1399ª Sessão Ordinária
Aos dezenove 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. O Vereador Adão Francisco Böck 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 Oitava que foi aprovada por unanimidade. Em
seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências
recebidas. Foi lido: Ofício 249/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio
do Tigre encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n°
048/2017. Ofício 254/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre
encaminhando para apreciação e votação os Projetos de Lei n° 049/2017 e
Projeto de Lei n° 050/2017. Na Ordem do Dia estavam os Projetos de Lei n°
047/2017, 048/2017, 049/2017 e 050/2017. O Projeto de Lei n° 047/2017 que
institui a Patrulha Agrícola Municipal, vinculada a Secretaria da Agricultura e
Meio Ambiente do município de Arroio do Tigre, e dá outras providências. 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 048/2017 com a seguinte ementa: Altera a Lei Municipal n° 1969, de 05 de
agosto de 2009, que institui o “Sistema de Sobreaviso” no Serviço Público
Municipal e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e
Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável em razão do
maior quórum de aprovação. Foram favoráveis o Relator Leandro Timm, Vicepresidente Paulo Vanderlei Folmer bem como o Primeiro Membro Gilberto Abel
Schäfer. Emitiram parecer desfavorável o Segundo Membro Evaldir Jacob
Dries e o Terceiro Membro Madalena Pasa. 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 049/2017 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$ 38.490,44

(trinta e oito mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro 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 050/2017 com a seguinte ementa: Autoriza a contratação de profissional
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. 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 047/2017 que foi aprovado
por oito votos à zero. Após colocou em votação o Projeto de Lei n° 048/2017
que foi aprovado por cinco votos à três, sendo votos contrários dos Vereadores
Madalena Pasa, Adão Francisco Böck e Evaldir Jacob Dries. Após colocou em
votação o Projeto de Lei n° 049/2017 que foi aprovado por oito votos à zero.
Por fim, colocou em votação o Projeto de Lei n° 050/2017 que foi aprovado por
oito votos à zero. Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais,
onde estavam inscritos os Vereadores Madalena Pasa, Evaldir Jacob Dries,
Paulo Vanderlei Folmer, Leandro Timm e Francisco Bernardy. A Presidente
convidou a Vereadora Madalena Pasa para fazer seu pronunciamento.
“Senhora Presidente, caros colegas, imprensa, Secretário. Eu venho hoje na
tribuna pra solicitar que seja renovada as placas de identificação das ruas na
cidade, pois praticamente quase todas elas estão sem identificação, e nós
precisamos facilitar para que as pessoas vem de fora e até os entregadores, né
que possam se situar melhor. Por exemplo, o que aconteceu na semana que
passou, nós estávamos, estamos ainda com carteiro novo e o mesmo
encontrava-se meio perdido e não encontrava as ruas. Eu acho que quase
todas elas não tem mais as plaquinhas e isso não é muito caro, é plaquinha de
madeira, colocar o número da rua, eu vou fazer esse pedido também por uma
Indicação pra Sessão da semana que vem, vou esperando que eu consigo
alguma coisa, porque até agora não recebi nem resposta das demais
indicações que eu fiz até agora, então eu vou pedir que pelos menos diga se
dá pra fazer, se tem condições de fazer, uma resposta sim ou não, por favor.
Muito Obrigada”. A Presidente convidou o Vereador Evaldir Jacob Dries para
fazer o uso da Tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores,
vereadoras, servidores desta Casa, a imprensa escrita e falada, Secretário

Fernando e pessoal que nos assiste. Eu venho aqui fazer uns pedido, o
primeiro é da Escola Vitalino Muniz, que foi construído uma escola nova,
moderna na administração Giberto e Vânia e ficou os retoque para terminar e a
administração atual, agora ta terminando o que tava faltando, então é assim em
uma as vezes numa administração começa e outra termina. E falando com a
Presidente da escola, ah, Angélica Muniz, que é Presidente da Escola Vitalino
Muniz, me fez um pedido que ela tem o pátio, que todas as escolas tem, é
fechado. Não, a Presidente da escola, sim, é do CPM, é, e ela me fez um
pedido que o pátio é aberto e tem muitos carro que desce ali em alta
velocidade e antes que aconteça um acidente grave, pedir a administração que
olhe com bons olhos, não é um custo elevado, que conseguisse fechar o pátio
daquela escola a gente ficaria muito feliz e ah, a diretoria da escola agradece
também se for atendido esse pedido. Também queria fazer um pedido ao
Prefeito Marciano e ao Secretário de Obras o Seu Romildo, do Tigrinho
também que é ali do governo, que tão britando umas quantas ruas e que nem
vai ser reformado aquele posto com pintura, o Tigrinho sabe, ali em frente a
Escola Carlos Kipper, pessoal me pediu que tem muita circulação de pessoas,
pedestres ali que vão ao Mercado Compre Bem, até são funcionário lá e da
Cotriel e é um trechinho pequeno ali, até tinha um vazamento da caixa de água
ali e da um barro, uma terra vermelha ali, se pudesse colocar qualquer
pouquinho de brita ali o pessoal agradecia, porque eles vão a pé ali até muitos
ah, que tão a pé tem que fazer a volta lá por baixo em dia de chuva porque só
olhando ali para ver, é pouca coisa o barral que tem ali. O Outro meu pedido é
quanto a falta de médico no Sítio Alto, Coloninha e Taboãozinho, que é uma
população carente, nosso Distrito e o médico Cubano faz mais de vinte dias
que foi embora e a população ta sem médico. Então tem pessoas idosas, vem
cobrar da gente, o Gilberto, vereador Gilberto sabe, também cobrem dele,
então nós queria uma resposta do Executivo, da Secretária da Saúde pra gente
comunicar o pessoal lá quando vai voltar a ter médico lá, que o pessoal é
acostumado ali, o médico ali duas vezes por semana e agora não tem, então
as pessoas idosas tem que deslocar para Arroio do Tigre, vir no postão as
vezes enfrentar uma fila pra ser atendido. Então peço ao Prefeito Marciano que
olhe com bons olhos para a nossa comunidade lá e menos avisar o Tigrinho
que é ali do governo para entrar em contato coma gente ao menos comunicar a
população lá quando vai ter médico de novo. Era isso ai, meu muito obrigado,
uma boa semana de trabalho a todos”. A Presidente convidou o Vereador
Paulo Vanderlei Folmer para fazer uso da Tribuna. “Senhora Presidente,

demais vereadores, colegas, funcionários, Assessora Jurídica, imprensa escrita
e falada, rádio e jornal, Radio Sobradinho, Rádio Gazeta, Rádio Geração que
nos assiste, Secretário Fernando se faz presente, Presidente do Sindicato dos
Funcionários, Senhor Zeno e demais pessoas que nos assistem. Queria dizer
que o assunto que me traz a tribuna hoje é uma ideia que nós, agradecer a
Presidente da Câmara que já deu okay para essa ideia que hoje eu vou lançar
aqui, a ideia é assim, lá em dois mil e três teve um vereador Mirim, Vereador
por um dia, então a gente ta renascendo essa ideia aqui juntamente com a
Administração, Secretaria de Educação. Esse evento é um evento para nós
buscar nossos jovens que já com dezesseis anos tão votando e o que eles
assistem nas televisões ai que ligam na suas casas vocês todos sabem, o
negócio lá em Brasília ta difícil e nós temos que começar por aqui pelo nosso
Município, nós somos políticos sérios, vamos levar essa política séria para
nossos jovens. Através do Vereador Mirim, vereador por um dia, eu sugiro que
seja a cada início de mandato, que nós pudesse fazer e colher nossos sete
distrito a ideia é convidar a Escola Estadual mais a Estadual da Progresso
fecha os nove vereadores, Senhora Presidente, ai a mesa diretora. E fazer um
evento grandioso aqui que lá pra mês de outubro nós estamos ideiando a data
conversando ainda com a Secretaria da Educação e fazer um evento para que
nós possamos ter esse auditório aqui cheio e quem sabe lá no futuro esses
vereadores mirins que a escola vão nos trazer aqui seja um de nós que poderá
estar aqui no futuro, políticos sérios, e é através dos nossos filhos, nossos
jovens ai que nós podemos pensar, eu até sempre brinco que se trazem
nossas escolas para a Festicarp, a Feira do Peixe, Secretário Fernando,
haveria de ter um calendário que nossos alunos pudessem vir visitar a Câmara
de Vereadores, a Prefeitura Municipal dos dias atuais, pra eles verem o que
que é, o que se faz no dia de hoje na nossa Prefeitura, na nossa Câmara de
Vereadores. É muito bom e muito bonito homenagear e lembrar nossos
passados que antecederam nosso município de Arroio do Tigre mas é uma
ideia que eu to lançando hoje, além do Vereador Mirim, Vereador por um dia,
se nós tivesse uma data, uma vez por ano para trazer nossas escolas, visitar,
nossos alunos fazer pergunta aqui pros funcionários, pros vereadores aqui e
também lá na Prefeitura e ai como eu disse isso vai ficar marcado lá pra
outubro, perto do dia da criança esse evento aqui, tenho certeza que vai ser um
sucesso, como a mesa diretora já nos apoiou, eu acho eu os nove vereador
vão apoiar também. Falar um pouquinho das estradas que apesar de todas
essas tempestades, o esforço ta sendo muito grande pelo Executivo, Prefeito

Marciano, Secretários de Obras, Agricultura, os demais da Educação, hoje a
aula retornou no seu ritmo normal e dizer que o esforço é muito grande da
Administração para melhorar as estradas, apesar do mau tempo, dizer aqui
também que tenho a alegria de ter meu sobrinho Erick Folmer aqui, estuda na
Escola Técnica Agrícola Bom Pastor lá em Nova Petrópolis, ta nos visitando ai
que bom Erick que os jovens vem visitar a Câmara de Vereadores, amanhã tu
ta voltando pra lá, bons estudos. Era isso pessoal, desejar uma boa semana de
trabalho a todos”. A Presidente convidou o Vereador Leandro Timm para se
pronunciar. “Senhora Presidente, demais colegas, comunidade, imprensa
escrita e falada. Primeiro assunto que me traz a tribuna aqui hoje, na última
sexta-feira acompanhado do Vice-prefeito Vanderlei Hermes à convite do
Deputado Adolfo Brito tivemos nos deslocando até o município de Novos
Cabrais aonde que lá foi inaugurado pode-se dizer então aquela, aquele
pontilhão, ponte, pontilhão, e também o trevo de acesso novo feito ali em
Novos Cabrais, né, aonde que teve a presença desse nosso Governador José
Ivo Sartori, Deputao Edson Brumm, Deputado Adolfo Brito, nosso deputado
Federal da Bancada do PP Luiz Carlos Heinze e também o Secretário Pedro
Westphalen. O porquê dessa ida até os Novos Cabrais? Aonde que nós
tivemos ligeiramente uma conversa, eu e o Vice-prefeito Vanderlei juntamente
com o Deputado Brito com o Secretário Pedro Westphalen para que desse uma
atenção pra nossa RS-481 e a 400. A gente é sabedor que as máquinas do
estado estão terminando o município de Novos Cabrais até Cerro Branco, né,
terminando ali o Pedro Westphalen não nos garantiu cem por cento mas vai dar
prioridade a 481 e a 400, que todos vocês sabem que passa por ali, ela já ta
ah, agora semana passada eles tiveram um tapa buraco, mas com certeza na
próxima chuva que dará essas tapeação irão embora e ficarão aqueles buracos
no asfalto, então, a nossa ida minha e do Vice-prefeito foi exclusivamente de
nos ter, ficamo uma meia hora, uma hora, almoçamos com o Secretário Pedro
Westphalen para que ele desse uma atenção especial pra nós aqui em cima,
né, que o asfalto aqui já se encontra em péssimas condições. A respeito, Dries
do, da falta de médico do Sítio, tava junto antes, eu liguei para a Secretária
Veridiana, né, aonde a Veridiana contatou com o Ministério da Saúde, né, vale
a pena ressaltar que esse médico Cubano que estava lá saiu de férias e
provavelmente não retornará pelas indicações que a gente tem, né, então a
nossa Secretária Veridiana já está em contato com o Ministério da Saúde,
através do Governo Federal dos Mais Médicos aonde que está situado esse
médico lá no Sítio, Coloninha pra atender bem essa população e segundo a

Veridiana, né, com certeza na outra semana, mais tardar no começo do mês
terá um médico a disposição que a população tanto merece lá, né. Vale
também ressaltar que aquela população ficou desamparada dois anos, né
Dries, devido a reforma do Posto de Saúde, né, então a gente tem que ter um
pouquinho de paciência também, ele saiu de férias, infelizmente não teve
ninguém pra suprir, a gente sabe das dificuldades que são os nossos médicos
aqui da cidade né, mas em contato com a Veridiana, nossa Secretária então,
ela nos garantiu né, que mais tardar na semana que vem ou no início do mês
será colocado um médico pra atender tão bem aquela população que tanto
mercê do Sítio e Coloninha. Também quero deixar um recado aqui do Marciano
que ele se colocou a disposição de todos os vereadores, Dries, Madalena,
Adão, de qualquer coisa que precisar a porta do Gabinete dele estará sempre
aberta, né, pra conversar com vocês, dialogar, ver o que precisa, ver o que que
a gente pode fazer para ajudar, a gente sabe que o município se encontra em
uma situação difícil, o Estado e o País então nem se fala, né. Demais seria
isso, desejar uma ótima semana e um abraço a todos”. A Presidente convidou
o Vereador Francisco Bernardy para usar a tribuna. “Senhora Presidente,
colegas, serventuários desta Casa, imprensa escrita e falada, Secretário, muito
nos honra também o representante dos funcionários públicos, sempre se faz
presente ai. Madalena, a respeito do que a Senhora colocou ai a pouco, com a
nobre colega sobre as placas de sinalização, pelo que me consta está sendo
ativado o Conselho Municipal de Trânsito, acredito que em breve a gente vai
ter uma resposta já mas, a colocação da senhora é valida, interessante. Dizer
pra vocês que no último dia cinco de abril, por decreto nº 2975/2017 o Prefeito
Municipal então, criou a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil no âmbito do
Município de Arroio do Tigre, conforme decreto consta aqui com seus treze
artigos. Ele nomeou também, através de Portaria, ele nomeou os membros,
que esses membros segundo a Portaria eles devem ter um representante do,
um representando do Poder Judiciário, da Policia Civil, da Brigada Militar, da
Prefeitura também deve ter dois, da Secretaria de Obras e Viação e da
Administração. Então aqui quero deixar bem claro o meu agradecimento ai pela
confiança depositada pela nomeação minha como coordenador da Defesa Civil
do nosso município. Nomeou também o representante da Polícia Civil Júlio
César Pinto Vilanova, o Seu da Brigada Militar o Sargento Mário Bernarde, da
Secretaria da Administração Altemar Rech, de Obras e Viação Valdir Pappis, e
tem mais um nome que vai ser acrescentado ainda, temos também os
representantes da Sociedade Civil Gustavo Benck, o Paulo Foletto, Artêmio

Paulo Drachler e o Antônio César Somavilla e o Fabiano Konrad. Então dizer
que a gente já se reuniu uma vez ai nas tratativas de fazer com que a nossa
Defesa Civil no município também se faça presente no decorrer do nosso
mandato. Estamos também já preocupados em adquirir algum material de
emergência que se por ventura tiver algum desastre climático que a gente não
seja digamos assim, pego desprevenido. Então existe um pequeno recurso ai
que a gente vai colocar algumas telhas em um depósito, algumas bobinas de
lonas e alguns rolos de corda que quando dá essas catástrofes climáticas uma
lona já é bem vinda”. A Vereadora Madalena Pasa pediu um Aparte que foi
concedido. “Tu falou ai, pessoas da Sociedade Civil mas são todos funcionários
da prefeitura. Mas o Fabiano. Artêmio é da Prefeitura sim senhor. Obrigado”. O
Vereador Francisco Bernardy retomou. “Também quero deixar aqui um registro
do último dia quinze de junho na localidade de Linha Rocinha onde tinha
apresentação do Projeto Lendas do Rio Grande do Sul que é financiado pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura e Lazer, PróCultura RS através da Lei de incentivo a cultura e também fica aqui o registro
especial ai que a Celetro encampou também esse projeto que é de extrema
relevância, esse é um projeto itinerante que busca resgatar a nossa cultura
gaúcha, assim como a Linha Rocinha é berço da Cultura Alemã, nesse último
dia quinze foi palco da nossa cultura Gaúcha, deixar bem claro aqui o registro e
agradecimento a Celetro e aquela comunidade que se dispôs de nos trazer
esse evento. É lamentável ai quem não foi perdeu, porque o evento é muito
bonito, traz as músicas antigas ai, Teixeirinha, Gildo de Freitas esses talentos
ai que já não estão mais entre nós. Então gente, no mais fica aqui o meu
agradecimento pela oportunidade, uma boa semana de trabalho a todos”. Não
tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para
o dia vinte e seis de junho as 18:00 horas, segunda-feira e encerrou essa
Sessão em nome de Deus.

