1393ª Sessão Ordinária
Aos dezessete dias do mês de abril 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. O Vereador Leandro Timm pediu um minuto
se silêncio pelo falecimento do Senhor Antônio Schmitd. O Vereador Francisco
Bernardy efetuou 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 Tricentésima Nonagésima Segunda que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 006/2017 da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação que da ciência ao Plenário dos Projetos os quais
haviam sido solicitados pedido de vistas pela Vereadora Madalena Pasa, que
retornaram à Comissão sem emenda modificativa, apenas houve entendimento com o
Executivo em retirar o Projeto n° 031/2017 e o Projeto n° 030/2017 seria explicado
durante a Sessão pelo Secretário da Administração Altemar Rech. Ofício 189/2017 do
Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação o Projeto de
Lei n° 033/2017 que autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Foi lido o Ofício nº 190/2017 do
Gabinete do Prefeito Municipal que pede a retirada do Projeto de Lei n° 031/2017 que
institui o Regulamento de Saúde e Segurança do Trabalho – RSST, dos Servidores
Públicos Municipais de Arroio do Tigre – RS, e dá outras providências. Também foi
lido o Ofício sem número da Escola de Ensino Fundamental Balduíno Thomas Brixner
convidando os vereadores para participarem da festa da escola no dia vinte e três de
abril. Na Ordem do Dia da presente Sessão estava a Indicação 006/2017 da
Vereadora Madalena Pasa pedindo a possibilidade de construção de uma pista de
caminhada entorno do Estádio Municipal Carlos Ensslin, arborização e colocação de
alguns bancos que depois de lida será encaminhada para ao Executivo conforme
previsão do Art. 143 do Regimento Interno. Os Projetos de Lei 030/2017 que revoga a
Lei Municipal n° 1209/99, de seis de julho de mil novecentos e noventa e nove, que
estabelecia normas para cobrança de taxa de pavimentação; Altera a redação do
Artigo setenta e sete da Lei Municipal n° 388/77, de oito de dezembro de mil
novecentos e setenta e sete e da outras providências. Projeto de Lei n° 033/2017 que
autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da
Secretaria Municipal da Saúde. Também estava na Ordem do Dia a Moção n°
002/2017 que Repudia a PEC 287/2016. Em seguida a Presidente pediu ao Diretor
para que fizesse a leitura da Indicação 006/2017. Após solicitou para fazer a leitura do

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que emitiu parecer favorável
ao Projeto de Lei n° 030/2017 e conforme o Art. 177 do Regimento interno a
Presidente convidou o Secretário da Administração para esclarecer de forma
fundamentada e técnica o presente Projeto de Lei. Em seguida passou a palavra para
o Relator Leandro Timm que defendeu o Projeto, e após colocou o mesmo em
discussão e em seguida em votação o qual foi aprovado por oito votos à zero. Dando
andamento a Sessão, a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei n° 033/2017 e o
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que emitiu parecer
favorável. Passou a palavra para o Relator Leandro Timm e colocou o mesmo em
discussão e, em seguida, encaminhou-o para votação após o intervalo. Por fim a
Presidente solicitou a leitura da Moção n° 002/2017 e abriu espaço para os
Vereadores líderes de bancada manifestarem-se sobre a referida moção. Em seguida
colocou a mesma em votação a qual foi aprovada por oito votos à zero. Foi concedido
Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em votação o Projeto
de Lei nº 033/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Em seguida abriu Espaço
para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos os Vereadores: Paulo Vanderlei
Folmer e Leandro Timm. A Presidente convidou o Vereador Paulo Vanderlei Folmer
para usar a Tribuna. “Senhora Presidente, aos demais Vereadores, Vereadora Mara,
Presidente Viviane, Vereadora Madalena, e meus colegas Vereadores Dries, Adão,
Tigrinho, Gilberto, meu presidente da bancada do PDT Bernardy, a imprensa aqui
presente, radio Sobradinho, Radio Gazeta, o Jornal, Geração, seu Cléber Moura. Dizer
a todos vocês que na Sessão passada eu não fiz minha prestação de contadas da
minha ida a Brasília. Quando nós tava indo no vôo para Brasília, já tinha ouvintes
ligando anonimamente lá pro Henrique já querendo a prestação de contas desses
vereadores que foram à Brasília. Os outros já puderam se manifestar na Sessão
passada e eu também aqui hoje vou deixar. Pela bancada do Deputado Cherini, a
gente conseguiu uma emenda de bancada que já está vindo para Arroio do Tigre uma
retro escavadeira. São duzentos e cinquenta mil, pelo que a gente falou com o Flamir,
o pessoal, o Prefeito até agosto temo mais uma retro gabinada, então já veio no
mandato passado que eu era um simples funcionário da Prefeitura eu também
consegui uma retro com o Deputado Cherini, ela era exclusiva para a Coloninha, mas
poucas vezes chegou lá na Coloninha, que lá tinha um Prefeito do PSB e um vereador
também do PSB que o Paulinho não tinha voz ativa e ela ficava quase sempre lá pelo
Sítio e a retro ta no pátio e não teve conserto num ano e meio de uso. Pessoal
conseguiu destruí-la. Que eu saí no dia trinta de março do ano passado e daí dali pra
cá eles conseguiram desmanchar com a retro. Ta aqui o Secretário de Obras, seu
Romildo, se faz presente na Sessão. Mas ela vai ser arrumada seu Romildo, mas
parece que o custo é bem alto. Um ano e meio de uso e eles conseguiram destruir.
Graças a Deus o Deputado Cherini não sabia e nem é pra saber que destruíram essa
retro em um ano e meio e ta nos mandando outra retro pela amizade que eu tenho
com o Deputado que hoje ele nem mais é PDT. E também gostaria de parabenizar,

pela bela Feira do Peixe, agradecer ao Prefeito, ao vice, o Marciano, o Vanderlei, aos
Secretários pela organização que fizeram. O nosso povo arroiotrigrense é um povo
trabalhador, mas também gosta, é festeiro e também gosta de se divertir, bela Feira do
Peixe. Agradecer o Secretário Fernando Schuster, Secretário da Agricultura e sua
equipe que organizaram, Secretário Moacir Eichner da Indústria, Comércio e Turismo,
ao Diretor de Urbanismo, o Ico, Launir Dagort, que fizeram com suas equipes uma
excelente trabalho para que a Feira do Peixe fosse mais uma vez sucesso. Queria
parabenizar aqui também ao Vanderlei Limberger, Presidente dos Piscicultores da
Associação dos Criadores de Peixe aqui do Município e Arroio do Tigre, sem eles não
teria esses belos peixes que vocês puderam ver e comercializar ali e saborear.
Agradecer também e Parabenizar o Seu João Elui Folmer, Presidente da APAT,
Associação dos Pequenos Agricultores pelo belo trabalho também, trabalho sério,
agricultores que vem expor seus produtos aí. Então isso que faz engrandecer o nosso
município de Arroio do Tigre através desses agricultores dessas associações. Aqui
também a Bernardete Mohr, Presidente das Artesãs, isso fez com que a Feira do
Peixe fosse sucesso, Não adianta o Prefeito, o Secretário, suas equipes se organizar e
fazer tudo se nós não tivesse o principal que é o produto pro pessoal ver, degustar e
comprar e levar para suas casas. Então parabenizar por essa bela Feira do Peixe,
semana da Páscoa, deixar um abraço também e parabéns, Viviane pela organização
da Festmilho na São José que tava excelente, quem pode ir lá viu a organização de
vocês, parabéns. E dizer assim que também, além da retro escavadeira do Deputado
Cherini a gente protocolou com o Deputado Afonso Motta duzentos e cinquenta mil
que é para uma rede d’água potável lá pra Cabana Santa Lúcia e Lagoãozinho. Então
assim, aquelas pessoas que ligam pra Rádio lá, o Henrique ainda disse: Pessoal,
esperam, deixam os vereadores voltar que eles vão prestar contas, meus familiares
estavam ouvindo. Aí, estamos aí prestando contas, então se puder ano que vem vir
uma emenda de duzentos e cinquenta mil lá pra comunidade da Cabana, que é pra
rede de água e mais uma quadra coberta que eu Paulinho Folmer, Francisco
Bernardy, nós do PDT protocolamos lá com o Afonso Motta e com o Deputado Cherini.
Então eu precisava fazer esse esclarecimento e dizer que me disseram que no
mandato passado eu não trabalhei, não consegui fazer nada, mas nesse mandato eu
vou fazer, com certeza, porque tudo que eu trabalhei quando o PDT trocou de partido
na coligação eu fui desvalorizado, eu e mais alguns colegas. Só que o Paulinho e o
Mussum não é os errados, tinha mais quase seiscentos funcionários na Prefeitura,
então eu deixei pra fazer esse esclarecimento e dizer, a gente ta aqui, o Prefeito nos
apóia e nós apoiamos ele, e todos os projetos bom para o município serão feitos, e
cada vez que nós conseguir com nossos Deputados, nós vamos buscar emenda para
que o nosso município de Arroio do Tigre cresça cada vez mais e mais. Deixar um
abraço a todos, uma boa semana a todos e até a próxima Sessão. Obrigado”. A
presidente convidou o Vereador Leandro Timm para manifestar-se. “Senhora
Presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, Secretário

Romildo, Secretário Fernando. O que me traz hoje aqui nessa tribuna, eu quero
parabenizar a Administração Municipal através do secretário Fernando, Secretário
Moa pela belíssima feira que tivemos na semana passada, Fernando, apesar de todas
as dificuldades financeiras, conseguimos agregar um bom número de pessoas,
infelizmente na segunda-feira deu aquele toró d’água, né, uma chuva bem vinda né,
porque fazia quase um mês que não chovia, felizmente terça e quarta deu tempo
bonito, aonde os piscicultores puderam vender quase todos os seus peixes, né, então
em nome aqui da Câmara de Vereadores eu quero parabenizar a Administração
Municipal, aproveitar a tua presença aqui Fernando, parabenizar a você e o Moa, que
se encarregaram mais ali, estavam mais a frente do serviço, né, e dizer ai pra todo
mundo que foi um sucesso, né, porque a gente se encontra numa crise e com pouco
dinheiro a gente pode fazer muita coisa, então parabéns a vocês pelo trabalho, pelo
empenho e pela dedicação nessa Feira do Peixe, e no mais deixar um abraço para
todo mundo, que todos tenham uma boa semana”. Não tendo mais nada a tratar a
Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e quatro de abril as
18:00 horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.

