
  

1389ª Sessão Ordinária 
 
Aos seis dias do mês de março 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 juntos entoarem o Hino Nacional. 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 Bock, Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schafer, Leandro Timm 
e Paulo Vanderlei Folmer. 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 possuem cópias. Foi colocada em votação a Ata Milésima 
Tricentésima Octogésima Oitava que foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: 
Ofício 096/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal que altera o padrão do cargo de 
Tesoureiro, integrante do quadro de cargos e funções públicas na Lei Municipal n° 
719/90 e dá outras providências. Em seguida foi lido o Ofício 061/2017 da promotoria 
de Justiça de Arroio do Tigre solicitando que a Presidente desta Casa remeta cópia 
integral dos Processos Legislativos referentes aos onze Projetos de Lei que permitiram 
a contratação emergencial e de interesse público de diversos cargos, aprovados na 
reunião ordinária que ocorreu no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezesseis. 
Também foi lido o Ofício 105/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando 
para apreciação o Projeto de Lei n° 021/2017 que autoriza o Poder Executivo a incluir 
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no 
montante de cento e doze mil setecentos e trinta e quatro reais com trinta e três 
centavos. Na Ordem do Dia da presente Sessão estavam os Projetos de Lei 017/2017 
que estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 019/2017, 
021/2017 e o Projeto de Lei Legislativo n° 001/2017. 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 017/2017, 019/2017, 021/2017 e o 
Projeto de Lei Legislativo 001/2017 que concede subvenção social a Associação das 
Agricultoras de Arroio do Tigre e da outras providências. 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. Estavam inscritos para o espaço da Tribuna Livre a Professora 
Laise Kuntz com o tema: Projeto Cinema na Melhor Idade, e o Sargento Marcio 
Vinicius Dummer com o tema: Segurança Pública. Em seguida a Presidente convidou 
a Professora Laize Kuntz para se manifestar. Inicialmente cumprimentou todos os 
presentes, e se referiu a continuidade do Projeto “Cinema na Melhor Idade” e que 

serve de modelo para outros municípios do Centro Serra, entre eles como Cerro 



  

Branco e Sinimbu. Tendo como criador do projeto o município de Santa Maria. No 
município serão três encontros no corrente ano com apoio da Secretaria Da 
Assistência Social. Enfatizou que os filmes apresentados são voltados para os idosos. 
Convidou a comunidade em geral especialmente os idosos para este grande debate 
sobre o envelhecimento. Pediu apoio para divulgação e realização do projeto, 
agradeceu vereadores que já apoiaram o referido projeto em outras ocasiões. 
Continuou dizendo que é muito gratificante a interação com os idosos e quando eles 
vem e participam, saindo do isolamento social. Os filmes apresentados tem vínculo 
com a Universidade Federal de Santa Maria, onde existe um grupo de estudos 
chamado GPEG do qual a mesma é participante. Por fim, agradeceu e pediu o apoio 
de todos para a continuação do projeto. Após a Presidente convidou o Sargento 
Marcio Vinicius Dummer para manifestar-se. Cumprimentou a Presidente da Casa, 
vereadores presentes e a comunidade em geral. Refere-se que o traz a essa Tribuna é 
a preocupação com a Segurança Pública. Trouxe alguns dados: no ano de dois mil e 
dezesseis foram atendidas novecentos e trinta e nove ocorrências atendidas pela 
Brigada Militar de Arroio do Tigre, dezenove furtos simples, cinco ocorrências de 
roubo, sessenta e uma prisões e mais de cem autos de infração de trânsito. Continua, 
afirmando que esses números só tem aumentado a nível de estado e país e que Arroio 
do Tigre não é diferente. Por outro lado, reitera que a cada ano o efetivo vem 
diminuindo. No quadro efetivo há uma previsão de vinte e um policiais, e que hoje só 
tem nove, o que impossibilita uma escala completa para prestação de serviço. Por fim 
pediu aos vereadores para que busquem junto as suas agremiações políticas apoio 
para trazer mais policiais para Arroio do Tigre, pelo menos três ou quatro, já que seria 
utópico completar o quadro de vinte e um policiais previstos, desta forma poderia dar 
mais suporte principalmente nas ocorrências do interior mais precisamente nas 
localidades de Sitio Alto e Coloninha. Finalizou agradecendo a todos e que esta 
semana iria se reunir com o Prefeito Municipal para tratar do mesmo assunto. Foi 
concedido Intervalo Regimental por quinze minutos. Reiniciada a Sessão, a Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 017/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. 
Em seguida colocou em votação o Projeto 019/2017 o qual foi aprovado por oito votos 
à zero. Após colocou em votação o Projeto 021/2017 o qual foi aprovado por oito votos 
à zero. Por fim a Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo 001/2017 
sendo aprovado por oito votos à zero. Abriu Espaço para as Explicações Pessoais, 
onde estavam inscritos os Vereadores: Paulo Vanderlei Folmer, Francisco Bernardy e 
Leandro Timm.  Convidou o Vereador Paulo Vanderlei Folmer para seu 
pronunciamento. “Senhora Presidente, Viviane Mergen e demais colegas aqui 

presentes, Assessores da Câmara, Assessora Jurídica, a imprensa, Radio Gazeta, 
Jornal, Radio Sobradinho, Radio Geração e o público que nos assiste hoje, Sargento 
Dummer, Comandante da Brigada aqui. Assim, pessoal, dizer a todos aqui muitas 
pessoas nos assistem no auditório, é com muita alegria que a gente está aqui e que a 
Tribuna desta Casa que possam nós Vereadores possam fazer as nossas explicações 



  

pessoais do nosso trabalho no dia-a-dia do Vereador. Dizer que estamos todos, cada 
Vereador em sua localidade vendo necessidade dos nossos munícipes, mas sempre 
havendo uma boa relação com o Executivo Municipal, com o Prefeito Marciano 
Ravanello, Vice-prefeito Vanderlei Hermes e os Secretários. Trabalhando assim tenho 
certeza que vamo fazer uma boa administração, sempre tratando com respeito e 
carinho nossos munícipes, nossos cidadãos arroiotigrenses. Quero trazer um assunto 
aqui e parabenizar o Presidente do Sindicato Alceu Mergen, que nós estivemos em 
Santa Cruz defendendo os direitos dos nossos aposentados e nossas mulheres 
também que são agricultoras e querem tirar o direito dessas pessoas se aposentar nos 
seus devidos tempo. Dizer que nós Vereadores estivemos apoiando essa, esse ato de 
repúdio contra o Governo Federal, essa PEC 287 lá que, querem nos tirar ai dos 
agricultores e de muitas outras pessoas da área rural. Dizer que estivemos lá , 
Presidente Viviane, nosso Vice-presidente da Câmara  Bernardy, Francisco Bernardy 
e eu, aonde muitos distritos da Coloninha me pediram: Vereador, te mexa ai, vamo lá. 
Ai vim, falei com o Alceu e contratamos um ônibus só lá para o Distrito Coloninha e 
Cabana, vinte e cinco lugares, podia levar cinquenta, cem pessoas, mas a gente tinha 
esses lugares. E fomos lá, ficamos o dia todo lá defendendo essa causa, somos 
agricultores e não podemos deixar que o Governo faça isso, tire esses direitos nossos. 
Também na segunda-feira de Carnaval  e terça-feira a pedido do Vereador, aqui do, 
do Moacir Eichner, Industria, Comércio e Turismo e do Fernando Schuster, nossos 
dois Secretários para que fosse o quanto antes medido uma rede d’água na 

Coloninha, e eu como Vereador não podia deixar de fazer esse favor, então seu 
Osmar Schweighofer, queria parabenizar ele, na segunda e na terça de feriado foi até 
a minha residência e a gente fez a medição. O poço artesiano que já ta lá, perfurado. 
Pessoal, a gente tinha uma meta assim, sessenta tomadores, são cem, pode até 
passar de cem tomadores que não tem rede de água, um pouco da Coloninha, um 
pouco da Cabana, um pouco do Sítio. É a tal região dos Concatto onde toda época de 
verão tão sem água. Então nós surpreendemos com o tamanho, são vinte quilômetros 
de rede, mas gostaria de dizer aqui pela capacidade do Flamir ai e a rapidez que eles 
estão mexendo tenho certeza que esse pessoal vai ter água ainda nesse mandato. 
Pessoal do Lagoãozinho também ficou tranquilo que aquele projeto que ficou no papel 
lá vai sair nesse mandato pela capacidade e competência desses funcionários que até 
em dias de feriado vão lá e a gente foi medir a rede. Então esse é o meu papel como 
Vereador lá na comunidade, ficar auxiliando quando a administração precisa para que 
as coisas aconteçam, desejar uma boa semana de trabalho a todos e é isso pessoal”. 
A Presidente convidou o Vereador Francisco Bernardy para Fazer uso da Tribuna. 
““Boa noite a todos, cumprimento a Senhora Presidente em nome desta cumprimento 

todos os colegas, Assessora jurídica, funcionários da Casa, Comandante Dummer, foi 
meu Comandante também muito nos orgulha ai, nos vemos incluídos ainda no mesmo 
ideal, na mesma reserva, vamos batalhar sim, pra repor nosso efetivo policial em 
Arroio do Tigre. A Laíse também, trabalho bem sucedido vamos dar continuidade, a 



  

imprensa que nos da sempre o suporte escrito e falado, que eu tenho pra dizer hoje 
aqui até na verdade uma certa forma até triste por nós termos perdido um grande 
amigo nosso na semana passada o Senhor Luiz Hermes, amigo, parceria no tempo de 
patrão do CTG, naquela Casa o seu Luiz nunca negou esforços para quando nós 
precisávamos de alguma coisa juntamente com nosso Vice-prefeito Vanderlei que até 
hoje ainda também é um incentivador da tradição e da cultura. Eu quero deixar aqui o 
registro então em nome da grande família PDT o pesar de nós termos perdido esse 
grande amigo. No dia vinte de fevereiro também acompanhei o manifesto em Santa 
Cruz do Sul, juntamente com os demais colegas, que os agricultores se mostraram 
presentes maciçamente e nós não podemos se furtar também de prestar o nosso 
apoio. No dia vinte e três de fevereiro então viajei até Porto Alegre onde, numa visita 
que eu fiz no início do ano até na creche Criança Feliz, Assistência Social também eu 
me sensibilizei com a carência que tinha naqueles momentos com material de limpeza, 
né, com agasalhos com colchões, com, então um ofício protocolado lá juntamente até 
com o colega Timm que me acompanhou, a gente conseguiu então cem pares de 
meias, vinte brinquedos, quarenta cobertores, seiscentas peças de roupas, cama, 
mesa e banho vinte unidades, brinquedos para as creches veio mais dez peças, 
fraldas veio dez pacotes depois em uma outra ocasião mais seis pacotes de fraldas 
para as crianças tamanho P, M e G. Oitenta pares de calçados, tamanho adulto e 
infantil, então assim sabão em pó, entre outros, desinfetante e mais outros pequenos 
itens, então assim, isso está depositado junto a Assistência Social e a parte de 
material de limpeza , higiene e et cetera, foi as meia e as fralda já foi deixado na 
creche lá que foi bem vindo. Quero parabenizar também a família Hermes que na 
última sexta-feira eles, na verdade inauguraram mais um empreendimento que pra nós 
é muito bem-vindo então em nome desta Casa Legislativa também desejar sucesso a 
esta família que tanto trabalha, né, e que também já tem seus produtor reconhecidos 
não só no Arroio do Tigre, na região Centro Serra, eles tem os seus produtos já 
reconhecidos na Capital e inclusive no Distrito Federal através das feiras que eles 
promovem e são ouvidos através da FETAG, né, isso também serve de estímulo né 
seu Dries, o senhor também, um baita parceiro da Agroindústria, parabéns para o 
senhor também pelos seus investimentos e que sempre tenha sucesso. E inclusive a 
família Hermes também foi agraciada no último ano ai com o premio de, a Folha 
Verde, isso ai foi destinado ai pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul pela qualidade né, dos produtos e pelo trabalho deles realizado. Aproveitar 
também a todos, convidar a todos os vereadores mais uma vez então para nesta 
quarta-feira nós se fazermos presentes no vigésimo quinto Encontro Intermunicipal de 
Mulheres do Centro Serra. Convidar também, deixei para o final aqui ah, convidar a 
todos para na próxima sexta-feira abertura do décimo oitavo Rodeio Crioulo do CTG 
Pousada das Carretas onde teremos lá no parque então o jantar dos patrocinadores e 
o ato de abertura deste evento. Para finalizar então eu tenho pra dizer para vocês que 
também já estou trabalhando em cima da documentação dos bombeiros voluntários, já 



  

solicitei ao secretário da Administração o decreto que cria, que criou os Bombeiros 
Voluntários e as demais documentação conforme como a gente vem checando ai já 
estão praticamente todos confeccionados com abertura de conta em banco, solicitar 
uma senha, tem que renovar a senha no S2, né, na Secretaria Nacional, então assim, 
nós estamos trabalhando também em cima disso, é uma próxima meta que a gente 
está trabalhando. No mais tenham todos uma abençoada semana”. Continuando a 
Presidente solicitou o Vereador Leandro Timm para fazer uso da palavra na Tribuna. 
“Senhora Presidente, demais colegas, comunidade, nossa imprensa escrita e falada , 

o assunto é bem rapidinho é, uma preocupação que não somente você, Dries 
colocaste hoje mas também de todos os vereadores aqui acredito é da, das nossas 
estradas né, então hoje a tarde nós tivemos uma reunião com o Prefeito Marciano 
aonde que ele já nos colocou pra nós que já ta com uma patrola locada na verdade 
veio duas mas uma não estava em boas condições, foi mandada embora, já tem uma 
trabalhando aqui pro lado da Linha Tigre e assim que nós sair aqui da Linha Tigre com 
certeza a próxima etapa será feita aquela geral que liga a Paleta até a Coloninha né, 
então deixar pra vocês já avisando o pessoal lá né que seguidamente quando nós sair 
aqui dessa geral aqui, o Marciano priorizou a geral porque, porque é um acesso que 
todo mundo vem né, vem da Estrela pra cá tem que passar aqui, se vem de Tunas, 
Coloninha tem que passar na geral então assim que nós terminar essa aqui da Linha 
Tigre até lá em baixo na ponte nós estaremos entrando ali naquela de vocês, Dries né, 
na Paleta saindo até na divisa de Tunas, também é a nossa preocupação das estradas 
né, então pedir mais uma vez a população paciência né, já tem uma patrola 
trabalhando amanhã vai vir outra, é pra vir uma draga já ta ai também e dois tratores 
esteira então também provavelmente essa semana chegam, pelo que o Marciano me 
falou hoje eu conversando com ele as nossas máquinas da Prefeitura né, daqui quinze 
a vinte dias também estarão trabalhando em pleno vapor pra nós dar condições de 
trafegabilidade pros nossos munícipes. Também em nome da minha colega e 
Presidente Viviane, da colega Mara e da nossa colega Madalena desejar um feliz Dia 
da Mulher pra todas vocês né que pra mim o Dia da Mulher é todo dia né, mas então 
tem o  Dia Internacional da Mulher que é quarta-feira dia oito né, desejar um feliz Dia 
da Mulher em nome de vocês cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Um 
grande abraço, tenham todos uma boa semana”. Não tendo mais nada a tratar a 
Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia treze de março as 18:00 
horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.  


