
  

1418ª Sessão Ordinária 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 

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. Em seguida o Vereador Leandro Timm solicitou para que fizesse um 

minuto de silêncio em memória a Senhora Celinia Etges Muller, sogra do 

Vereador Evaldir Jacob Dries qual foi concedido pela Presidente. Após, a 

Presidente solicitou que a Vereadora Mara Simone Seibert efetuasse a leitura 

bíblica. Após, a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária 

anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. Colocou em votação a Ata 

Milésima Quadringentésima Décima Sétima que foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 

recebidas. Foi lido: Ofício n° 529/2017, do Gabinete do Prefeito Municipal 

encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 098/2017, que 

altera o art. 11 e 12, do Capítulo I do Título II, Seção II da Lei n° 2.901, de 02 

de outubro de 2017 (Código Tributário Municipal), que trata sobre o Imposto 

Predial Territorial Urbano, e dá outras providências. Ofício n° 533/2017 do 

Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação o 

Projeto de Lei n° 100/2017, que autoriza contratações temporárias, para o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU município de Arroio do 

Tigre. Na Ordem do Dia estavam: Emenda Modificativa n° 001/2017, Emenda 

Modificativa n° 002/2017, Projeto de Lei n° 094/2017, Projeto de Lei n° 

098/2017 e Projeto de Lei n° 100/2017. Após solicitou ao Diretor para fazer a 

leitura da Emenda Modificativa n° 001/2017 ao Projeto de Lei 094/2017 que 

altera o Art. 7º, Incisos I e II. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

após analisar a Emenda emitiu parecer desfavorável por três votos contrários e 

dois favoráveis, tendo como relator a vereadora Madalena Pasa. A presidente 

colocou a referida emenda em discussão e colocou a mesma em votação, 

sendo reprovada por cinco votos a três. Em seguida solicitou ao Diretor para 

fazer a leitura da Emenda Modificativa n° 002/2017 ao Projeto de Lei 098/2017 

que altera o Art. 2º, parágrafo 3° as alíneas a, b, c e d. Também altera o 

parágrafo 5° do art. 2°. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após 

analisar a Emenda emitiu parecer desfavorável por três votos contrários e dois 



  

favoráveis, tendo como relator a vereadora Madalena Pasa. A presidente 

colocou a referida emenda em discussão e colocou a mesma em votação, 

sendo reprovada por cinco votos a três. Em seguida, solicitou ao Diretor para 

fazer a leitura do Projeto de Lei e o Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 094/2017. 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, solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Projeto de Lei e o 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 

098/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação após analisar o 

Projeto de Lei emitiu parecer favorável por maioria dos votos, tendo como 

relator o vereador Leandro Timm. A presidente colocou o referido projeto em 

discussão onde o Vereador Francisco Bernardy pediu vistas ao projeto. A 

presidente colocou em votação o pedido de vistas que foi concedido por oito 

votos a zero. Em seguida, solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Projeto de 

Lei e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei n° 100/2017. 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. A Presidente concedeu 

intervalo regimental. Reiniciada a Sessão, a Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 094/2017 que foi aprovado por cinco votos a três. Após, a 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 100/2017 que foi aprovado 

por oito votos à zero. Em seguida, solicitou ao Diretor para que fizesse a leitura 

da chapa única regularmente inscrita sob o Protocolo n° 194/2017 em vinte e 

oito de novembro de dois mil e dezessete ás treze horas e trinta minutos para 

concorrer a eleição da Mesa Diretora de 2018. A Chapa Única é composta 

pelos seguintes membros: Presidente Francisco Bernardy, Vice-presidente 

Gilberto Abel Schäfer, Primeiro Secretário Leandro Timm e Segundo Secretário 

Paulo Vanderlei Folmer. Após a leitura, o Vereador Leandro Timm solicitou 

para que a eleição fosse efetuada em aberto e nominal. A Presidente colocou 

em deliberação do plenário a votação em aberto e nominal que foi aprovada 

por oito votos a zero. Em seguida colocou em votação a Chapa Única que foi 

aprovada por oito votos favoráveis ficando assim constituída a Mesa Diretora 

para 2018: Presidente Francisco Bernardy, Vice-presidente Gilberto Abel 

Schäfer, Primeiro Secretário Leandro Timm e Segundo Secretário Paulo 



  

Vanderlei Folmer. Adiante, informou ao Plenário, com fundamento no Artigo 62 

do Regimento Interno que a Comissão Representativa durante o recesso será 

representada pela Mesa Diretora eleita. Em seguida, a Presidente abriu espaço 

para as explicações pessoais, onde os Vereadores Adão Francisco Böck, 

Evaldir Jacob Dries, Leandro Timm, Francisco Bernardy e Viviane Redin 

Mergen estavam inscritos. Em seguida, convidou o Vereador Adão Francisco 

Böck para fazer uso da Tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas 

vereadores, imprensa, comunidade aqui presente. Chegando ao fim do ano, a 

gente só tem que agradecer o apoio da comunidade e também dizer a eles que 

foi com muito prazer que a gente representou naquilo que foi possível. Mas eu 

não poderia deixar de falar aqui também sobre o pedido de vistas deste Projeto 

de Lei, porque eu vejo que esse projeto é tu dar o chapéu pra um e tirar o 

sapato, o que o Prefeito diga, Secretário diga que eles tão diminuindo alíquota, 

ao invés de cobrar um por cento eles tão cobrando zero trinta, mas a primeira 

vez que eu vejo de dar um desconto desse dobra, em alguns casos até 

duzentos por cento, então eu vejo assim, a gente entende nós da bancada que 

deve ser feito essa reforma, ta mais do que na hora de fazer essa reforma, mas 

eu vejo também que essa reforma tem que ser discutida com a comunidade, 

tem que ser feitas varias encontros entre as entidades para poder chegar num 

parâmetro de cobrar, não um simples projeto enfiado no último dia de sessão 

para que os vereadores votem sem a comunidade saber o que está sendo 

votado, eu acho isso foi um desrespeito pras classes da nosso município, 

deveria ter feito um debate amplo demonstrativo pra poder chegar nesses 

índices, mas faz leis uns e os outros obedecem, mas simplesmente nós da 

bancada da oposição não temo aqui pra concordar com todas as coisas que 

vem mas se as coisas não vem de encontro com a nossa comunidade. Temos 

aqui sim pra debater e aprovar tudo aquilo que for de bom para a nossa 

comunidade, não aquilo que vai prejudicar muito, sendo na área comercial 

principalmente porque hoje nós vivemos numa situação de crise, não se pode 

de uma hora pra outra botar um aumento de imposto a mais de duzentos por 

cento e vim ai dizer ai que alíquota deu menos de trinta, isso não, o que 

interessa pra nós é números, isso que eu queria dizer, né. Então por isso meus 

amigos, eu quero desejar a todos a essa comunidade um feliz Natal e um 

próspero ano novo, que seja de bênçãos pra cada um e cada um possa fazer 

brilhar a sua estrela, só assim nós vamos ter um natal iluminado, meu muito 

obrigado, e nome da nossa da nossa bancada, a vereadora Madalena, Evaldir 

também mandam Feliz Natal a todos”. A Seguir a Presidente convidou o 



  

vereador Evaldir Jacob Dries para manifestar-se. “Senhora Presidente, demais 

colegas vereadores, vereadoras, servidores desta Casa, a imprensa escrita e 

falada e a comunidade que nos assiste essa Sessão. Eu venho aqui pra falar 

de uma emenda conseguida no meu Deputado Heitor Schuch na administração 

Gilberto e Secretário Aldo e concluída pelo atual Prefeito Marciano e o 

Secretário da Agricultura Fernando. Então a gente fica feliz quando a gente 

trabalha para um Deputado e ele lembra de Arroio do Tigre e mandou vários 

equipamentos para várias comunidades. Então vou passar aqui pra vocês as 

comunidades que foram beneficiadas: patrulha da Progresso, um secador de 

grãos, uma roçadeira, um distribuidor de esterco líquido. Patrulha agrícola de 

Lagoãozinho, minha terra que eu me criei e fiquei muito feliz de conseguir levar 

os implementos pra aquela localidade, uma grade aradora, um distribuidor de 

uréia, um einlerador de pedras, um carreto agrícola e uma colheitadeira de 

forragens. Travessão, um secador de grãos para quarenta sacos, Cabana da 

Coloninha uma grade aradora, uma colheitadora de forragens, distribuidor de 

calcário, um carreto agrícola e um einlerador de pedras. Sítio alto, nós já temos 

uma patrulha lá só que agora foi reforçada, uma roçadeira agrícola, um carreto 

agrícola, um distribuidor de uréia, um distribuidor de calcário que vai servir 

todas as nossas localidades lá e um secador de grão. Patrulha da Linha Paleta, 

uma roçadeira, uma grade aradora, colheitadeira de forragem, distribuidor de 

esterco líquido e um carreto agrícola. Patrulha de Sítio Novo, uma enceladeira 

de pedra, um einleirador de pedra, um carreto agrícola e um secador de grão 

fixo. Implementos agrícolas na Secretaria da Agricultura, uma roçadeira, um 

equipamento de sucção e uma colheitadeira de forragens. Então a gente fica 

feliz de a gente ir a Brasília e poder ajudar o nosso município que eu sempre 

digo, cada vez que a minha sigla é Arroio do Tigre, que eu amo Arroio do Tigre. 

Quero parabenizar a nossa Presidente Viviane que tão bem comandou essa 

sessão, essa Casa aqui nesse ano que passou, espero que o colega Bernardy 

vai fazer a mesma coisa. Então quero dizer aos colegas vereador que esse ano 

se passou, sempre tem alguma coisinha mas até foi muito pouco esse ano, não 

deu discussão, sempre na maior paz, na maior harmonia que nem o Tigrinho é 

do governo que nem eu fui, então a gente fica feliz de encerrar esse ano aqui 

nenhum com a cara torcida pro outro, né Tigrinho, todo mundo feliz. Gostaria 

de meu nome e em nome da vereadora Madalena, do colega Adão também, 

desejar um feliz natal e um próspero ano novo com muita saúde a todas as 

nossas famílias, que nós primeiro lugar que falou o Padre Marcos hoje lá no 

velório é a família, quem não tem família é uma pessoa isolada, é um João 



  

ninguém, então, um abraço fraterno a todos vocês e uma boa semana de 

trabalho, até o ano que vem se Deus assim quiser, boa noite”. A Presidente 

convidou o vereador Leandro Timm para fazer o uso da Tribuna. “Senhora 

Presidente, colegas vereadores, imprensa, nossos Secretários Municipais, 

Presidente da Casisat Enio que nos acompanha nessa sessão. Preciso 

primeiramente falar um pouco desse Projeto já tão discutido, onde que sexta eu 

ouvi atenciosamente a Madalena, hoje o Enio se pronunciou, nosso Secretário 

Altemar e vou citar um exemplo vivo aqui na nossa cidade aonde que há 

injustiça, aonde que todos vocês sabem, na frente do Pioneira a minha mãe 

possui um terreno e esse terreno ta avaliado em oito mil reais, na frente do 

Pioneira, no centro. Tu acha justo? Eu não acho. Por isso que nós precisamos 

aprovar esse Projeto, para que, não é tu botar o chapéu e tirar o sapato Adão, 

nós estamos fazendo justiça, tem terrenos ai avaliados em quinze, vinte, vinte 

cinco mil reais que vale duzentos, todo mundo sabe e você sabe que o nosso 

IPTU ta defasado faz vinte anos, por isso esse projeto, foi isso que o Prefeito 

Marciano ta baixando sim de um por cento para zero vinte, zero trinta e zero 

cinquenta para os terrenos baldios. Mas como esse projeto ficou pedido vistas 

pelo nosso colega Bernardy, vamos ter mais algum tempo para estudo como a 

Madalena se referiu, não sei se vai ser votado esse ano ou não né, então fica 

aqui só um exemplo para vocês, eu podia dar aqui cinquenta exemplos pra 

vocês ver a quantia de dinheiro que o nosso município perde. Hoje nosso 

município, nós arrecadamos em torno de quatrocentos, eu falei com o Edésio, 

quatrocentos e setenta e cinco, quinhentos mil reais por ano, não paga nem a 

taxa do lixo que gira em torno de seiscentos mil. No mais, queria fazer um 

relato, estive com o Diretor do Planejamento Flamir, bem rapidinho quero 

passar algumas coisas que foram feitas já nesse primeiro ano de mandato: 

ampliação do posto de Linha Taquaral concluído, começado pelo Prefeito 

Gilberto em dois mil e quinze Dries, conseguimos então concluir esse ano, já ta 

entregue a comunidade, sendo que tivemos que tirar sessenta e dois mil reais 

do dinheiro livre para dar de contrapartida. O posto também da Linha Ocidental, 

ta em torno de setenta por cento concluído, com certeza até fevereiro ou março 

iremos entregar também o posto para aquela comunidade. Reforma no posto 

do Bairro Industrial, passou por esta Câmara, trinta e três mil reais, já está 

pronto, foi botado cobertura, pintado. Calçamento na Rua Jacob Pasa, passei 

hoje ali tão terminando o calçamento também já está sendo entregue, ficou 

concluída. Calçamento na Vilma Mergen, pra quem não sabe é a que da 

acesso a Comacel, aonde é que ta a Escola Carlos Kipper, também ta 



  

concluída, já com calçamento e a calçada também. Na Beno Bernard, aqui que 

foi no tempo do Gilberto, não to aqui criticando ninguém, Dries, foi feito o 

calçamento e a calçada só que a calçada a Caixa não aprovou, vão ter que 

arrancar e refazer de novo, também no começo do ano vamos terminar isso ai. 

Calçamento na Linha Ocidental já ta pronto, calçamento na Coloninha também, 

Paulinho já me passou que já tão passando a cem por hora, né, Paulinho? Vão 

ter que botar um quebra-molas lá. Calçamento na Balduino Peiter, Martin 

Lutero e Ludovino Fanton, Pastor Richard é uma emenda que eu consegui com 

o Deputado Covatti Filho em dois mil e treze, o começo dela foi em dois mil e 

dezesseis, né e conseguimos agora então nesse ano terminar o que faltava e 

colocar a calçada também. Calçamento na Geraldo Scotta também faz parte 

junto com essa Ludovino Fanton ta pronto com calçada e calçamento. 

Calçamento da Vila Progresso, falando com o Marciano hoje, já fizeram um 

desvio né? E será iniciado nos próximos dias, com certeza até antes do final do 

ano. O asfalto da Rua Castelo Branco, o Aluísio Konrad e Rua Jacob Drachler 

lá no nosso Parque Municipal, em torno de um milhão e a contrapartida do 

município de quatrocentos mil, gente, nós tivemos que tirar quatrocentos mil 

dos cofres, do livre pra nós colocar naquele asfalto, ficou bonito, a nossa 

entrada na Linha Limberger ficou bonita só que o dinheiro da contrapartida foi 

dado por esse governo, buscado esse um milhão no governo do Gilberto e nós 

colocamos então março, abril né Edésio, foi colocado quatrocentos mil de 

contrapartida para aquele asfalto. A conclusão da primeira etapa da Linha 

Taquaral também era setenta e um mil, passou aqui pela Casa também está 

concluída. A quadra de esportes da Linha Tigre também já foi licitado, está em 

andamento, a conclusão do ginásio de Linha Ocidental, já foi licitado e já ta 

reiniciado a obra, a conclusão do ginásio de Esportes em Coloninha também já 

está autorizado a licitar, provavelmente no começo do outro ano, Paulinho, 

vocês já vão ter um ginásio caprichado, fechadinho, como manda o figurino. A 

quadra de esportes do Sitio Baixo também já ta autorizado para iniciar, a 

primeira etapa da quadra de esportes da Linha Cereja já foi refeito o Projeto e 

já ta autorizado para licitar. A modernização do Ginásio Tigrão, todos vocês 

sabem, no mandato do Doutor Gilberto foi feito uma parte e ficado outra, foi 

feito a pintura externa e interna e ficou a parte da quadra que seria trocada, 

ainda tem um saldo de, em torno de quarenta mil reais, trinta e oito e 

novecentos para ser mais preciso. A modernização do Ginásio Paletão já ta em 

análise na Caixa, né, provavelmente vai começar no outro no ano, que é uma 

demanda antiga daquela comunidade, né, Camila? A gente sabe que vocês 



  

fazem um festival gastronômico excelente lá né, então com certeza, isso é 

verba do Deputado Federal Sérgio Morais. Ampliação e modernização da 

quadra da Linha Rocinha, também é verba do Deputado Sérgio Moraes, ta em 

análise. Construção de Centro de Convivência para o Idoso. Buscado por nós 

quatro vereador, eu, a Viviane, o Flamir e Seu João Odilar no mandato 

passado, também já está autorizado a licitar. Construção de duas salas na 

Escola de Sítio Novo, já foi entregue né, seu Gilberto Schäfer. A construção do 

CRAS também está em andamento. A aquisição de patrulhas agrícolas aonde 

é que o Dries agora se referiu, parabéns Dries trezentos e cinquenta mil do 

Heitor Schuch, né, parabéns ai, nós precisamos, independente do governo ser 

oposição ou situação a gente tem que trabalhar junto em prol da comunidade. 

Construção da escola Carlos Kipper, né, está, estamos, está remando, 

remando e a gente aguarda pelo levantamento da rede elétrica que vai ser, vai 

custar em torno de dezoito mil reais. Construção da creche do bairro Bela Vista 

ta em andamento, aquisição de um ônibus escolar foi concluído. Quero falar 

rapidamente também dos recursos que foram perdidos e nós conseguimos com 

a equipe do Flamir, o engenheiro Daniel e o arquiteto Luciano e o Seu Osmar 

Schweingofer recuperar, a modernização do ginásio de Linha Taquaral, serão 

mais duzentos mil para o fechamento e feito quadra, tudo que precisar lá vai 

ser um ginásio de primeiro mundo. A modernização do ginásio de Linha 

Barrinha tem duzentos mil, previsão pra iniciar lá vai ser em março de dois mil 

e dezoito, a reabilitação do Parque Municipal de Eventos são em torno de 

seiscentos mil né, que tava um dinheiro perdido e foi buscado e também para o 

sistema de abastecimento de água da rede lá de Taboãozinho, Linha Fão, 

Cabana Coloninha, são mais duzentos e cinquenta mil da Funasa. Seria isso, 

foi um relato bem breve e sucinto do que a Administração Municipal do 

Marciano e Vanderlei juntamente com nossos Secretários em dois mil e 

dezessete conseguimos fazer. No mais deixar uma boa semana a todos e 

todos tenham um feliz natal e próspero ano novo, um abraço a todos”. A 

Presidente convidou o vereador Francisco Bernardy para fazer uso da palavra. 

“Senhora Presidente, imprensa, comunidade que nos assiste, Secretários, 

representantes do comércio, em especial os meus nobres colegas. Deixar aqui 

o registro de agradecimento pela confiança depositada para presidir esta Casa 

Legislativa em dois mil e dezoito. Parabenizar a cada um de vocês pela 

harmonia, pela parceria e pela amizade que vigora nesta Casa neste ano que 

ora se encerra. Dizer também que vamos dar plena continuidade em todos os 

sentidos e ângulos para juntos fazermos uma ótima gestão e administração 



  

junto a esta Casa Legislativa. Quero poder contar sim com vocês, de um a um, 

pois o nosso município só será promissor se nosso poder for unido. Se ele for 

unido será forte. Soubemos das divergências de opinião em alguns projetos, 

isto a gente reconhece, cada um tem o direito ao seu voto. Para nós, sempre 

pelo melhor. Se o voto for não, mas também seja pelo melhor no entendimento 

de cada um. Parabenizar a Viviane, você por tão bem ter conduzido a 

Presidência dessa Casa Legislativa pelo ano de dois mil e dezessete, vou me 

esforçar sim para chegar pelo menos a mesma altura da sua gestão. Para 

encerrar também quero agradecer ao José Francisco Telöken que assumiu a 

Presidência então do Corpo de Bombeiros na última semana. Dizer Francisco 

que tudo o que for possível e necessário o Senhor pode contar com esta Casa 

Legislativa em dois mil e dezoito, pois precisamos sim, urgente colocar esta 

atividade em andamento no nosso município, podendo sempre contar conosco. 

Agradeço a todos, uma boa semana e um feliz natal”. A Presidente repassou 

os trabalhos ao Vice-presidente para fazer uso da tribuna. “Gostaria de 

cumprimentar então meus colegas vereadores, os diretores Cristian e Rogério, 

a nossa assessora jurídica Rubiana, a Meri e a Claudia, A Meri que esta no 

trabalho, a Claudia que ainda está de licença e em especial cada um dos 

vereadores que ajudou para que nos tivéssemos esse dois mil e dezessete, 

fizéssemos funcionar as coisas aqui dentro dessa Câmara Municipal de 

Vereadores. Preciso agradecer em especial aos dois diretores que iniciaram 

essa jornada comigo em dois mil e dezessete, porque nós tínhamos o Jerson 

aqui, que no final de dois mil e dezesseis ele saiu, né, então nós tínhamos 

duplamente um desafio, né, que era presidir essa Casa como vereadora que fui 

e presidir essa Casa e também iniciar esse trabalho com os diretores que foi 

tendo que ser, mês de janeiro desse ano foi bastante puxado, né, tivemos que 

descobrir muita coisa, conseguimos fazer várias mudanças as quais eu 

criticava também quando eu era minoria e era oposição, então consegui mudar 

algumas coisas, alguns vícios que tinha na Câmara e que a gente achava 

melhor seguir o Regimento, que não era seguido. Então preciso agradecer 

também as rádios que estiveram conosco diariamente nas sessões, todas as 

segundas-feiras, o Jornal e a Radio Gazeta, o Cléber, a Radio Geração, o 

Marcelo as vezes a Elenita da Radio Sobradinho, então muito obrigada por 

vocês terem nos dado essa cobertura, terem também transmitido aos nossos 

munícipes o que se passava pela Câmara de Vereadores. Não posso também 

deixar de agradecer os Secretários que na maioria das nossas sessões da 

Câmara nós tivemos Secretários presentes, e isso nós passamos quatro anos 



  

da outra administração muito pouco essas pessoas, só que é muito importante 

para os vereadores, eles podem tirar as dúvidas com o Secretário no dia da 

sessão, pode falar pessoalmente, sendo que também sempre estão a 

disposição no centro administrativo. Então acredito que tivemos um trabalho 

neste ano que está se encerrando pra mim hoje né, com todos vocês em 

parceria, em parceria, que todos nos ajudaram independente de partido 

político, independente de situação ou oposição eu acho que a discussão 

precisa haver, eu acho que é importante, nós precisamos discutir, que nem 

sempre todo mundo tem a mesma, tem o mesmo pensamento e era assim na 

gestão passada quando eu vim aqui muitas vezes e discutia também com os 

colegas, né, também gostaria de cumprimentar o Eduardo, do Jornal 

Pampeano, também Eduardo, não tinha te visto ali, os colegas lembraram 

também que foi um assíduo nas nossas sessões da Câmara de Vereadores. 

Então eu preciso também dizer pro Adão que ele veio e usou a tribuna em 

relação ao Projeto zero noventa e oito dois mil e dezessete que fala do Código 

Tributário e que hoje foi pedido vistas pelo Vereador Bernardy, que ele é 

importante, nós precisamos fazer isso, porque as pessoas e os vereadores 

querem que aconteçam mudanças, querem que aconteça melhorias na cidade, 

e a gente sabe que os nossos recursos estão cada vez mais escassos e essa 

nossa questão tributária estava defasada a muitos anos sem ser corrigida, 

então claro que num primeiro momento mexer no bolso das pessoas é um 

tanto quanto, as pessoas se revoltam um pouco, mas é necessário, eu digo pra 

vocês, muitas vezes as pessoas da cidade me pediram já: Viviane tem que 

colocar lixeira, olha nossas lixeiras estão todas quebradas, e essas lixeiras que 

estão todas quebradas foram colocadas na última administração do Marciano. 

Então eu não culpo a administração passada porque é por falta de recursos 

que não é feito as coisas as vezes. As pessoas querem um quebra-molas, 

querem redutor de velocidade, nós precisamos ter a nossa cidade mais bonita. 

Todos nós queremos isso, mas pra isso eu não quero dizer que o contribuinte 

tem que pagar isso, mas nós estamos, vamos fazer uma grande melhoria 

fazendo essa atualização do Código Tributário. E agora não se faz presente 

mais o Ênio Mainardi, que eu queria fazer um crítica perante a todos vocês aqui 

na pessoa dele, Presidente da Cacisat que eu não ouvi hoje mas ele deu uma 

entrevista na Rádio Sobradinho aonde pelos que os meus colegas falaram ele 

disse que os vereadores estão despreparados para votar esse Projeto, e eu 

tenho que dizer pra ele que nós, e ele generalizou todos, todos os vereadores 

são despreparados, nós não somos despreparados, e quando chega um 



  

Projeto aqui, se a gente não sabe a gente corre atrás, e na segunda-feira 

passada nós se reunimos com o Prefeito, com a empresa que fez toda esse 

trabalho do recadastramento imobiliário e nos foi passado, nos foi explicado, 

então pra quem não sabia, a partir daí tava sabendo. Eu acho que é muito fácil 

ir na rádio e dizer isso, mas eu acho que tem que fazer alguma coisa pra 

melhorar então, fiquei indignada com essa colocação que ele fez. Porque se os 

vereadores são despreparados eu acredito que o Secretário da Administração, 

o Prefeito não são tão despreparados, porque eles nos mandam os Projetos, e 

eles não vão querer também que o Projeto dê errado, que amanhã ou depois 

tenha que vir outro aqui pra Câmara pra fazer um melhoramento. Então era 

isso então que eu queria dizer, né, com certeza a gente não sabe se vamos 

votar esse ano ainda ou não esse Projeto mas ele é necessário, porque todos 

nós precisamos melhorias, queremos que as coisas aconteçam mas sem 

dinheiro não pode, as coisas não acontecem. Então gostaria de agradecer 

também as pessoas que participaram durante este ano, das sessões, das 

polêmicas, das não polêmicas né, algumas pessoas vieram quase sempre aqui 

pra Câmara e com certeza Bernardy em dois mil e dezoito agora tu será 

também um Presidente participativo e também com certeza vamos sempre 

pensar pra melhorar como o Dries disse, nós gostamos de morar em Arroio do 

Tigre, né, a gente gosta de Arroio do Tigre e ninguém vai querer fazer nada pra 

prejudicar o nosso município, muito menos os nossos munícipes. Então era 

isso o que eu tinha, tenham todos um Feliz Natal, um próspero ano novo né, 

que a gente inicie dois mil e dezoito com muitos amigos, com muitas amizades, 

porque o que conta no final da vida é isso também. Muito obrigada”. O Vice-

presidente repassou os trabalhos a Presidente. Não tendo mais nada a tratar. A 

Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia cinco de fevereiro às 

dezoito horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus. 


