
  

1388ª Sessão Ordinária 
 
Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 Evaldir Jacob Dries para 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 Sétima que foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 
recebidas. Foi lido: Ofício 083/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal que 
retifica a rubrica do Projeto de Lei n° 011/2017. Em seguida foi lido o Ofício 
088/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal que encaminha para apreciação e 
votação em regime de urgência o Projeto de Lei n° 014/2017 que autoriza 
contratações temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
Samu no Município de Arroio do Tigre. Também foi lido o Ofício 091/2017 do 
Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação em regime de 
urgência o Projeto de Lei n° 015/2017 que autoriza o Poder Executivo a 
convocar servidor do quadro de psicólogo, para mais dez horas, para o 
programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, e o Projeto de Lei nº 
016/2017 que autoriza o Poder Executivo a convocar servidores do quadro de 
enfermeiros para mais quatro horas, para o programa Estratégia Saúde da 
Família – ESF, e o Projeto de Lei n° 017/2017 que institui o “Programa de 
Adoção de Praças e Jardins”, no âmbito do Município de Arroio do Tigre e da 
outras providências e Projeto de Lei nº 018/2017 que autoriza o Poder 
Executivo a contratação emergencial de Agente de Combate de Endemias, por 
excepcional interesse público. Na Ordem do Dia da presente Sessão estavam 
os Projetos de Lei 014/2017, 015/2017, 016/2017 e 018/2017, entretanto o 
Projeto de Lei 017/2017 ficou baixado nas Comissões e entrará na Ordem do 
Dia da próxima Sessão Ordinária. Em seguida a Presidente solicitou ao Diretor 
para fazer a leitura dos Expedientes e os Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 014/2017, 015/2017, 
016/2017 e 018/2017. O relator Leandro Timm emitiu parecer favorável a todos 
os Projetos de Lei citados assim como os demais membros da Comissão, 
Justiça e Redação. Em Seguida a Presidente colocou os referidos Projetos 
para Discussão e que encaminhou os mesmos para votação após o Intervalo 
Regimental. Foi concedido Intervalo Regimental por quinze minutos. Reiniciada 
a Sessão, a Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 014/2017 que foi 
aprovado por oito votos à zero. Em seguida colocou em votação o Projeto 



  

015/2017 o qual foi aprovado por oito votos à zero. Após colocou em votação o 
Projeto 016/2017 o qual foi aprovado por oito votos à zero. Por fim a Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 018/2017 sendo aprovado por oito votos à 
zero. Abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos os 
Vereadores: Madalena Pasa, Evaldir Jacob Dries, Gilberto Schafer, Leandro 
Timm e Francisco Bernardy.  Convidou a Vereadora Madalena Pasa para seu 
pronunciamento. “Senhora Presidente, nobres colegas, servidores desta Casa, 
Imprensa, Secretários aqui presentes, Senhoras e Senhores. Em primeiro lugar 
quero parabenizar o Presidente do Sindicato, pela bela festa de ontem, 
cinquenta anos de atividade junto aos nossos agricultores e pedir desculpa 
pelo inconveniente que tive que sair antes, em segundo lugar quero colocar 
aqui, vim aqui falar sobre Audiência Pública da semana passada, ah, e colocar 
aqui que no Projeto do Estágio Probatório coloquei que o funcionário deveria 
continuar sendo avaliado, nós vimos aqui prova de que isso deve continuar 
porque a falta de peças que nós vimos, a destruição de equipamentos, a 
sujeira nos locais, vocês me desculpar mas é grande parte é falta dos 
funcionários, se eu não quero fazer eu não faço, né, não tem vontade de 
trabalhar, não querem fazer, ficam esperando um pelo outro, e vão se 
encostando. Eu não vou generalizar porque em todos os lugares tem os bons 
funcionários e tem os péssimos funcionários. Tem aqueles que não respeitam 
os seus superiores e não respeitam ninguém, por isso o Estágio Probatório tem 
que ter umas das atividades aquelas era o respeito e a hierarquia das funções. 
Pode ter certeza, eu vou dizer de carteira que não foi só nesta administração 
que isso aconteceu. Em todas as administrações quando se termina a 
administração vocês podem ter certeza se perde a eleição né, alguma coisa 
acontece, falta equipamento, alguém leva embora, quebra-se maquinário, 
quebra alguma coisa. Eu não vim aqui defender ninguém, eu não preciso 
defender ninguém, mas eu sei por experiência em administrações anteriores 
que isso aconteceu, ta, e também não acho justo criar assim que tudo fica em 
cima de uma pessoa, que tem responsável porque aquela pessoa que ta ali eu 
vou defender não só o administrador passado mas todos os administradores 
que passaram, eles escolhem sim os melhores funcionários, os melhores 
Secretários, os melhores Diretores que eles acham que tão ali pra lhe servir e 
servir a comunidade, garanto que nenhum prefeito vai conseguir passar todas 
as escolas, em todas creches, em todas as obras, principalmente em final de 
mandato, eu peço desculpas para todos, peço desculpas aos funcionários, se 
algum eu ofendi, mas eu acho que eu não ofendo aos bons funcionários, to 
falando daqueles péssimos funcionários que tem em todas as administrações. 
Então assim, não é Prefeito, não é Secretário, não é ninguém lá que vai tira o 
pino de uma coisa, tira uma chave roda, que vai lá e tira um macaco, achei 
assim de um último faltar esse tipo de equipamento, então assim ó, isso é coisa 
de quem, de funcionário que ta lá de repente pode até ter sido roubado porque 
não tinha de repente o guarda ou tinha saído, uma coisa assim. Mas é muito 



  

complicado assim, fica muito exposto dizer que tudo é culpa do chefão , do 
Prefeito, e isso gente em todas as administrações, desde que eu entrei em 
noventa e sete quando o João Dalci se saiu nós pegamos assim, quando 
saímos aconteceu assim, quando outro entrou aconteceu assim, de repente 
não tanto, ta, mas acontece em todas as administrações, acontece. Eu queria 
colocar isto para vocês, Obrigada”. A Presidente convidou o Vereador Evaldir 
Jacob Dries para Fazer uso da Tribuna. “Primeiramente quero saudar a 
Presidente desta Casa, a Viviane, os demais colegas Vereadores, Vereadoras, 
Servidores desta Casa, a imprensa escrita e falada, todos os Secretários que 
se fazem presentes, e a comunidade que nos assiste. Ah, eu tenho um assunto 
aqui, mais é pra parabenizar, quero parabenizar o Padre Marcos e toda a 
diretoria da Igreja Sagrada Família pelos cem anos de luta, e também ao 
sargento Cléo que também fez o hino da nossa Paróquia, e a professora Alda 
de todo coral que cantaram o hino tão lindo que até chegou se emocionar. 
Também as vinte e quatro candidatas que tão bem representaram todas as 
nossas comunidades, em especialmente as rainhas e as princesas. Outro 
assunto que me traz aqui, a autora do livro da Paróquia Sagrada Família a 
Dona Clara Luiza Montagner, também em memória do Padre Beno Reis que 
tanto lutou pela essa Paróquia deixando muitos bens que estão beneficiando 
muitas comunidades inclusive de nosso hospital, e as obras que o Padre 
Marcos ta fazendo. Então parabéns a todos, a todos os sócios da nossa 
querida Paróquia de Arroio, da Sagrada Família de Arroio do Tigre. Quero 
parabenizar a todas as pessoas que trabalharam porque foi uma festa muito 
linda e gratificante. Então parabéns ao Padre Marcos, a Diretoria e a todas as 
pessoas que ajudaram e sempre tão acompanhando ele. Outro assunto, ah, do 
Cinquentenário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, parabéns Alceu, 
parabéns em teu nome a todos ex-presidentes do Sindicato que tu seguiu o 
que eles criaram e muito bem. Ah, quero agradecer a família Limberger em 
memória do seu João Alvino Limberger, o primeiro presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre. Foi um homem que sempre lutou 
pelos colonos, desde conseguir um dentista, teve no interior sempre lutando. 
Então eu quero até deixar um pedido ao Prefeito Marciano que tem tanto nome 
de rua, de Ginásio de Pessoas, todo mundo contribuiu para esse Arroio do 
Tigre, esse que tem nome, só que o seu Alvino Limberger deveria ter o nome 
num Ginásio que fosse muito bem representado e ninguém lembrou dele até 
hoje. Então eu peço ao Prefeito Marciano que na medida do possível consiga 
colocar o nome do seu Alvino Limberger ou numa rua ou num ginásio. Vou ficar 
muito feliz. Também quero agradecer a presença do Deputado Heitor Schuch, 
que é o Deputado que trabalhei e o Elton Weber, vocês viram o discurso dele, 
os pés no chão, ele foi um colono plantador de mandioca, limpando chiqueiro 
de porco e pode ter certeza quem votou nele não vai se decepcionar ele, que 
nem ele falou ontem, Brasília tem muito dinheiro, mas tem mais ladrão, então é 
só pra quem ta lá pra ver as coisas que se passam, as vezes tem q concordar 



  

com alguma coisa com aquele tipo de gente lá, então também todo, toda a tua 
equipe Alceu, funcionários que tão bem trabalharam nesse Cinquentenário e 
olha de garçom para cima, todo mundo serviu bem então a gente ta feliz q tu 
tava sentado, todo mundo serviu bem só vi elogios pra ti Alceu e o teu vice e 
toda a Diretoria. Era isso ai, uma boa noite e uma boa semana de trabalho a 
todos nós, obrigado”. Continuando a Presidente solicitou para o Vereador 
Gilberto Schafer para fazer uso da palavra na Tribuna. ”Senhora Presidente, 
colegas Vereadores, funcionários da Casa, a imprensa e as pessoas aqui 
Presentes, eu quero parabenizar o nosso Sindicato na pessoa do Alceu que 
tomou a iniciativa de organizar e festejar os cinquenta anos dessa entidade que 
foi um sucesso, nóis Arroiotigrenses sentimos muito honrados com a presença 
das regionais do Deputado Elton Weber e Heitor Schuch representação da 
Afubra, da JTI, da Emater, todos os nossos colegas Vereadores, enfim a todas 
as entidades que se fizeram presentes. Isso quer dizer que o nosso Sindicato 
está atuante em defesa dos nossos agricultores, e assim eu quero agradecer a 
Diretoria toda, os funcionários que se dedicaram e trabalharam para que esta 
festa tomasse um rumo certo e se causou num sucesso grande. Eu quero 
também agradecer especial do fundo do coração a Presidente desta Casa, os 
Deputados, ao Presidente da Fetag, ao mencionar o grande sindicalista que foi 
que sempre defendeu o pequeno produtor que em memória o meu irmão Janir 
Schafer, obrigado a família Schafer, obrigado ao povo Arroiotigrense”. Dando 
continuidade a Sessão, a Presidente convidou o Vereador Leandro Timm para 
se pronunciar na Tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas Vereadores, 
comunidade, imprensa, primeiramente eu quero, não posso aqui deixar de 
parabenizar através da pessoa do nosso Presidente do Sindicato Alceu popular 
Cebinho, pelo belíssimo evento realizado na manhã e na tarde de ontem. 
Parabéns Alceu, parabéns ao sindicato, né, que ontem nós tivemos uma prova 
de quanto é sofrida a vida lá na colônia, pra quem almoçou lá, todo mundo 
sentiu o calor que essas pessoas sentem o dia inteiro, mês a mês, o ano inteiro 
nas suas comunidades, né, para produzir o alimento que nós consumimos aqui 
na cidade, então parabéns ao Sindicato, cinquenta anos não é cinquenta dias 
Alceu, né, continue assim, que muitas coisas melhores virão para o nosso 
município. Segundo assunto também quero parabenizar a Administração 
Municipal a, na pessoa do nosso Secretario Altemar Rech, que na segunda 
passada conduziu a Audiência Pública muito bem, inclusive Altemar, não 
criticamos a administração passada simplesmente mostramos o que nós 
recebemos da administração passada, concordo em algumas partes com a 
Vereadora Madalena que entra Prefeito, sai Prefeito né, as coisas sempre, mas 
ah, eu tenho que fazer algumas colocações que, igual essa Administração 
deixou eu não tinha visto, eu já participei de uma, a Senhora tem mais 
experiência do que eu, mas normalmente é assim, né, tu termina o ano que 
você perdeu deixa tudo atirado e isso é uma coisa que tem que mudar, e nós 
temos que começar agora a mudar, né, tem que esquecer o passado, viver o 



  

presente, e quem sofre não somos nós, é a população, tai ai ó, o fumo para ser 
escoado para fora, não conseguimos entrar, nossas estradas em péssimas 
condições né, então a gente, eu já avisei pro Marciano, final desse mandato 
não interessa que ganha quem perca, deixe a Prefeitura em condições para o 
próximo Prefeito que assumir pelo menos tocar as estradas. Então vale a pena 
salientar também que não adianta nós querer botar a culpa em Secretário, não 
adianta querer botar a culpa em Diretor, funcionário, isso aqui, o nosso Prefeito 
também tem culpa, porque ele é o chefe maior, ele que tem que ver ali se o 
Secretário não ta prestando, o Diretor não ta prestando, que troque, é o meu 
entendimento, que troque. Você pode ter certeza, o governo Marciano e 
Vanderlei vai fazer isso, se o Secretario não der conta do recado vai ser 
trocado, isso já foi falado em várias reuniões, aqui o pessoal do PDT aqui, que 
pode falar também quando nós tivemos nossa reunião, o PDT sempre 
participou junto, então eu quero deixar aqui parabéns a Administração Altemar, 
né, pela bela Audiência Pública que nós tivemos, simplesmente não, não 
falamos em ex-prefeito, não falamos nem disso nem daquilo, mostramos o que 
nós pegamos, a realidade do Município, e pedir mais uma vez a população 
paciência, né, a gente, ta para começar as aulas agora essa semana, a gente 
sabe que as estradas estão em péssimas condições, né, tomara a Deus que eu 
acho que essa semana ou na outra vem aquelas nossas máquinas né, que nós 
conseguimos através dum, dum, dum foi feito, foi feito uma licitação das 
máquinas, duas patrolas, duas, dois trator esteiras e uma draga pra dar 
andamento até que as nossas ficam prontas, pra também ir pra estrada e 
deixar em condições para nossa estrada, então seria isso, parabenizar mais 
uma vez a Administração na pessoa do nosso Secretário Altemar, né que 
simplesmente não foi para denegrir a imagem de ninguém a nossa Audiência, 
muito menos a Administração passada, simplesmente mostrar para a 
população as condições que nós assumimos a Prefeitura em dois mil e 
dezessete, seria isso, tenham todos uma boa semana de trabalho”. Dando 
continuidade a Sessão, no espaço das explicações pessoais a Presidente 
convidou o Vereador Francisco Bernardy para se pronunciar. “Saúdo a 
Presidente da Casa, os colegas, a todos os funcionários dessa Casa, 
Secretários Presentes, ao Alceu Mergen que representa tão bem o nosso 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre, a imprensa que sempre 
se faz presente nesta Casa. Dizer pra vocês como forma de prestação de 
contas, eu estive na semana passada no Escritório Regional da RGE Sul, 
Santa Maria é uma das batalhas que talvez a gente tenha começado ela, ou 
talvez nem tenha começado ainda, mas eu de primeiro momento fiquei 
bastante decepcionado até porque tinha dificuldade até de me receberem lá. 
Então mais tarde, por volta de onze e trinta, ai sim consegui contato com seu 
Gederson, que na sexta-feira do dia seguinte entrou em contato com esta Casa 
Legislativa e agendou então uma Audiência para o dia três de março, para 
todos os meus colegas, Prefeito e Vice, até sugeriu para que a gente não 



  

abrisse ela como uma Audiência Pública, talvez até para a gente poder lograr 
mais êxito na tratativa da manutenção e de um cronograma de manutenção 
desta empresa para o nosso Município. Dizer também que estou ainda nas 
tratativas disponível na Defesa Civil mais donativos para as nossas Creches 
material de higiene, de limpeza, fraldas, cobertores, roupas, calçados, entre 
outros. Assim que eu tiver um meio disponível a gente ta indo lá buscar esse 
donativo, o Tenente Marcelo que é o encarregado do setor de doações da 
Defesa Civil, disponibilizando através de solicitação deste Vereador. Dizer pra 
vocês também que amanhã estarei lá em Santa Cruz do Sul juntamente com 
mais alguns colegas Vereadores acompanhando dois ônibus que estão se 
deslocando com agricultores de Arroio do Tigre para participarmos do 
manifesto de repúdio a essa PEC 287 que o governo está tentando colocar 
goela abaixo principalmente os colonos, os agricultores, que na verdade pra 
mim eu vejo ela muito falha até na própria redação dela, que somente se 
aposenta em salário integral com carteira assinada só se você tem quarenta e 
nove anos de contribuição, e pra mim mim sessenta e cinco anos que é a idade 
limite, quarenta e nove, sessenta e cinco menos quarenta e nove pra mim da 
dezesseis, com dezesseis anos a gente já precisa ter carteira assinada então, 
e lá na agricultura, mesmo que for agricultura com carteira assinada menor não 
pode trabalhar, principalmente na nossa região que ontem, fator econômico 
principalmente é o fumo, então as empresas também estão corretas em cobrar 
e essa lei já vem vindo de desencontro, então tenho que dizer pra vocês em 
contato com os Deputados lá em Brasília do nosso Partido do PDT até todos 
estão manifestando também se posicionando desfavorável a essa PEC. Então 
dizer para vocês da Audiência Pública que já foi citada aqui, não foi, ela não foi 
feita para agredir, nem para denegrir, e espero que nós colegas vamos chegar 
la no dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte todos nós juntos como 
estamos ai indistintamente de agremiação partidária, analisando, fiscalizando. 
Eu hoje encontrei um ônibus no centro parado ali na sinaleira fui passando 
inclusive sentindo um cheiro de óleo caindo sobre a descarga, conversei com o 
motorista: Vereador, realmente, foi feito alguma manutenção e eu to voltando 
lá, deve ter dado alguma coisa diferente, então assim, essas pessoas, nós 
precisamos deles sim, eles que estão diretamente protegendo nosso 
patrimônio que é do município, então assim, nós precisamos dos operadores, 
dos motoristas e de cada um que seja, cada um que faça o seu trabalho com 
muito esmero e muita responsabilidade. Muito obrigado e que tenham todos 
uma boa semana. Não tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima 
Sessão Ordinária para o dia seis de março as 18:00 horas, segunda-feira e 
encerrou essa Sessão em nome de Deus.  


