
1302ª Sessão Ordinária
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas,
reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária, sob a
presidência do vereador Marcos Antonio Pasa. Estavam presentes os demais
vereadores, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, Evaldir Jacob
Dries, Ademir Jank, João Odilar Nunes, Flamir Schneider e a vereadora Viviane Redin
Mergen. O Presidente declarou aberta a Sessão e convidou todos os presentes para
entoarem o Hino Municipal. Em seguida convidou o vereador Flamir Schneider para
fazer a leitura bíblica. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior,
pois todos os vereadores possuíam cópias. O Presidente agradeceu a presença de
todos e disse que seria muito boa esta presença, pois estariam assim acompanhando
os trabalhos dos vereadores. Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima
Primeira foi aprovada por unanimidade. Tribuna Livre. O presidente convidou à
senhorita Laíse Kunz para ocupar o espaço com o assunto cinema na melhor idade.
“Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês, eu gostaria de me
apresentar, meu nome é Laíse Kunz, sou funcionária pública municipal, pertenço a
parte da Educação e estive cedida a quase oito anos para Assistência Social
desenvolvendo projetos juntamente com a terceira idade. Atualmente eu sou fornada
em educação física, tenho pós graduação em ciência e pesquisa do desenvolvimento
humano, e atualmente estou desenvolvendo um projeto junto com a Universidade
sobre as questões que envolvem o envelhecimento no Centro Serra. Dentre elas, eu
gostaria de citar, o cinema na melhor idade, além do cinema nós estamos
desenvolvendo um Seminário sobre envelhecimento em Sobradinho, no dia vinte e
nove, onde quero deixar o convite a todos no dia vinte e nove na Câmara de
Vereadores de Sobradinho. O que seria o cinema na melhor idade? Segundo as
pesquisas este trabalho tem já vem sendo desenvolvido a mais de nove anos em Santa
Maria, onde estudiosos do Grupo GPEG, que é um grupo de pesquisas e estudos de
gerontologia, que é o que estuda o idoso. Então este motivo do cinema na melhor
idade seria para integrar os idosos de Arroio do Tigre, para eles terem um melhor
convívio social, por que as perspectivas de envelhecimento hoje em dia elas estão
crescendo cada vez mais, a nível mundial e nível de Brasil. Só para vocês terem uma
noção, em mil novecentos e sessenta a gente tinha três milhões de idosos no Brasil,
em mil novecentos e setenta e cinco subiu para sete milhões, em dois mil e dois este
número ele chegou a alcançar em dois mil e dois o número de idosos, ele chegou a
alcançar em dois e dois quatorze milhões de idosos e hoje em dia a gente tem no
Brasil um envelhecimento muito rápido, a gente tem em torno de duzentos milhões de
habitantes, sendo que vinte milhões são idosos. Então que diz nosso Centro Serra, nós
temos doze mil e quarenta e nove idosos, que isso significa para o Centro Serra, Arroio
do Tigre nós temos treze por cento de idosos no nosso município, sendo que, destes
idosos, cinco mil e seiscentos do centro serra são homens e seis mil quatrocentos e



quarenta e nove são mulheres. No Arroio do Tigre nos temos setecentos e nove idosos
e novecentos e duas idosas, mulheres, isso significa uma feminização da velhice, que é
um fenômeno social nacional e mundial, então como que as políticas públicas estão
agindo para uma melhor qualidade devida de seu idoso, buscando este estudo a mais
de quatro anos que a gente vem desenvolvendo pesquisa e vem estudando de como
agente pode melhorar o dia a dia dos idosos, por que os estudos nos apontam que
quanto mais envolvido estiver o idoso e quanto mais o idoso estiver inserido, mais
autonomia e independência ele vai ter, então avós, nossos tios, e nós mesmos
estamos caminhando para um processo de envelhecimento. E como vai ser este
envelhecimento? A gente sabe que cada vez mais o número de idosos além de ter
aumentado devido a expectativa de vida, a qualidade na saúde e a baixa natalidade
tem contribuído para estes fatores. Então neste sentido a gente vem procurar, pedir o
apoio de todos os vereadores e da comunidade, governo, sociedade, idosos. Agradeço
a presença de todos que estão aqui hoje, para como a gente pode melhorar. Cinema
na melhor idade, ele funcionaria aqui na Câmara de Vereadores que tem uma acústica
boa, e isso teria um custo, foi feito para vocês ali uma cópia deste projeto e ali ele
entra e a gente pede apoio do Legislativo para a gente conseguir desenvolver este
projeto. Seriam sessões semanais. O que acontece, os idosos viriam, teriam que ter
uma disponibilidade de um ônibus aqui dentro do município para buscar determinado
número de idosos que pudessem ocupar os lugares das cadeiras aqui na Câmara.
Neste sentido eles viriam aqui, olhariam os filmes que são passados lá em Santa Maria
já na CESMA, os idosos pesquisam sobre os temas de envelhecimento e de como estes
filmes podem melhorar ou podem contribuir para o envelhecimento saudável, após o
filme a gente faz um comentário de quão significativo foi o filme na vida diária e como
estes aspectos dos filmes passados podem contribuir para uma melhor qualidade de
vida e o envelhecimento mais saudável. Eu agradeço desde já e se vocês tiverem
alguma dúvida, muito obrigado estarem aqui hoje e da minha parte acredito que eu
coloquei para vocês o que seria, muito obrigado”. O vereador Delmar Schanne solicitou
a palavra e disse. “Professora Laíse eu só gostaria de acrescentar e de auxiliar em
alguma coisa. Sei da importância sim e sabe da importância e gostaria de acrescentar
que nós vereadores desde o ano passado vem debatendo a melhor utilização deste
espaço, espaço que pé do povo e é de todos, a gente ocupa ele nas sessões, mas o
espaço é de todos, e já vem sendo feita uma conversação nesta Casa, onde a gente
gostaria de incluir as escolas, da própria Câmara, talvez colocar esta parte de retro
projetor, de transformar em um cinema nas horas vagas e até para idéia dos
vereadores de que pudessem fazer algumas contribuições ou até algumas campanhas
do próprio cinema neste local, então temos aqui oitenta e oito espaços, cadeiras bem
confortáveis,local é muito bom, acústica é da época que foi construído, lá em dois mil
e cinco, dois mil e seis, foi quando foi iniciado a trabalhar neste projeto, pensando
nisso e acho louvável tua idéia e esta idéia de vocês e estudo que tu tem feito, é



louvável sim e não tenha duvida que esta Casa está preocupada com as crianças, com
os alunos e também com os idosos, preocupados com todos, a população de Arroio do
Tigre, então acredito sim que o cinema, para quem conhece o cinema ele é uma
ferramenta muito importante que vem auxiliar e uma ferramenta muito fácil de você
colocar as idéias e poder auxiliar as pessoas, então tenho certeza que nosso
presidente Marcos, ele também se prontificou no ano passado e com certeza a gente
está olhando com bons olhos e não vejo com dificuldade que esta Casa sim e tenho
certeza que os demais vereadores concordam que esta Casa sim ser transformada,
dentro das possibilidades da lei, de um projeto de lei que existe, que precisa ser
tornado e transformar num cinema sim para que a gente possa ocupar mais este
espaço, este baita espaço, este belo espaço, que muitos vem conhecendo hoje,
infelizmente, mas a gente gostaria assim vereador Marcos que esta Casa sempre
estivesse cheia e se possível mais vezes durante o dia, que fosse ocupada, a gente
tem pessoas para trabalhar para isso, a gente tem pessoas para auxiliar, tem nossos
assessores para ajudar. A gente quer ajudar e este teu trabalho é louvável, parabéns
de novo a este trabalho que tem feito e a terceira idade sim merece este carinho que
vocês tem dado a eles e tenho certeza que a Assistência Social também tem feito, a
Administração, este carinho que vem de vocês é muito importante para a terceira
idade, que amanhã ou depois vai ser nós, se Deus quiser.” O vereador Marcos Antonio
Pasa, presidente da Casa disse: “Professora Laíse eu preciso te informar e aos demais
vereadores e a comunidade que além de teu pedido ai a gente está também tratativas
com a ARISE para implantação de realmente uma sala de sessão de cinema aqui, e
logicamente além de atender os idosos, atenderá também as crianças carentes,
mesmo os escolares assim como se referiu o Schanne e já fizemos o levantamento de
preços e já estamos agora por abrir a Licitação, né Jerson, e fazer a aquisição e
realmente por em prática uma idéia da presidência anterior, que me antecedeu, o
Schanne, esta sala de sessão de cinema para os nossos munícipes, por tanto no que
depender desta Casa, ou digamos a parceira irá se efetivar e nossos idosos, nossas
crianças carentes, nossos colégios todos poderão desfrutar deste espaço aqui de uma
melhor maneira também.” A professora Laíse encerrou sua fala dizendo: “Agradeço
desde já e em nome do grupo de pesquisas GPEG, que é o grupo de pesquisas e
estudos do envelhecimento da Universidade que tem como orientador Marco Aurélio
Acosta, deixou os agradecimentos também para todos os simpatizantes e a
Universidade também neste sentido se disponibiliza a quem sabe em alguma
oportunidade vir e apresentar algum trabalho em relação a isso, a nossa terceira idade
merece, são pessoas que contribuíram para nossa sociedade e para nosso bem estar e
eu tenho certeza que eles vão gostar.Muito obrigado a todos, a todos os idosos e as
pessoas que viram e abraçaram esta idéia, meu agradecimento desde já.” O
presidente destacou a presença do Prefeito Municipal, da Primeira Dama, da Vice
Prefeita na companhia do esposo. Na sequencia convidou o Frei Lírio Hartmann para



ocupar o espaço com assunto vigésimo quarto Seminário sobre alternativas ao cultivo
do tabaco. “Nesta Casa eu tiro o chapéu. Boa noite. Aqui estamos olhando para os
vereadores, com o Dries sentindo cheiro de embutidos. Nesta perspectiva também
prestigiando tantas pessoas, que hoje vem a esta Casa, que bom, com vocês louvamos
a Deus. Me permite referir alguns atos que são notórios para nossas considerações. A
pessoa que falou logo antes, se me permitem acrescentar, não sei se já foi
homologado pela Presidente da Republica, mas está em curso, discussões, projeto, de
cinema também na escolas, o cinema nacional seja mais divulgado, seja mais
valorizado, como parte de formação, o que saudade de Teixeirinha, primeiros filmes
que olhei foi filmes de Jesus Cristo lá nas colônias do interior, quem conhece aqui o
Salão Paroquial, a Igreja Católica, lá ainda tem sinais de quando era cinema também.
Nesta parte formativa, que bom quando tem pessoas com iniciativas da razão cultural
para oferecer o que se produz em termos de cinema. Também vejo presente Francisco
Bernardy, muito obrigado pelas promoções de sábado a noite, muito obrigado por
aceitar a patronagem do CTG em nossa terra, em nossa cidade, aqui gostamos de
repetir que ele dizia em termos no momento em que assumia, o CTG é um santuário
da cultura da nossa gente, quando assim dizemos aqui olhando o relógio, estávamos
as três horas em Santana da Boa Vista divulgando o Seminário do fumo e com os
demais padres da Diocese menos Padre Osvaldo de Ibarama que está hospitalizado,
com nosso Bispo celebrando o dia de hoje, além de ser aniversário de alguém, é
também dia do padre. Nesta realidade o Frei vem aqui prestigiar vocês e olhar tantos
mais eventos que nossa cultura, nossa história, Arroio do Tigre é celeiro, não só de
grãos, de produção agrícola, mas também celeiro de cultura, é também celeiro de
vivência da fé, da tradição gaúcha, e tantas dimensões a mais, eu venho aqui para
convidar para o Seminário de alternativas de fumo, mas para isso acontecer de forma
solene, me permitem chamar ou convidar o Alceu Mergen, que está de braços
cruzados, ligeiro, para assim divulgarmos dia vinte de agosto próximo em Arroio do
Tigre acontece o vigésimo quarto Seminário das alternativas de fumo. Alceu Mergen
muito prestativo quero fazer chegar as mãos de cada vereador e também de uma
vereadora especial para seu coração, este folder, que é por enquanto o cartão de visita
que faremos neste tempo, dia vinte de agosto, uma data assim por este tempo que o
agricultor está na lida do fumo, nós buscarmos saber o que isso significa, que é um
seminário, o que é o fumo e porque alternativas de fumo, nesta perspectiva nos
queremos convidar para naquele dia não só os agricultores, mas todos são convidados
a exaltarmos a vocação do agricultor, aquele que cultiva a comida e este ano pela ONU
proclamado ano da agricultura familiar, que é característica forte da nossa agricultura,
do nosso município aqui de Arroio do Tigre. Então este celeiro do centro serra quer
mostrar para tantos, tantos comparecerão naquele dia, já estão recebendo este
convite, esta chamada, para um momento, um dia muito especial, como dizíamos
louvar o agricultor e a agricultura e promovermos alternativas, promovermos



perspectivas de otimismo para agricultura. Eu aqui declaro meus entusiasmos por
quanto Vice Prefeita, Prefeito tem mostrado seu apoio, tem marcado presença neste
dinamismo, também nesta Casa, que bom quando, ela já mostrou seu apoio, o Frei
ainda tem a dizer, ainda não foram impressos os certificados que os professores irão
receber, algum cartaz, alguma honra ao mérito que queremos chegar a algumas
pessoas, precisamos colocar um crachá nas pessoas, e que certamente vai passar de
milhares de pessoas, teremos também ainda a pensar se vamos ter uma folha de
canto, porque uma das características nossas é a hospitalidade, então será que a
Câmara estará solicita nesta hora? Será que continuamos contando? Com vossa ajuda,
mas o Frei quer fazer mais uma referência especifica, estamos em tempo de copa do
mundo, ta rindo é, a grande copa do mundo, copa do Brasil, eleições, você vai receber
teus candidatos, teu partido, o Frei vai fazer questão, você vai fazer bonito naquele
dia, representando teu partido, a Câmara de Vereadores, a sociedade de Arroio do
Tigre para assim podermos fazer um dia de satisfação. Reafirmando quantas entidades
mais estão participando deste evento, já declararam seu apoio, outros tantos mais
haveremos de buscar, por assim dizendo, muito obrigado por esta ocasião e dia vinte
vamos fazer a alvorada e ao final do dia tomar a saideira, aqui com vocês também
proclamo, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.” Em
seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do
Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação o seguinte projeto:
Projeto de Lei nº 086/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o
Diário oficial Eletrônico para as publicações oficiais do Município de Arroio do Tigre;
Requerimento do Senhor Altair Pinto solicitando a recuperação da estrada de Linha
Savedra, interior do distrito de Sitio Alto devido ao péssimo estado de conservação,
inclusive sem transporte escolar para crianças da localidade; Requerimento do senhor
Rubens Teichmann solicitando também a recuperação das estradas na localidade de
Linha Paleta devido ele e sua esposa necessitarem de tratamento médico e o acesso a
propriedade está péssimo, necessitando de cascalho e brita na estrada; Pedido de
Informação nº 003/2014 da vereadora Viviane Redin Mergem solicitando informações
sobre qual valor desembolsado pela Administração Municipal neste ano no programa
de calcário, tendo em vista que foram beneficiados noventa e cinco produtores.
Expedidas. Oficio ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal solicitando que seja
determinado a Secretaria de Obras e Viação a recuperação urgente dos acessos as
propriedades de Narciso Muller, de Altair Pinto, Alexandre Feistler e Rubens Teichmann
conforme requerimentos encaminhados a presidência e de forma formal. Aproveitou
ainda para solicitar que sejam providenciada a recuperação da estrada que liga a Linha
Feistler e Linha das Cobras, diminuindo o percurso do deslocamento dos moradores e
demais munícipes entre as comunidades de Linha São Pedro e Sítio Alto. Ordem do
Dia: Indicação nº 025/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou que fosse incluído
na Ordem do Dia o projeto nº 086/2014. Colocado em deliberação do Plenário foi



aprovado a inclusão por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a
leitura da Indicação nº 025/2014 de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Viviane
Redin Mergen, João Odilar Nunes e Leandro Timm solicitando que sejam recuperadas
as estradas na localidade de Linha Bernardi devido ao péssimo estado de conservação
das mesmas, prejudicando o acesso as propriedades, o transporte escolar e o
escoamento da produção agrícola e também a colocação de bueiro na entrada da
propriedade de Darson Schneider em virtude do caminhão de recolhimento de leite
não ter acesso a sua propriedade. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a
Sessão o presidente solicitou a leitura do Projeto nº 086/2014, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a instituir o Diário oficial Eletrônico para as publicações oficiais do
Município de Arroio do Tigre e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em
discussão o vereador Evaldir Jacob Dries disse que o projeto visava a diminuição dos
custos para a Administração através da publicação dos atos oficiais via internet. O
vereador colocou ainda que a divulgação será feita através do site da Prefeitura
Municipal e encerrou solicitando a aprovação do mesmo. O vereador Delmar Schanne
disse que com a aprovação do projeto seria mais um passo que esta a Administração
estaria dando buscando a transparência dos atos oficiais a todos os munícipes, sendo
que o projeto trata daquilo que é pregado pela municipalidade e onde todos poderão
acessar de qualquer parte do mundo. Encerrou colocando que a transparência seria a
marca do governo municipal de Arroio do Tigre e pediu pela aprovação da matéria.
Como não houve mais colocações o projeto foi para a votação, onde foi aprovado por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O presidente convidou a vereadora
Viviane Redin Mergen para pronunciar-se. “Uma boa noite a todos, inicialmente
gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Marcos Pasa, cumprimentar os
demais colegas vereadores, hoje em especial o vereador Evaldir Dries e toda a
sua família que está presente conosco pra comemorar hoje o seu aniversario.
Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito municipal, Doutor Gilberto, a
primeira dama Ângela, a dona Vânia, nossa vice-prefeita e seu esposo Ricardo e
todas essas pessoas que estão hoje conosco aqui presente. Gostaríamos de ver
esta Casa mais vezes cheia e acredito que hoje é uma das primeiras vezes
depois da nossa inauguração que esta Casa lota, então seria importante assim
como cada um de vocês votou, independente se o vereador esteja eleito ou
não, acredito que vocês deveriam vir participar e ver como funciona e como é o
funcionamento da Casa pra depois durante o dia a dia poder cobrar o seu
vereador eleito ou também cobrar algo que vocês necessitam. Em nome da
bancada do PP eu gostaria de agradecer uma pessoa que esta presente hoje
com nos que é a Gabriela Stein que ela vem lá de Brasília, a Gabriela é uma
amiga nossa que nos ajuda muito quando a gente vai pra lá, ajuda nos
contatos, ela que trabalha no Ministério do Comércio Exterior em Brasília, então



ela tem vários contatos e nos ajuda também como nós fomos a primeira vez.
Somente o João Odilar tinha ido pra lá nós éramos marinheiros de primeira
viagem ela nos auxiliou em nossos contatos em Brasília. Gostaria também de
parabenizar a professora Laíze Kunz pelo belo trabalho de pesquisa que ela
desenvolveu com a melhor idade e preocupada também com as políticas
públicas com a terceira idade e algo que tu falastes hoje aqui que me
surpreendeu é que nos temos treze por cento de idosos em nosso município
isso pra mim me surpreendeu um pouco é bastante alto esse percentual e dize
que este processo de envelhecimento é natural, envelhecer com saúde e
qualidade de vida e o que todos nos queremos, e esse cinema pra terceira
idade eu acho que e algo que vai surpreender essa terceira idade, porque eu
fiquei pensando assim, o que mais é feito em nosso município pra as políticas
públicas dessa terceira idade alem dos encontros de terceira idade que eles tem
a gente ta pensando nesta terceira idade que nos temos em nosso
município,então é algo pra nós pensar. Hoje já que o prefeito municipal esta
aqui, e em vários momentos eu conversei com ele então eu pediria um
esclarecimento sobre este calçamento da Vila Progresso, que a última etapa foi
feito no inicio de dois mil e treze e que ainda falta ser concluído, Prefeito,
porque as pessoas nos cobram e várias vezes eu conversei com o senhor e me
parece que o senhor tem muito boa vontade na finalização deste calçamento,
eu não sei se é a empresa construtora que a prefeitura está tendo problema
com ela, mas eu acho que deve ser tomada uma providência pra nós dar
finalização a este calçamento que já há vários anos esta iniciado e não foi
concluído ainda. As pessoas perguntam para a gente, às vezes que
conversamos com o senhor e a gente diz pra elas que em breve estará sendo
concluído e elas ficam na expectativa dessa finalização e nos cobram. Ouvi
nesses últimos dias algo que eu não gostaria de ouvir mais, que a vereadora
não faz nada por nós, mas a gente conversou com o senhor e a gente espera
que isso seja resolvido, esse calçamento seja dado andamento e finalizado, que
já está bastante tempo iniciado, então era isso gostaria de agradecer a atenção
de todos e meu muito obrigado.” O Presidente convidou o vereador Delmar
Schanne para ocupar o espaço. “Senhor presidente, senhores vereadores, a quem
eu quero me dirigir em especial ao vereador Dries, que faz aniversario, ao Dries
desejar muita saúde e que o senhor continue sendo companheiro desta Casa,
esse amigo dos vereadores e sem sombra de duvidas um representante da
região do Sitio Alto e Coloninha que tem sido até o momento e que traz muita
alegria pra nós poder trabalhar contigo. Parabéns Dries de coração desse amigo



que te fala. Gostaria de cumprimentar nosso prefeito Doutor Gilberto, dona
Ângela, que bom que vocês estão ai, vice-prefeita Vânia e seu esposo Ricardo,
cumprimentar também o nosso amigo Frei, presidente do sindicato Alceu
Mergen e também gostaria de aproveitar o momento e fazê-lo com este dom
que deus me deus que é a fala parabenizar agora sim o patrão do CTG,
Francisco Bernardy, parabéns Francisco pela tua eleição, parabéns pela tua
festa de sábado e dizer que pode contar com esta Casa sim, esta Casa sim, ela
é amiga do CTG Pousada das Carretas assim como é amiga dos demais CTGs,
tenho certeza que você vai desenvolver um trabalho muito bom como tem feito
os demais patrões do CTG e não tenho duvida nenhuma pela tua competência
que tu tem vai toca e que deus te ajude a toca o CTG, gostaria também e eu
faço atendendo ao pedido do nosso amigo Tigrinho, cumprimentar também o
nosso amigo João Dalci, ex-prefeito e desejar os parabéns desta Casa, sou
sabedor também que o senhor está de aniversário hoje, meus parabéns dos
amigos desta Casa, com certeza das demais pessoas que aqui estão. Gostaria
de aproveitar também a oportunidade e fazê-lo nesta Tribuna, parabenizar a
todos os colonos e motoristas pela data de vinte e cinco de julho, vejo aqui o
presidente da comunidade de Linha Paleta, nosso amigo Nilton Mohr, sua
esposa, seu filho, parabéns Nilton pela festa do dia vinte, o Fest porco em
homenagem aos nossos colonos e motoristas. Festa esta que já vem sendo
exemplo a muito anos pela aquela comunidade, meus parabéns, leva um
abraço desta Casa, desses vereadores pra aquela comunidade. Gostaria
também vereador João Odilar que levasse o carinho, um abraço desses amigos
vereadores pela festa pela homenagem que a Coloninha fez dia vinte e cinco,
pelo desfile que fizeram em homenagem a esses lutadores, esses guerreiros,
aos colonos e motoristas do nosso município e também nosso amigo Prefeito,
nossa Vânia, nosso Presidente da Câmara, com certeza um abraço de todos que
vieram, que acompanharam o desfile no dia vinte e sete, da homenagem que
foi feita pela Administração pública e porque não dizer pelo legislativo também.
Prefeito, os colonos e motoristas, essa classe tão sofrida, mas tão importante
pra todos nos, então estão de parabéns, que a gente possa sempre contribuir
com essa classe tão sofrida. Gostaria de aproveitar este momento e passar o
andamento dos valores que conseguimos através das nossas emendas, dos
deputados Marcelo e Sérgio Moraes, os deputados defensores da fumicultura da
nossa região, gostaria de dizer a todos os vereadores e a comunidade que os
seiscentos e cinquenta mil reais que serão destinados a Linha Paleta, Sitio Baixo
e Vila Progresso estão em fase de alguns acertos através do nosso engenheiro



Gustavo Costa, alguns acertos no projeto, alguns acertos que terão que serem
feitos e com certeza esse ano ainda senhor prefeito faremos a licitação dessas
obras. Com muita alegria também eu digo que os quatrocentos mil reais
destinados a Linha Barrinha e ao Taquaral quando, hoje conversei com a Camila
e a mesma me disse que por poucos detalhes já estaremos contratando.
Prefeito já passamos da fase de empenho e estaremos contratando essa obra
tão sonhada principalmente na Linha Taquaral conversei hoje com seu Nilton
Haas ele disse que a dezesseis anos que este ginásio foi começado e se Deus
quiser nossa administração municipal, esta Casa legislativa farão a inauguração
deste obra tão sonhada, tão querida por aquela comunidade, então se Deus
quiser e ele assim o quer, e competência eu sei que nos temos e faremos
também esta licitação até o final do ano, porém prefeito também gostaria muito
de e é uma preocupação que eu tenho a vereadora Viviane também colocou
com as nossas empresas que fazem as nossas obras, é sabido por todos e não
precisamos esconder de ninguém que o problema esta sim nas empresas, sei
da boa vontade, sei do prefeito, sei da nossa vice-prefeita Vânia, assim como o
executivo, o legislativo, também tem trabalhado muito para que essas obras
realmente sejam concluídas, senhor prefeito, mas o problema nas nossas
empresas que ganharam a licitação esta sendo um problema, sei que é difícil
encontrarmos outras empresas pelos valores das obras, mas sei também da
competência de todos os vereadores, da competência dos secretários
municipais e sem soma de duvidas do prefeito e da nossa vice-prefeita, que nós
haveremos sim Viviane de acharmos uma saída, com  ajuda de todos porque
essas obras assim precisam a comunidade, precisa não tem só esta obra da
Progresso, como tem a Rua Dom Guilherme Muller, prefeito tem também os
ginásios de Linha cereja e Coloninha e assim por diante, Linha Ocidental e
também com muita alegria eu sei esses valores que estamos trazendo como
consegui com os Moraes, novecentos mil reais, como tem o valor do Tigrinho
com o Covatti, tem os valores que o senhor conseguiu a poucos dias, um
milhão e duzentos para o asfalto, prefeito, os demais vereadores, vereador
Marcos Pasa trabalhando, vereador Guegue procurando verba com Alceu
Moreira, João Odilar todo mundo trabalhando, todos estão empenhados para
trazer mais valores, então a gente já ta preocupado la na frente, que Deus
queira que nos conseguimos uma empresa que venha fazer essas obras sabido
também que a poucos dias foi licitado a escola nas proximidades da Cotriel,
uma obras de mais de um milhão. Prefeito então a gente com muita alegria faz
parte do governo, faz parte desta Casa legislativa com muita alegria, esses



valores tem vindo pra nós e nós temos que sim ver a utilização real destas
obras, portanto também salientar prefeito valores com este no desfile mostrou
diversos carros novos, patrolas novas, máquinas novas, esse é o empenho sim
da administração municipal, do prefeito, da vice-prefeita, dos vereadores, enfim
de toda comunidade, que possa vir melhoras e maiores serviços por esta
comunidade tão sofrida do nosso Arroio do Tigre, que sim mais que merecida o
celeiro do centro serra. Aproveito a oportunidade para desejar a todos uma boa
semana de trabalho e que fiquem com Deus, muito obrigado.” O presidente
convidou o vereador Ademir Jank para ocupar a Tribuna. “Primeiramente boa
noite a todos, quero cumprimentar o presidente da Casa, Marcos, em nome
dele os demais vereadores, em especial ao vereador Dries, que bom Dries e
uma oportunidade pode ser a única, você vereador, Casa cheia a sua família
aqui assistindo, nós e você como vereador e aniversariante do dia, isso você vai
levar pra sempre, isso vai ficar marcado na sua vida. Também quero agradecer
a presença do prefeito, Doutor Gilberto, dona Ângela, vice-prefeita Vânia,
esposo Ricardo, Frei Lírio, presidente do Sindicato, Alceu Mergen, presidente do
CTG, seu Bernardy, e dizer que foi uma das maiores festas que eu já tinha
participado no sábado. Quero dizer o que me trouxe aqui a usar a Tribuna a
gente às vezes pede coisas e se critica que não fazem, eu quero dizer, eu quero
agradecer a secretaria de obras em nome dela, a administração em especial a
vice-prefeita que esteve em frente ao Poder no mês de julho que ela só no
Taquaral que tinha, que tem oito bueiros que já haviam sido pedido a vários
anos pelo nosso colega Delmar Schanne, aonde que tem bueiros que entrava
dentro de casa de varias pessoas, que eu levei ela olhar eu quero dizer na
propriedade de Jair Raminelli, Vitélio Raminelli, Luiz Adelar Haas, Derli Cardoso,
Leonir Jahn e no secador de grãos que nos temos lá. Então a gente também
deve agradecer quando a gente pede, faz os pedidos e gente é atendido. Dizer
Dries para você vai ficar na história e quero desejar uma boa semana de
trabalho a todos e meu muito obrigado.” O presidente convidou o vereador
Evaldir Jacob Dries para pronunciar-se. “Primeiramente quero saudar o
presidente Marcos, em nome dele quero saudar os demais colegas vereadores,
os servidores desta Casa, nosso Assessor Jurídico Jacob, especialmente ao meu
estimado prefeito Doutor Gilberto, do meu partido, a sua esposa Dona Ângela,
primeira dama, a vice-prefeita Vânia, seu esposo Ricardo, que tem
acompanhando os trabalhos com ela, estou muito feliz pelo teu trabalho que tu
desempenhou Vânia, a imprensa escrita e falada, Frei Lírio e toda a comunidade
que nos assiste. Também o meu companheiro de pife que está de aniversario



hoje, o ex-prefeito João Dalci que se faz presente, obrigado pelo senhor
também estar aqui. Quero agradecer especialmente aos servidores desta Casa,
o Jerson, Rosemeri, Cláudia, Marli por tão bem que serviram este coquetel ai,
então o Jerson que ajudou a puxar os refrigerantes, ai então agradecimento do
fundo do meu coração. A minha família que se encontra presente, a minha
esposa Nilva, os meus filhos Eliseu, Elisandro, a minhas noras Deise, Denise, os
meus netinhos Thales, Raiane que são a minha vida, que esses netos, quem
tem neto sabe o que é, pode estar com baixo astral eles vem e falem com a
gente e a gente vira palhaço e começa a brincar com eles e tudo fica feliz de
novo, é assim Doutor Gilberto, os meus irmãos, cunhados, sobrinhos e a todo
pessoal da minha comunidade do Sitio Alto, Coloninha e Sitio Baixo, da cidade,
dos bairros e das vilas, o meu agradecimento, eu me encho de emoção, de
orgulho por hoje ver uma casa assim lotada, é sinal que o povo da gostando
dos vereadores senhor presidente, é CTG, é as comunidades, o que sempre
esta no nosso alcance nos sempre estamos colaborando com apoio
independente de sigla partidária, mas sempre estamos unidos, ninguém vota
contra uma comunidade. Quero agradecer também a presença do diretor de
obras, Paulinho em nome deles os demais secretários, em nome do presidente
de Linha Paleta, Nilton Mohr quero agradecer a comunidade pela linda festa do
colono e motorista e do porco na estufa e a entrega da premiação, parabéns
Nilton em teu nome estender parabéns a toda a comunidade de Linha Paleta.
Também em nome do presidente Dile quero agradecer também o seu João
Odilar que pegou uma gripe braba assando carne pra servir bem todo mundo
em Coloninha, pela linda festa. Odilar parabéns a comunidade São Cristovão da
Coloninha, parabéns pela linda festa como vocês receberam aquele povo com
muita humildade e carinho. Também quero agradecer em especial a
vice-prefeita Vânia que estava no comando e o secretario Mussum por tão bem
organizar a festa do colono e motorista e o gincaboi no parque Attilio Pasa e
quero dizer com todo respeito porque a família Pasa são mais que irmão, então
quando eu falo em Pasa eu tenho que dizer prefeito que eu fico muito
orgulhoso do senhor escolher tão bem um nome do parque de Prefeito Attilio
Pasa que tu passa por este interior ai as marcas dele estão por ai, então
parabéns Marcos pelo pai que tu teve e espero que você vai representar muito
bem o teu pai que eu me lembro se não me falha a memória dia dezesseis de
agosto agora ta fazendo nove anos que o prefeito Attilio Pasa nos deixou, eu
acompanhei todo o velório dele então eu sinto no fundo do coração o
sentimento que eu tinha que ele era um pai pra mim. Quero dar os parabéns



também o patrão aqui do CTG Francisco Bernardi pela patronagem do CTG,
pela linda festa de sábado a noite parabéns Bernardi que o que depender deste
nobre vereador pode contar comigo. Quero deixar meus sinceros parabéns aos
colonos e motoristas e principalmente meus parabéns para o povo, este povo
querido do município de Arroio do Tigre, meu muito obrigado.” Não tendo nada
mais a tratar, o Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia onze
de agosto, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.   


