
  

1387ª Sessão Ordinária 
 
Aos treze dias do mês de fevereiro 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 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 Bock, 
Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schafer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei 
Folmer. Convidou o Vereador Paulo Vanderlei Folmer para a leitura bíblica. 
Após a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, 
pois todos os Vereadores possuem cópias. Foi colocada em votação a Ata 
Milésima Tricentésima Octogésima Sexta que foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 
recebidas. Foi lido: Ofício 056/2017 convidando a Presidente desta Casa para 
programação de abertura do ano letivo no dia quatorze de fevereiro de dois mil 
e dezessete no Clube 25 de Julho. Em seguida foi lido o Ofício 076/2017 do 
Gabinete do Prefeito Municipal solicitando as dependências desta Colenda 
Casa Legislativa, para realização de Audiência Pública no dia treze de fevereiro 
de dois mil e dezessete às vinte horas. Também foi lido o Ofício 071/2017 do 
Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação em regime de 
urgência o Projeto de Lei n° 011/2017 que autoriza o Poder Executivo a 
conceder incentivo a empresa Winner Arroio do Tigre Calçados LTDA – ME. 
Também foi lido o Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal que encaminha 
para apreciação e votação em regime de urgência o Projeto de Lei n° 012/2017 
que da nova redação a Lei Municipal n° 2337/2013 que define a denominação, 
funções e funcionamento do COMDEPA. Após foi lido o Ofício 082/2017 do 
Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre que encaminha para 
apreciação e votação em regime de urgência Projeto de Lei n° 013/2017 que 
institui o Programa de Recuperação Fiscal no Município e da outras 
providências. Na Ordem do Dia da presente Sessão estavam os Projetos de 
Lei 011/2017, 012/2017, 013/2017. Em seguida a Presidente solicitou ao 
Diretor para fazer a leitura dos expediente e o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. O relator Leandro Timm emitiu parecer 
favorável assim como os demais membros da Comissão, Justiça e Redação. 
Entretanto, a Vereadora Madalena Pasa solicitou para que o Projeto de Lei nº 
011/2017 fosse alterado o Art. 4º retificando a Dotação Orçamentária e a 
substituição da palavra “física” por “jurídica” verificado equívoco de redação 
para então ser votado. A Presidente fazendo uso do Artigo 177 do Regimento 
Interno abriu espaço para o Secretário da Administração Altemar Rech que 
compareceu espontaneamente para prestar esclarecimentos e fazer 
sustentação oral na Tribuna dos Projetos da Ordem do Dia, também foi 
colocado em discussão os Projetos da pauta iniciando pelo Vereador Relator 



  

em seguida abriu espaço para o plenário. Foi concedido intervalo regimental 
por quinze minutos. Reiniciada a Sessão, a Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei 011/2017 que foi aprovado por oito votos a zero, com ressalva 
pela Vereadora Madalena Pasa com alteração do Artigo 4° já solicitado 
anteriormente. Em seguida colocou em votação o Projeto 012/2017 o qual foi 
aprovado por oito votos a zero. Por fim a Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei 013/2017 sendo aprovado por oito votos a zero. Abriu Espaço 
para as Explicações Pessoais. Convidou o Vereador Leandro Timm para seu 
pronunciamento. “Senhora Presidente, colegas Vereadores, imprensa escrita e 
falada, comunidade que nos assiste, que bom que vocês vieram para assistir 
nossa Sessão aqui na Câmara tanto para Audiência Pública que será logo 
depois da nossa Sessão. O que me traz aqui nesta Tribuna hoje é uma notícia 
que saiu ao meio dia na Radio Sobradinho ah, falando sobre a situação das 
estradas em Arroio do Tigre que causa preocupação e prejuízos aos usuários. 
Eu vou ler um trechinho rapidamente ah: O péssimo estado de conservação 
das estradas do interior de Arroio do Tigre tem causado descontentamento e 
danos aos usuários. Em algumas a situação é tão precária que os veículos 
trafegam somente em cima de pedras. A maior preocupação dos produtores é 
quanto ao escoamento da safra, onde caminhões precisam trafegar 
carregados. Alguns caminhoneiros, inclusive estariam se negando a fazer frete 
devido às condições estradas. Conforme um produtor de Sítio Alto, um 
caminhoneiro não quis levar uma carga de lenha, alegando que se caso 
cortasse um pneu, teria um prejuízo de mil e quinhentos reais, o que não 
compensaria o frete. Tamém diz logo abaixo aqui em entrevista ao Programa 
Enfoque da Rádio Sobradinho AM, na semana passada, o prefeito Marciano 
Ravanello admitiu o péssimo estado das estradas. Ele salientou que até 
mesmo o transporte escolar também deve passar por dificuldades no início 
desse ano. Ravanello disse ainda que o maquinário da prefeitura está em fase 
de manutenção, o que deve demandar ainda alguns dias ainda. Bom gente, eu 
acho já começou a perseguição política, nós estamos no governo há um mês e 
treze dias né. Todo mundo sabe da situação que o ex-prefeito deixou o nosso 
Município né, a situação das estradas, situação da saúde né, e eu estive logo 
quando assumimos juntamente com o Secretário Romildi, Romildo ah, fiz uma 
visita lá no parque para o estado que a administração passada deixou nosso 
maquinário, estado crítico, deplorável né, não da pra se admitir que na 
administração passada aonde que foram adquiridos através de emendas 
parlamentares quatro retroescavedeiras, duas patrolas novas, dois caminhão 
sem falar do nosso britador. Que ta ai parado mais de dois ou três anos, então 
por isso eu quero fazer um apelo ao Dries e ao Gilberto que são lá do Sítio que 
levam essa informação que assim que as máquinas do teu governo que deixou 
em estado precário máquinas novas estragadas. Ah, tinha máquina que 
andava só de ré, nunca vi coisa igual então quero que vocês levem pro Distrito 
de vocês assim que nós tiver com as máquinas em condições será feita não 



  

somente lá no Sítio mas em todo o interior de Arroio do Tigre que tão muito 
precárias né. E tamém agora essa semana que vem será licitado horas 
máquinas duas patrolas, duas esteiras para começamos, né a trabalhar. Eu 
acredito que duas ou três semanas esteja ai este maquinário, vai ta ai este 
maquinário que vai ser licitado e que nós podemos deixar nosso Município de 
Arroio do Tigre em plenas condições de trafegabilidade. Fica aqui o meu 
repúdio, né a esse morador do Sítio que nem o nome não disse, né, né fica o 
meu repúdio. E pelo menos quando vai a uma Rádio dizer pelo menos se 
identifique diga o nome. Nós estamos trabalhando com os pés no chão firmes, 
para todos temos condições de ir e vir às nossas estradas. Com certeza não 
vai ficar abandonado como ficou aqui em quatro anos, é isso meu boa noite e 
tenham todos uma boa audiência pública”. Em seguida a Presidente solicitou 
para o Vereador Francisco Bernardy fazer uso da palavra na 
Tribuna.”Cumprimento a Presidente da Casa, colegas, funcionários desta Casa 
Legislativa, imprensa, Secretários, Prefeito, Vice que estão presentes, 
comunidade em geral. Ah, o que me chamou atenção, conversei com o 
Secretário da Administração no Intervalo Regimental ah, que esta será a última 
anistia ah, colega Magui, a Senhora colocou muito bem, essa será a última 
anistia de juros e multa no decorrer destes quatro anos talvez assim 
sucessivamente. Não terão mais descontos de juros e multa, os contribuintes 
em atraso, a Senhora fez a colocação muito correta, né, mas para surpresa 
minha o Secretário da Administração já adiantou e já pediu que eu deixaste ah, 
a público que pro ano que vem os bons pagadores já terão bônus, já terão 
bônus, que isso ai a partir de janeiro de dois mil e dezoito, então terão sim 
desconto, sim quem ta sempre em dia com seus tributos. Parabenizo também 
ah, o Secretário Financeiro e Administração em geral pela organização 
financeira até porque vão receber os IPTU’s só no segundo semestre deste 
ano. Isso quer dizer que as receitas não entrarão no primeiro semestre 
normalmente, as receitas chegam agosto, setembro em diante ah, os 
municípios ficam sem recursos financeiros para então fazer seus trabalhos e 
colocarem a disposição para a comunidade e para os municípios o que é tão 
necessário. Parabéns por essa bela organização, nós vamos ter receita até dia 
trinta e um de dezembro a partir dos impostos ai dos contribuintes. Muito 
obrigado”. Não tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima 
Sessão Ordinária para o dia vinte de  fevereiro as 18:00 horas, segunda-feira e 
encerrou essa Sessão em nome de Deus.  


