
  

1407ª Sessão Ordinária 
 

Aos quatro dias do mês de setembro 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 convidou a todos para entoar no 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 convidou a vereadora Madalena Pasa 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 Sexta que foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 

recebidas. Foi lido: Ofício n° 377/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal 

encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 073/2017 que 

altera a Lei Municipal n° 2.685/2015 e dá outras providências. Ofício 378/2017 

do gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação os 

seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei n° 074/2017 que altera a Lei Municipal 

n° 2.296/2012 que dispõe sobre a criação e regulamentação do Conselho 

Municipal do Idoso – CMI. Projeto de Lei n° 075/2017 que cria sobre o Fundo 

Municipal do Idoso, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 076/2017 que 

dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, e dá outras providências. Na Ordem 

do dia estavam: Projetos de Lei n° 073/2017, 074/2017, 075/2017 e 076/2017. . 

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° 073/2017. A 

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

emitiu parecer favorável tendo como relator o vereador Paulo Vanderlei Folmer. 

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° 074/2017. 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. A vereadora Madalena Pasa solicitou que no Art. 3º, § 2º que fosse 

retirado da redação a palavra “indicados”. Em seguida a Presidente 

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° 075/2017. 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. A vereadora Madalena Pasa solicitou que no Art. 3º, § 2º 

que constasse quem assinaria juntamente com o Secretário Municipal da 

Assistência Social. Após a Presidente encaminhou o mesmo para votação após 

o intervalo. A Presidente concedeu Intervalo Regimental. Por fim, 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 n° 076/2017. 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 a Presidente abriu espaço para a Tribuna Livre e 

convidou os regularmente inscritos para manifestarem-se. Convidou então a 

Diaconiza Lovane Ligle, Davi Seibert e Rose Bender para fazer uso da palavra 

com o tema: Quinhentos Anos da Reforma Luterana. A Diaconiza iniciou 

saudando aos presentes com a passagem bíblica do livro de Romanos que diz: 

“O justo viverá por fé”. Destacou que para entendermos a Reforma Luterana 

precisamos voltar quatrocentos anos no tempo, onde haviam pessoas 

insatisfeitas com a situação da igreja. Martin Lutero foi o grande idealizador, 

estudioso, pensador, porém só alcançou seu objetivo com ajuda de Padres, 

autoridades civis e eclesiásticas da sua época. Citou também os pré-

reformadores que compartilhavam do mesmo ideal de Lutero, entre eles Pedro 

Valdo, John Huss, John Wycliffe. O cenário para que chegasse a reforma foi o 

cenário social, político, econômico e eclesiástico da época. Pessoas que 

estudavam a bíblia não concordavam com as atitudes da igreja que na época 

estava contaminada pelo poder temporal, cada vez mais parecida com o 

império temporal, político, com seus jogos de poder, luxos, ostentações e vícios 

do poder. Nesse cenário surge Martin Lutero, que começou estudando 

advocacia que era um sonho de seu pai, no entanto ao voltar para sua casa 

devido a enfermidade, foi atingido por um temporal e Lutero prometeu que se 

fosse salvo do temporal tornar-se-ia monge. Formou-se professor de teologia e 

posteriormente Padre, porém era constantemente atormentado quanto a 

possibilidade de justificação, salvação e perdão pregados pela igreja. Depois 

de estudar a bíblia descobriu a verdade sobre a palavra de Deus. Que o 

homem alcança a salvação por fé e por graça de graça por Deus. Posicionou-



  

se contra algumas atitudes da igreja na época, como por exemplo, a venda de 

indulgências. Ao ver o povo sendo enganado pela igreja, elaborou noventa e 

cinco teses e as pregou na porta do Castelo de Wittenberg. Após o ato, Lutero 

foi chamado para retratar-se o que não foi possível e como conseqüência foi 

excomungado. Ficou escondido por oito meses no Castelo de Eisnach onde 

traduziu a bíblia do latim para o alemão e assim, formando uma nova igreja. 

Por fim citou que dia trinta e um de outubro, será comemorado os Quinhentos 

Anos da Reforma Luterana. Ao finalizar sua fala, agradeceu a todos. Em 

seguida, se pronunciou o Presidente da Paróquia Evangélica o Senhor Davi 

Seibert. Iniciou saudando a todos e agradecendo o espaço concedido. Citou a 

vinda da religião evangélica ao Brasil, começando por Nova Friburgo e São 

Leopoldo disseminando por todo Estado. A Paróquia é composta por seis 

Comunidades: Comunidade Martin Lutero, São João Batista de Vila Progresso, 

Comunidade Apóstolo Paulo de Coloninha, Comunidade São Marcos de São 

Luis – Estrela Velha e Comunidade Santa Cruz de Linha Vassouras – Estrela 

Velha e por fim A Comunidade Apóstolo Thiago de Salto do Jacuí. A Paróquia 

de Arroio do Tigre atende por volta de mil famílias. Por fim agradeceu o espaço 

concedido. Em seguida, fez uso da palavra a Presidente da Comunidade Martin 

Lutero Rose Bender. Iniciou agradecendo o espaço e saudando os presentes e 

especialmente os vereadores Luteranos: Mara Simone Seibert e Francisco 

Bernardy bem como os servidores Cristian Schneider e Rogério Mayerhofer, 

ambos membros da Igreja Luterana. Relatou que a Comunidade Martin Lutero 

conta que tem mil e sessenta e nove batizados e quatrocentas e setenta e uma 

famílias, o primeiro culto realizado em Arroio do Tigre foi em vinte e cinco de 

junho de mil novecentos e cinco, a Comunidade possui também os 

departamentos: dois grupos de OASE, um na cidade e outro na Linha Tigre, 

também um grupo de LELUT, um Grupo de Jovens e um Grupo de Mulheres. 

Convidou a todos para participar da Festa de Quinhentos Anos da Igreja 

Luterana em nível de Paróquia que será realizada nesta Comunidade no dia 

quinze de outubro. Divulgou a programação e por fim entregaram convites para 

os vereadores. A presidente convidou a Senhoras Ester Konzen e Daniele 

Centa para fazer uso da Tribuna com o assunto: prestação de contas do 25º 

Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro Serra. Iniciou cumprimentando 

a Presidente estendendo-se aos demais vereadores e os demais membros da 

comunidade presentes. Agradeceu a esta Casa pelas inúmeras vezes foram 

auxiliadas para realização do encontro. Salientou também a importância das 

demais entidades (Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Prefeitura Municipal) 



  

que participaram para a realização deste encontro. Relatou a importância de ter 

uma mulher na Presidência desta Casa e uma agricultora que conhece a 

muitos anos a trajetória da Associação. Citou que a Associação tem vinte e 

nove anos e que em maio de dois mil e dezoito vai estar completando seus 

trinta anos. Afirmou ainda que com a realização do 25º Encontro aconteceu um 

momento histórico para a região, que foi a entrega da Carta de Arroio do Tigre 

contendo oito reivindicações voltadas a mulher que foi entregue ao Governador 

do Estado. Ressaltou que esta Casa foi a entidade que mais contribuiu 

financeiramente no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), num total de 

R$ 59.180,00 (cinquenta e nove mil e cento e oitenta reais) de parcerias e 

patrocínios arrecadados para a realização do encontro. Declarou que a 

prestação de contas, na íntegra já está em posse da Presidente da Câmara e 

será entregue na Prefeitura Municipal. Em seguida se pronunciou a Presidente 

da Associação das Trabalhadoras Rurais, Senhora Ester Konzen. Iniciou 

saudando a Presidente, bem como demais vereadores e população presente. 

Salientou que no município há dezenove grupos de agricultoras rurais. 

Desenvolvem em parceria com a EMATER oficinas. Agradeceu a todos os 

apoiadores do evento, o qual sem estes não seria possível a realização do 

mesmo. Posteriormente convidou sua diretoria, juntamente com o Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Senhor Alceu Mergen, Secretário da 

Assistência Social Sandro Timm e um representante da EMATER para entregar 

uma placa em agradecimento aos vereadores. Encerrou agradecendo a todos. 

A Presidente concedeu Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei nº 073/2017 que foi aprovado por oito 

votos à zero. Após, colocou em votação o Projeto de Lei n° 074/2017 que foi 

aprovado por oito votos à zero. Em seguida colocou em votação o Projeto de 

Lei n° 075/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. E, por último, colocou 

em votação o Projeto de Lei n° 076/2017 que foi aprovado por oito votos à 

zero. Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam 

inscritos os vereadores: Evaldir Jacob Dries, Leandro Timm e Francisco 

Bernardy. A presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para fazer uso 

da Tribuna. Iniciou saudando a presidente, bem como os demais vereadores, 

imprensa, vice-prefeito Vanderlei Hermes, secretário Sandro Timm, e demais 

presentes. Em seguida, agradeceu o deputado Heitor Schuch pela emenda 

parlamentar no montante de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil 

reais) destinando equipamentos para a Secretaria da Agricultura e patrulhas 

agrícolas. Também agradeceu ao ex-prefeito Gilberto Rathke e o ex-secretário 



  

da Agricultura Aldo Priamo pela viabilização do projeto. Entre os equipamentos 

adquiridos com a emenda estão: quatro distribuidores de esterco líquido, quatro 

enceladeiras, três grades arado globe, três secadores de grãos, três carretos 

agrícolas de madeira, dois carretos agrícolas metálicos vasculante, três 

inleradores de pedra, dois semeadores de uréia, dois espalhadores de calcário 

de cinco mil quilos e quatro roçadeiras. Agradeceu ainda o Prefeito Marciano 

Ravanello, Vice-prefeito Vanderlei Hermes, Secretário da Agricultura Fernando 

Schuster, Vereador Adão Böck e o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais Senhor Alceu Mergen que tiveram presentes por ocasião da entrega dos 

equipamentos em ato oficial no Parque de Obras. Agradeceu a Diaconiza 

Lovane Ligle pela explanação dos quinhentos anos da Reforma Luterana bem 

como ressaltou a importância dos Projetos apreciados em favor do idoso. 

Saudou a Presidente das Trabalhadoras Rurais pelo belo evento realizado em 

oito de março e a Emater pela parceria no evento e pela prestação de contas a 

esta Casa Legislativa. Agradeceu o Prefeito Marciano, Secretário Romildo 

Seibert e Diretor de Obras Sidnei Schmidt pelo atendimento de sua indicação 

solicitando a recuperação da estrada geral de Linha Paleta passando por Sítio 

Alto até Coloninha. Por fim, agradeceu o Diretor Flamir Schneider. Desejou 

uma boa noite a todos e uma boa semana de trabalho. Em seguida a 

Presidente convidou o Vereador Leandro Timm para fazer uso da palavra. 

Cumprimentou a Presidente e os demais vereadores, servidores desta Casa, 

imprensa, vice-prefeito Vanderlei Hermes, Secretário Sandro Timm e demais 

presentes. Agradeceu o Presidente da Comunidade Evangélica e da Paróquia 

juntamente com a Diaconisa Lovane Ligle pela explanação referente a reforma 

Luterana e pelo convite. Também fez menção a prestação de contas das 

trabalhadoras bem como o êxito da realização do mesmo, onde esta Casa 

contribuiu financeiramente através de uma subvenção social. Continuando, 

elogiou o empenho da professora Laize Kuntz e Hélia Brixner que reuniram 

esforços junto a Administração para que fosse possível a criação e envio de 

projetos referentes ao idoso. Por fim, relatou que em tratativas com o Diretor 

Flamir Schneider, que se tudo der certo até o final do presente ano poderiam 

ser iniciadas as obras de construção do Centro de Convivência do Idoso, ora 

pleiteadas com recursos Federais através do Deputado Federal Covatti Filho. 

Encerrou sua fala desejando boa noite e uma boa semana de trabalho a todos. 

A Presidente convidou o Vereador Francisco Bernardy para fazer uso da 

palavra. Inicialmente cumprimentou a Presidente e os demais colegas 

vereadores, bem como servidores desta casa e os demais presentes. Destacou 



  

que no dia trinta e um de agosto participou da 6ª Ecojovem realizado na 

localidade de Coloninha organizado pela Escola Jacob Dickel. Ressaltou a 

participação de alunos da Escola Agrotécnica Bom Pastor de Nova Petrópolis 

especialmente o aluno Cristian Folmer que relatou sobre sua dificuldade e 

obstáculos enfrentados para cursar o curso técnico, mas que não o 

atrapalharam diante da sua vontade. Considerou como relevante a iniciativa e 

as parcerias com a Sicredi, ARISE, Afubra e Prefeitura Municipal. Em seguida, 

descreveu sua ida a Santa Cruz do Sul onde contatou com Cristian Ferreira, 

fiscal de rede da telefonia fixa. Lamentou que a telefonia fixa está deixando a 

desejar na manutenção da rede no município. Retornou com a promessa de 

que o fiscal irá trazer ao município um projeto de manutenção o qual se dará 

em uma visita institucional. Por fim, por solicitação da Presidente da Casa, 

efetuou a leitura da Placa recebida pela Associação das Trabalhadoras Rurais. 

Encerrou desejando a todos uma boa semana de trabalho. Não tendo mais 

nada a tratar a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia onze 

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

de Deus.  


