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Nome: ARI ROSA PEIXOTO  
Formação: ENSINO FUNDAMENTAL 
Idade: 42 ANOS 
Partido: PP - PARTIDO PROGRESSISTA 
Município: Quevedos – RS  
 
JC - Há quanto tempo está no partido? 
VER. ARI – Desde que tirei o meu título. Na época c om 18 anos, hoje 
tenho 42 anos, portanto, faz 24 anos que faço parte  do mesmo partido.  
 
JC - Há quanto tempo o Senhor atua como Vereador em Quevedos? 
VER. ARI – Sou Vereador de primeira legislatura, po rtanto, sou Vereador 
há dois anos. 
 
JC - Qual foi sua votação na última eleição? 
.VER. ARI – Na última eleição fui eleito com 106 vo tos, dos quais me 
orgulho muito porque eu concorria pela primeira vez  e com vários 
candidatos. Por isso, considerei uma boa votação e mostrando que tenho 
muitos amigos no Município de Quevedos.  
 
JC - Como o Senhor vê a política em Quevedos? 
VER. ARI – A política de Quevedos já teve dias pior es. Depois da última 
eleição, perdemos na majoritária mas ficamos com a maioria na Câmara e 
por dois anos consecutivos não conseguimos acordo n a formação da 
Mesa e a mantivemos unipartidária. Hoje a situação é outra, conseguimos 
o pluripartidarismo e espero que seja o começo de u m relacionamento 
respeitoso. Acredito que dentre as coisas que contr ibuíram para que isso 
acontecesse foi o tipo de oposição que nossa Bancad a fez durante este 
tempo, agindo com firmeza determinação, mas acima d e tudo buscando 
união em todos os sentidos. 
 
JC - Durante a sua legislatura, o que o Senhor trouxe de melhorias para o 
município?  
VER. ARI – Durante estes dois anos fiz várias indic ações, pedidos de 
providências. Busquei sempre que pude participar de  cursos para trazer 
orientações procurando aprofundar meus conhecimento s. Também tive a 
oportunidade de iniciar as negociações para aquisiç ão dos terrenos e que 
foram adquiridos para construirmos o prédio da Câma ra. Também votei a 
favor de muitos projetos que vieram de encontro dos  interesses do 
Município de Quevedos, dentre eles a liberação da v erba para a 
construção da ponte do Passo do Mudo. 
 
JC - Como o Senhor pretende desempenhar seu papel de Presidente do Poder 
Legislativo? 
VER. ARI – Da mesma forma que estou aqui há dois an os, sempre 
buscando o entendimento entre as Bancadas, porém, c om muito mais 
responsabilidades e compromisso, com a mesma humild ade que sempre 
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tivemos. Pretendo dar continuidade ao trabalho dos Ex-Presidentes e 
tenho como objetivo principal darmos início a const rução do prédio da 
Câmara Municipal já que os muros de contensão no te rreno já foram 
iniciados pelo Ver. Valderi Pereira – Presidente do  exercício de 2006. 
Também não abrimos mão da transparência na nossa ad ministração, 
respeitando as leis e seguindo à risca o nosso Regi mento Interno.  
 
JC - Como é o relacionamento entre os Vereadores da Câmara Municipal de 
Quevedos? 
VER. ARI – O relacionamento entre alguns Vereadores  de Quevedos não é 
dos melhores, mas acredito que como já falei anteri ormente, 
conseguimos formar uma Mesa Diretora pluripartidári a tivemos um 
grande avanço em direção ao entendimento. Espero qu e cada vez menos 
sejam trazidos para o Plenário, problemas particula res dos Vereadores ou 
alheios aos interesses do povo de Quevedos .  
 
Mensagem:  
  Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Jornal C idadão por ter 
me concedido essa entrevista. Também agradecer aos meus colegas 
Vereadores que sempre me incentivaram e pela confia nça depositada em 
mim na eleição da Mesa Diretora para o exercício de  2007, pois fui eleito 
junto com meus companheiros por unanimidade.  
  A mensagem que eu gostaria de deixar ao povo Quev edense é de 
otimismo e esperança e que, se Deus quiser, princip almente a nós, “os 
políticos”, tenhamos cada vez mais consideração e r espeito pelas 
pessoas que confiaram em nós . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


