
  

1405ª Sessão Ordinária 
 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 Presidente convidou o vereador Paulo Vanderlei Folmer para efetuar 

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 Quadringentésima Quarta que foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das 

correspondências recebidas. Foi lido: Ofício Circular n° 026/2017 do Grupo de 

Danças Guardiões do Pago juntamente com a Escola de ensino Fundamental 

Ervirno Alberto Guilherme Konrad de Linha São Roque, convidando para 

participar do 8º Encontro de Artes e Tradição de Arroio do Tigre que realizar-

se-á no dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezessete na Sede do CTG 

Pousada das Carretas. Em seguida foi lido o convite da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Jacob Dickel de Coloninha convidando para participarem 

da 6ª Ecoojovem a realizar-se no dia trinta e um de agosto no Salão Católico 

da comunidade. Após foi lido o Ofício 337/2017 do Gabinete do Prefeito 

Municipal encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 

065/2017 que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de 

142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais). Após, foi lido o 

Ofício 346/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para 

apreciação e votação os Projetos de Lei n° 062/2017, que regulamenta a 

concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e dá 

outras providências. Projeto de Lei n° 066/2017 que dispõe sobre a criação de 

junta médica para avaliar atestados médicos, com o período de afastamento 

superior a 1 (um) dia, no âmbito do serviço público municipal, e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 067/2017 que regulamenta a concessão de 

diárias no âmbito do município de Arroio do Tigre e dá outras providências. 

Projeto de Lei n° 068/2017 que autoriza o Poder Executivo, na cobrança 

Extrajudicial nas dívidas tributárias e não tributárias, inscritas em dívida ativa, a 

atualização em cadastros informativos os créditos da Fazenda Municipal 



  

vencidos a mais de um ano e dá outras providências. Após, foi lido o Ofício 

355/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e 

votação os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei n° 069/2017 que autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 274.800,00 

(duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais). Projeto de Lei n° 070/2017 

que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021 e dá outras 

providências. Por fim, foi lido o Ofício 357/2017 do Gabinete do Prefeito 

Municipal encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 

071/2017 que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de R$ 

232.199,62 (duzentos e trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e 

sessenta e dois centavos). Na Ordem do dia estavam: Indicação n° 015/2017, 

Projetos de Lei n° 065/2017, 068/2017, 069/2017 e 071/2017. Em seguida a 

Presidente solicitou para fazer a leitura da Indicação n° 015/2017 da vereadora 

Madalena Pasa solicitando que após a tramitação regimental, seja 

encaminhada cópia ao Executivo Municipal, indicando que dentro das 

possibilidades, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por 

intermédio do Departamento de Trânsito que seja estudada a possibilidade de 

instalação de redutores de velocidade nas ruas: Willy Heringer, Francisco 

Goetemms, João Drachler e Getúlio Vargas. Justificou a indicação pelos 

inúmeros pedidos dos morados das ruas supracitadas. Conforme determina o 

Regimento interno, no Artigo 143, a Presidente determinou que a mesma fosse 

encaminhada ao Executivo. Após solicitou ao Diretor para fazer a leitura do 

Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei n° 065/2017. 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. Em seguida, solicitou 

ao Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 068/2017. A Comissão de 

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

favorável tendo como relator o vereador Leandro Timm. Após solicitou ao 

Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 069/2017. 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. Por fim, a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a leitura do 

Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei n° 071/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável tendo como relator o 

vereador Gilberto Abel Schäfer. A presidente colocou o referido projeto em 

discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. A Presidente 

concedeu Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 065/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. 

Após, colocou em votação o Projeto de Lei n° 068/2017 que foi aprovado por 

oito votos à zero. Em seguida colocou em votação o Projeto de Lei n° 069/2017 

que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim, colocou em votação o Projeto 

de Lei n° 071/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Em seguida abriu 

Espaço para as Explicações Pessoais, onde a vereadora Madalena Pasa 

estava inscrita. A Presidente convidou a Vereadora Madalena Pasa para fazer 

uso da Tribuna. “Senhora Presidente, nobres colegas, imprensa e comunidade, 

funcionários da Casa e comunidade presente. Eu venho aqui justificar o meu 

pedido de redutor de velocidade porque foi um pedido feito de moradores 

nessas ruas onde os nossos condutores, nossos motoristas não tão se atendo 

a velocidade que deve ser usada dentro da cidade. Já fiz outras indicações e 

até o momento não consegui nada que fosse realizado, então eu gostaria que 

pensassem um pouco mais pois elas vem para melhorar e auxiliar a 

comunidade e os munícipes, que se pudesse ter uma resposta em cima das 

indicações feitas gostaria de” A Presidente solicitou um aparte que foi 

concedido. “Em relação a isso, que a gente já conversou com o Prefeito e ele 

nos disse que estará nos próximos dias, agora acho que em questão de um 

mês sendo instalado na Getúlio Vargas lá, no asfalto onde aconteceu esse 

último acidente também com morte então eles estarão investido um valor né, 

bem, um valor de sete mil e quinhentos reais em redutores de velocidade e 

com certeza ele já olhou esse pedido informalmente, esse Pedido de Indicação 

e ele disse, na medida do possível com certeza as outras ruas também estarão 

sendo beneficiadas porque a gente sabe da necessidade, Madalena”. A 

Vereadora Madalena prosseguiu. “Assim, o que eu quero dizer, no ano 

passado foi até dito em termos pejorativos, sei lá, seria a cidade dos quebra-

molas, nossa cidade, pois que seja de quebra-molas e não de vidas e crianças 

que estão atravessando a rua ali pra serem atropeladas. Quero solicitar 

também aos colegas aqui em cima dessas, retorno de dinheiro ao município, 

que através de parceria com a Câmara, com o Executivo, com Cacisat, 



  

comércio que não pertence a Cacisat, com proprietários de bens e imóveis, 

proprietários de casas, que juntos todos sentassem e vissem uma maneira ou 

até comprassem câmeras pra botar na entrada da cidade e nas ruas, porque a 

maneira que ta indo, as coisas assim de assaltos, coisa como aconteceu hoje 

nos Correios de Sobradinho que a gente possa ter uma visualização e o nosso 

contingente é pouco, né Francisco? E terei essa semana uma audiência 

também com o Tenente Coronel, pra pedir mais brigadianos pra nós e que eu 

acredito que a própria Brigada não se negaria de deixar lá na Brigada o centro 

de observação das câmeras”. O vereador Francisco Bernardy pediu um aparte 

que foi concedido. “Assim oh, até me decepcionou, acredito até que aquelas 

câmeras que estavam vindo ai, na parceria estado, município estado e união, 

pelo que eu to sabendo acho que já não vem mais, lamentável, então parece 

que ta vindo viaturas no lugar das câmeras, mas não adianta nós ter viaturas 

se não tem material humano para trabalho, né, Madalena, a senhora ta correta 

na colocação e assim, que a senhora logre êxito com o Coronel Reis que ele 

olhe com bons olhos para o nosso município, uma vez que ele já foi 

comandante da nossa região e sabe das nossas necessidades aqui, obrigado”. 

A vereadora Madalena prosseguiu. “Então, eu acho que já que não vem essas 

câmeras, de repente mais uma economia desta Casa, juntamente com o 

Executivo, eu jogo que a Cacisat também participa, moradores que já tem suas 

casas, aí que tão, também colaborarão com esse projeto. Eu queria também 

deixar aqui, fazer uma denúncia que chegou aos meus ouvidos, que o 

município, nós pagamos, nós porque os munícipes através dos seus impostos, 

pagam aluguel para fábricas, e as fábricas elas tem que ter um número mínimo 

de funcionários para obter essas regalias, então que se tivesse alguém que 

pudesse verificar, porque nós estamos pagando um aluguel de uma fábrica, de 

um ateliê que está apenas com cinco funcionários e que os demais 

funcionários entraram na justiça porque não receberam seus dividendos, então 

eu gostaria que desse uma verificada se realmente ta acontecendo isso, e é 

isso que eu tinha pra colocar. Muito Obrigado”.  Não tendo mais nada a tratar a 

Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e oito de 

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

Deus.  


