1395ª Sessão Ordinária
Aos nove dias do mês de maio 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 todos os presentes para entoarem 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. O Vereador Leandro Timm 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 Tricentésima
Nonagésima Quarta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou ao
Diretor que efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n°
194/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre encaminhando o
Projeto de Lei n° 034/2017. Após foi lido o Ofício 198/2017 do Gabinete do Prefeito
Municipal de Arroio do Tigre encaminhando o Projeto de Lei n° 035/2017. Em seguida
foi lido o Ofício n° 211/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre
encaminhando os Projetos de Lei n° 036/2017, 037/2017 e 038/2017. Após foi lido o
Ofício 209/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre convidando a
Presidente e os demais vereadores para participarem da capacitação sob o tema
“Trabalho Infantil” que será realizado no dia 17 de maio de 2017 no Clube 25 de Julho.
Por fim foi lido o Ofício Sem Número da Comunidade Luterana de Linha Ocidental
convidando os vereadores para participarem de sua festa no dia 14 de maio. Na
Ordem do Dia estavam as Indicações nº 008/2017 e 009/2017. Projeto de Lei n°
034/2017, 035/2017, 036/2017, 037/2017 e 038/2017. Foi feita a leitura da Indicação
008/2017 de autoria do Vereador Adão Francisco Böck, solicitando que através da
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, através do Setor de
Engenharia seja efetuado o traçado da Rua Balduíno Peiter, que liga a Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil com a Linha Limberger, na largura correta,
pois sem a largura correta da mesma a CORSAN não fará a ligação de água, pois irá
beneficiar várias famílias que ali desejam residir. Em seguida foi lida a Indicação
009/2017 de autoria do vereador Evaldir Jacob Dries, solicitando que seja efetuado o
recolhimento de lixo semanal ou quinzenal no Distrito de Sítio Alto, motivado devido a
grande demanda na localidade. Conforme determina o Regimento Interno no Art. 143
será encaminhado ao Executivo Municipal conforme determinação da Presidente.
Após solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 034/2017 com a seguinte ementa:
Institui o Regulamento de Saúde e Segurança do Trabalho – RSST, dos servidores
públicos municipais de Arroio do Tigre – RS, e dá outras providências. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiram 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.
Em seguida solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 035/2017 com a seguinte
ementa: Autoriza os titulares dos cargos que menciona, a dirigir veículo do município.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei
emitiram 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. Adiante solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 036/2017 com a
seguinte ementa: Concede revisão geral e aumento real dos vencimentos aos
servidores, e dos proventos de aposentadorias e pensões, com base no artigo 37
inciso X da Constituição Federal e dá outras providências. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiram 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 037/2017 com a seguinte ementa:
Altera o valor do auxílio alimentação aos servidores municipais e dá outras
providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto
de Lei emitiram 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. Em seguida solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei
038/2017 com a seguinte ementa: Concede reajuste no piso salarial aos professores
da rede municipal, com base no artigo 37, inciso X da Constituição Federal, e Lei
Federal n° 11738/2008, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça
e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiram 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 as alunas da Escola de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme
Konrad, Laura Dalmolin e Mariele da Rosa Gherke para fazerem o uso da Tribuna
Livre com o assunto: Funcionamento da Coopervino. Inicialmente cumprimentaram a
Presidente, os demais Vereadores e a população em geral. Relataram que a
Cooperativa foi fundada no dia 13 de julho de 2015. Inicialmente o objeto de
aprendizado foi a bananeira, não sendo possível pois não encontraram clima e solo
adequado na região. Então partiram para o projeto do amendoim pois sentiu-se a falta
do produto nas datas comemorativas e os produtos industrializados com preços muito
elevados. Narram que a Cooperativa tem um caderno de receitas a base do
amendoim, camisa e banner feitos de forma cooperativista. Como atividade,
confeccionaram puff’s de garrafa pet que foram doados ao Hospital Beneficente Santa
Rosa de Lima. Relataram que recebem auxílio da Sicredi que apóia o referido projeto,
onde pretendem abrir uma poupança. Por fim agradeceram a todos que se
mobilizaram para tudo acontecer da melhor forma possível e deixaram uma
mensagem dizendo: pois é preciso plantar a semente da educação para colher os
frutos da cidadania. Após a Presidente convidou o Senhor José Francisco Telöken

para fazer o uso da Tribuna Livre com o tema: Por que Olimpíadas Rurais?
Primeiramente cumprimentou a Presidente, demais vereadores e comunidade. Relata
que em 1979 foi quando já trabalhava na EMATER foi convidado pra trabalhar com
juventude e que o mesmo se dispôs. Depois de ter recebido treinamento criou um
grupos de jovens chamados 4S sendo o primeiro no Sítio Alto. Em seguida foi criado
outro grupo na Linha São Luis tendo como primeiro desafio para os grupos o aumento
da produção de milho. Não satisfeitos, em 1981 queriam algo mais. Então foi marcado
para agosto de 1983 o 1º Encontro de Jovens em Arroio do Tigre com participação de
sete grupos de jovens, com duração de um dia e a noite baile. Há estudos pela Emater
de que as Olimpíadas Rurais de Arroio do Tigre pode ser o maior encontro de jovens
rurais do Brasil. Em seguida foi criado o Conselho Municipal de Juventude Rural que
teve como o primeiro presidente o Senhor Romildo Seibert. Mais tarde foi mudado
definitivamente o nome do evento para Olimpíadas Rurais em substituição ao termo
Encontro de Jovens. Salientou a importância da Subvenção Social concedida a 35ª
Olimpíada Rural pela Câmara de Vereadores e agradeceu o alto valor concedido. Mais
tarde o evento começou a ser realizado no Ginásio Tigrão e também foi criado a
AJURATI. Emocionou-se e citou que muitos casamentos se deram função das
Olimpíadas Rurais. Por fim agradeceu o espaço concedido. Foi concedido Intervalo
Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
034/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após colocou o Projeto de Lei n°
035/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Adiante colocou em votação o Projeto
de Lei nº 036/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após colocou em votação o
Projeto de Lei n° 037/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim colocou em
votação o Projeto de Lei nº 038/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Em
seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos os
Vereadores: Gilberto Abel Schäfer, Adão Francisco Böck, Paulo Vanderlei Folmer,
Francisco Bernardy, Leandro Timm e Viviane Redin Mergen para usar a Tribuna. A
Presidente convidou o Vereador Gilberto Abel Schäfer para fazer o uso da tribuna.
“Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, imprensa e povo que
nos assiste. Vou parabenizar a Rádio Gazeta por organizar a festa dos vinte anos do
Programa Agenda Regional no último dia trinta de abril aqui no nosso Arroio do Tigre.
Parabéns Deputado Adolfo Brito, parabéns direção da Rádio e aos funcionários. Nós
arroiotigrense sentimos felizes por nosso município ser escolhido para festejar essa
data tão importante que foi um sucesso, parabéns. Também quero parabenizar a
AJURATI por organizar a 35ª Olimpíadas Rurais que foi um grande sucesso, talvez a
maior dos últimos anos. Na pessoa do Tiago, Presidente da Ajurati quero dar os
parabéns a Emater, ao Sindicato e aos dezesseis presidentes das juventudes que
souberam organizar seus grupos e trazer para esse grande evento com disciplina e
espírito de luta. Agora eu quero agradecer o Prefeito Marciano, vice Vanderlei,
Secretário Romildo por recuperar as estradas da comunidade Anjo da Guarda que
ficaram boas. Quando se faz um bom trabalho a gente recebe só elogios, assim que

nós temos que continuar. Também quero agradecer um pedido meu que era pra
recuperar a estrada de Linha Faceira, onde já iniciaram os trabalhos, onde eu recebi
críticas que aquela comunidade não era necessário de fazer essas melhorias, pois eu
discordo disso, pois existe grande, bastante moradores naquela comunidade, são
dezenove moradas onde existe cinquenta e duas pessoas e dessas cinquenta e duas
quinze são alunos que caminhavam de três a quatro quilômetros para chegar na
estrada pra poder ir na aula para aprender. Então Prefeito Marciano e Secretário
Romildo estão preocupados com os mais humildes, por ser uma comunidade humilde
tem que ter uma estrada, um acesso favorável para circular e vender seus produtos.
Uma boa noite para vocês e uma boa semana de trabalho”. A Presidente convidou o
Vereador Adão Francisco Böck para fazer o uso da tribuna. “Senhora Presidente,
demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, a imprensa, ao secretários e
também de um modo especial as professoras da Escola de Linha São Roque
juntamente com as suas alunas. Quero inicialmente falar sobre a Indicação a qual fui
procurado para fazer sob a abertura do traçado da rua Balduíno Peiter, a que sai da
Evangélica na João Drachler devido ao grande número ai de pessoas que adquiriram
terreno nessa área e a Corsan não faz a ligação de água sem antes ser traçada a rua,
então a gente pede em nome desses moradores para que assim que pudesse a
secretaria de Indústria, Comércio e Turismo a engenharia e aqui também através do
Secretário Romildo fosse executada essa obra porque já tem construção ali e tem
mais gente querendo construir ali mas dependem muito é da água, então essa
indicação que eu fiz e também parabenizar Ajurati, ao Tiago, ao Telöken, Telöken se
emocionou aqui mas a gente sabe, a gente que sempre viveu aqui em Arroio do Tigre,
acompanhou as Olimpíadas sabe que sempre ta junto acompanhando Telöken,
parabéns pelo teu trabalho inicial e também parabéns para todas as juventudes que
aqui se apresentaram em alto nível assim a gente tem que parabenizar a grande
campeã a de Vila Progresso e também deixar um abraço muito especial a cada
candidata que concorreu a rainha porque esse ano foi difícil, as dezesseis candidatas
tinham condição de ganhar e infelizmente só ganha uma, a rainha né, então em nome
da rainha cumprimentar todas as outras candidatas que muito bem representaram
suas juventudes e também eu não poderia deixar de fazer um agradecimento muito
especial ao CTG Pousada das Carretas pela belíssima apresentação junto com o
professor Jorge da abertura das Olímpiadas, foi uma apresentação realmente de se
emocionar e a gente tem que aqui reconhecer o trabalho do professor de dança
porque muito esse professor já vem fazendo aqui por nós e nosso município junto as
escolas, junto ai com o CTG, buscando a cultura novamente aqui para o nosso
município. Por isso eu tenho que dar os parabéns ao professor Jorge a toda equipe do
CTG que se apresentou lá, aquele dia que foi uma apresentação digna de abertura de
Olimpíadas. E também não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento ao Jornal
Gazeta da Serra que completou trinta e três anos também no mês de abril e a Rádio
Gazeta com trinta anos e sendo que só em Sobradinho e aqui no nosso município eles

tem trinta e nove funcionários né, e a gente quer deixar aqui um agradecimento muito
especial aos cinco funcionários que trabalham aqui em nosso município, parabéns,
hoje está aqui representado pelo Vini, parabéns pela Gazeta pelo seu aniversário e
meu muito obrigado. A Presidente convidou o Vereador Paulo Vanderlei Folmer para
se pronunciar. “Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessora
jurídica, funcionários desta Casa, diretores, a imprensa, Vini, Rádio Gazeta, Rádio
Sobradinho ai a Elenita, Cléber Moura aqui a Geração, muito bem o trabalho de vocês
ai na divulgação dos nossos eventos dentro do Arroio do Tigre. Quero cumprimentar
também o Seu Francisco Telöken o Senhor quase fez nós chorar, a gente forte e daí
nós não choramos mas a gente se sente emocionado juntamente com o senhor. Ao
ex-vereador Ademir Jank, Gegui meu amigo companheiro ai que bom que tu ta aqui, tu
teve quatro anos de mandato e foi Presidente da Câmara, venha mais vezes nesta
Casa. Seu Romildo Seibert, Secretário de Obras, ao Secretário da Agricultura
Fernando, quero parabenizar aqui a diretoria da Ajurati, ao Presidente Tiago Bertolo
ao Joel Konrad, sua diretoria, a todos que se empenharam ai, pela grande evento,
tenho certeza Telöken que eles vão, pessoas vão investigar e vão analisar que é um
evento maior do município como tu falaste, vai ser o evento maior do Brasil. Já é o
evento maior do Rio Grande, a todas as juventude desse município, as entidades, as
juventudes que formam a Ajurati, meus parabéns, a qual também faço parte da
juventude Amor e Amizade, sou atleta, minha esposa e meus filhos, a gente se
emociona. Parabenizar a todos da Ajurati. A 35ª Olimpíada Rural no ano de dois mil e
dezessete acho foi a maior, foi sucesso. Sexta-feira dia vinte e oito passado do mês de
maio agora fomos eu e o Francisco Bernardy, colega vereador juntamente com o
Prefeito Marciano fomos lá em Candelária participar do protesto da PEC 287 ficamos a
tarde toda lá acompanhando juntamente com o presidente do sindicato de Arroio do
Tigre que é um dos coordenadores daquele evento, foi muito proveitoso bastante
pessoas aderiram. Tava, fizemos nossa reivindicação lá, acho que foi de muita valia.
Também parabenizar as alunas da Escola, da Cooperativa Coopervino que muito bem
explanaram as suas, seus trabalhos e objetivos ali, parabéns que eu também senti
uma emoção que nós temos a Cooperdieckel e eu tenho um dos meus guri que faz
parte, é presidente lá da Cooperdieckel a gente ta sempre no meio incentivando.
Então parabéns a eles e também de antemão parabenizo a Escola Cooperdieckel que
também nós estamos desenvolvendo um trabalho lá, desejar assim também parabéns
ao Francisco Telöken, você foi o fundador desde os tempos do início das Olimpíadas e
assim ó, a tua emoção ela passou em todos nós, que eu em oitenta e um oitenta e
dois, oitenta e três que tu falaste o maior evento a gente já tava ali, eu tinha doze
anos, então a gente passa um filme na nossa cabeça então parabenizar realmente
Francisco, que isso aqui é emoção e dizer que no ano que vem como os
patrocinadores com os grupos de comunicações aqui da nossa região nós temos
certeza que nós não vamos deixar diminuir vai sempre crescer mais nossas
Olimpíadas, e quero Parabenizar o Secretário de Obras o Seu Romildo, ao diretor de

Obras Sidinei Schmidt e sua equipe que estão trabalhando lá no Lagoãozinho,
Taboãozinho, já passaram por Coloninha, muito bom o trabalho, é um trabalho
diferenciado mesmo como disse o nosso colega vereador Dries, ta muito bom o
trabalho, parabenizar também o pessoal da equipe do Sidinei que trabalha lá, o Altemir
Limberger, Hilário de Oliveira, caçamba, retro, pessoal que trabalha nas moto
niveladora seu Nilton Schneider e seu filho Emiliano Schneider. Então aquela equipe lá
ta trabalhando muito bem, cem por cento seu Romildo, parabéns, tomara que aqueles
colonos deixam fazer a estrada no padrão que o nosso pessoal merece, tem muitos
colono ai não deixando tirar cerca da beira da estrada ali e não passa ceifa e muito
menos outros veículos ali, então desejar uma boa semana de trabalho a todos, seria
isso”. A Presidente convidou o vereador Francisco Bernardy para fazer o seu
pronunciamento. “Senhora Presidente, imprensa, colegas, diretor desta Casa,
assessora jurídica, secretários, ao ex-colega, o Guegui, obrigado pela presença, né,
ao presidente dos funcionários públicos, também está presente, Chico, interessante
tua presença todas as sessões. Fazer um pequeno relato ser bem breve também que
só dizer pra vocês que no último dia vinte e oito a gente teve também naquele
manifesto em Candelária da PEC 287, acompanhado com o Prefeito, colega Paulo
que a nossa presidente tava em Porto Alegre com alguns afazeres e eu fui representar
então a todos aqui e aonde me deram a oportunidade da palavra que lá tinha, foi
estimado mais de duas mil pessoas mas eu falo em mil e quinhentas pessoas, e nos
deram oportunidade da palavra onde então foi lido aquela moção de repúdio que a
gente fez aqui e onde todos nós unanimemente concordamos dessa moção e todos
deram a oportunidade, foi o que a nossa Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre
registrou naquele manifesto. A Gazeta, parabenizar a Gazeta então pelo belo
programa do Giro Regional pela bela festa, também agradecer a imprensa em geral, a
escrita que também na última tribuna que eu usei aqui que eu pedi para fazer a
divulgação do roteiro, né, do recolhimento do lixo. Acredito que alguma coisa já vem
aos poucos a gente vai sentindo que vai mudando, então talvez até no dia-a-dia um
fala, conversa com outro, é um meio de comunicação com que a gente acaba
chegando até a um denominador comum até no contexto final. Parabenizar também
pelo belo evento, 35ª Olimpíada vai ficar muito repetitivo, redundante mas eu vou ser
bem sucinto. Tantan, tua emoção que contagiou nós hoje ai, eu também tenho um
sonho que eu já quando era patrão do CTG de desenvolver, de construir, de edificar o
Centro Multiuso no nosso Parque Municipal de Eventos, que nada mais é que uma
obra com oito mil trezentos e trinta metros quadrados de área coberta, onde podemos
colocar ai a disposição da Ajurati e de toda região um local coberto para fazermos
também talvez ampliarmos um esporte né, fazer bocha na areia, fazer vôlei na areia,
futsal na areia, com chuva, sem chuva se nós um dia conseguirmos como eu já pedi lá
em Brasília, protocolei lá uma solicitação desta verba que é uma verba bastante
grande, se nós tiver algum dia, Deus queira, Chico de nós ainda de te brindar com
mais esse espaço ai para nós podermos ampliar o nosso esporte, a nossa cultura e o

nosso lazer. Dizer também aqui parabéns a Ajurati que no dia vinte e oito também a
Ajurati preocupada com a 287, esteve lá em Candelária com a faixa, se fez presente lá
também junto com o sindicato rural também com esse manifesto. Então gente na
reunião do CTG, Adão foi bem colocado o que você falou, já tinha agendado aqui
como ex-patrão e como ainda membro da patronagem, esse trabalho vem sendo
desenvolvido lá dentro do CTG a anos, todos os patrões que lá passam e hoje nós
estamos lá acredito já com cinquenta pares desde as crianças né, até os adolescentes
lá, os adultos que a gente diz lá, mas são adolescentes e o trabalho do professor ele
na verdade ele brilha, é um trabalho bonito dentro da cultura, da tradição e eu deixo
aqui também o registro, né, das tuas palavras e vou aproveitar também deixar
registrado aqui a bela abertura que aquela entidade fez. A Coopervino agradecer
também que compareceram que eu deixei um convite lá aqueles dias que foi eleita a
nova diretoria e dizer pra, que o sistema cooperativo ele é um segmento de pai pra
filho, é muito interessante eu não vou tornar-me muito extenso, tive conversando, me
deram oportunidade de lá no dia e deixar também um registro ai que essas crianças
tão no caminho certo, que continue e também se precisarem poderão se valer que
esta Casa puder apoiar a gente vai apoiar a todos os colégio que trabalham com
sistema cooperativo. A todos então uma boa semana de trabalho. Obrigado”. A
Presidente convidou o vereador Leandro Timm para fazer o seu pronunciamento.
“Senhora Presidente, demais colegas, imprensa escrita e falada, Secretário Romildo,
Fernando, que fazem um excelente trabalho nas suas secretarias apesar das
dificuldades que todos nós estamos enfrentando, diretores, professores da escola da
Linha São Roque aonde que tivemos antes as meninas falando da Coopervino, a
sessão passada no começo também tivemos as meninas falando sobre a produção de
abelha, o quanto é importante, parabéns pra vocês, parabéns pelo trabalho que vocês
vem apresentando ai pra comunidade. Não poderia também de dar uma saudação a
meu ex-colega, Ademir Jank, o Guegui, quatro anos se passado junto aqui Guegui, né,
o senhor foi Presidente desta Casa aqui em dois mil e quinze, né, então o senhor
sempre vai ser bem vindo que o senhor aqui já dirigiu esta Casa, né, no período de
dois mil e quinze até o finalzinho, no começo de dois mil e dezesseis. Seja bem vindo,
o senhor, dizer pra ti que o senhor prestou um grande serviço também e quando
vereador pra toda comunidade Arroio Tigrense, queria também falar dessa indicação
do Adão, Adão, também é minha preocupação, também fui procurado pelos
moradores ali daquela rua Balduino Peiter na qual eu tenho também uma emenda de
calçamento que falta fazer entorno de quarenta a quarenta e cinco metros de
calçamento até em direção ao cemitério, né, estive também falando com o Flamir
sexta-feira então que logo logo eles vão terminar aquele pedacinho que falta né, tive
hoje a preocupação também que eu fui procurado final de semana na semana
passada por moradores ali que tão se instalando ali naquela rua a preocupação deles
que a Corsan não consegue chegar para colocar os canos, não que ela coloca hoje os
canos e amanhã tem que arrancar porque a estrada não ta feita, então vou levar ao

conhecimento do Prefeito Marciano, tive hoje ai ele não estava, né, o Seceretário
Romildo já está ai já está ciente de que tem que fazer aquilo ali, então é muito valido
essa tua indicação, né, é preocupação minha também porque várias pessoas já me
procuraram ali daquela região. Falar um pouquinho também dos vinte anos da Agenda
Regional do Deputado Brito, nós tivemos dia trinta uma belíssima festa, tivemos jogos
de futebol, de vôlei, de bocha, inclusive o Gilberto foi vice-campeão da bocha, ele e o
marido da nossa Presidente ai, ta loco hein Dries, que fase nós andemo né, tchê? Não
tem fundamento, então parabenizar a Agenda Vini, pelo aniversário também de vocês,
parabéns continue sendo essa Rádio ai que leva, que transmite todos os anseios da
população, também Elenita que o Adão já mencionou na Sessão passada pelo
aniversário, né, dizer que vocês são muito importante para nós e para nossa
comunidade aqui. Preciso também fazer um agradecimento especial Tantan, cara tu
vem aqui faz todo mundo chorar, isso não pode mais, pelo amor de Deus homem,
dizer que na Sessão passada eu já tinha mencionado o nome do Tantan que foi um
dos pioneiros né, do começo dessas Olimpíadas e a gente passando essa 35ª, vai ali
na abertura, depois tu vai ali na escolha das soberanas ali a gente se emociona
porque é muita gente, tu já pensou se isso não tivesse aqui Tantan? O que essa
gurizada iria fazer? Já pensou? Então meus parabéns a você pela iniciativa e deixar
os parabéns também pro Tiago, né, porque o tempo ajudou, um tempo quente, ano
passado pra quem teve lá presente nós tinha abertura a zero grau e hoje um tempo
maravilhoso desse ai e essa Olimpíadas, né, então parabéns ao Tiago, parabéns aos
outros presidentes que antecederam ele né, e que continue assim, né, e sempre que
precisar qualquer apoio, qualquer coisa aqui da Câmara nós aqui da Câmara se
colocamos a disposição deles. Quero Parabenizar também o diretor Flamir que na
última sexta-feira foi pavimentado então, Dries aquelas ruas ali do parque, né, o
asfalto prontinho, juntamente com a linha Limberger, projeto esse do Prefeito Gilberto,
anterior né, então foi concluído as três ruas do parque e a nossa entrada aqui pra
quem passa aqui na Limberger na entrada de Sobradinho para cá também já ta
pavimentada, né, só falta então fazer a pintura agora então do meio e da, o DAER
exige, né, então e dizer também que essa obra vai sair entorno de trezentos e noventa
e cinco a quatrocentos mil reais né do município, é dinheiro livre né, mas que ta ai, é
mais uma obra né, que foi concluída e hoje estive ai tentando falar com o Flamir, ele
estava em Porto Alegre resolvendo umas pendências de outras obras, então a
Administração Municipal ta correndo atrás para que sejam todos bem atendidos, e pra
finalizar Romildo, dar os parabéns pra ti, tive hoje lá no Anjo da Guarda, as estradas
em perfeitas condições, a gente sabe que tem lugares que a gente não chegou ainda
mas pedir mais uma vez paciência para a população que com certeza as máquinas
chegarão lá, né, aonde o senhor passou todo mundo ta elogiando o trabalho teu e dos
funcionários do senhor, do diretor e os funcionários, então assim, né nosso município
ta de parabéns, nossas estradas já tão em plenas condições de trafegabilidade, então
tenham todos uma boa semana”. A Presidente passou os trabalhos ao vice-presidente

Francisco Bernardy para usar a tribuna. “Quero cumprimentar os meus colegas
vereadores, aos que restaram ainda nessa sessão, gostaria de cumprimentar a todos
em especial o ex-vereador Ademir que está de volta nessa Casa hoje como ouvinte,
né, parabéns, esperamos que mais vezes você venha a esta Casa e como você pode
ver a sessão continua a mesma, com muitas discussões como a quatro anos atrás
quando tu participava. Cumprimentar então o Pedro, vai ter um belo trabalho pela
frente, tu viu? Polêmico o projeto, então com certeza os vereadores que tem alguma
dúvida em relação ao projeto com certeza pode procurar o Pedro na Prefeitura que
com certeza ele vai explicar, né, e darão andamento a esse projeto que foi aprovado
hoje que institui o Regulamento de Saúde e Segurança do Trabalho que é tão
importante então pros nossos servidores. Cumprimentar os Secretários presentes,
muito obrigado pela participação de vocês, que venham em toda segunda-feira,
principalmente o secretário Romildo onde a maioria das indicações e questionamentos
de repente vão se dar em relação as estradas, nossas estradas do interior e te
parabenizar ao mesmo tempo pelo trabalho que vem realizando, você como secretário
com toda a sua equipe da Secretaria de Obras, parabéns, a gente está vendo o
resultado, demorou um pouco para começar e não por falta de vontade tua, mas por
falta de máquinas mesmo, a gente vê que agora o trabalho iniciou e está num
andamento muito rápido, espero que a minha estrada seja arrumada essa semana
também, ao Secretário da Agricultura, o Fernando que até em dia de feriado, né,
Fernando? Fez reuniões e está também muito empenhando para que a Secretaria da
Agricultura onde nós em Arroio do Tigre temos uma agricultura muito forte, né, que
cresça cada vez mais. Cumprimentar as professoras, a professora Raquel, a
professora Rose e a Luciane, passem para as meninas lá que vieram aqui fazer essa
explanação, a nossa satisfação em ter vocês que já vieram outras vezes nessa
câmara usar essa excelente ferramenta que nós temos, que é a tribuna livre, todas as
segundas-feiras, a primeira segunda-feira do mês. Precisamos fazer um trabalho de
repente ah, pra outras escolas também virem mostrar o que é realizado, as
cooperativas que tem, os projetos que são desenvolvidos nas escolas, né, então é
aqui, né, o Telöken vem aqui falar e deixa a gente um tanto quanto tocada porque eu
tenho uma história muito grande na Ajurati, dede os meus doze, treze anos e eu acho
que ele trouxe essa foto aqui que passou pra me gozar, não sei o que aconteceu mas
a gente que vive Olimpíada a muitos anos a gente entende de repente não é a mesma
sensação pra quem é da cidade e não participa, mas pra nós que participamos,
participar de uma abertura igual aconteceu na quarta-feira é bastante emocionante e
eu posso dizer que na quarta-feira eu estive de um lado diferente, participando sim da
mesa das autoridades, mas eu já estive do lado das juventudes, já estive na
arquibancada então a gente tem noção é, de todos os passos que a gente passou e
por ter isso muito forte hoje tenho meus filhos participando, a gente se emociona
porque é uma história muito bonita, tudo iniciou lá nos 4S, saber, sentir, servir e saúde,
né Telöken? Então isso pra nós é muito forte, isso foi se trabalhando ano a ano, e

chegamos a 35ª edição e como eu falava na abertura da Olimpíada, a anos atrás,
quatro, cinco anos atrás a gente tinha muito medo que isso fosse acabar por nós ver
que os municípios vizinhos, as Olimpíadas diminuíam a cada ano, diminuíam grupos
então a gente achava que isso ia afetar nós também, mas graças a Deus nós temos
muitos jovens no interior e muitos jovens que permanecem no interior ainda por esse
fato de existir ainda a Olimpíada Rural, muitos até vem trabalhar para a cidade mas
retornam para o interior, né, moram lá, pensando também em poder participar e isso
significa a união em primeiro lugar, as amizades né, porque Olimpíada não é só uma
competição mas acima de tudo essa integração que existe entre os grupos de jovens.
Participamos também então do coquetel aqui na Câmara de Vereadores, cedendo a
Câmara pra Ajurati. As meninas estava muito bonitas, muito preparadas mas
precisamos então parabenizar a rainha que foi a Maira Stein que foi da juventude
Unida de Linha Paleta, as princesas Graziela Raminelli da Cristo Rei, a Gabriela Kroth
da juventude Decolores de Lomba Alta e a simpatia Jéssica Rauber da Unidos Pela
Igualdade, então essas são as meninas que vão representar durante esse ano então a
Ajurati e deixar a todos vocês uma boa semana, né, desejar que todos tenham uma
ótima semana de trabalho. Boa noite”. O vice-presidente repassou os trabalhos a
presidente. Não tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima Sessão
Ordinária para o dia quinze de maio as 18:00 horas, segunda-feira e encerrou essa
Sessão em nome de Deus.

