
  

1411ª Sessão Ordinária 
 

Aos nove dias do mês de outubro 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 solicitou para que o Vereador Francisco Bernardi 

efetuasse a leitura bíblica. Após, a Presidente dispensou a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocou 

em votação a Ata Milésima Quadringentésima Décima que foi aprovada por 

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

correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 428/2017 do Gabinete do 

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

083/2017 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no 

montante de R$ 5.348,51 (cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Convite da Comunidade São Salvador de Sítio Alto 

convidando a Presidente e os demais vereadores para participar da Festa em 

honra a Nossa Senhora Aparecida que acontecerá dia doze de outubro de dois 

mil e dezessete nas dependências do salão da comunidade. Convite da 

Coordenação da Comunidade Nossa Senhora Aparecida de Lagoãozinho 

convidando a Presidente e os demais vereadores para sua tradicional festa que 

se realizará no dia doze de outubro de dois mil e dezessete, em sua sede. 

Convite da EMEI Pingo de Gente convidando para jantar no dia vinte e um de 

outubro de dois mil e dezessete tendo como local o CTG Pousada das 

Carretas. Na Ordem do Dia estavam: Projeto de Lei nº 077/2017 que autoriza o 

Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse público, 

Projeto de Lei nº 080/2017 que autoriza o Poder Executivo a incluir no 

orçamento e abrir crédito especial no montante de R$ 85.934,20 (oitenta e 

cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), Projeto de Lei nº 

082/2017 que concede subvenção social a EMEF’s e EMEI’s municipais, 

conforme especifica e Projeto de Lei n° 083/2017 que autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 5.348,51 (cinco mil 

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos). 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° 077/2017. 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° 

080/2017. 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. 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° 081/2017. 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. Adiante 

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

de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 082/2017. 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 solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente 

e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

n° 083/2017. 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. Concedeu Intervalo 

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

de Lei nº 077/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Em seguida colocou 

em votação o Projeto de Lei nº 080/2017 que foi aprovado por oito votos à 

zero. Em seguida colocou em votação o Projeto de Lei nº 081/2017 que foi 

aprovado por oito votos à zero. Adiante colocou em votação o Projeto de Lei nº 

082/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim, colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 083/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após, abriu 

espaço para as explicações pessoais, onde o Vereador Francisco Bernardy 

estava inscrito. Em seguida, convidou o vereador para fazer uso da Tribuna. 

“Cumprimento então a imprensa, as nossas Agentes de Saúde, Secretários, 

demais munícipes presentes em especial nossos colegas vereadores. Dizer 

que no último dia vinte e oito eu e o colega vereador Paulo Folmer tivemos na 



  

FEPAM/SEMA em Porto Alegre vendo a possibilidade da liberação da outorga 

dos três poços artesianos lá na localidade de Lagoãozinho, Coloninha e Sítio. 

Esses poços ai foram perfurados na administração passada, Dries se tu pode 

me ajudar a lembrar do ano, Paulo Folmer qual ano foi?”. O Vereador Evaldir 

Jacob Dries exclamou. “Isso foi dois mil e quatorze”. O vereador Francisco 

Bernardy continuou “Então assim, existe um recurso de duzentos e cinquenta 

mil reais que já estava disponível, no valor do projeto de setecentos e 

cinquenta mil, duzentos e cinquenta mil já estava disponível pela Funasa já a 

alguns meses e sem a outorga a liberação desses poços a gente não 

conseguiria mais encaminhar a documentação para buscar o recurso e daí dar 

prosseguimento então do projeto. Dizer que aqueles três poços ai vão 

abastecer a localidade do Sítio Baixo, em uma rede de um virgula cinco 

quilômetros que tem dezesseis tomadores, Sítio Novo, Fão, lógico. Tem 

também, vinte e cinco quilômetros de rede na Coloninha, que são cento e dois 

tomadores e no Lagoãozinho são dez virgula cinco quilômetros ai, trinta e 

quatro tomadores da um total de trinta e sete quilômetros de rede com cento e 

cinquenta e dois tomadores. Então isso ai pra nós foi uma surpresa porque já o 

Prefeito tinha ido duas ou três vezes até a Fepam e não tinha conseguido a 

liberação ainda e para nossa surpresa a gente foi lá no dia vinte e oito e no dia 

vinte e nove já estava liberada no sistema, então isso ai pra nós é uma vitória 

até porque o dinheiro já estava disponível e o setor de engenharia e a 

Prefeitura já vai dar continuidade no projeto e levar água agora, não se primeiro 

na Linha Fão ali, acho que os primeiros beneficiados”. O vereador Evaldir 

Jacob Dries solicitou um aparte que foi concedido. “Esse ai é uma emenda do 

Paulo Pimenta, é do Paulo Pimenta. É do Paulo Pimenta, tenho certeza, do ex-

vereador Leomar”. O Vereador Francisco Bernardy prosseguiu. “Isso ai é um 

recurso bem vindo, nós temos que encaminhar isso, o projeto foi feito em três 

partes e esse ai é o primeiro recurso, nós temos ainda que ir em busca das 

duas outras partes. Aproveitar também a oportunidade e como Coordenador da 

Defesa Civil do nosso município que foi assolado ai no domingo passado com 

forte temporal nos deixando um rastro de destruição, de muitos prejuízos foi o 

que nos levou também a fazer o meu relatório como Coordenador da Defesa 

Civil, encaminhar para o Prefeito e a partir deste pelo alto, pela despesa grande 

que o município tem, pelo grande prejuízo, ultrapassando a casa dos vinte 

milhões, decretamos a situação de emergência. Temos feito o levantamento de 

praticamente todo município dos prejuízos tanto na agricultura como nas 

propriedades e estamos ainda trabalhando, talvez até amanhã a gente 



  

consegue concluir esse processo todo no sistema que, o sistema é pesado e 

cai muito fácil a conexão e nós estamos ai empenhados sim para que 

conseguimos o mais breve possível, esperamos algum recurso vindo do estado 

para nós, que tem gente humilde ai que ta ainda com lona em cima das casas, 

não tem recurso para adquirir as telhas e  então a gente ta trabalhando em 

cima disso ai. Deixar também o agradecimento a todos os munícipes que 

mutuamente colaboraram ai na desobstrução de vias e rodovias, estradas, 

ajudando um ao outro, isso ai significa que nós temos um povo que na hora da 

necessidade ta todo mundo junto, isso é interessante. Deixar também o registro 

de agradecimento a Administração Municipal através de  todos os Secretários 

que sem empenharam junto conosco na semana passada ai, reconstruindo 

coisas, desobstruindo outras e também como temos colonos que colocaram 

suas proporias máquinas a disposição. Fica aqui também o registro a RGE Sul 

que para, com tudo que caiu, praticamente setecentos e vinte postes caíram ai 

pela volta e eles estão empenhados vinte e quatro horas, contrataram inclusive 

mais quatro ou cinco empresas que já estão colaborando na reconstrução da 

rede de energia. Soubemos que ainda temos pessoal sem energia, isso 

também é lamentável pra nós, mas dizer que pelo tamanho, pela magnitude 

dessa adversidade climática eu acredito que essa semana no máximo no final 

da semana todos terão energia elétrica de volta e assim, o pessoal, a gente 

sabe a dificuldade de morar na cidade sem energia, sem água, imagina lá no 

interior. Eu me sensibilizo com cada um que ainda não teve a energia elétrica e 

vamos torcer para que o mais breve possível essa empresa consiga 

restabelecer. A todos uma boa semana de trabalho e até a próxima 

oportunidade. Não tendo mais nada a tratar, a Presidente marcou a próxima 

Sessão Ordinária para o dia vinte e três de outubro às dezoito horas, segunda-

feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.  


