
  

1398ª Sessão Ordinária 
 
Aos cinco dias do mês de junho 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 os presentes para entoar o 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 
Vereadora Madalena Pasa 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 Sétima que foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 
recebidas. Foi lido: Ofício 248/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio 
do Tigre encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 
045/2017, Projeto de Lei n° 046/2017 e Projeto de Lei n° 047/2017. Na Ordem 
do Dia estavam os Projetos de Lei n° 045/2017, 046/2017 e 047/2017. O 
Projeto de Lei n° 047/2017 que institui a Patrulha Agrícola Municipal, vinculada 
a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Arroio do Tigre, e 
dá outras providências, que, inicialmente estava na Ordem do Dia foi retirado. 
Após solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 045/2017 com a seguinte 
ementa: Altera a Lei Municipal n° 1633, de 23 de fevereiro de 2005, que dispõe 
sobre o serviço voluntário no município e dá outras providências. A Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei emitiram 
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 solicitou para fazer a leitura do Projeto de Lei 
046/2017 com a seguinte ementa: Autoriza o Poder Executivo a incluir na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e abrir crédito especial no montante de R$ 
54.277,15 (cinquenta e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e quinze 
centavos). A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o 
Projeto de Lei emitiram 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. Na Tribuna Livre estavam 
inscritos: Bruna Reuter com o tema: ONG Quatro Patas e Um coração e 
Leomar Fiuza com o tema: Recursos Públicos. Em seguida a Presidente 



  

convidou a Senhorita Bruna Reuter para fazer uso da Tribuna. Iniciou dizendo 
que se fazem presentes outros integrantes da ONG e que vem a esta Casa 
apresentar o trabalho quem vem sendo desenvolvido desde dezembro de 
2016. A ONG começou com o intuito de auxiliar alguns animais abandonados 
ou em situação de maus tratos, com medicação, vacina, ração e castração. 
Pensaram em um local para abrigar os animais, porém temem o aumento de 
abandono. Notou-se que há muitos animais abandonados pelas ruas com 
viroses e outras doenças que a ONG não consegue ter controle. Acredita-se 
que um local ou espaço seria ideal para o cuidado desses animais. Relata que 
a ONG vem desenvolvendo alguns serviços, de forma lenta, mas contando com 
a ajuda da população e, seu meio de divulgação é através de uma página na 
do Facebook na internet, onde tentam fazer campanhas. Afirma que já 
receberam várias doações, porém, existe resistência por parte da população 
para lares temporários. Enfatiza que a ONG acredita que isso seja um 
problema de saúde pública em virtude que algumas doenças que esses 
animais tem que podem ser transmitidas para humanos. Finaliza pedindo 
auxílio ao Poder Público através de divulgação para que a população ajude e 
para ter um local para abrigar os animais, mesmo sabendo que o número de 
abandonos irá aumentar consideravelmente. Por fim agradece o espaço 
concedido. Após, convidou o Senhor Leomar Fiuza para fazer uso da Tribuna: 
Iniciou cumprimentando a Presidente, os vereadores Leandro Timm e Evaldir 
Jacob Dries, demais vereadores, servidores, Secretários Altemar Rech e 
Fernando Schuster, imprensa e a comunidade presente. Salientou a 
importância da Tribuna Livre como espaço democrático e que por vezes 
deveria ser mais usado pela população. Disse que a um mês atrás recebeu a 
informação do deputado Elvino Bohn Gass que o município foi agraciado com 
duzentos e noventa mil reais para aquisição de uma retro escavadeira para ser 
incluído nas patrulhas agrícolas, valor oriundo de uma emenda de bancada. 
Acredita que essa emenda no seu entendimento beneficiar as patrulhas 
agrícolas das localidades de Linha São Pedro, Sítio Baixo, Sítio Alto e Sítio 
Novo. Refere que nesta data recebeu uma informação do Deputado Paulo 
Pimenta em relação ao recurso oriundo da FUNASA que trata da construção da 
rede d’água de Sitio Baixo, Lagoãozinho, Papo Roxo e da Linha Fão. Por outro 

lado fez um convite ao Vereador Leandro Timm e a Presidente para que 
acompanhassem a emenda parlamentar do Deputado Elvino Bohn Gass, pois a 
mesma foi concedida por bancada e virá para a Secretaria da Agricultura do 
Estado e não diretamente para o município de Arroio do Tigre. Segue 



  

afirmando que independente da pessoa ser ou não ser vereador pode sim, 
batalhar por recursos, desde que tenha vontade. Colocou-se à disposição das 
Secretarias para ajudar, pois recurso para o município é sempre bem vindo. 
Finalizou agradecendo e desejando uma boa semana a todos. Foi concedido 
Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 045/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após 
colocou em votação o Projeto de Lei n° 046/2017 que foi aprovado por oito 
votos à zero. Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde 
estavam inscritos os Vereadores Adão Francisco Böck e Leandro Timm. A 
Presidente convidou o Vereador Adão Francisco Böck para fazer seu 
pronunciamento. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores, 

comunidade aqui presente, Secretários, imprensa, também hoje com a 
presença do ex-vereador Leomar, sabe Leomar, é muito gratificante a gente 
poder ter o teu retorno aqui trazendo boas notícia, mesmo sem ta junto com 
nós aqui, continua trabalhando pelo bem do nosso município e também temo 
que agradecer essas meninas que tiveram a coragem da ONG que tão 
enfrentando esse desafio e nós, eu digo assim como vereador, acho que nós 
temos que pensar muito no que que a gente pode ajudar elas, porque enquanto 
que tem muita gente fazendo maldade, destruindo nosso município, ainda tem 
pessoas querendo fazer o bem. Muitos já foi falado aqui muitas vezes sobre os 
cães na rua pelos danos, pelo estrago que eles fazem mas, sempre também a 
gente fala que se ninguém um dia então iniciar a tomar providência, nunca vai 
ser resolvido. Então essas meninas estão de parabéns, eu acho também, 
convido os outros vereadores no que foram, que puderem ajudar a essas, essa 
ONG, se colocarem a disposição para que levem adiante essa ideia, que a 
Bruna não falou aqui mas vai ser uma entidade registrada, com CNPJ, então 
não é uma ONG assim só na palavra, porque vai ser bem organizada mas para 
isso elas precisam de ajuda, vocês sabem, uma andorinha sozinha não 
consegue, mas se nós todos se unir mais que isto é um problema sério de 
saúde. E eu também peço já que a imprensa que está aqui que abra espaço 
para que elas divulguem o trabalho delas, porque precisa muito de ajuda, que 
nem ela tava comentando ali, é tão difícil né, eles vem largam na frente da casa 
dela, eles tem que recolher, então, e não se neguem, eu acho que isso é muito 
bonito o papel que elas tão fazendo, mas como eu disse, a gente tem que 
ajudar, por isso que eu repito, se a imprensa puder abrir um espaço pra que 
elas possam divulgar o trabalho delas que pra comunidade saber que existem 
pessoas querendo ajudar, isso o que elas tão fazendo é ajudar administração 



  

também, ajudar nós aqui do município em termos de saúde pública, então eu 
gostaria muito que nós se colocasse a dispor e pode, digo a ela que eu me 
coloco a disposição no que eu puder fazer e ajudar, eu tenho certeza também 
que a administração vai se colocar a favor, eu já conversei um pouco com o 
Prefeito Marciano e ele até tem interesse de conversar essa semana com o 
pessoal da ONG, né, pra ver o que que a administração também possa ajudar, 
então eu queria só isso reforçar um pouquinho e parabéns pelo trabalho de 
vocês. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho”. A Presidente convidou 

o vereador Leandro Timm para se pronunciar. “Senhora Presidente, colegas 

vereadores, comunidade, imprensa, ao Secretário Fernando, nosso ex-
vereador Leomar, queria também ser solidário com as meninas, né, a gente 
sabe que não é fácil, né, mas seguimos em frente, essa luta de vocês também 
é uma luta nossa, como destacou o vereador Adão, estamos aqui também para 
ajudar, contribuir no que for necessário, então essa Casa também ajuda vocês 
ai da maneira do possível, parabéns pra vocês por essa iniciativa, a gente sabe 
que não é fácil, né, mas a gente tem que tomar a frente, não adianta. Ao meu 
ex-colega Leomar, que bom Leomar saber que você felizmente não é mais 
vereador, assim como sou suplente e to ocupando uma cadeira aqui nessa 
Casa, passamos quatro anos juntos, de vereador, a gente sabe da tua entrega, 
da tua luta quando nós ia à Brasília buscar recurso para o nosso município, né, 
e nesse de duzentos e cinquenta mil para rede d’água da localidade do Sítio e 

arredores, com o Deputado Paulo Pimenta, eu estava contigo lá e a gente sabe 
do teu empenho, da tua luta, né, então a gente fica gratificado por você não ter 
abandonado nosso município, né, e sei que você tem contato com o pessoal do 
PT lá de Brasília, né, que é o seu partido, o partido que você defende, né, e 
também essa emenda de bancada, através do Deputado Elvino Bohn Gass de 
duzentos e noventa mil, né, que se Deus quiser se concretizar isso ai será uma 
ajuda bem vinda para o nosso município, porque eu falando com o Fernando, 
nós precisamos de uma retro, principalmente pro lado de lá, então a gente 
sabe da dificuldade, vocês todos sabem da dificuldade que nós pegamos o 
município, conseguimos fazer alguns locais das estradas, outros não, 
felizmente essa semana faz dez, quinze dias só chove, não podemos trabalhar, 
o vereador Dries já falou ai que pro lado de lá ta crítico a coisa, né, Dries? Vou 
levar essa tua indicação amanhã com certeza para o Prefeito Marciano ou 
Romildo, pra que seja arrumado aquilo lá, pelo menos da cruzo pro pessoal, 
pelo menos pra ir pra escola, né, com certeza levarei para o Prefeito Marciano 
ou o Romildo a tua indicação, né, e assim que nós tem que se ajudar, né, como 



  

diz o slogan aqui da Câmara, o poder unido é mais forte, a gente conversando 
com vereador não precisa ir pra imprensa criticar A, criticar B, a gente sabe das 
dificuldades que atravessamos no município, no Estado e na União, né, pedir a 
compreensão mais numa vez pro pessoal, principalmente pras estradas, aqui 
pro Taquaral não foi retro não foi nada ainda, temos aqui pra Linha Tigre 
também foi feito só a geral, Barrinha não foi feito, do outro lado da Linha Tigre 
não foi feito, a Ressaca, então a gente pede a compreensão do povo 
arroiotigrense, infelizmente amanhã já tem, amanhã e quarta marcado mais 
cem milímetros de chuva pra nós, então com certeza não vai dar pra fazer 
nada, Secretário Fernando ta se virando na Agricultura como pode né, 
Fernando, sem equipamento, sem máquina, sem nada, mas como pode a 
gente vai se virando, né. Também salientar que nós temos uma emenda de 
bancada aonde será comprado um rolo compactador que ajudará muito as 
nossas estradas, esperamos que venha esse rolo mais essa emenda de 
bancada de vocês ali do PT, Leomar, será bem vindo para o nosso município. 
Desejar a todos vocês uma ótima semana de trabalho e que Deus esteja 
conosco essa semana e que não venha muita chuva ai quarta e quinta, que ta 
marcado em torno de cem milímetros pra nós. Tenham todos uma boa semana 
e uma boa noite”. Não tendo mais nada a tratar a Presidente marcou a próxima 
Sessão Ordinária para o dia dezenove de junho as 18:00 horas, segunda-feira 
e encerrou essa Sessão em nome de Deus.  


