1390ª Sessão Ordinária
Aos treze dias do mês de março 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 Bock, Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schafer,
Leandro Timm e Paulo Vanderlei Folmer. Convidou o Vereador Adão Francisco Bock
para efetuar a leitura bíblica. Após a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior, pois todos os Vereadores possuem cópias. Foi colocada em
votação a Ata Milésima Tricentésima Octogésima Nona que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Ofício 004/2017 da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ervino Alberto Guilherme Konrad de Linha São Roque convidando a
Presidente desta Casa para prestigiar o trabalho “Apicultura: Sustentabilidade da
Vida”, pesquisa científica que irá representar a Região Sobradinho/Arroio do Tigre na
17º Expoagro Afubra nos dias vinte e um a vinte e três de março de dois mil e
dezessete. Em seguida foi lido o Ofício S/N da escola mencionada anteriormente
convidando para participar do jantar festivo em comemoração aos sessenta anos de
fundação da escola a realizar-se no dia dezoito de março de dois mil e dezessete a
partir das dezenove horas no Salão Comunitário de Linha São Roque. Também foi lido
o Ofício 102/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação o
Projeto de Lei n° 020/2017 que revoga a Lei Municipal n° 2815/16, de quinze de
dezembro de dois mil e dezesseis e dá outras providências. Ofício 113/2017 do
Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação o Projeto de
Lei n° 022/2017 que dispõe sobre a largura das estradas municipais e respectivas
áreas marginais, fixando limitações de uso e dá outras providências. Na Ordem do Dia
da presente Sessão estavam os Projetos de Lei 020/2017, 022/2017, e Indicação
001/2017. Em seguida a Presidente solicitou ao Diretor para fazer a leitura da
indicação 001/2017 que após lida será encaminhada ao Executivo conforme prevê o
Art. 143 do regimento Interno, após solicitou para fazer a leitura do Expediente e o
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 020/2017.
O relator Leandro Timm emitiu parecer favorável, assim como o Vice-presidente Paulo
Vanderlei Folmer e o Primeiro Membro Gilberto Abel Schäfer, tendo em vista que o
mesmo é constitucional e atende os requisitos contidos na Lei Orgânica, no Regimento
Interno e na Constituição Federal. Sendo que os Vereadores Evaldir Jacob Dries
Segundo Membro e Madalena Pasa Terceiro Membro tiveram seus votos
desfavoráveis vencidos em razão do maior quórum de aprovação. Concuiu-se pela
legalidade e constitucionalidade, emitiram parecer favorável a sua aprovação pela
maioria dos votos. Em Seguida a Presidente colocou o referido Projeto para discussão

e convidou o Secretário da Administração Altemar Rech para esclarecer aos
vereadores de forma técnica a justificativa do Projeto de Lei e que encaminhou o
mesmo para votação após o Intervalo Regimental. Dando andamento a Sessão a
Presidente solicitou ao Diretor para fazer a Leitura do Expediente e o Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 022/2017. O relator do
Projeto, vereador Gilberto Abel Schäfer emitiu parecer favorável assim como os
demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Presidente
colocou o referido projeto em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o
Intervalo Regimental. Concedeu Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a
Presidente colocou o Projeto 020/2017 em votação o qual foi aprovado por cinco votos
favoráveis sendo três contrários emitidos pelos Vereadores: Evaldir Jacob Dries,
Madalena Pasa e Adão Francisco Bock. Após colocou o Projeto de Lei 022/2017 em
votação que foi aprovado por oito votos à zero. Abriu Espaço para as Explicações
Pessoais, onde estavam inscritos os Vereadores: Madalena Pasa, Evaldir Jacob Dries,
Gilberto Abel Schäfer e Leandro Timm. Convidou a Vereadora Madalena Pasa para
seu pronunciamento. “Senhora Presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, ao
público aqui presente. Eu só, bem rapidinho hoje, eu estivem em contato com o
Deputado Edson Brumm do PMDB, ah, ele me colocou que ele é incondicionalmente a
favor dos nossos agricultores, quanto ao, aposentadoria que ele é contra o governo e
me colocou que não sabia que tinha acompanhado a nossa Presidente e a Presidente
das Trabalhadoras Rurais, na audiência com o Governador, que na foto não apareceu,
eu só vi elas, a foto na Câmara, e só tu. Então só pra colocar que o Deputado Edson
acompanhou nossa Presidente, e que ele simpaticamente se colocou a disposição e
elogiou a nossa Presidente da Câmara e disse que qualquer situação ou necessidade
estaria a disposição de todos indistintamente e de todo município de Arroio do Tigre e
da Câmara Municipal de Arroio do Tigre. Era isso que eu tinha a colocar”. A Presidente
convidou o Vereador Evaldir Jacob Dries para Fazer uso da Tribuna. “Senhora
Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores desta Casa, a
imprensa escrita e falada, e o povo que nos assiste. O Secretário Flamir, tava ai, agora
não sei se ta, Diretor, ele é Diretor. Ah, o que me traz aqui depois minha Indicação pra
recuperação das estradas de Linha Paleta até a divisa de Tunas, não é critica, não vim
aqui pra criticar e não to criticando a administração, só quero ajudar. Porque só quem
vai ver a situação que ta essas estradas da Paleta até Tunas, os caminhoneiros é um
berro só, Sitio Novo até vão parar com a linha de ônibus, então eu peço ao Secretário
de Obra e ao Executivo, eu sei que teve muitas máquinas estragadas, não to forçando
nada só que a população cobra. Ao menos fazer um tapa buraco, pra amenizar,
porque tem pessoas comentando: Dries não ta fácil os buracos, não tem como nós
transportar a colheita de soja que já começa essa semana, então eu peço
encarecidamente ao Secretário de Obras, até pedi pra ele, já tão fazendo as reformas
lá, até o Tigrinho falou, pedi pra ele ir até na Coloninha pra, na medida do possível,
menos fazer um tapa buraco que o pessoal pode andar que ta horrível de andar. Ah

quanto esse outro assunto, esse protesto em Santa Cruz, ah, que foi nossa comitiva
aqui do Tigre, que o governo ta querendo aumentar a idade dos nossos colonos,
nossos agricultores que tão só. Fiquei um pouquinho sentido com a Presidente
Viviane, porque nós tinha sessão aqui segunda de noite e terça o carro da Câmara foi
nesse protesto em Santa Cruz, eu falei com a Presidente, tava o Tigrinho, vereador
Tigrinho, Vereador Bernardy, falei que eu tava interessado em ir, a Presidente diz:
Dries, ta lotado o carro. Não tem problema, se ta lotado não tem o que fazer né,
porque nós sempre perguntava quando nós mandava, antes de terminar a sessão qual
é os vereador que tava interessado em participar de alguma coisa. Só que eu fiquei
triste quando que no outro dia fiquei sabendo que o carro só foi com três vereadores,
tinha sessão hoje e amanhã de madrugada o carro foi e tava lotado no outro dia só foi
com três, então a gente fica triste, se não querem que eu vou junto é só dizer ó Dries o
carro não é pra vocês, tudo bem, mas graças a Deus que eu tinha meu deputado
Heitor Schuch que é um grande defensor da agricultura, eu liguei pra ele me cobrou:
Dries mas tu não ta lá. E eu expliquei a situação, até poderia ter ido com a minha
camionetinha, mas o vereadores fizeram a parte deles lá, não pude ir mas da outra
vez a gente dá um jeito, então era isso ai, uma boa noite uma boa semana de trabalho
a todos. Obrigado”. Continuando a Presidente solicitou o Vereador Gilberto Abel
Schafer para fazer uso da palavra na Tribuna. “Senhora, Presidente, demais
funcionários desta Casa, e povo que nos assiste. Eu quero parabenizar primeiramente
o evento que aconteceu dia 08 de março que foi um evento grandioso que foi
comemorado o Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres. Também o rodeio
que foi um sucesso, a respeito das estradas, eu sei que ta terrível, mas como que nós
vamos concertar com as mãos se nós não tivermos as máquinas, nós temos
providenciando, não é falta de boa vontade, sexta-feira surgiu uns atoleiros lá no Sítio,
eu tava lá em Venâncio vendendo fumo me ligaram, eu entrei em contato com o
Secretário de Obras, Romildo, Prefeito, imediato foi mandado máquina, caçamba
levando material, patrola tirando o barro, fizemos o que pudemos, o Prefeito ta se
empenhando o máximo, fiquem tranquilo que essa situação vai melhorar, não vai
continuar dessa maneira. Nosso Prefeito, nosso Vice estão tratando o povo com
seriedade, e não vai faltar empenho pra eles melhorar a situação do nosso agricultor
que nós merecemos estradas, eu concordo com o Dries, ta ruim, cheio de buraco mas
tenham um pouquinho de paciência, não é por falta de vontade, uma boa noite e a
todos e uma boa semana de trabalho”. A Presidente convidou o Vereador Leandro
Timm para se pronunciar na tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores,
imprensa escrita e falada, comunidade que nos assiste. Sobre a indicação do Dries, já
ocupei essa tribuna semana passada, né e tive hoje falando com o Secretário
pessoalmente, eu e o Vanderlei fomos vistoriar um bueiro que está sendo reconstruído
lá na Linha São Pedro, propriedade do Cláudio Henker ali nas proximidades que foi
embora, quase foi embora com a água, ele estava bastante danificado, foi colocado
todos os canos novos lá Dries, né, falei também com o secretário Romildo né, ele nos

deu uma boa notícia, que provavelmente vamos ter mais duas ou três máquinas das
nossas que vão ficar prontas essa semana, que elas possam efetuar o serviço das
nossas estradas, que a gente é sabedor, que elas estão ruim, né, e a gente vai dar
uma atenção especial pro lado da Paleta até o Sítio né, para o nosso colega Gilberto
que é um grande batalhador, ali daquela comunidade, né, então pros munícipes ficar
tranquilos, na medida do possível as máquinas tiverem prontas elas irão fazer as
estradas do município. A respeito da, daquele dia que tinha o, em Santa Cruz o
manifesto sobre a PEC 287, eu tenho que concordar com o Dries que eu estava pra ir,
né, infelizmente surgiu um problema que minha mãe teve que consultar na terça-feira
e eu não tinha falado com ela que iria sair, né, eu liguei pra Viviane acho que era umas
onze e pouco da noite, avisando que eu não poderia ir porque eu precisava, eu tenho
meu comércio e eu preciso tocar. E dizer a todos vocês né, que tenham uma ótima
semana”. A Presidente solicitou um aparte que foi concedido. ”Eu gostaria de
comentar essa questão com o Evaldir, pra deixar claro pra todos que estão assistindo,
que nós estávamos em quatro pra ir, pra Santa Cruz e aconteceu isso com o Tigrinho
que acabou não indo então, mas eu acho que por falta de oportunidade não foi Dries,
porque tinha várias conduções, o Vereador Paulinho Folmer foi de ônibus então, era
só ter mostrado interesse antecipadamente assim como nós em vários manifestos que
acontecem em Porto Alegre a gente sai duas, três horas da madrugada aqui de
ônibus, a gente participa também com as pessoas de ônibus, independente se for de
carro ou não, eu peço desculpas desde já, mas em uma próxima vez nós vamos
lembrar de te convidar, quando nós formos também todos de ônibus, a gente vai com
o pessoal pra Porto Alegre em um manifesto a gente vai lembrar de convidar todos os
vereadores, obrigado vereador”. Então o vereador Leandro Timm conclui. “Então era
isso, uma ótima semana de trabalho”. Não tendo mais nada a tratar a Presidente
marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e sete de março as 18:00 horas,
segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.

