
  

1402ª Sessão Ordinária 
 
Aos dez dias do mês de julho 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 Francisco Bernardy 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 primeira que foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 

recebidas. Foi lido: Ofício 034/2017 da Cacisat convidando para o Fórum 

Regional de Desenvolvimento que se realizará no dia vinte e sete de julho. 

Após foi lido ofício sem número do Gabinete do Prefeito Municipal convidando 

os vereadores para as festividades em homenagem ao Colono e Motorista que 

se realizará no dia vinte e dois de julho. Ofício 286/2017 do Gabinete do 

Prefeito Municipal de Arroio do Tigre encaminhando para apreciação e votação 

os Projetos de Lei n° 051/2017, 057/2017, 058/2017, 059/2017 e 060/2017. Por 

fim, Ofício 287/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre 

encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 061/2017. Na 

Ordem do Dia estavam os Projetos de Lei n° 057/2017, 059/2017, 060/2017 e 

061/2017. Após, a Presidente solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 

057/2017 com a seguinte ementa: Institui o grupo de trabalho intersetorial 

municipal – GTI-M, do programa saúde na escola – PSE, 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 059/2017 com a seguinte ementa: Autoriza o Poder Executivo a 

abrir crédito suplementar no montante de R$ 66.065,00 (sessenta e seis mil e 

sessenta e cinco reais). 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 060/2017 com a seguinte ementa: Autoriza o Poder 



  

Executivo a conceder isenção de juros e multa, nos créditos tributários 

constituídos através de Processo Administrativo Fiscal, cujos os fatos 

geradores tenham ocorrido em período anterior 31 de dezembro de 2016 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 

Gilberto Abel Schäfer. Entretanto, o vereador Paulo Vanderlei Folmer pediu 

vistas ao referido projeto, pois entendeu que o mesmo necessita de parecer 

jurídico. Após, a Presidente solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 

061/2017 com a seguinte ementa: Autoriza o Poder Executivo a instituir a 

substituição tributária nos serviços descritos no item 21, subitem 21.01, 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 

Gilberto Abel Schäfer. Entretanto, o vereador Paulo Vanderlei Folmer pediu 

vistas ao referido projeto pois entendeu que o mesmo necessita de parecer  

jurídico. A presidente colocou o referido pedido para votação que foi concedido 

por oito votos a zero. Foi concedido Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão 

a Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 057/2017 que foi 

aprovado por oito votos à zero. Após colocou em votação o Projeto de Lei n° 

059/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Em seguida abriu Espaço 

para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos os Vereadores 

Francisco Bernardy e Leandro Timm. Em seguida a Presidente convidou o 

vereador Francisco Bernardy para usar a Tribuna. “Senhora Presidente, demais 

colegas, sociedade que nos assiste, Secretários, representantes do comércio, 

enfim, imprensa, a todos. Só usar um curto espaço hoje para uma pequena 

prestação do meu trabalho realizado semana passada junto a Defesa Civil do 

Estado do Rio Grande do Sul, onde em contato lá eu consegui mil e setecentas 

peças de roupas, cem quilos de alimento, dez caixas de leite em pó, setenta e 

dois pares de meia, trinta peças de cama, mesa e banho, calçados novos e 

usados ai, também foram em torno de cento e dez pares e cinquenta 

brinquedos. Salienta também que já é pela segunda que obtenho tido êxito na 

busca desses donativos ai para ser repassado as pessoas menos carentes no 

nosso município, que na verdade, nada melhor que em um dia frio, um dia de 

chuva no inverno que no sul aqui nós temos os fatores climáticos bem distintos, 

que no inverno é o que mais vem em prejuízo aos menos favorecidos. Deixar 

bem claro aqui que esse trabalho enquanto eu estiver nesta Casa Legislativa,  

a gente tiver oportunidade e acesso na Defesa Civil do Estado, estarei sempre 

disposto a fazê-lo. Tenham todos uma boa semana de trabalho”. Em seguida, a 



  

Presidente convidou o vereador Leandro Timm para fazer uso da tribuna. 

“Senhora Presidente, colegas vereadores, nossa imprensa, comunidade, nosso 

Secretários que sempre nos prestigiam nesta Casa, também rapidamente, na 

última terça-feira estivemos junto com o vereador Bernardy, Secretário Moacir 

e tivemos a grata surpresa, senhores vereadores, de poder dar uma carona 

para o ex-vereador João Odilar Nunes até Porto Alegre, na qual se fizemos 

presentes no Gabinete do Deputado Adolfo Brito aonde que o Seu João Odilar 

Nunes o convite da festa de vocês do dia vinte e cinco, então ele ficou grato 

pela presença do nosso ex-vereador João Odilar Nunes e também tivemos. 

Quero aqui parabenizar você, Bernardy né, junto a Defesa Civil aonde que 

você colocou agora para a população todos esses itens que ajudará muito 

aquelas pessoas mais carentes e necessitadas do nosso município. Agradecer 

também o Secretário Romildo pelo belo trabalho que vem fazendo né, com 

muitas dificuldades Romildo, devagarzinho vamos chegar lá, com certeza. 

Também vereador Adão, essa semana, semana passada já começou os 

trabalhos de retro ai na Linha Taquaral aonde o Senhor fez uma Indicação, e 

também depois que as retro saíram do Taquaral, com certeza as patrolas vão 

fazer as estradas, estão limpando primeiro os bueiros pra água poder escorrer 

tranquilamente e logo depois que falei com o Secretário Romildo agora depois 

do Taquaral será feito o entorno da São Roque juntamente com o Lambedor, 

então devagarinho as coisas vão se arrumando, nós temos muitas dificuldades, 

vocês todos são sabedores das dificuldades que nós temos, principalmente em 

estradas,, são em torno de oitocentos e cinquenta, oitocentos e sessenta 

quilômetros de estrada de chão, então não é pouco. Também quero agradecer 

o empenho, a dedicação do nosso Deputado Adolfo Brito, juntamente com o 

Secretário que ele esteve aqui com nós no Gabinete, Secretário Pedro 

Westphalen, Secretário dos Transportes, vocês que foram a Candelária, Santa 

Cruz essa semana, vocês podem ver que o asfalto já está começando a ser 

recapeado aqui do lado, pelo lado do Passa Sete né, e seguidamente eles vão 

vir até a Vila Progresso que foi o que o Secretário Pedro nos prometeu, então 

aqui quero fazer um agradecimento especial ao Deputado Adolfo Brito né, que 

sempre ta olhando com bons olhos aqui pra nossa região. Seria isso, tenham 

todos uma boa semana de trabalho”. Não tendo mais nada a tratar a 

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

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

Deus.  


