
1339ª Sessão Ordinária 

Aos catorze dias do mês de setembro 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, João Odilar Nunes, Evaldir Jacob 

Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a reunião o 

Presidente suspendeu a mesma por até quinze minutos. Reiniciada a Sessão 

solicitou ao vereador Evaldir Jacob Dries a leitura da bíblia. Após dispensou a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam 

cópias. O vereador Delmar Schanne solicitou que fosse retificada a palavra 

„passaria‟ por „passará‟, na nona página, na linha nove a palavra „hora‟ por 

„honra‟ e na linha vinte e oito as palavras „número de vagas‟, na décima pagina, 

linha décima primeira linha fosse acrescentado as palavras „de reforma, 

ampliação e modernização do ginásio de Linha Barinha‟. Colocada em votação 

a Ata Milésima Trecentésima Trigésima Oitava foi aprovada por unanimidade. 

O presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências 

recebidas: Foi lido: Oficio da Associação das Trabalhadoras Rurais de Arroio 

do Tigre convidando para evento de escolha da Rainha, Princesas e Mulher 

Simpatia das Agricultoras no dia dezoito de outubro próximo, em comemoração 

aos vinte e sete anos da entidade e solicitando um auxílio financeiro para ajuda 

nos custos; Oficio do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 

086/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no 

montante de sete mil e quinhentos reais e Projeto de Lei nº 087/2015, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de 

quinhentos e sete mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos; 

Convite do CTG Pousada das carretas para abertura oficial do 1º 

Acampamento Jovem Farroupilha “Resgatando as Origens”, no dia dezoito de 

setembro, às oito horas e trinta minutos na sede social da entidade; Oficio da 

Sociedade Recreativa e Cultural 25 de Julho solicitando auxilio financeiro para 

a realização da 17ª Copa América de Bochas a ser realizada entre os dias seis 

e oito de novembro, dentro das festividades do aniversário do Município. 

Convite para a VI Olimpíada Municipal da terceira Idade no dia vinte e três de 

setembro no Clube 25 de Julho e Oficio da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Jacob Rech Segundo solicitando auxilio financeiro no valor de 



dois mil reais para custear despesas coma realização da Noite Cultural no dia 

dez de outubro no Salão Comunitário da localidade. Ordem do Dia: Indicação 

nº 047/2015; Indicação nº 048/2015; Indicação nº 049/2015; Indicação nº 

050/2015 e Projeto de Lei nº 081/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou 

que fossem incluídos na Ordem do dia os Projetos nº 086/2015 e 087/2015. 

Colocados em deliberação do plenário, foram aceitos por unanimidade. Foi 

solicitada a leitura da Indicação nº 047/2015, de autoria do vereador Flamir 

Schneider indicando que dentro das possibilidades fosse efetuada a 

recuperação das estradas em Linha Floresta e Linha Resaca, bem como a 

limpeza dos bueiros. 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 048/2015, de autoria do vereador 

Flamir Schneider indicando que dentro das possibilidades fosse feita vistoria na 

Rua Carlos Schroeder, no Bairro Bela Vista devido ao mau cheiro no 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 049/2015, de autoria do vereador João Odilar Nunes solicitando 

dentro das possibilidades que fosse feito a recuperação das estradas nos 

distritos de Coloninha, Taboãozinho e Lomba Alta 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 solicitada a 

leitura d Indicação nº 050/2015, de autoria do vereador Leomar Guerino Fiúza 

indicando ao Executivo Municipal que dentro das possibilidades seja feita a 

recuperação da iluminação pública na Travessa dos Almeida, em Vila 

Progresso. Após a leitura o presidente colocou que seria encaminhada ao 

Executivo conforme determinava o Regimento interno da Casa. Foi solicitada a 

leitura do projeto de lei nº 081/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Suplementar no montante de oitenta mil e quatrocentos reais e a leitura 

do parecer. Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider disse que o 

projeto visava a suplementação de valores dentro do orçamento da Secretaria 

de Obras para pagamento de contratações emergenciais de operadores de 

máquinas. Indagou aos colegas se algum saberia informar o porquê na 

justificativa constava o pagamento da contratação de enfermeiros e motorista. 

O vereador Delmar Schanne colocou que a justificativa não faria parte do 

projeto e que a mesma exemplificaria as contratações emergenciais e que o 

remanejamento dos valores seria dentro da secretaria de obras para 



pagamento daqueles servidores. O vereador Flamir solicitou que o pessoal 

quando da digitação de projeto deixasse mais claro a sua justificativa. O 

vereador Leandro Timm indagou ao colega Flamir se poderia ser efetuado 

pedido de vistas para que o Executivo encaminhasse a justificativa correta ao 

projeto. Foi respondido que sim, que qualquer um dos vereadores poderia 

solicitar vistas. Como não houve mais colocações o presidente encaminhou 

para votação o projeto após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. 

Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

081/2015 que foi aprovado por sete votos favoráveis e um contrário. Foi 

solicitada então a leitura do Projeto de Lei nº 086/2015, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de sete mil e quinhentos 

reais e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o vereador 

Marcos Antonio Pasa, relator do mesmo, reiterou as palavras da justificativa do 

projeto e pediu pela a provação do mesmo. Como não houve mais colocações 

ao projeto, o mesmo foi à votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e 

nenhum contrário. Tribuna. O Presidente passou os trabalhos ao vice para 

manifestar-se na Tribuna. O vice-presidente, vereador Evaldir Jacob Dries 

assumiu os trabalhos da Mesa Diretora e convidou o vereador Ademir Jank 

para pronunciar-se. “Primeiramente uma boa noite a todos, em especial saudar 

meus colegas, a imprensa escrita e falada. Eu não poderia deixar de fazer um 

comentário, depois de muitos anos, foi resgatado o campeonato municipal de 

bochas e por sinal temos que dar já de dar os parabéns as quinze equipes que 

participaram, fizeram muito, muito bonito as quinze equipes, qualquer uma 

poderia ter sido campeã. Parabenizar o Marlon que esteve a frente, no 

comando do CMDE, que comandou as bochas, até nos últimos dois jogos foi, 

ele que foi arbitro lá na Coloninha e aqui no Bar do Cenildo. Ontem eu estive 

presente lá, me chamou a atenção o número de pessoas que estiveram lá, 

bastante gente, todos torciam, não houve nenhum problema, sempre tem 

gente, quando se faz um, vence quem é melhor, quando se fizer um torneio, 

uma coisa, sempre vence que está melhor naquele momento. Então o que 

mais me chamou a atenção, teve gente lá que pegou a taça, a taça do saudoso 

Atílio e correu dentro da cancha, como ídolos, os caras que, até eu não sabia 

que o, que tão assim, uma pessoa que já faz dez anos e que teve gente lá que 

se emocionou, eu fiquei, eu tava lá, eu presenciei tudo, isso é bom. Queria 

dizer que para ser o primeiro campeonato já deu quinze equipes e de repente 

foi tudo meio as pressas que para o próximo ano de repente cada comunidade 



vai colocar um time, que isso é bom que o jogo de bocha é um esporte 

saudável, igual ao futebol, como rodeio, as pessoas quando estão praticando 

estes esportes não estão envolvidos com outras porcarias que existe por ai. 

Quero desejar uma boa semana de trabalho a todos, boa noite”. O vice-

presidente passou os trabalhos da Mesa novamente ao Presidente que antes 

de encerrar a reunião lembrou os demais colegas da reunião na quarta-feira, 

dia dezesseis, as dezenove horas da Associação das Câmaras de Vereadores 

do Centro Serra e não tendo mais nada a tratar, marcou próxima sessão 

ordinária para o dia vinte e oito de setembro, segunda-feira, às dezoito horas e 

encerrou a reunião.    


