
  

1383ª Sessão Ordinária 
 
Aos nove dias do mês de janeiro 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. Estavam 
presentes os demais vereadores Evaldir Jacob Dries, Madalena Pasa, Adão 
Francisco Bock, Mara Simone Seibert, Francisco Bernardy, Gilberto Abel 
Schafer, Leandro Timm e Paulo Vanderlei Folmer.                                                
Declarada aberta a sessão, o presidente convidou a todos para entoar o Hino 
Municipal e em seguida a mesma efetuou a leitura bíblica. Foi solicitado para 
fazer o uso da tribuna livre conforme inscrição por até 10 minutos do Consultor 
Técnico José Francisco Teloken com o tema “Um milhão de reais”. 
Inicialmente, cumprimentou a Presidente da Mesa e o Senhor Marciano 
Ravanello, Prefeito Municipal que estava presente na Sessão. O mesmo se 
referiu uma declaração na tribuna do então Vereador Delmar Schanne. Disse 
que não estava presente nesta sessão que foi uma das três que não assistiu 
durante o ano de 2016. Afirmou que tomou conhecimento do assunto por um 
áudio recebido por amigos. Relata que chamou muito sua atenção a atitude do 
Schanne que apoiou a administração e agora chamou alguns setores de 
incompetentes, motivado pela perda de dinheiro pela administração. Lamentou 
que nenhuma imprensa falou sobre o assunto. Refere que a administração 
deixou ir embora o montante de um milhão de reais conseguidos através de 
emendas pelos Deputados Moraes. Deixando de beneficiar comunidades da 
Linha Paleta, Taquaral, Linha Tigre e toda infraestrutura do Parque Municipal. 
Lamentou que com a crise econômica nos dias de hoje, não se pode perder um 
milhão de reais e que o único culpado responsável é o chefe do executivo. 
Concluiu dizendo que não gostaria que acontecesse de novo pedindo ao 
prefeito presente Marciano Ravanello que não deixasse acontecer o mesmo e 
pediu ao vereador Bock para buscar recursos. E ainda encerrou referindo que o 
mesmo é contribuinte do município e que o Grupo Teloken foi um dos que mais 
investiu no Município de Arroio do Tigre. Acrescentou que diante de tal fato não 
poderia deixar de vir a esta tribuna para se manifestar. Por fim, agradeceu pelo 
espaço concedido. 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 Segunda que foi aprovada 
por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura da 
Moção de Pesar n° 001/2017 pelo falecimento do Senhor Laurindo Somavilla. A 
presidente passou a palavra ao vereador proponente que pediu um minuto de 
silêncio. Em seguida colocou em votação a Moção de Pesar n° 001/2017, que 
foi aprovada por unanimidade e que será encaminhada à família enlutada. Foi 
solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: o convite do 
Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí convidando para Assembléia Geral 
Ordinária que acontecerá dia dezoito de janeiro com a primeira convocação às 



  

oito horas. Também foi lido o Ofício n° 012/2017 do Gabinete do Prefeito 
Municipal onde o mesmo encaminha para apreciação e votação em regime de 
urgência o Projeto de Lei n° 001/2017, n° 002/2017 e n° 003/2017. Foi lido 
ainda o ofício do Veto do Projeto de Lei 068/2016. Ordem do dia: Veto ao 
Projeto de Lei n° 068/2016; Projeto de lei n° 001/2017; Projeto de Lei n° 
002/2017; Projeto de Lei n° 003/2017. Em seguida a presidente colocou em 
discussão e votação o veto do Projeto de Lei n° 068/2016. Sendo o Veto 
aprovado por sete votos a favor do veto e um contrário. Solicitou ao Diretor que 
fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 001/2017 e o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a incluir no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir crédito especial no 
montante de cem mil reais. Colocado em discussão, o relator da matéria, o 
Vereador Leandro Timm disse que com base na justificativa pediu pela 
aprovação da matéria. Como não houve mais colocações, a Presidente 
encaminhou o projeto para votação após o intervalo. Em seguida solicitou ao 
Diretor para que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 002/2017 e o Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo 
a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir crédito 
especial no montante de duzentos e quarenta mil e quinhentos reais. Colocado 
em discussão, o relator da matéria, o Vereador Leandro Timm que passou a 
palavra para o Vereador Evaldir Jacob Dries que disse que com base na 
justificativa pediu pela aprovação da matéria. Como não houve mais 
colocações, a Presidente encaminhou o projeto para votação após o intervalo 
Após solicitou a leitura do Projeto de Lei n° 003/2017 e o Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a Criação, Composição e 
Funcionamento o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES e 
dá outras providências. Colocado em discussão, o relator da matéria, o 
Vereador Leandro Timm disse que com base na justificativa pediu pela 
aprovação da matéria. Como não houve mais colocações, a Presidente 
encaminhou o projeto para votação após o intervalo. A Presidente concedeu 
intervalo regimental. Reiniciada a Sessão, a Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei n° 001/2017 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 
contrário. A seguir colocou em votação o Projeto de Lei n° 002/2017, o qual foi 
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Em seguida colocou em 
votação o Projeto de Lei n° 003/2017 o qual foi aprovado por oito votos 
favoráveis e nenhum contrário. Na tribuna houve a participação dos 
Vereadores Adão Francisco Bock, Madalena Pasa, Paulo Vanderlei Folmer, 
Leandro Timm e Gilberto Abel Schafer. A presidente convidou o Vereador Adão 
Bock para fazer uso da tribuna. “Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
Prefeito Municipal, ao Secretário aqui presente, comunidade, meu muito 
obrigado. Talvez muitos da comunidade gostariam hoje de saber como serão 
estes nove vereadores. Quero, neste momento, dizer porque fui escolhido para 
defender o nosso município, jamais serei contra qualquer projeto que venha 



  

beneficiar o nosso povo de Arroio do Tigre. Jamais votarei só por votar, porque 
cada um, cada vereador tem uma mente e eu tenho a minha posição, que 
quando votarei num projeto, jamais, uns dias depois votarei contra aquele 
mesmo projeto. Por isso, que quero dizer que hoje, neste momento tamos 
iniciando nossos trabalhos, com disse em outra ocasião, não quero sair daqui a 
quatro anos dizendo que fui um vereador omisso, sempre estarei do lado do 
prefeito, dos secretários, poder ajudar tudo aquilo que for bom para o nosso 
município. Como eu disse, jamais, também, votarei alguma coisa que não for 
do interesse da comunidade. Por isso, eu quero, diante do Prefeito dizer que o 
PSB ta pronto pro dialogo, o PSB ta pronto para ajudar a administração, tenha 
certeza que eu e o meu colega Dries, temos muito, queremos muito nesses 
quatro anos ajudar a administração. É muito triste, é lamentável ouvir o que a 
gente ouve aqui, ouvindo nesses últimos dias na tribuna. Quando se consegue 
muitas vezes dinheiro e esse dinheiro volta, mas eu quero dizer uma coisa ao 
Prefeito, já que hoje ele está aqui, que muito disso ocorre quando não tem em 
suas pastas, pessoas da vez que desempenham o papel que deveriam 
desempenhar. Isto é uma herança que uma administração herda quando faz 
uma coligação, quando tem que com certas metas de secretarias, e acontece 
que não há aquele empenho total, que talvez precisa e que nosso povo 
merece. Então é muito triste, nós do PSB ter que toda hora ta ouvindo uma 
reclamação, ouvindo coisas que não foram feitas, eu sempre defendi o nosso 
partido e sempre vou defender nas coisas corretas, jamais vou defender coisas 
que não forem do interesse do município. Por isso que eu, neste momento, é 
triste a gente falar, a gente ouvir, mas é a realidade, acho que também não só 
por parte do Prefeito porque quando o Prefeito escolhe as pessoas, é pessoas 
que ele confia, e essas pessoas tem que fazer jus aquilo que foi nele confiado, 
por isso que pagam o preço no final dizem ao Prefeito. Por isso Prefeito, que 
eu quero que o Senhor sempre esteja atento no que se passa em cada 
secretaria para não daqui a quatro anos temo que ta aqui ouvindo 
reclamações, eles não vão reclamar de tal secretário, justamente eles vão fazer 
isso, reclamar do Prefeito, por isso eu quero deixar aqui o meu apoio, tudo 
aquilo que foi de bem para o município conte comigo. Mas repito, jamais votarei 
num dia e no outro votarei ao contrário. Sempre tenho a minha posição de 
favorecer os nossos munícipes. Muito obrigado”. A Presidente convidou a 
Vereadora Madalena Pasa para pronunciar-se na tribuna. “Senhora Presidente, 
colegas Vereadores, Senhor Prefeito, secretários, Senhoras, Senhores, jovens 
que estão aqui presentes hoje, que bom, ver gente mais jovem também 
participando das Sessões. A minha fala hoje é um pouco de indignação, de 
indignação com o pouco caso que está se passando com nossas pessoas do 
interior e até da cidade, pela RGE que hoje assumiu a CEEE, AES Sul, a 
Celetro, são falta de luz de ficar doze, vinte e quatro horas sem luz, uma falta 
de respeito com o nosso contribuinte que tão pagando e não tão tendo. Queima 
de equipamentos, produtos que estão nas geladeiras, nos congeladores, então 



  

assim eu vim aqui nessa Sessão hoje, na tribuna aqui para pedir ao Prefeito, 
Senhor Marciano, Presidência da Câmara, aos nossos vereadores, se façam 
uma correspondência a essas empresas, que assumiram aqui dentro do 
município essa produção de energia que nos dão. É uma falta de respeito 
muito grande com nosso consumidor, lá no fundo do Taboãozinho reclamando 
tu escuta sempre, lê no Face, nos órgãos, na internet ali as pessoas 
reclamando que falta de luz perdendo sua produção, até o próprio fumo, que a 
maioria dos fornos agora são de luz, então também está acontecendo isso. 
Outra coisa que eu queria falar, não só da luz mas da água, a nossa Corsan 
hoje, é uma unidade vinculada ao posto de Sobradinho, nós temos capacidade 
auto-suficiente para nós ter uma unidade aqui, que nós tenhamos um 
abastecimento de água digno pra todos e não ar que ta passando nos canos e 
que a própria Corsan invista aqui, que ela leva muito dinheiro daqui, que nós 
consumidores pagamos, que eles invistam aqui, que tenham pelo menos um 
gerador para que quando falte a luz nosso munícipes não fiquem sem água 
gente, faltou luz na Linha Rocinha, o pessoal da cidade chia que não tem água, 
que não tem gerador pra tocar água, eu acho que o mínimo, o mínimo que nós 
merecemos da Corsan é que nós tenhamos um posto avançado aqui em 
nosso, e que tenhamos ao menos um gerador que quando falte luz possa 
mandar a água pros moradores e os tomadores. Era isso que eu tinha pra falar, 
agradeço a oportunidade espero contar com o apoio de todos, pra que nós 
consigamos trazer melhorias para o nosso município. Muito obrigado”. A 
presidente convidou o Vereador Paulo Vanderlei Folmer para se pronunciar na 
tribuna. “Senhora Presidente, gostaria de fazer uma leitura e mais de 
agradecimento, quero agradecer em primeiro lugar o Prefeito Marciano 
Ravanello e o Vice-prefeiro Vanderlei Hermes de me darem oportunidade de eu 
poder estar nesta casa, agradecer ao Moacir Eichner, meu amigo Moa, que os 
seus 897 eleitores que confiou em deixar esta vaga para que eu ocupasse esta 
cadeira, ao Launir Dagort, meu amigo Ico, presidente do PDT, seus 212 
eleitores, meus agradecimentos também. Quero também agradecer aos meu 
189 votos, eleitores que confiaram em mim. No período que eu estiver nessa 
casa, tenho a confiança e a responsabilidade do meu amigo Moa, do Prefeito 
Marciano, e dizer que tenho a responsabilidade de 1298 eleitores que 
confiaram no Moa, no Launir Dagort e em mim. E prometo que não irei 
decepcioná-lo, meus amigos e companheiros. Quero dizer que estou aqui 
representando o Distrito de Coloninha e todo Arroio do Tigre, juntamente com 
meus colegas Vereadores. Quero homenagear e parabenizar os vereadores do 
Distrito da Coloninha que me antecederam desde o começo do município de 
Arroio do Tigre: Oscar Bruno Wendell PDT, Warno Henrique Hubner PMDB, 
Eloi Domingos Gregorio PDT, João Odilar Nunes PP por dois mandatos, a 
poucos dias atrás, muito bem desempenharam as funções não só no Distrito da 
Coloninha, como também para todo Arroio do Tigre. E aqui, e agora, estou, eu 
Paulinho Folmer, Paulo Vanderlei Folmer representando o Distrito da Coloninha 



  

onde nasci e me criei, estudei, constitui minha família e sempre vou estar 
defendendo a minha terra que amo tanto, meu Distrito da Coloninha mas a todo 
Arroio do Tigre. Quero agradecer também a minha família, minha esposa 
Rosane, meus filhos Jean, Henrique e Alan, minha mãe, ao Nilton 
Tuchtenhagen, e ao Ernane Vieira, que coordenaram a campanha dos 
Vereadores do PDT. Quero agradecer a todos os companheiros do PDT e seus 
familiares, também quero agradecer a todos do PP, quero agradecer a 
presidente da Câmara Viviane e desejar um bom ano de trabalho a ti, e a todos 
os demais colegas, em especial agradecer ao meu líder de bancada, Francisco 
Bernardy. Agradecer também ao diretor da câmara o Rogério, Cris, 
funcionários e assessora jurídica e todos que compõe esta casa. Agradecer a 
imprensa escrita e falada, Radio Sobradinho, Radio Gazeta, Radio Geração, 
Cléber Moura, já nos acompanhou em algumas empreitadas, né seu Cleber? 
Lá na Coloninha, como a Madalena muito bem colocou sobre essas função de 
falta de energia, também tivemos que fazer protestos, interromper trânsito, e 
dizer a todos que estou aqui para contribuir no período que estarei aqui nesta 
casa não irei decepcionar ninguém, principalmente ao Prefeito Marciano e 
Vanderlei. Muito Obrigado”. A Presidente convidou o Vereador Leandro Timm 
para fazer uso da tribuna.  “Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
Madalena, nosso diretor Mayerhofer, o Cristian, nossa jurídica, vai ser um 
prazer trabalhar com vocês esse ano. Me sinto feliz em ver a colega Viviane 
presidir este ano como Presidente do Legislativo, ela que é do meu partido, 
Partido Progressista, no qual eu sou Presidente, e desejar a todos vocês 
Vereadores, que nós tenhamos um bom ano de 2017, todos nós soubemos das 
nossas dificuldades que nós vamos ter, das dificuldades principalmente do 
executivo, Prefeito Marciano, Secretários, nós todos temos que botar a mão na 
massa, porque o que deixaram para nós ai, coisa nunca vista, nossa cidade 
tomada de mato, nosso Parque de Máquinas, uma retro acho que está 
funcionando, tem duas ou três que só andam pra trás, patrolas terminadas, 
caçambas demolidos, mas nós vamos conseguir, nós temos que ter fé em 
Deus, nós temos que colocar os pés no chão, e acredito muito na 
administração do Marciano e do Vanderlei juntamente com o PDT, nós iremos 
sair dessa situação, sem falar na dívida que o Ex-prefeito deixou ai pra nós, em 
torno de um milhão e meio dois milhões, não ta fechado ainda, parece que dia 
vinte vai estar fechado o orçamento anterior pra nós começar o orçamento 
novo, é mais ou menos isso ai. Vejo aqui o nosso Secretário Romildo, das 
Obras, temos muito o que fazer Romildo, teremos muito, mas nós não vamos 
desistir da nossa cidade, vocês podem ter certeza. Prova disso, semana 
passada fizemos três mutirões, Mutirão do Bem, o qual quero agradecer todo 
mundo que participou e convidar ao povo em geral, que participe independente 
de ser do onze, do doze, pode ser do quarenta do quinze do vinte, do trinta, do 
dez, do nove, todos nós temos que botar um pouquinho a mão na massa 
porque todos vocês sabem, tivemos um Natal e um Ano Novo aonde que 



  

recebi muitas críticas do pessoal que veio visitar seus familiares de fora, aonde 
que encontraram uma cidade imunda, cheia de lixo, de mato, sem falar das 
nossas estradas do interior, que tão em péssimas condições. Então acredito 
que nós com esses mutirões que não vamos parar, vamos continuar fazendo, 
na quinta feira vi a Vivian com mão na massa, o Paulinho e o Bernardy sexta 
estivemos juntos no trevo, e convidar a todos vocês quem quiser participar, fale 
com nós que provavelmente essa semana vamos fazer outros mutirões. 
Também fazer um pedido especial a toda a população que se possível, a gente 
sabe que as vezes não é possível, senhoras e senhores de mais idade, que se 
possível pessoal limpar a frente das nossas casas, vamos deixar a nossa 
cidade um pouquinho mais bonita, que com certeza até nós organizarmos tudo 
as nossas Secretarias, hoje, a gente tem dificuldade de material, de roçadeira, 
de máquina de cortar grama, de pessoal que entrou, o prefeito já deu férias, 
então acredito que a máquina de Marciano e Vanderlei vai começar em dois 
três meses até que arruma tudo, arruma máquinas, arrumar caminhão, arrumar 
patrola, então quero fazer um pedido, para quem tem condições, pelo menos 
em frente a sua casa, da uma limpadinha, isso já ajuda. Também quero dizer, 
agradecer em primeiro lugar a Deus, depois aos meus familiares, meus 
amigos, aquelas pessoas que confiaram nos 349 votos que recebi, ficando em 
primeiro suplente, né, com a subida do Vereador eleito Edésio Jank para 
assumir a Secretaria da Fazenda, pude então assumir um espaço aqui na 
Câmara. E a gente aqui quer fazer de tudo, erguer a bandeira do nosso 
Município de Arroio do Tigre, estou aqui a disposição, já passei aqui por essa 
casa, tenho experiência, se algum novato quiser tirar alguma dúvida, estou aqui 
para esclarecer. Referente a fala do Adão Bock, sobre as pessoas corretas nos 
lugares corretos, se ouve muito falar principalmente que o Tantan abonou no 
início dessa sessão a perca de um milhão. Amigo Adão, o Prefeito tem a 
caneta na mão, ele tem o poder de tirar e colocar as pessoas, independente de 
siglas partidárias, se tão coligadas ou não tão, acredito eu que dentro dessa 
pasta que vocês tanto falam, a pasta da Indústria, Comércio e Turismo, o 
Nilson Schneider era o Secretário, mês de agosto ou setembro, junho, agosto 
provavelmente assumiu a Marli que é do PSB, sem falar quem fazia os projetos 
era a Camila, que é do PSB, eu não to aqui pra criticar ninguém, só fazer 
alguns esclarecimentos, porque a Camila, ela sabia de tudo o que acontecia ali, 
foi ela que alimentava o SICOV, ela que tinha que ver, e o engenheiro o projeto 
precisava de mais alguma coisa, o exemplo vivo ta ai, Dries, porque que o teu, 
a tua emenda não foi antes? Sabe por que? Porque, por falta de três 
papeizinhos, três papeizinhos, o Flamir em poucos dias resolveu, veio a tua 
emenda, ta depositada, é bem simples, se a gente não sabe a gente tem que 
buscar informação com quem sabe, nós aqui, nós sentamos aqui, o Flamir e a 
Vivi são testemunhas, seu João Odilar, nós sentamos no começo do mandato 
do Gilberto, “Gilberto, o que for possível para nós ajudar o Senhor, vamos 
ajudar”. O Vereador Jacob Evaldir Dries solicitou uma parte para o vereador 



  

Leandro Timm. “O que tu falou do Flamir fico muito feliz, ter o Flamir, porque 
esse sabe das coisas, acho que se ele é pra trabalhar fora do expediente ele 
trabalha para ajudar nós, então te agradeço de coração, Flamir por botar o 
barco andar, assim tem que ser, só dou os parabéns. Obrigado Tigrinho”. O 
vereador Leandro Timm continuou. “Com certeza, quando nós se elegemos a 
Vereador, se sentamos com Gilberto, “Gilberto independente de ser partidos 
adversários entre aspas, nós queremos ajudar o município e nos colocamos à 
disposição”. Nós só tivemos uma reunião, né Vivi? Não teve mais diálogo, era 
ele que sabia de tudo, eu que entendo e os outros não entendem nada. Muito 
bem, um exemplo vivo Dries, porque tai o Flamir, três papéis, ta tua emenda 
liberada, 340 mil em patrulhas agrícolas, gente um milhão de reais como o 
Tantan colocaste. Um milhão, quatrocentos mil iriam para o parque, pra nós 
asfaltar lá dentro, duzentos mil para a Barrinha, duzentos mil para o Taquaral e 
duzentos mil para a Paleta. Um milhão foi perdido, então eu aqui Adão não 
quero fazer demagogia com ninguém, mas o Prefeito é o culpado, se tu não ta 
dando no couro, senta com o partido oh, quero trocar, com certeza o Marciano 
fará isso, ele tem a liberdade de fazer isso. Diante disso quero desejar para 
todos uma boa semana de trabalho, e que Deus ilumine a cada um e a cada 
uma de vocês”. A Presidente convidou o vereador Gilberto Schafer para fazer o 
uso da tribuna. ”Senhora Presidente, ao cumprimentá-la, cumprimento aos 
demais colegas Vereadores, cumprimentar o Rogério Mayerhofer cumprimento 
os demais funcionários da casa. Cumprimento o Prefeito Municipal e estendo 
meus cumprimentos aos Secretários e a platéia aqui presente. Hoje é um 
motivo de alegria para mim, assumir uma cadeira legislativa, eu quero 
agradecer a todos as pessoas que me ajudaram, minha família, as pessoas 
que empenharam minha palavra, um agricultor humilde lá do sítio, eu quero 
agradecer meus 805 votos que conquistei nessas eleição, e quero prometer pra 
vocês, um trabalho honesto, digno, merecedor do povo de Arroio do Tigre, e 
assim eu quero dizer pra vocês que a minha humildade vai prevalecer no meu 
trabalho, e nós da bancada do PP, somos organizados e o que mais importante 
preparados dar ao nosso Prefeito, voltar o nosso município a crescer. Muito 
Obrigado”. A presidente concluiu que não tendo mais nada a tratar deixou 
marcada a próxima Sessão para o dia dezesseis se janeiro de dois mil e 
dezessete. Encerrou a Sessão em nome de Deus. 


