
  

1400ª Sessão Ordinária 
 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 Böck, 

Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schäfer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei 

Folmer. A Vereadora Mara Simone Seibert 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 Nona que foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 

recebidas. Foi lido: Ofício 094/2017 da Secretaria Municipal da Administração e 

Secretaria da Educação em resposta ao Ofício S/N encaminhado pelo 

Vereador Adão Francisco Böck e pela Vereadora Madalena Pasa, se 

colocando a disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários, em relação ao solicitado. Ofício 260/2017 do Gabinete do Prefeito 

Municipal de Arroio do Tigre encaminhando para apreciação e votação o 

Projeto de Lei n° 052/2017. Ofício 263/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal 

de Arroio do Tigre encaminhando para apreciação e votação os Projetos de Lei 

n° 053/2017 e 054/2017. Na Ordem do Dia estavam os Projetos de Lei n° 

053/2017 e 054/2017. O Projeto de Lei n° 053/2017 que autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 221.881,21 (duzentos 

e vinte um mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos). A Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu 

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 054/2017 

com a seguinte ementa: Autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano 

Plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e abrir crédito especial no 

montante de R$ 243.881,08 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta 

e um reais e oito centavos). A Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

após analisar o Projeto de Lei emitiu 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. Foi concedido Intervalo 

Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em votação o Projeto 



  

de Lei nº 053/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após colocou em 

votação o Projeto de Lei n° 054/2017 que também foi aprovado por oito votos à 

zero. Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde estava 

inscrito o Vereador Francisco Bernardy, e, em seguida a Presidente convidou o 

vereador para usar a Tribuna. “Senhora Presidente, colegas, serventuários 

desta Casa, Secretário, imprensa escrita e falada, os demais que nos assistem. 

No último dia vinte e dois, na quinta-feira da semana passada, estivemos em 

uma Comitiva em uma Audiência com a Secretaria da Segurança Pública em 

Porto Alegre levando a nossa preocupação com Arroio do Tigre e também a 

região quanto a segurança dos nossos municípios. Estivemos também lá com o 

Major Ivens e o Assessor do Secretário de Segurança Pública que naquela 

ocasião ele estava dando atenção na 4ª Marcha dos Vereadores, aliás dos 

Vereadores da 4ª Colônia que até nos chamou atenção, a gente até teve 

alguns minutos lá no Plenarinho que já é pela décima sexta vez consecutiva, 

décimo sexto ano que eles estão fazendo esta marcha, eu até sugiro que a 

gente né, nossa Presidente que faz parte da Diretoria da Associação dos 

Vereadores do Centro Serra que daqui a pouco a gente também implante e 

participe desse projeto, desse plano ai da marcha, até porque a gente 

consegue marcar uma audiência com todos, praticamente todos os Secretários 

do Estado, que a gente pode levar todas questões, dúvidas pra serem 

esclarecidas, tanto na área da agricultura, da saúde, da segurança, assim 

como o César Schirmer, nosso Secretário tava dando uma palestra sobre a 

Segurança Pública e que no momento também estava explanando a 

implantação da vigilância de câmeras ai na nossa região. Então é muito 

interessante e eu acredito que a gente vai fazer todo esse trabalho em conjunto 

ai no Centro Serra para quem sabe no próximo ano ainda, talvez esse ano, 

acho que a gente não consegue mais agendar, nós também começarmos a 

fazer esse encontrão lá com os nossos Secretários do Estado para termos uma 

sincronia maior com o nosso município e as Secretarias do Estado. Então 

recebemos lá também uma apresentação de índices de ocorrências, por parte 

do Felipe que é o assessor, primeiro assessor do nosso Secretário de 

Segurança e que também foram meio surpreendentes os índices que o homem 

continha lá. Então foi aberto espaço para todos que tavam representando lá 

daqui do Arroio do Tigre, tava o Paulo Folmer, a Viviane e o Gilberto que nos 

acompanharam. Então os índices foram surpreendentes e que no final quando 

a Presidente da Casa me passou a palavra pra mim eu contestei 

veementemente porque na verdade ele chegou a nos dizer que os índices de 



  

ocorrência no Arroio do Tigre teriam baixados e eu contestei e já falei pra ele o 

porquê. Esses índices não aparecem nas estatísticas pela falta de policiais é o 

que nos levou até Porto Alegre nessa audiência e quando a pessoa é vítima, 

até de arrombamento ou seja lá furto ou outra situação, acaba ligando no cento 

e noventa e infelizmente ou felizmente a gente só tem um lá, infelizmente ele 

atende o telefone e solicita que essa vítima provavelmente compareça até essa 

unidade de policiamento para fazer o BO onde acaba então não se dirigindo 

até lá ou as vezes até tem pessoas que se constrangem né, ou não tem o 

tempo mínimo necessário também e acaba esses índices não entrando nas 

estatísticas do estado.E depois quando ele ainda achou que ele estaria com a 

razão que eu tive que falar pra ele que eu já tenho uns bons anos de 

experiência em segurança pública foi onde na verdade também ele se moldou 

na situação. Na verdade assim, o que foi para encerrar lá na Secretaria de 

Segurança Pública com o pessoal da Brigada Militar nada mais nós pedimos 

que no mínimo nos mandassem trinta policiais militares dessa turma que esta 

se formando agora para final de julho, para nossa CRPO do Vale do Rio Pardo, 

que seria Santa Cruz do Sul que com certeza no contato efetuado lá com o 

Major, Coronel Reis, com certeza ele vai olhar com bons olhos para nossa 

região aqui e vai nos repassar alguns policiais que nós estamos com carência 

aqui. Até quando eu questionei com o Major lá, perguntei quantos policiais 

militares tem no Arroio do Tigre ele foi sincero, têm oito, ai eu falei pra ele: Tem 

oito? Tem uma na Operação Canarinho aqui bem próximo, no Presídio Central,  

o outro esta no curso, nós temos uma gestante, nós temos um de férias e nós 

temos dois ai que estão prontos para se aposentar, com tempo sobrando e 

dentre um deles pro ano que vem a compulsória como a gente fala no 

vocabulário policial a idade pega e obrigatoriamente ele tem que abrir espaço, 

então ficariam dois, então assim, eu clareei bem a situação nossa lá e eu 

acredito que a gente vai ser beneficiado, então já na parte da tarde a gente 

teve Audiência lá com o Chefe da Polícia Civil, o Delegado Emerson Wendt 

que também nos mostrou índices até bem parecidos coma situação e ele 

também está bem preocupado com a nossa região e principalmente com Arroio 

do Tigre, porque Arroio do Tigre está com só três policiais civis, um deles está 

em licença e diz ele que com certeza agora quando se formar em novembro, ta 

se formando duzentos e vinte e cinco policiais civis ele diz ele assim, depende 

como vai ser a situação da previdência também né, porque se a previdência, se 

o projeto passar em Brasília provavelmente vai dar uma chuva de 

aposentadorias e quem sabe diz ele assim vou ter que suprir outros municípios 



  

que ficarão talvez pior que Arroio do Tigre, mas Arroio do Tigre está dentro dos 

municípios beneficiados ai com policiais civis que diz ele que conhece muito 

bem a região, se identifica muito bem por aqui e quem sabe na primeira 

oportunidade, esses dias ele até passou por ai mas ele quer fazer uma visita 

pra nós ai então. Então gente assim, a preocupação ta desenhada, nossa 

bandeira foi levantada para a segurança pública pela Associação dos 

Vereadores do Centro Serra, por nós aqui do Arroio do Tigre né, e estamos 

dando andamento nisso ai, então esperamos que a gente logre êxito, essa 

preocupação não é só dos vereadores, é da comunidade, da sociedade como 

um todo, muito obrigado” A Presidente solicitou um aparte que foi concedido. 

“Então como o Bernardy estava falando né, nós estivemos lá, essa Audiência 

foi marcada pela ACVSERRA, né, Associação das Câmaras de Vereadores do 

Centro Serra e nós tivemos uma reunião a poucos dias em Sobradinho onde 

participaram todas as Câmaras de Vereadores, ou Presidente ou um 

representante das Câmaras. Pra vocês terem noção na Audiência da Semana 

passada teve apenas três Câmaras de Vereadores presentes, foi a de Cerro 

Branco, a de Arroio do Tigre e de Sobradinho, então na verdade a ACVSERRA 

foi, ela existe com o objetivo da gente se unir com os vereadores para tentar 

conseguir as coisas, porque a gente unido mais municípios é mais fácil, mas a 

gente sente muito pelos outros municípios não estarem presentes né, não 

estarem comprando né essa briga né como a gente diz entre aspas né, porque 

vai ser beneficio para os nossos municípios ou por que de repente que 

delegacia de polícia é só em Arroio do Tigre ou Sobradinho, estão meio 

descansados né, mas eu acho que na medida do possível quando os 

vereadores puderem participar quando tiver a próxima reunião da ACVSERRA 

a gente vai comunicar a todos os vereadores né, pra ter possibilidade de nós 

irmos participar e debater os assuntos pertinentes e a gente como o Delegado 

Emerson, ele se colocou a disposição da Associação das Câmaras de 

Vereadores para vir a Arroio do Tigre, a Sobradinho ou a qualquer um dos 

municípios participantes pra nós fazer uma grande reunião né, e colocar os 

dados que nem sempre o que a gente tem no município é os dados que tem lá 

como a gente viu lá pela parte da manhã na Secretaria da Segurança né, que 

os dados até a Presidente da Câmara de Sobradinho a Max ficou um pouco 

indignada, se alterou um pouco por que ela disse que isso não é a nossa 

realidade, não tem como, a nossa realidade é que ta acontecendo muitos 

furtos, muita coisa que não ta sendo levado a conhecimento deles, não ta 

sendo registrado, nós temos o exemplo aqui, nos últimos dias nós tivemos a 



  

casa da Secretaria da Saúde arrombada né, de repente ela não tenha feito 

certo, não registrou né, então acredito que as pessoas tem que registrar pra 

isso ser computado lá pra eles, porque pra eles não aparece, a nossa realidade 

então é diferente, então eles olhos com os olhos de lá só que nós temos uma 

realidade totalmente diferente aqui, então foi isso que foi bem debatido na parte 

da manhã, agradeço o Bernardy que nos acompanhou também que tenha 

conhecimento né, como vários anos trabalhou já na questão de segurança, 

então tem um conhecimento e eles tem um vocabulário totalmente diferente, de 

repente eu não saberia me expressar então, quando foi a nossa vez de falar eu 

passei a palavra pra ele né, que conseguiu se expressar muito bem e colocar a 

nossa necessidade, então foi importante, nós fomos em quatro vereadores e 

também já pedi desculpas que a gente não conseguiu participar da, isso, da 

Conferência da Assistência Social do município mas tivemos vereadores 

presentes, né, a Mara e a Madalena estavam né, então estávamos 

representados também. Então é isso, muito obrigado pelo aparte”. O Vereador 

retomou a fala. “Obrigado pela colaboração Viviane, dizer para vocês todo uma 

boa semana de trabalho e até uma próxima oportunidade”. Não tendo mais 

nada a tratar a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia três 

de julho as 18:00 horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de 

Deus.  


