1415ª Sessão Ordinária
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 Evaldir Jacob
Dries 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 Quarta que foi
aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a
leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Convite da Associação das
Agricultoras de Arroio do Tigre para o 4º Encontro de Confraternização das
Agricultoras que se realizará no dia primeiro de dezembro, junto a Casa Sede
do Balneário Hermes, em Linha Cereja. Convite da Igreja Assembléia de Deus
para as Missões 2017 que se realizará nos dias um, dois e três de dezembro,
na sua sede. Convite da Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre para
apresentação musical de Natal dia primeiro de dezembro, no ginásio da
EEEMAT às vinte e trinta horas. Na Ordem do Dia não havia matérias.
Concedeu intervalo regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente abriu espaço
para as explicações pessoais, onde os Vereadores Madalena Pasa, Paulo
Vanderlei Folmer e Francisco Bernardy estavam inscritos. Em seguida,
convidou a vereadora Madalena Pasa para fazer uso da Tribuna. “Senhora
Presidente, nobres colegas, imprensa, funcionários da Casa e comunidade em
geral. Hoje vim na tribuna pra pedir que os nobres colegas e a Presidente traga
pra gente algum esclarecimento, que eu recebi uma denuncia hoje, de que os
funcionários das creches são contratados, eu não sei direito se quarenta ou
quarenta e quatro horas e qual a escala de trabalho deles. Porque a denúncia
que eu recebi e to perguntando se é verdade ou não, que os funcionários
fazem oito horas diárias corridas e mas que tem que bater ponto de intervalo e
continua trabalhando. Então, mas é, to pedindo porque vieram me, e tem como
fazer escala de trabalho que fique algumas trabalhando e outras não. Na
segunda passada quando vim na tribuna eu tinha dito que não pediria pra
arrumar estradas, pois tenho calendário de rotina pra isso, mas a insistências
de pedidos de pessoas pra que arrume a estrada é muito grande. Então eu

venho aqui pedir que encaminhe a Secretaria de Obras arrumação da estrada
pra linha São Roque que ta intransitável, a estrada lá do cemitério que leva as
propriedades dos Drecher, Goulart e Darold ai, também ta intransitável e a
descida para Linha Guabirova pior ainda. Então assim, aquele canto ali que ta
precisando que as máquinas venham. Era isso que eu tinha, muito obrigada e
uma boa semana a todos”. A Presidente convidou o vereador Paulo Vanderlei
Folmer para manifestar-se. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores,
vereadoras, funcionários desta Casa, Assessora jurídica, pessoal da imprensa
que sempre está presente conosco aqui, o Eduardo Finkler representante do
Jornal Pampeano, Rádio Gazeta, Jornal Gazeta da Serra, Rádio Sobradinho
AM/FM e Rádio Geração. Dizer a vocês que eu venho aqui na tribuna pra fazer
mais uma vez elogios. As vezes há muitas criticas e a gente também tem que
fazer elogios. Disseram lá por terça passada que as patrola só chegariam na
Coloninha com as lâmina erguida pro rodeio. E eu quero parabenizar a equipe
da Secretaria de Obras, Secretário, Seu Romildo Seibert, o Diretor de Obras
Sidnei Schmidt pelo belo trabalho que fizeram na estrada e chegaram na sexta
de tarde tava até divisa de Tunas tava pronta a estrada. E ficou excelente o
trabalho. Parabenizar os funcionários da patrola o Maicon e o Carlos do rolo, o
outro Maicon, são dois Maicon, na retro o Westphal, no caçamba o Hilário e
dizer a eles que foi um excelente trabalho. Porque o Diretor e o Secretário,
Prefeito ali ó, eles precisam dos funcionários e os funcionários bons tem que se
elogiar. E dizer que o CTG Herdeiros da Tradição mais uma vez, no seu
vigésimo quarto rodeio lá da Coloninha foi sucesso. Uma chuva que Deus
mandou no sábado foi só pra incentivar o pessoal ai na agricultura e deu
grande o rodeio no domingo. Pessoal da Saúde de plantão na ambulância lá, o
Luiz motorista, enfermeiros Alexandre, o Douglas a Helen, Jocelaine a
Andrimara. Aqui o plantão da retro que ficou sexta, sábado e domingo, o Chico
dos Santos. Todo mundo lá, quem comandou, aguaram a estrada lá que tinha
muita poeira, o Gerson e o Dagort. Então um elogio geral a estes funcionários,
que a gente vê que muitas vezes e critica funcionários que ficam meio que se
desviando mas quando se trabalha sério tem que elogiar. Então dizer ao
Prefeito Marciano que o CTG Herdeiros da Tradição encerraram os festejos do
cinquenta e quatro anos de emancipação do município e sempre foi e o
Prefeito não deixou de ajudar mesmo com crise financeira em todos os setores
a nossa estrada ta boa. E acho que até fevereiro, março quando nós iniciar o
ano seguinte, novo orçamento, Coloninha, Sitio pra lá nos estamos de
parabéns pela bela estrada e com certeza vai se conservar. Então desejar uma

boa semana de trabalho a todos”. A presidente convidou o vereador Francisco
Bernardy para fazer uso da Tribuna. “Senhora Presidente da Casa, colegas,
imprensa escrita e falada, comunidade geral que hoje nos prestigia,
funcionários, nossa Assessora jurídica. Para complementar o que segundafeira passada eu havia me pronunciado a respeito da, do nosso Comandante
então Tenente Dummer, eu a pouco ainda tive contato com ele, saiu no Diário
Oficial de sexta-feira, o Diário Oficial do Estado nº 221 do dia vinte e dois, a
classificação do Primeiro Tenente Dummer então no 23 BPM Arroio do Tigre.
Ainda digamos assim acredito que o Coronel Comandante do nosso Batalhão
mantenha o que ta no Diário Oficial e no boletim do Departamento
Administrativo que nós como da Caserna Militar chamamos de BA. Então
acreditamos ai que no decorrer dessa semana a gente tenha efetivamente a
resposta quanto a permanência dele aqui no nosso município. No demais uma
boa semana de trabalho a todos”. Não tendo mais nada a tratar, a Presidente
marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia quatro de dezembro às nove
horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.

