
  

1416ª Sessão Ordinária 
 
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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 convidou a todos os presentes para entoarem o 

Hino Municipal. Após, 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 a Vereadora Madalena Pasa 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 Quinta que foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 

recebidas. Foi lido: Ofício n° 515/2017, do Gabinete do Prefeito Municipal 

encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 094/2017, que 

estima a receita e fixa a despesa do município de Arroio do Tigre para o 

exercício financeiro 2018. Ofício n° 516/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal 

encaminhando para apreciação e votação os Projetos de Lei n° 095/2017, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 

390.475,88 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos) e Projeto de Lei n° 096/2017 que autoriza o Poder 

Executivo a incluir no orçamento e abrir crédito especial no montante de R$ 

37.276,50 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Convite da Secretaria Municipal do Planejamento, Indústria, 

Comércio e Turismo convidando a Presidente para participar da reunião 

referente a elaboração do calendário de eventos de 2018, que acontecerá no 

dia oito de dezembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, 

na Sala de Reuniões da Prefeitura. Ofício sob o protocolo n° 194/2017 

comunicando a Presidente desta Casa os nomes dos participantes da chapa 

única que concorrerá à eleição da Mesa Diretora desta Casa Legislativa para o 

ano de dois mil e dezoito. A Chapa é composta pelos seguintes membros: 

Presidente Francisco Bernardy, Vice-presidente Gilberto Abel Schäfer, Primeiro 

Secretário Leandro Timm e Segundo Secretário Paulo Vanderlei Folmer. Na 

Ordem do Dia estavam: Projeto de Lei n° 095/2017 e Projeto de Lei n° 

096/2017. 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° 



  

095/2017. 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° 096/2017. 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. Na Tribuna 

Livre não haviam inscritos. A Presidente concedeu intervalo regimental. 

Reiniciada a Sessão, a Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

095/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após, a Presidente colocou 

em votação o Projeto de Lei nº 096/2017 que foi aprovado por oito votos à 

zero. Em seguida, a Presidente abriu espaço para as explicações pessoais, 

onde os Vereadores Madalena Pasa e Francisco Bernardy estavam inscritos. 

Em seguida, convidou a vereadora Madalena Pasa para fazer uso da Tribuna. 

“Senhora Presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, Marcelo, nosso 

ouvinte, único hoje. Eu só vim aqui na Câmara, na Tribuna hoje porque eu tive 

um pedido de socorro da Comunidade São Roque que estão desde sexta-feira 

sem água. Eu não sei como ah, o contrato com a Corsan de novo, parece que 

agora lá é Corsan, então eles estão desde sexta, vem um pouquinho de 

manhã, vem um pouquinho domingo de manhã e veio hoje de manhã um 

pouquinho. Então era só que eu queria que desse uma verificada com o 

pessoal sobre a falta de água na Linha São Roque. Um bom dia e uma boa 

semana a todos”. A Seguir, a Presidente convidou o vereador Francisco 

Bernardy para se manifestar. “Senhora Presidente, demais colegas, Marcelo 

aqui representando a imprensa então local, da região, serventuários, a nossa 

Assessora Jurídica. Complementando então, a respeito do Comandante da 

Brigada Militar de Arroio do Tigre, nosso Tenente Dummer está de volta a partir 

de hoje no posto de Comandante Primeiro Tenente da Brigada Militar de Arroio 

do Tigre. Deixar aqui também o registro aos colegas que se empenharam, que 

durante o ano pleitearam também mais Policiais Militares e Civis aqui para o 

nosso município. Sei que tem vários colegas ai que se doaram alguns minutos, 

ou horas ou dia até preocupado também com a  segurança do nosso município. 

Ademais também quero deixar o convite aqui da 3ª trilha do Papai Noel que vai 

estar acontecendo no próximo final de semana, no Parque Municipal Prefeito 

Atílio Pasa. Então para os trilheiros as inscrições já estão abertas, antecipadas 



  

no Banco Sicredi até quinta-feira, e aos demais as inscrições no local, sábado 

de manhã a partir das dez horas da manhã. Então deixo aqui um convite a 

todos que, marcar presença, prestigiar esse belo evento ai que vai nos trazer 

representante ai de todos, por todo o Estado do Rio Grande do Sul. No mais 

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

Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia onze de dezembro 

às dezoito horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus. 


