
1341ª Sessão Ordinária 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezoito 

horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão 

Ordinária, sob a presidência do vereador Ademir Jank. Estavam presentes os 

demais vereadores, Flamir Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, 

Delmar Schanne, Marcos Antonio Pasa, Evaldir Jacob Dries e a vereadora 

Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a reunião, o Presidente convidou a 

todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em seguida convidou o 

suplente de vereador Ivo Luiz Naue para tomar posse na vaga do colega João 

Odilar Nunes. Convidou o mesmo para aproximar-se da Mesa Diretora e 

entregar cópia do diploma e da declaração de bens e solicitou que se 

aproximasse e repetisse com ele as seguintes palavras: “prometo exercer com 

dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Lei e promovendo o bem 

geral do Município”. Após declarou empossada o colega vereador e convidou a 

ocupar seu lugar. Em seguida o Presidente convidou o vereador Flamir 

Schneider para efetuar a leitura da bíblica. Então dispensou a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. 

Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quadragésima foi 

aprovada por unanimidade. Tribuna Livre. O presidente convidou a senhora 

Vânia Pasa, Vice-Prefeita para ocupar o espaço, com o tema abertura do 

Outubro Rosa. “Em nome do nosso Presidente da Câmara meu amigo Guegue, 

quero cumprimentar todos os Vereadores aqui presente, quero cumprimentar 

em nome das minhas amigas do peito aqui presentes, a todos que aqui estão 

assistindo a Sessão da Câmara hoje e venho com muita alegria hoje na 

Tribuna Livre falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, sobre o mês de 

Outubro Rosa que acontece no nosso Município mais um ano, esse Outubro 

Rosa ele tem como um lema “o que você faz pela sua saúde”. Esse Outubro 

Rosa nós não queremos mais falar só de prevenção, nós queremos falar o que 

vocês enquanto vereadores, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, o que 

estão fazendo pela sua saúde? Porque a gente vive num mundo capitalista 

onde que se esquece de que só podemos ter o capital só se tivermos saúde. 

Então nós „Amigas do Peito‟, a Administração, Trabalhadoras Rurais e 

EMATER, a gente resolveu em questionar este Outubro Rosa e eu vou passar 

a programação toda para vocês aqui presente para terem conhecimento e 

participarem da nossa programação e também decidimos colocar no semáforo, 



consciente que na nossa sinaleira existem quatro faixas com algumas 

afirmativas e algumas perguntas, se você já viu alguma transformação no seu 

corpo? se você presta atenção nisso? não esquecer que sua auto estima cura 

não só o câncer mas qualquer doença? e também a família deve permanecer 

do nosso lado enquanto estivermos com o câncer ou com qualquer outra 

doença. Esse semáforo é justamente para que as pessoas parem na sinaleira 

consigam ler as faixas e consigam refletir que seja por um segundo o que é 

questionado nessas faixas e nós temos no trevo um carro simbolizando os 

anos quarenta que é a viagem do tempo onde nós queremos com essa 

ornamentação dizer que é uma viagem muito grande o tratamento do câncer 

onde nós chegamos com muita alegria com muita coragem ao final dele 

conquistando o que depois as nossas Amigas do Peito vão dizer, por isso o 

carro é rosa e por isso eles tem as flores, então assim nós partimos de cada 

faixa, de cada coisa colocada no Município foi muito bem pensado, foi pensado 

só por mim ou só pela Prefeitura ou só pela EMATER ou só pelas 

Trabalhadoras ou só pelas amigas do peito, não, foram feitas reuniões e foram 

pensadas por todas nós mulheres que gostamos de pensar e gostamos de 

trabalhar em prol da outra ou do outro então eu gostaria de colocar um botton 

simbolizando o Outubro Rosa na nossa Vereadora Viviane que é a única 

mulher que esta aqui na vereança, Viviane, esperamos que no próximo ano 

tenha mais, não desprezando os homens com certeza e peço que a Viviane me 

ajude a colocar em cada homem o botton  Novembro Azul lembrando de que 

vocês também estão na campanha vocês homens onde a gente vai trabalhar 

toda a questão do câncer de próstata e a mulher no ano passado a gente fez 

palestra para o homem mas vou dizer uma coisa para vocês foi um fracasso, 

os homens não foram e os que foram não fizeram perguntas como se todo 

homem soubesse tudo sobre ele ai então esse ano nós vamos resolver que as 

suas mulheres vão junto sabe porque, porque as mulheres tem um grande 

defeito sempre primeiro é o outro e de repente ela cutuca o homem e consegue 

ver as transformações do corpo do marido e consegue prevenir esse câncer 

muito antes que vocês imaginam então vocês também receberam o botton azul 

do Novembro Azul e se vocês quiserem podem usar todo outubro e todo 

novembro junto e quando nós tivermos nossa palestra que vai ser dia trinta de 

outubro a gente vai trazer o convite para vocês e esperamos que vocês vão 

com suas esposas para que elas possam puxar as orelhas de vocês e vocês 

fazerem os exames que são  necessários para um diagnóstico positivo ou 



negativo tem que ser feito,então eu convido a Viviane faz favor, enquanto a 

gente vai colocando nos senhores eu gostaria de dizer a todos que a gente 

convida vocês para participarem desse Outubro Rosa, convidem as suas 

esposas e também queremos dizer, Amigas do Peito que nós estamos 

trabalhando em cima de formar uma liga em Arroio do Tigre uma Liga do 

Câncer então provavelmente no ano que vem, meninas a gente chegue aqui 

comunicando e com a diretoria da Liga do Câncer com ajuda é claro da 

Câmara dos Vereadores, muito obrigada, obrigada a todos pela oportunidade”. 

Em seguida convidou a senhora Elisie Jank para ocupar o espaço também com 

o tema Outubro Rosa. “Na pessoa do Presidente eu cumprimento todos os 

Vereadores aqui e as demais pessoas que estão aqui para acompanhar essa 

sessão. São complicados às vezes a gente criar a coragem e ir para frente de 

um grupo diferente e falar, mas o Outubro Rosa para nós que somos as 

Amigas do Peito ele tem uma dimensão diferente, bem que eu gostaria de estar 

num lugar falando sobre Outubro Rosa num lado diferente da trincheira, mas 

eu estou aqui como paciente oncológica ainda posso dizer assim e porque que 

essa nossa intenção de vir até aqui no Poder Legislativo para falar do Outubro 

Rosa porque todos que estão aqui são líderes em suas comunidades são 

formadores de opinião certo e a gente esta precisando que se comece que se 

faça ou que se continue não sei exatamente o aumento, maior atenção para o 

caso do câncer de mama e nesse mês de Outubro Rosa o câncer de mama e 

colo de útero, mas como a Vânia colocou tem toda a questão da próstata 

porque ao redor disso gira muito tabu mas, nós temos que buscar políticas 

públicas que venham beneficiar o paciente oncológico seja lá qual o órgão que 

ele tenha agora a tarde eu ainda comentei com as crianças da catequese que 

eu não concordo muito com a palavra contra o câncer porque nós temos uma 

luta desleal porque quem vai contra vai ser a medicina, vai ter o câncer como 

eu vi no fantástico quem tem o azar de ter certo então por isso que eu gostei 

muito desse tema que esta aqui que é promoção e a prevenção da saúde da 

mulher e do homem é isso que nós queremos a promoção e a prevenção 

porque a camiseta que estamos usando diz por uma mulher mais consciente 

eu me considero uma mulher consciente mesmo assim tive câncer de mama, 

eu sou uma mulher que mantém seus exames, desde o auto exame e as 

rotinas sempre em dia e tive câncer de mama eu não tenho nenhum histórico 

familiar de câncer, muito menos de mama e hoje estou aqui falando para vocês 

e eu me sinto feliz quando as pessoas se dirigem até mim e perguntam como 



tu notaste? Como foi a primeira coisa diferente e eu sempre digo a orientação o 

conselho é sempre o mesmo procure imediatamente alguém que entenda pode 

não ser nada tomara que não seja, mas se for e estiver no inicio tem cura sim, 

porque outra fala que eu gosto de usar que câncer de mama mata, mas ele não 

é uma sentença de morte e a questão das políticas públicas que eu venho 

pedir encarecidamente aqui que faz um ano que nosso hospital tem o 

mamógrafo e no ano passado no outubro rosa a Secretária da Saúde estava 

esperando a deliberação do SUS para que os exames acontecessem e agora 

estão me sinalizando que recém aconteceu, um ano tendo o recurso aqui então 

é claro que isso não é só Arroio do Tigre que não é nada localizado especifico 

porque aqui as políticas de saúde são muito levadas a sério, nós temos todo o 

atendimento só que a gente percebe que muitas vezes as mulheres ficavam 

constrangidas de dizer  a eu tenho que ir até Candelária para fazer uma 

mamografia sendo que tinha aqui pessoalmente eu dizia assim, mas deixa de 

comprar uma outra bobagem e vá fazer a tua mamografia particular mas a 

gente sabe que as vezes não é bem assim e também a questão que é um 

desafio uma proposta que a gente esta encarecidamente pedindo o apoio dos 

senhores que a gente consiga criar a Liga Feminina de Combate ao Câncer 

aqui em Arroio do Tigre porque a gente sabe que a Prefeitura da todo o apoio 

que consegue que o pessoal vai ali fora e tem a Liga Feminina, tipo Santa Cruz 

que tem aonde eu posso falar tem a Liga, tem a Poty, tem a APECAN, mas 

sempre precisa igual de mais um apoio seja psicológico, emocional para essa 

pessoa ou até as vezes uma pequena ajuda financeira porque a gente sabe 

que o câncer não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe religião, cor, 

nada, ele é a mais democrática de todas as doenças, certo então nesse sentido 

que a gente esta empenhada nessa campanha e conta justamente com essa 

opinião que vocês levam La para os grupos de vocês a conscientização, a 

prevenção, porque tudo é mais fácil de ser controlado no início do que depois 

mais tarde, outra coisa também é aquela de não esperar, não deixar esperar, a 

mulher como a Vânia colocou muito bem é da nossa índole é da nossa 

digamos assim criação se preocupar primeiro com o outro, primeiro o esposo, 

primeiro o filho,a filha, neto, pai e mãe mas não é por ai não são todas mas os 

homens também muitas vezes tem que dizer para a gente o que é que esta 

acontecendo, o que não esta e vocês sabem que a incidência do câncer de 

mama nos homens também esta crescendo e segundo a minha leiguice é mais 

agressivo, inclusive porque é diferente a formação dos tecidos mamários de um 



e de outro, mas existe também essa possibilidade. Então os homens também 

tem que estar atentos porque como eu já disse em outras ocasiões o nosso 

corpo é o nosso único bem nesta vida o que eu tenho de bens materiais hoje 

eu tenho amanha posso não ter o corpo é o bem mais sagrado que eu tenho e 

que me foi confiado e eu preciso e devo cuida-lo muito bem porque ele abriga a 

minha alma nessa terra então se eu não cuidar do meu corpo da minha saúde 

quem vai cuidar certo então há uma necessidade de conscientização realmente 

e eu gostaria de encerrar essa fala assim dizendo homens cuidem de vossas 

mulheres, as esferas que for mãe, esposa, namorada, filha, neta, mulheres 

cuidemos de nossos homens, certo porque como diz a música quem ama cuida 

e também ao encerrar essa aqui vou pedir um a parte para o Senhor 

Presidente em nome de toda a família Jank, agradecer de forma distinta as 

homenagens que foram feitas na semana anterior ao nosso amado senhor 

José Arno Jank então fica aqui em nome de toda a família, obrigada”. Por fim, 

convidou o senhor José Francisco Telöken para ocupar o espaço com o tema 

Loteamento Telöken. “Senhor Presidente, demais Vereadores, Vereadora. Eu 

não podia deixar, digamos deixar de passar uma semana de vim aqui 

agradecer na Câmara de Vereadores porque na Sessão passada foi votado 

aqui nessa Câmara o nome das ruas do loteamento Telöken a gente sabe que 

acompanhamos muitos anos as Sessões da Câmara sempre que se da nome 

para as ruas de ruas aqui de nossa cidade volta e meia tem algumas coisas 

que não fecham mas então a gente quer agradecer porque foi votado por 

unanimidade o nome das ruas deste loteamento então em nome da família 

Telöken, dos cinco irmãos e em nome do nosso sobrinho que é filho da nossa 

irmã falecida a gente agradece principalmente a Vereadora Viviane que fez o 

projeto, também nas palavras do Vereador Flamir Schneider que se 

pronunciou, o Vereador Delmar Schanne, e a todos os Vereadores que 

votaram pelo nome, só para as pessoas que estão aqui umas de repente que 

não estavam na ultima sessão, o nome das ruas ficaram, no caso a rua 

principal que a gente gostaria que fosse Avenida porque ela ficou tão bonita 

que parece uma Avenida, eu sempre vou chamar de Avenida Pitanga, de rua 

Pitanga e tem a Rua do Ipê, Rua do Cedro, a Rua do Plátano e a Rua Canela. 

Então isso tudo fica no Loteamento Telöken que é considerado, Presidente, 

segundo a Administração, segundo o pessoal responsável pela engenharia é 

considerado hoje o maior empreendimento imobiliário do Município e a gente 

esta apostando no nosso Município mesmo que todo mundo fala em crise, mas 



a gente esta apostando e hoje foi vendido mais um terreno e a gente fica 

contente e a gente vem aqui agradecer. Aproveitando as meninas que falaram 

aqui antes de mim, eu quero dizer, quem é que tem mais idade aqui, o seu Ivo 

Naue, já passou dos sessenta, Dries já passou dos cinquenta, Dries tu já fez o 

exame de toque, eu faço dês dos quarenta anos, dês dos quarenta anos eu 

faço, então a gente se sente tranquilo, nesses anos que eu passei na EMATER 

principalmente nos últimos anos e agora eu vi que a EMATER esta em parceria 

com as Amigas do Peito e com a Administração, eu cheguei a dar palestra no 

interior e eu via no pessoal que os homens principalmente no interior, eles tem 

vergonha quando falam nisso ai, mas infelizmente as pessoas tem que se 

acordar, nós perdemos muitas vidas de amigos nossos do interior em função 

de não ir antes então aqui é só este reforço, aproveitando as Amigas do Peito 

que isso ai é uma coisa. Agradeço então e muito obrigado por todos os 

Vereadores”. O Presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das 

correspondências recebidas: Foi lido: Oficio do Executivo Municipal 

encaminhando Projeto de Lei nº 089/2015, que autoriza a contratação 

emergencial de profissionais para atender necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura; Projeto de Lei nº 090/2015, que autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de um mil reais; 

Projeto de Lei nº 091/2015, que concede Subvenção Social ao CTG Herança 

Gaudéria, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 092/2015, que autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de quinhentos reais; 

Projeto de Lei nº 093/2015, que concede Subvenção Social a Associação das 

Agricultoras Rurais, e dá outras providências; Oficio do Executivo Municipal 

comunicando que o Projeto de Lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o ano de dois mil e dezesseis que deveria ter sido remetido a Casa até 

trinta de setembro irá ser encaminhado dentro do prazo de quarenta e cinco 

dias devido ao atraso na disponibilização dos valores dos repasses do Governo 

Federal e Estadual; Oficio do Vereador Flamir Schneider solicitando a Mesa 

Diretora da Câmara que oficie ao Chefe do Executivo para seja remetido cópia 

da Lei Orçamentária atualizada para conferencia de rubricas; Oficio do 

Executivo Municipal encaminhando parecer da Assessoria do Município sobre 

projeto de lei legislativo não promulgado e Parecer Jurídico da Casa favorável 

sobre requerimento de vereadores para a abertura de Comissão Parlamentar 

de Inquérito para apurar suposta fraude em licitação e contrato administrativos 

envolvendo o ex-secretário da fazenda e um empresário do município. O 



Presidente constitui a Comissão que será formada pelos vereadores Leomar 

Guerino Fiúza, Evaldir Jacob Dries e pela vereadora Viviane Redin Mergen, 

colocando que terão o prazo de cinco dias para se reunirem e instalarem a 

Comissão. Ordem do Dia: Indicação nº 054/2015; Indicação nº 055/2015; 

Indicação nº 056/2015; Pedido de Informação nº 017/2015; Pedido de 

Informação nº 018/2015. A vereadora Viviane Redin Mergen solicitou que 

fossem incluídos na Ordem do dia os Projetos nº 090/2015 e 091/2015. 

Colocado em deliberação do plenário, foi aceito por unanimidade. Foi solicitada 

a leitura da Indicação nº 054/2015, de autoria da vereadora Viviane Redin 

Mergen indicando que dentro das possibilidades fosse efetuada a colocação de 

canos de bueiro na localidade de Linha São Pedro, na entrada da propriedade 

de Orlando Winkelmann, pois o mesmo já adquiriu os canos de concreto e 

apenas espera pelo serviço. Após a leitura o presidente colocou que seria 

encaminhada ao Executivo conforme determinava o Regimento Interno da 

Casa. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 055/2015, de autoria da vereadora 

Viviane Redin Mergen indicando que dentro das possibilidades fosse feita a 

recuperação do bueiro na Travessa dos Almeida em Vila Progresso, nas 

proximidades da residência de Armando Muller, pois o mesmo estaria 

danificado oferecendo perigo aos motoristas que transitam pelo local. Após a 

leitura o presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme 

determinava o Regimento Interno da Casa. Foi solicitada a leitura da Indicação 

056/2015, de autoria do vereador Leandro Timm solicitando dentro das 

possibilidades que fosse feito a recuperação do acesso localizado nas 

proximidades do Posto M&R, devido ao péssimo estado de conservação. Após 

a leitura o presidente colocou que seria encaminhada ao Executivo conforme 

determinava o Regimento Interno da Casa. Foi lido o Pedido de Informação nº 

017/2015 de autoria do vereador Flamir Schneider solicitando o relatório das 

economias efetuadas pela Administração Municipal com a implantação do 

Turno Único no Município no período de primeiro de julho a trinta de setembro 

do corrente, discriminadas por secretaria. Colocado em discussão o vereador 

disse que o pedido seria para simples verificação das economias efetuadas 

pela Administração Municipal no período de implantação do Turno Único no 

município. Como não houve mais colocações o Pedido foi colocado em 

votação, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi 

solicitada a leitura do Pedido de Informação nº 018/2015 de autoria do 

vereador Leandro Timm para que o Chefe do Executivo Municipal encaminhe 



informações sobre o número de contratações emergenciais efetuadas durante 

o período do Turno Único. Colocado em discussão o vereador disse que o 

pedido seria para averiguação se houve contratações emergenciais durante o 

Turno Único que seria um período de economia. Como não houve mais 

colocações o Pedido foi colocado em votação, onde foi aprovado por oito votos 

favoráveis e nenhum contrário. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a 

Sessão o Presidente solicitou a leitura dos Projetos nº 090/2015, que autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de um mil reais e do 

projeto nº 091/2015, que concede Subvenção Social ao CTG Herança 

Gaudéria, e dá outras providências e a leitura dos pareceres da Comissão. 

Colocado em discussão o vereador Ivo Luiz Naue, relator das propostas disse 

que os projetos visam a concessão de Subvenção Social ao CTG Herança 

Gauderia da localidade de Sitio Alto que realizou no inicio de setembro sua 

evento. Destacou ainda que o valor seria baixo, pois este tipo de evento teria 

uma despesa muito elevada, mas que todos entenderiam a situação do 

Município. O vereador Leandro Timm colocou que todos os vereadores seriam 

favoráveis e deu as boas vindas ao colega. Já o vereador Evaldir Jacob Dries 

colocou que seria favorável ao projeto. Como não houve mais colocações aos 

projetos, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 090/2015, que foi 

aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 091/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário.  Tribuna. O presidente convidou o vereador Delmar Schanne para 

pronunciar-se. “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Imprensa falada que 

aqui se encontra demais Munícipes. Primeiramente também quero aproveitar a 

oportunidade de dar as boas vindas ao meu ex-colega e de novo colega seu 

Ivo, muito bom tê-lo aqui seu Ivo com tua experiência e poder contar contigo e 

sabendo da pessoa humilde que o Senhor é, e gostaria de parabeniza-lo por 

estar aqui conosco hoje. Gostaria também de falar um pouquinho da eleição 

das Conselheiras Tutelares que foi ontem e muito bem presidida pela 

Presidente do CONDICA, dona Elia Maria Mainardi Brixner e dizer que quase 

dezoito por cento dos nossos eleitores votaram espontaneamente na eleição 

do conselho tutelar ou seja, um mil novecentos e trinta e nove eleitores votaram 

ontem para um mandato de dois anos e estão de parabéns as senhoras 

Marlise Maria Finkler, primeira colocada que fez trezentos e cinquenta e seis 

votos, segunda colocada Daniela Wendler com trezentos e vinte e quatro votos, 

terceira colocada Geni Limberger com duzentos e noventa votos, quarta 



colocada Ilse Spengler com duzentos e setenta  e sete votos e a quinta 

colocada Maria Brixner com duzentos e cinquenta e nove votos. Quero 

aproveitar essa oportunidade em meu nome desejar a essas Senhoras que 

Deus possa ilumina-las e que possam fazer um bom trabalho junto ao conselho 

tutelar trabalho esse que o seu Lauri que nos assiste que por muitos anos 

também  o fez então é muito gratificante para nós arroiotigrenses podermos 

contar com pessoas que fazem esse trabalho. Gostaria de aproveitar também e 

dizer que participamos no sábado juntamente com nosso Prefeito Municipal 

Doutor Gilberto, Secretário do Planejamento, Industria comercio e Turismo o 

Nilson e também o Aldo que é o Secretário da Agricultura e ainda com o 

Presidente do CMDE o Marlon Pasa da abertura do Campeonato Municipal 

Varzeano de Arroio do Tigre, dizer Marlon a você e tua equipe, principalmente 

a o Ico e o Zézinho pela organização do campeonato, pela organização do 

campo que já foi citado lá no sábado dizer dos ótimos jogos que a gente pode 

ver tanto no sábado, quanto no domingo e então desejar sucesso para mais 

esse evento do nosso Município e ainda por final parabenizar por certa forma 

não sei se ainda se encontra aqui a Marli pela campanha que vocês tem feito 

pelo Outubro Rosa que acompanho um pouco a campanha que vocês fazem e 

dizer da importância que já foi colocada aqui pela Vânia também pela esposa 

do Nilton onde realmente as pessoas precisam cada vez mais. Senhor 

Presidente isso cabe a nós dessa Casa aderirmos firme nessa campanha e eu 

sei que a gente tem a mídia também conosco a rádio conosco e usar esse 

espaço nosso para divulgar sim a prevenção sempre a prevenção assim como 

vai ter também vai ter o novembro azul do câncer de próstata, então acho que 

essa Casa Senhor Presidente deve procurar fazer sua parte, nós temos 

internet, facebook e também na questão da mídia e divulgarmos e cada pessoa 

que a gente puder ajudar com a prevenção a gente sabe que é um problema a 

menos com a família mais tarde do mais quero desejar a todos uma boa 

semana de trabalho e fiquem todos com Deus”. O presidente não tendo mais 

nada a tratar, marcou próxima reunião ordinária para o dezenove de outubro, 

segunda-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.    


