
  

1417ª Sessão Ordinária 
 

Aos onze 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. A Presidente solicitou para que o Vereador Adão Francisco Böck 

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 Sexta que foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das 

correspondências recebidas. Foi lido: Ofício n° 527/2017, do Gabinete do 

Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 

097/2017, que autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 1.393/01, que dispõe 

sobre a instituição do concurso anual de decoração natalina. Ofício n° 

526/2017 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e 

votação os Projetos de Lei n° 099/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito suplementar no montante de R$ 1.752.220,00 (um milhão, setecentos e 

cinquenta e dois mil, duzentos e vinte reais). Ofício n° 011/2017 da Sociedade 

Recreativa e Cultural 25 de Julho informando que será realizado a 19ª Copa 

América de Bochas entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2017 na sede do 

Clube e alusivo as comemorações da semana do município. Convite do 

Tribunal de Contas para a Sessão Especial de Posse dos Conselheiros, que 

acontecerá no dia dezoito de dezembro às onze horas no Auditório Romildo 

Bolzan, do Palácio Flores da Cunha, Porto Alegre – RS. Na Ordem do Dia 

estavam: Projeto de Lei n° 097/2017 e Projeto de Lei n° 099/2017. Após 

solicitou ao Diretor para fazer a leitura do Expediente e o Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 097/2017. 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 

Expediente e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei n° 099/2017. 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. A Presidente concedeu 

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

Projeto de Lei nº 097/2017 que foi aprovado por oito votos à zero. Após, a 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 099/2017 que foi aprovado 

por oito votos à zero. Em seguida, a Presidente abriu espaço para as 

explicações pessoais, onde a Vereadora Madalena Pasa estava inscrita. Em 

seguida, convidou a vereadora Madalena Pasa para fazer uso da Tribuna. 

“Senhora Presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, imprensa, 

comunidade em geral. Hoje venho nesta Tribuna para parabenizar a todos os 

integrantes dos jovens rurais que iniciaram, os idealizadores, nosso Chico 

Telöken, nas Olimpíadas Rurais e chegaram hoje na Ajurati. Parabenizar eles 

pelo Prêmio Folha Verde. Parabéns a todos que fizeram parte e fazem parte 

dessa importante Associação. Assim como quero dar os parabéns pro Mocat 

pelo belo espetáculo e organização deste final de semana, mais de 

quatrocentas motos fazendo parte aqui desse roteiro que eles tinham no 

sábado e no domingo. Então assim, muito bem organizado, deu cem por cento, 

não deu acidentes, deu mínima coisa, mas parabéns pra eles e parabéns por 

trazido todo esse pessoal aqui. Também tenho uma reclamação a fazer, um 

pedido a fazer, também já tinha conversado com o Secretário Fernando que na 

Ressaca Fundos tem um pessoal lá que está pegando água do rio, que tão 

sem água desde o temporal de outubro porque caiu uma pedra parece no poço 

que eles tem lá. O Fernando me falou agora a pouco que parece que a partir 

do dia vinte ele vai ter máquina, ele vai conseguir arrumar, mas mesmo assim 

por exemplo o pessoal que mora lá eles me disseram que faz mais de oito anos 

que eles não sabem o que é uma máquina pra fazer estrada, mas assim to 

pedindo que lá em baixo tem uma pinguela onde tanto faz e qual é o lado do rio 

que arruma a estrada, desde que eles tenham uma saída. È uma pinguela, 

uma ponte suspensa, como preferirem. Eles pediram então pra que fizesse isso 

aqui tanto pra água mas o Secretário Fernando já me falou que parece que a 

partir do dia vinte, agora semana que vem vai lá. Outra coisa, no dia vinte e 

sete de novembro eu fiz um pedido de esclarecimento sobre as horas dos 

funcionários das creches, não recebi nada até agora, ta. Quero dar os 

parabéns para os nossos colegas que estão conseguindo verba para o ESF da 

cidade, só a justificativa dada lá no Face, no Blog, ou sei lá, qualquer coisa 

assim, me deixou um pouco intrigada, ta, porque a economia de mais de três 

mil que se referiram, que quero dizer que na realidade são três mil duzentos e 



  

oitenta e um reais com setenta e três centavos que é pago de aluguel para o 

Hospital. Esse dinheiro do aluguel é usado para compra de medicamentos e 

material para atender a população tá, e o sonho da nossa população, nobres 

colegas, não é um prédio, podem ter certeza disso, não é quatro paredes que 

vai atender o nosso pessoal, nós tamo cheio de posto de saúde, nós temos 

sete postos de saúde, o que nós precisamos é de atendimento médico vinte e 

quatro horas para das urgências e das emergências. É isso que nós 

precisamos, não de quatro paredes, mas parabéns se conseguirem fazer. Ai eu 

pergunto assim, da reclamação dos três mil, a economia de três mil que é pago 

para o Hospital, e os outros aluguéis que a Prefeitura banca? Que são pagos 

para particulares e não para uma associação, uma entidade como o hospital? 

Isso tem retorno? Tem retorno pro bolso de quem construiu né, então eu 

continuo a afirmar que tudo que eu já falei numa outra sessão que aqui existe 

dois pesos e duas medidas e isso, deixo bem claro que para o bom entendedor 

meias palavras bastam também. Eu quero deixar aqui um muito obrigado a 

todos e uma boa semana de trabalho a todos também. Obrigado”. Não tendo 

mais nada a tratar, a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia 

dezoito de dezembro às dezoito horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão 

em nome de Deus. 


