibus, mas que após verificação
com um mecânico foi constatado que não haveria condições de uso. Colocou
ainda que existe outro pedido junto a Secretaria da Agricultura do estado para
um caminhão, que nos próximos dias haverá uma solução. Salientou ainda que
acreditava que o veículo estaria em perfeitas condições e que em muito serviria
para entidade e que na próxima reunião apresentaria uma indicação ao
Executivo para que este doasse aos outros CTGs um ônibus cada até trinta um
de dezembro. O vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que a doação seria
merecida a esta entidade, pois seus colaboradores estariam sempre
trabalhando para o engrandecimento da entidade e levando o nome do
município para toda a região. Disse ainda que após visita na Secretaria de
Obras foi verificado que o veículo estava parado e que estava em processo de
leilão, mas como não houve interessado ficou no pátio. Após reunião entre a
patronagem da entidade com prefeito, onde este teria concordado com o

pedido de doação. Como não houve mais colocações o Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei nº 103/2015, que foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O Presidente convidou o vereador
João Odilar Nunes para pronunciar-se. “Quero saudar excelentíssimo Senhor
Vereador Ademir Jank, em seu nome a minha saudação aos demais colegas
Vereadores e Vereadora também a minha saudação. Ao nosso Assessor
Jurídico Doutor Paulo, ao nosso Diretor Senhor Jerson, ao nosso Secretário
Senhor Marlon, as nossas Servidoras, representante da Rádio Sobradinho,
Senhora Elenita, representante da Rádio Geração, Cleber Moura, também
meus colegas, amigos, tradicionalistas do CTG Herdeiros da Tradição,
associados, demais pessoas da comunidade, Presidente do Sindicato,
Servidores. Também com muita honra aqui que vejo em minha frente o Senhor
João Dalci Costa Ferreira pela qual foi Prefeito por quatro vezes do nosso
Município de Arroio do Tigre. Não poderia nesse momento primeiramente em
nome da bancada do Partido Progressista do nosso Presidente Leandro,
Viviane, Flamir, o nosso sentimento ao meu colega, ao nosso colega Vereador
Delmar Schanne que ontem faleceu sua sogra, mãe da Secretária e sua
esposa, Rosângela e mãe da servidora Rosemeri, então em nome da bancada
do Partido Progressista, os nossos sentimentos a essa família que a Senhora
que faleceu Elfrida Konrad Dalmolin os nossos sentimentos. Também nesse
momento eu não poderia deixar de justificar os meus pedidos de indicação
porque nesses trinta dias que eu esteve licenciado da Câmara Municipal de
Vereadores onde assumiu o colega Ivo Luiz Naue, e naquele dia, na ultima
sessão pela qual nessa oportunidade eu tive o prazer de me pronunciar pela
qual quero agradecer a Deus por me dar vida, saúde, para que eu pudesse
retornar nessa Casa e encontrar os meus nobres colegas Vereadores e
Vereadora todos com saúde e eu falei que eu ia retornar e se fosse atendidos
meus pedidos de indicação de recuperações das estradas e iluminações
públicas eu iria agradecer à Secretaria de Obras, ao Executivo por ter feito.
Infelizmente eu tive que refazer novamente esses pedidos de indicação porque
não fui atendido, infelizmente, a indicação numero zero sessenta onde eu fui
procurado pelo Senhor Paulo Winkelmann, da localidade de Linha São Pedro,
ele e sua esposa me relataram que no ano passado já fizeram esse pedido ao
então Secretário de Obras Cláudio de Freitas que ali para que fosse efetuada a
terraplanagem, para a construção de um galpão, para que fosse colhido pois
ele planta fumo burlei, e não foi atendido, esse ano novamente ele procurou o

Secretário de Obras Dorvalino da Silveira e até o momento não foi atendido
isso faz em torno de quinze dias e daí eu disse que estava afastado, mas eu
vou retornar e vou fazer essa indicação que eles relataram, as madeiras estão
lá, a cobertura e não conseguem e eles se dispuseram a pagar uma hora de
máquina para que seja feito, então eu estou pedindo em nome dessa família
que seja atendido esse pedido porque é um cidadão arroiotigrense e contribui
muito com o pagamento dos impostos ao nosso Munic ípio de Arroio do Tigre.
Outro pedido é que a iluminação pública, a iluminação pública eu já perdi a
conta de quantos pedidos, quantas indicações eu fiz, para que fosse
recuperada a iluminação pública nas localidades que pediram, em Coloninha,
Taboãozinho, Lagoãozinho e Lomba Alta o que o pessoal relataram é que essa
Administração esta completando três anos agora em janeiro e lá não passaram
para fazer os reparos na iluminação pública e todos os senhores e senhoras
sabem que agora esta se aproximando a colheita do tabaco e o pessoal tem os
seus fornos de estufa tem seus galpões, onde vai ser armazenado esse fumo e
outra preocupação é com os furtos , roubos, assaltos que esta acontecendo os
agricultores estão apreensivos, então estou pedindo encarecidamente que seja
atendido esse pedido e que seja feita uma vistoria com esses reparos porque
os agricultores estão pagando, esse ano esta sendo cobrado a iluminação
pública entre oito e quinze reais e nada mais justo de pagar e ser beneficiado
também. A outra indicação é para que seja recuperada a estrada geral da
Linha Paleta passando por Sítio Baixo, Sítio Alto até as duas divisas com o
Município de Tunas porque agora de vinte a vinte e dois de novembro o CTG
Herdeiros da Tradição está promovendo o seu vigésimo segundo rodeio
intermunicipal e para que todos vocês tenham um acesso bom à gente esta
pedindo que sejam recuperadas as estradas e também que seja recuperada a
estrada do Lagoãozinho, Papo Roxo, Lomba Alta e Taboãozinho que no dia
dois de novembro eu estive lá na localidade de Taboãozinho e várias pessoas
vieram me procurar para que eu fizesse esse pedido porque essas pessoas
acreditaram na gente, um dos Vereadores que eles acreditaram sou eu e os
Senhores todos tenho certeza que fizeram votos lá o que eles colocaram para
mim, que se não for recuperada nos próximos dias, eles irão fazer uma
paralisação lá porque os agricultores estão fazendo as suas entradas de
propriedades com seus tratores, plataformas e alerador e isso não é justo,
acredito assim que nosso Município completou cinquenta e dois anos justo, deu
enchente, bastante chuva só que na administração passada também deu

enchente e deu seca, onde foi sete pontes água a baixo e nós fomos cobrados
e graças á Deus tinha estrada e eu concordo que agora é o momento de ser
pago horas extras, o horário termina as cinco horas eu acho que tem que pagar
uma hora a mais até as seis horas, pagar os servidores, os operadores de
máquinas para que ofereçam as condições porque o final do ano esta aí, o final
do ano esta aí, o natal nós vamos receber visitas todos nós, temos os nossos
familiares que residem fora para que não aconteça o que aconteceu no ano
passado, que várias pessoas vieram para mim para os amigos e colocaram, o
que é que esta havendo com Arroio do Tigre o que esta acontecendo com
Arroio do Tigre que sempre tinha estrada boa hoje nós não conseguimos mais
chegar nos nossos familiares que não tem estrada o que esta acontecendo,
também não poderia deixar de parabenizar á todos nós Arroiotigrenses pelos
cinquenta e dois anos de emancipação política e administrativa de nosso
Município que no dia seis de novembro completou cinquenta e dois anos então
em nome da bancada do Partido Progressista em nome do nosso Presidente o
Leandro, a Viviane, o Flamir os nossos parabéns a todos os Munícipes pelo
trabalho, a garra e a determinação do nosso povo Arroiotigrense. Também não
poderia deixar de parabenizar que agora no dia cinco foi escolhida a soberana,
a rainha e princesas do nosso Município de Arroio do Tigre aonde oito garotas
colocaram seus nomes para apreciação dos jurados e nesse momento eu
quero parabenizar a todas elas as oito, as suas famílias seus pais, mães,
irmãs, irmãos por colocar o nome para apreciação dos senhores jurados
infelizmente são escolhidas três só que eu digo assim as oito são vitoriosas
porque colocaram seus nomes então a rainha a senhorita Letícia Redin e as
princesas Taís Graeff, e Carla Andres . Para finalizar eu quero agradecer a
Deus mais uma vez por dar saúde felicidade para nós e em nome da
Patronagem do CTG já colocaram no convite, todos os senhores todas as
senhoras e os nobres colegas Vereadores a população são convidados para o
vigésimo segundo rodeio crioulo intermunicipal do CTG Herdeiros da Tradição.
Também em olhar para o meu amigo o seu João Dalci Costa Ferreira eu não
poderia deixar de anunciar que eu escutei hoje pelo rádio que o Deputado
Federal pelo qual nós apoiamos eu, o seu João e muitos Arroiotigrenses,
Deputado José Otávio Germano liberou uma emenda que faz tempo já que foi
pedida ao Hospital Santa Rosa de Lima em torno de cento e cinquenta mil reais
então transmita seu João Dalci ao Deputado Federal José Otavio Germano os
nossos agradecimentos e creio, acredito que nos próximos dias seja dado

início novamente aquela obra daquela emenda que nós temos quatrocentos mil
reais também que é uma emenda do Deputado José Otávio Germano que esta
parada lá na localidade Coloninha, acredito que nos próximos dias seja dada a
ordem de início novamente para que logo seja inaugurada para que nós
possamos chegar de novo no Gabinete do Deputado José Otávio Germano e
façamos o pedido de mais recursos para o nosso Município de Arroio do Tigre,
uma boa semana de trabalho a todos senhores e senhoras e muito obrigado
pela oportunidade.”. O Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza
para pronunciar-se. “Quero cumprimentar o Senhor Presidente, os demais
colegas, funcionários dessa Casa, Imprensa, comunidade que nos assiste, o
pessoal do CTG, o ex-prefeito João que bom que o Senhor se faz presente.
Vou ser muito breve, eu quero participar da comunidade com muita satisfação
que na semana que passou eu recebi o empenho do recurso oriundo do
deputado federal Paulo Pimenta para aquisição de equipamentos agrícolas no
qual irá beneficiar as comunidades de Sítio, Lomba Alta, São Pedro, Taquaral
se não me engano são essas ai então o pedido que havia sido feito em meados
desse ano e faço votos de que no período eleitoral nós consigamos adquirir
esses equipamentos e estar entregando aos agricultores e com certeza estão
precisando. Então para mim é uma honra estar conseguindo trazer esses
recursos aos nossos Munícipes sei que muitos dos Vereadores também estão
se empenhando, mas cada um deve fazer um pouco então conforme o seu
João Odilar falou que também tem batalhado recurso e todos os Vereadores
aqui são testemunhas que cada um aqui vai atrás de recursos infelizmente
alguns vem e outros ficam para trás então eu queria dizer isso para vocês e
agradecer com meu muito obrigado”. Em seguida o Presidente convidou o
vereador Delmar Schanne para pronunciar-se. “Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Imprensa falada que aqui se encontra, demais Munícipe.
Primeiramente quero agradecer as palavras de Vereador João Odilar
compreensão dos demais colegas do momento em que passamos ontem muito
obrigado pelas palavras de vocês. Vou ser breve só para ouvir falar em
Deputados na quinta-feira tive uma ligação do Deputado Estadual Marcelo
Moraes, um dos Deputados do fumo e me comunicou que neste dia foi
empenhado duzentos e cinquenta mil reais para o calçamento da Coloninha e
da Ocidental, então vejam bem senhores a agilidade desses Deputados, os
campeões de liberação de recursos para o Centro Serra, os nossos Deputados
do fumo onde conseguimos mais duzentos e cinquenta mil reais, vale salientar

o trabalho que eles tem feito e que agora aguarda encarecidamente da
Administração através da Secretaria que agilize o Projeto das obras do
calçamento da Coloninha e da Ocidental para que imediatamente seja
mandado para a Caixa Econômica Federal e assim que a Caixa Econômica
Federal der o ok poderá ser licitado, então depende única e exclusivamente da
Administração Municipal porque é que reforço isso, reforço isso pela
preocupação que estou tendo vejam bem senhores estamos a meses com a da
Linha Paleta, a meses esperando pelo corpo técnico para que seja feito o
Projeto de Lei para reforma, modernização e ampliação do Paletão, é quase
um ano que este projeto esta na mão do corpo técnico da Prefeitura e até
poucos dias o projeto não tinha sido feito ainda, dizer a vocês que cheguei
naquela comunidade e disse que cansei, cansei de ir ao corpo técnico pedir, fui
lá pedi ajuda a comunidade para que ela fosse atrás das pessoas competentes
e que desse uma força porque com oito, dez meses eu não fui capaz de
conseguir forçar para que as pessoas responsáveis fizessem esse Projeto de
Lei e agora estou aqui encarecidamente, pois consegui mais uma verba de
duzentos e cinquenta mil reais graças ao esforço da comunidade, as pessoas
que votaram maçiçamente no Deputado Sérgio Moraes onde o mesmo foi o
mais votado de Arroio do Tigre na última eleição e o Marcelo foi o segundo
mais votado e sem sombra de dúvida mesmo a bancada do PTB não existir em
Arroio do Tigre ainda eles não esquecem do Arroio do Tigre, também a poucos
dias recebi uma ligação, onde consegui protocolar para o ano que vem,
duzentos e cinquenta mil reais para conclusão do ginásio da Linha Rocinha
tenho certeza também que terei ela aprovada para o ano que vem . Vejam bem
senhores de certa forma me entristece quando ouço pelas emissoras de rádio
quando algumas pessoas mal informadas generalizam os vereadores, fico triste
não por ser quatro vezes vereador em Arroio do Tigre, fico triste pelos outros
vereadores porque em qualquer classe existem pessoas boas e podem não
existir algumas pessoas não tão boas, mas tenho certeza que dentro dessa
Casa como colocou o Vereador Leomar antes todos trabalham para Arroio do
Tigre, todos vão atrás de recursos, mas ai vocês podem me questiona r sobre a
questão do valor, um vereador que busca uma emenda de cem mil reais ele
paga o seu salário de dois anos, ai vejam bem é questão de trabalho de cada
vereador, é trabalho de cada um e a comunidade precisa assistir, sempre
cobrei nesses quinze anos que estou aqui dentro que a comunidade deveria vir
mais nas sessões do Legislativo, tirar um tempinho pelo menos uma vez por

ano, fico triste quando ouço muitos munícipes dizendo que não conhecem essa
Casa, essa Casa aqui não é minha, não é dos Vereadores, não é do Prefeito,
essa Casa aqui é da comunidade, não, é preciso vir aqui, cobrar os seus
vereadores é para isso que nós recebemos o salário de vocês, é vocês que nos
pagam e muito bem por sinal, por isso que a gente procura cada vez mais
representar bem a comunidade, para isso que a gente vai atrás de recursos
independente da localidade, independente para o que é ou para o que for, o
importante é que as coisas venham, se nós não buscarmos os outros
vereadores de outros municípios buscam, os prefeitos buscam, não é mesmo
João, os outros buscam, então a gente precisa ir atrás, correr atrás, então
vocês me desculpem esse desabafo que eu fiz que não tivemos um final de
semana tão bom mas na verdade faz parte e a gente precisa colocar as coisas
que a gente sente no coração, eu sempre fui uma pessoa de falar as coisas de
coração e de não enganar ninguém esse é o meu pensamento e esse vai
continuar sendo o meu pensamento independente de haver pressão aos
vereadores ou não, tenho certeza que essa Casa aqui onde estiverem aqui ou
não, devendo os nove Vereadores todos que aqui estão, e todos que aqui
ainda pode passar, porque quem escolhe os que estão aqui é a comunidade, a
comunidade coloca e pode também tirar, no momento em que a comunidade
achar que não esta bom ela pode tirar qualquer um aqui é só não votar mais e
assim vale para vereadores, para prefeito, para deputados enfim para aqueles
que não representam tão bem o nosso Arroio do Tigre, te nham todos uma boa
semana de trabalho”. O Presidente passou os trabalhos da Mesa Diretora ao
Vice para pronunciar-se na Tribuna. “Primeiramente eu quero agradecer aos
meus colegas, Secretários, Imprensa, a Elenita, ao Cleber, Prefeito por quatro
vezes o João Dalci. Eu não poderia deixar de fazer um comentário, dos
cinquenta e dois anos do Município de Arroio do Tigre, começou quinta como o
seu João falou, eu estive presente, um bom baile, todas as candidatas tinham
condições de ganhar, mas infelizme nte são somente três que ganham.
Também dizer que sexta começou a décima sétima Copa América de Bochas,
onde participou doze equipes femininas e vinte equipes masculinas, e eu fico
feliz, que Arroio do Tigre teve uma equipe que conseguiu chegar em segundo
lugar aonde nós tivemos em frente, o Marlon que convidou um jogador de fora
que é o Tenente, e daí ele jogou com o pessoal do Arroio do Tigre, o Vereador
Tigrinho, o Ex-Prefeito Marciano, até entrou em um jogo e quase conseguiram
virar o jogo, o Pingo e mais alguns atletas daqui, isso é muito bom e a equipe

feminina a mulher do Marlon acabou ficando em terceiro lugar, isso não é
pouca coisa para quem se dedica no esporte que nem o Marlon se dedica, saiu
muitos anos e esteve fora, e ele ficar em segundo juntamente com sua equipe,
e a mulher ficar em terceiro. Outra coisa que eu vejo, não é, que até agora nem
me cobraram, mas não da para deixar de comentar, a Imprensa tem que fazer
um comentário é quanto ao negócio do lixo, eu imploro, eu já implorei uma vez,
e até que deu certo um tempo, o meu vizinho lá eu vejo os caras largam o lixo,
as pessoas os nossos Munícipes são pessoas inteligentes eu não acredito de o
porque largar o lixo hoje se amanha não tem recolhimento de lixo, isso é uma
coisa que eu vejo, o meu vizinho de manha tem cachorro que vai lá pega a
sacolinha e abre na frente da casa das pessoas e tudo o que tem no lixo a
gente tem que ir lá ajuntar tudo, então eu queria pedir para nossos Munícipes
que tenham um pouquinho de consideração com o próximo, não adianta, eu
penso eu vou botar. Lá em casa é tirado o lixo na hora que o caminhão vem
chegando, eu nem me preocupo se alguém vai ficar bravo comigo, mas não dá
para deixar de dizer isso daí, tem que falar, então era isso, e uma boa semana
de trabalho a todos e meu muito obrigado”. Reassumindo os trabalhos da
Mesa, o Presidente não tendo mais nada a tratar, marcou próxima reunião
ordinária para o dia dezesseis de novembro, segunda-feira, às dezoito horas e
encerrou a reunião.

