
  

1406ª Sessão Ordinária 
 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 Evaldir Jacob Dries 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 Quinta que foi aprovada por 

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

correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 156/2017 do Gabinete do 

Prefeito Municipal convidando a Presidente da Casa e os demais Vereadores 

para abertura oficial da semana da pátria no município de Arroio do Tigre. Na 

Ordem do dia estavam: Projetos de Lei n° 062/2017, 066/2017 e 067/2017. 

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° 062/2017 

que regulamenta a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos 

municipais e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação após analisar o Projeto de Lei emitiu parecer favorável por maior 

quórum de aprovação. Emitiram votos desfavoráveis os vereadores: Madalena 

Pasa e Evaldir Jacob Dries. O relator Leandro Timm, juntamente com os 

Vereadores Paulo Vanderlei Folmer e Gilberto Abel Schäfer emitiram parecer 

favorável. 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° 066/2017 que dispõe sobre a criação de junta 

médica para avaliar atestados médicos, com período de afastamento superior a 

1 (um) dia, no âmbito do Serviço Público Municipal e dá outras providências. A 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei 

emitiu parecer favorável por maior quórum de aprovação. Emitiram votos 

desfavoráveis os vereadores: Madalena Pasa e Evaldir Jacob Dries. O relator 

Paulo Vanderlei Folmer juntamente com os Vereadores Leandro Timm e 

Gilberto Abel Schäfer emitiram parecer favorável. 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° 

067/2017 que regulamenta a concessão de diárias no âmbito 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. A Presidente 

concedeu Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 062/2017 que foi aprovado por cinco votos 

favoráveis e três contrários, emitidos pelos vereadores Madalena Pasa, Adão 

Francisco Böck e Evaldir Jacob Dries. Após, colocou em votação o Projeto de 

Lei n° 066/2017 que foi aprovado por cinco votos favoráveis e três contrários, 

emitidos pelos vereadores Madalena Pasa, Adão Francisco Böck e Evaldir 

Jacob Dries. Em seguida colocou em votação o Projeto de Lei n° 067/2017 que 

foi aprovado por sete votos a um, emitido pelo vereador Adão Francisco Böck. 

Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam 

inscritos os vereadores: Adão Francisco Böck, Madalena Pasa, Paulo Vanderlei 

Folmer e Leandro Timm. A Presidente convidou o Vereador Adão Francisco 

Böck para fazer uso da Tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas 

vereadores, a imprensa, secretários aqui presente, em especial ao nosso 

servidor público que hoje compareceu aqui, e aos demais da comunidade. 

Quero dizer principalmente aos funcionários públicos que nada desses projetos 

que foram aprovados vão mudar o modo de trabalhar, que aquele funcionário 

exemplar, não é esses projetos que vai amedrontar e mudar a maneira de ser. 

Continuar assim sempre, trabalhando pelo nosso município, esse é o lema do 

nosso funcionário. E também queria aqui, diante da comunidade pedir aqui 

para o executivo que leve até a Secretaria de Obras ou o órgão responsável 

que façam a limpeza ali em frente a Rodoviária e no ponto de taxi porque 

aquela área ali onde que muita gente que vem de ônibus, de fora e vê e ta em 

péssimas condições ali. Não sei o órgão responsável, se é da Cidades ou das 

Obras e o Executivo através do companheiro Tigrinho levar até eles que façam 

aquela limpeza da área ali, porque uma vez até ia, tinha gente que varria ali e 

hoje não tem mais ninguém que faz o serviço ali então, por isso que a gente 

vem aqui pedir pra que faça essa limpeza porque se trata de um lugar muito 

público, muita gente vem de fora e vê aquela situação, não ta nada bonito, 

então era isso pra hoje e agradecer e que tenham todos uma ótima semana de 

trabalho”. A Presidente convidou a Vereadora Madalena Pasa para se 



  

pronunciar na tribuna. “Senhora Presidente, nobres colegas, servidores, 

Secretária da Educação, senhores funcionários, imprensa, povo que nos 

assiste. Primeiro quero complementar o que o Adão falou. No ponto de táxi 

havia uma lixeira pequenininha ali, de ferro, uma cestinha e foi tirada, então lixo 

assim é jogado ali, por isso só complementando do Adão. E em seguida estou 

aqui para colocar que quinta feira fui a Santa Cruz em visita ao Tenente 

Coronel Reis onde a gente solicitou que ele olhasse com carinho para o nosso 

município e que nos conceda mais brigadianos e uma viatura em condições, a 

resposta do Tenente Coronel foi que está vindo a nomeação de mais um 

brigadiano aposentado para trabalho interno e que este sairá até meados de 

setembro, no mais tardar final de setembro este está fazendo trabalho interno. 

Que ele vai mandar pra cá uma viatura assim que receberem as novas, não vai 

vir nova mas uma em condições. Assim que forem liberados os novos 

brigadianos também a gente já solicitou a transferência de dois que viessem 

pra cá, são dois aqui do município, Schlösser e Veiga ta, e ele colocou também 

que esta abrindo duas mil vagas agora no primeiro momento e que o 

treinamento para aproximadamente cento e cinquenta vai ser no Quartel em 

Santa Cruz do Sul que vai facilitar bastante. Nós falamos também sobre as 

câmeras que estão vindo do estado, que alguns municípios estão recebendo só 

que o Arroio do Tigre não foi contemplado, sendo assim a gente colocou e 

mostrou que existe um trabalho nesta amplitude em Santa Cruz do Sul, onde 

esses municípios que foram contemplados vão ser monitorados por Santa Cruz 

e Porto Alegre, então eu queria dizer assim, aquele comentário que eu fiz aqui 

semana passada, a economia que a gente fizer aqui nessa Casa, com o auxílio 

da comunidade e com o auxílio do Executivo, ou mesmo que a gente consiga 

uma emenda de um parlamentar pra que a gente também possa ser 

beneficiado nesse trabalho que fica um pouquinho mais, não vou dizer que nós 

vamos conseguir terminar com os assaltos e os roubos mas que dificulta um 

pouco, pois vocês estão sabendo que semana passada aconteceu aqui com a 

família aqui na nossa cidade, então esse é o trabalho que eu acho que nós 

temos que fazer juntos todos os vereadores com o Executivo e a comunidade. 

Era isso que eu tinha, colocando aqui a minha saída de quinta-feira com o 

carro da Câmara que eu fui atrás então do Tenente Coronel Reis onde eu fui 

muito bem recebida e a gente conversou bastante todas as situações do 

município. Era isso, muito obrigado e uma boa semana a todos”. A Presidente 

convidou o vereador Paulo Vanderlei Folmer para usar a tribuna. “Boa noite a 

todos, senhora Presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta 



  

Casa, Assessora Jurídica, imprensa escrita e falada, a nossa Secretária da 

Educação que se faz presente, os funcionários que estiveram aqui hoje, estão 

aqui prestigiando o trabalho dos vereadores. Dizer assim oh, da satisfação de 

poder estar aqui, que quando a gente debateu sobre os projetos aqui hoje, aqui 

também tem nove cadeiras e teve quarenta e poucos candidatos que 

concorreram, então nossos funcionários estão na Prefeitura são funcionários 

públicos e são competentes, jamais alguém deles vai envergonhar o Prefeito 

ou alguém deles ai, então todo mundo é sério e trabalha sério defendendo seu 

emprego, sabe que a crise também chegou em Arroio do Tigre. Gostaria de 

parabenizar a Administração pela estrada geral que está sendo feita rumo a 

aqui da Paleta rumo a Coloninha, passando pelo Sítio, então ta sendo 

trabalhado e ta ficando bem, porque nós estamos sempre, eu sempre falo de 

mim, trinta e quatro quilômetros da Sede, tudo é mais difícil, então parabenizar 

a Administração pelo ótimo trabalho que vem sendo feito. Dizer que dia trinta e 

um, quinta-feira tem o 6º Ecoojovem lá na Coloninha, é um projeto de seis anos 

através da Cooperdickel, Cooperativa Escolar onde as nossas crianças estão 

estudando também trabalhando, sabendo assumir as suas responsabilidades 

também trabalhando com verduras na, em uma estufa que tem lá. Então 

gostaria de convidar todos os vereadores, a Secretária da Educação, Prefeito e 

Vice, funcionários que possam ir, vai ter almoço, tudo direitinho para receber o 

pessoal. Pra vocês ver que é um projeto lindo que ta no município a nossa 

Cooperativa escolar, sei que tem mais outras cooperativas escolar, e desejar 

um boa semana de trabalho a todos”. Em seguida, a Presidente convidou o 

vereador Leandro Timm para fazer uso da Tribuna. “Senhores vereadores, , 

imprensa escrita e falada, comunidade que nos assiste, Secretária Simone, 

funcionários públicos, do município de Arroio do Tigre, em especial ao ex-

colega, Ademir Jank o Guegui, ex-vereador desta casa, Presidente também, 

seja bem vindo a esta Casa, você que muito fez em dois mil e quinze quando 

estava à frente do Poder Legislativo. Rapidamente quero, aproveitando que o 

nosso amigo Tantan, no nosso encontro que nós tivemos sexta-feira, um 

encontro da família Progressista e do PDT aonde que em torno de 

quatrocentas jantas conseguimos colocar no Clube 25 de Julho aonde tivemos 

nossos Deputados: Estadual Adolfo Brito, nosso Deputado Federal Luis Carlos 

Heinze, nosso presidente do partido Celso Bernarde, o nosso Secretário dos 

Transportes Pedro Westphalen, estava ai com nós, como havia dito já em 

sessões passada, pra quem vai, quem desce a Candelária o asfalto já está 

aqui em Sobradinho e com certeza nos próximos dias estará passando aqui 



  

pelo Arroio do Tigre indo até a localidade de Vila Progresso. E também nesse 

encontro, o Tantan me colocaste o fechamento da Caixa Econômica Federal, 

eu prontamente Tantan, peguei Luis Carlos Heinze que é o nosso Deputado 

Federal representante, nosso lá em Brasília, do Partido Progressista e ele me 

falou que hoje ou amanhã estaria já em contato com o pessoal lá se havia 

algum meio de nós intervir para o não fechamento deste banco que é muito 

importante para o nosso Município. Então nós também com o Marciano e 

Vanderlei como Prefeito e Vice também estão incumbidos né, de ver, de 

averiguar o que nós como políticos podemos fazer para o não fechamento da 

Caixa. Meu segundo assunto é referente aos tachões colocados na Vila Mohr, 

pra quem passou ali, Madalena falou com os caras do ônibus, ficou ruim pra 

eles, quase tem que parar, mas é justamente isso Madalena, pra dar 

segurança pra aquele povo”. Neste momento a vereadora Madalena Pasa 

pediu um aparte que foi concedido. “Não é quase parar, parar eles param, é 

que treme toda, então assim, isso vai dar serviço para as oficinas, as oficinas 

vão agradecer”. O vereador Leandro Timm retomou a fala. “Com certeza, a 

intenção é essa, que os carros, caminhões ou ônibus passem devagar pois ali, 

como vocês sabem já teve dois óbitos, né, um no ano passado e um nesse 

ano, então a Administração ta de parabéns, foi atrás, correu e hoje pra quem 

passa ali, tem que passar bem devagarinho se não detona mesmo o carro, 

então parabéns a equipe da Secretaria do Planejamento né, que em pouco 

tempo conseguiu colocar os tachões então na Vila Mohr. Pra terminar, quero 

aqui parabenizar o Diretor Flamir pelo belíssimo e competente andamento que 

se encontram as obras aqui do nosso Município. Recentemente estamos 

praticamente lá Guegui, com o posto de saúde do Taquaral pronto, nossa 

quadra que era um sonho antigo naquela localidade, conseguimos recuperar os 

setenta e pouco mil, já ta colocado, a quadra já ta lá, eu tive visitando semana 

passada, está em ótimas condições. Também conseguimos recuperar um 

milhão que havia perdido na administração passada do teu Deputado Guegui, 

Sérgio Moraes, né, com o esforço do Flamir e com certeza será colocado mais 

duzentos e setenta mil lá naquela quadra, fazendo o fechamento dela pra 

deixar em perfeitas condições aquela localidade que muito merece. Também já 

em fase terminal, já terminado o calçamento da Vilma Andres, a Vilma Andres 

aquela que sobe ali pra Comacel, aquela rua que sobe ali pra Comacel, onde ta 

a nossa Escola Carlos Kipper, também na Ocidental os guri, na Ocidental 

quero fazer uma pequena explanação para vocês, que ganhou uma firma de 

fora, de Agudo se não me engano, não vou saber o nome da firma, mas 



  

começaram a fazer o calçamento muito desparelho, até o Paulinho nós 

estivemos lá junto com o Moa, né Paulinho? Na localidade e prontamente nós 

víamos aqui falar com o Flamir, pro engenheiro que desse uma olhada porque 

não é o calçamento padrão que nós temos aqui. O Flamir com sua equipe de 

engenheiros prontamente pediram a retirada daquele calçamento, vão começar 

do zero, fazer um calçamento bonitasso pra aquela comunidade, é uma 

comunidade que muito progride aqui em nosso município. Terminando na 

Ocidental, passaremos para a Coloninha né, vale também ressaltar que é uma 

emenda do Sérgio Moraes adquirida pelo Guegui e pelo Schanne, Sérgio 

Moraes que é um campeão de emenda do nosso Município e assim tem que 

ser a parceria Guegui, né. Nós quando não tivemos no governo passado, o 

Deputado Covatti Filho colocou setecentos e cinquenta mil, outros deputados 

de nosso partido também colocaram, então tem que haver essa parceria 

mesmo não estando no governo. Seria isso desejar uma ótima semana de 

trabalho e uma boa noite a todos”. Não tendo mais nada a tratar a Presidente 

marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia quatro de setembro as 18:00 

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


