
1327ª Sessão Ordinária 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e 

oito minutos, 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 e as vereadoras 

Viviane Redin Mergen e Sidônia Saionara Haas Jahn. Declarada aberta a 

sessão o Presidente suspendeu a mesma por até dez minutos. Reiniciada a 

reunião convidou o vereador Flamir Schneider para que efetuasse a leitura 

bíblica. Após dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois 

todos os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima 

Trecentésima Vigésima Sexta foi aprovada por unanimidade. Solicitou ao 

diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas: Foi lido oficio do 

Executivo Municipal comunicando que o Prefeito Gilberto Rathke estará de 

férias regulamentares de trinta de abril a vinte e nove de maio do corrente ano, 

assumindo em seu lugar a Vice-Prefeita Vânia Regina Pasa de Pasa; Ofícios 

da Administração Municipal encaminhando para apreciação e votação em 

regime de urgência os seguintes Projetos de lei nº 054/2015, que autoriza o 

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

Projeto de Lei nº 055/2015, que concede Subvenção Social a Associação de 

Juventude Rural de Arroio do Tigre/RS – AJURATI, e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 053/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Suplementar no montante de setenta e quatro mil reais; Projeto de Lei nº 

056/2015, que autoriza a contratação de profissionais para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e Projeto de Lei nº 052/2015, 

que autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender 

necessidades da Secretaria Municipal da Saúde; Projeto de Lei nº 057/2015, 

que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de 

oitenta mil reais. Ordem do Dia: Indicação nº 020/2015; Indicação nº 021/2015; 

Indicação nº 022/2015; Pedido de Informação nº 009/2015; Projeto de Lei nº 

051/2015; Projeto de Lei nº 041/2015. O vereador Delmar Schanne solicitou a 

inclusão na Ordem do Dia dos projetos nº 052/2015, 053/2015, 054/2015, 

055/2015, 056/2015 e 057/2015. Colocado em deliberação do plenário foi 

aceita a inclusão por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 

020/2015, de autoria do vereador João Odilar Nunes indicando ao Executivo 



que fosse feita a recuperação da iluminação pública no distrito de Coloninha e 

arredores. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento 

Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação 

nº 021/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider indicando que sejam 

demarcadas novamente as faixa de segurança no perímetro urbano do 

município. Após a leitura o Presidente colocou que conforme Regimento 

Interno determina seria encaminhada cópia ao Executivo. Foi lida a Indicação 

nº 022/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider indicando ao Executivo 

que seja providenciado na recuperação dos bancos das praças municipais e 

aquisição de novos para as academias ao ar livre e da saúde. Após a leitura o 

Presidente colocou que conforme Regimento Interno determina seria 

encaminhada cópia ao Executivo. Foi solicitada a leitura do Pedido de 

Informação nº 009/2015, de autoria dos vereadores Flamir Schneider, Leandro 

Timm, João Odilar Nunes e da vereadora Viviane Redin Mergen solicitando o 

envio de informações e cópias de empenhos e respectivos comprovantes de 

diárias do senhor Prefeito Municipal e do secretário da administração no 

período de janeiro de dois mil e quatorze a abril de dois mil e quinze. Colocado 

em discussão o presidente passou a palavra aos autores do pedido. O 

vereador Flamir disse que o pedido seria em razão comentários e boatos, e 

como os vereadores seriam fiscalizadores do Executivo Municipal acharam por 

bem solicitar a Administração informações e cópia do empenhos e respectivos 

documentos referentes a diárias do prefeito e do secretário da administração. 

Como não houve mais colocações foi colocado em votação o referido Pedido 

que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente 

colocou em discussão o projeto nº 051/2015, que concede revisão geral e 

aumento real dos vencimentos aos servidores, professores, dos proventos aos 

aposentados e das pensões, com base no artigo trinta e sete, inciso X, da 

Constituição federal e dá outras providências. O vereador Marcos Antonio Pasa 

autor do pedido de vistas colocou que em março deste ano já teria 

encaminhado ao Executivo uma Proposição aprovada na Casa solicitando o 

pagamento do valor do novo piso salarial dos professores. Disse ainda que seu 

pedido de vistas seria em razão do não esclarecimento do parágrafo único do 

artigo segundo do projeto que referia o pagamento da diferença no mês de abril 

e como todos seriam sabedores o mês de abril foi pago sem o devido aumento. 

Apresentou uma emenda modificativa verbal dizendo que os valores da 

diferença deveriam serem pagos todos em maio, pois segundo ele o montante 



já estaria sendo repassado pelo Governo Federal ao Município e este não teria 

repassado aos professores. A sua justificativa pela emenda seria para que os 

professores não sejam privados de receberem valores que lhes eram devidos e 

em única parcela. O vereador Delmar Schanne colocou que seria contrário o 

emenda, pois segundo ele se fossem pagos os valores devidos aos 

professores os mesmos seriam penalizados com o desconto do imposto de 

renda, não sendo justo isso com a classe do magistério municipal colocou o 

vereador. Salientou ainda que já teria efetuado o pedido junto a Administração 

Municipal para que seja encaminhada a proposta de aumento aos professores 

no mês de fevereiro, fazendo que com isso não houvesse mais este tipo de 

atrapalho. O vereador Marcos discordou do colega alegando que a maioria dos 

professores receberiam vinte e duas horas, ficando bem abaixo do teto do 

imposto de renda e solicitou ao presidente a colocação em votação de sua 

emenda verbal. O presidente colocou que não colocaria em votação a emenda 

por entender que nesta fase de tramitação do projeto não caberia mais 

emendas, pois o projeto já estaria em votação. Como não houve mais 

colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada 

a leitura do Projeto de Lei nº 041/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Suplementar no montante de vinte e seis mil reais e a leitura do 

parecer. Colocado em discussão o vereador Leandro Timm relator do projeto 

disse que a abertura de crédito suplementar serviria para aquisição de canos 

de concreto para bueiros e solicitou ao presidente que mantivesse contato com 

a administração para ter acesso a um relatório de onde seriam colocados os 

canos. Como não houve mais colocações o projeto foi encaminhado à votação 

após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada o presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei nº 041/2015, foi aprovado por oito votos 

favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

051/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi 

solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 053/2015, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de setenta e quatro mil 

reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o Flamir Schneider disse 

que a proposta tratava de suplementação de rubrica de contrapartida no 

montante de setenta e quatro mil reais, sendo trinta e sete mil reais para cada 

comunidade na construção das quadras cobertas de Vila Progresso e Sitio 

Baixo. Disse ainda que teria verificado no projeto anterior que o valor seria 

baixo para construção das quadras, mas que o Executivo teria verificado em 



tempo de corrigir o valor do projeto, e assim dado o devido andamento do 

processo para licitação das obras. Como não houve mais colocações o projeto 

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

Foi solicitada a leitura dos Projetos de Lei nº 054/2015, que autoriza o Poder 

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

Projeto nº 055/2015, que concede Subvenção Social a Associação de 

Juventude Rural de Arroio do Tigre/RS – AJURATI, e dá outras providências e 

a leitura dos pareceres. Colocados em discussão a vereadora Viviane disse 

que o primeiro projeto abre crédito para concessão de subvenção social a 

AJURATI que em outra oportunidade já teria sido beneficiada com dois mil 

reais e em reunião dias atrás ficou definido que a Casa iria repassar mais um 

valor. A vereadora ainda salientou que a Associação é filantrópica, que é 

formada por dezessete grupos de jovens e onde o lucro do evento é repassado 

aos grupos, sendo que apenas dez por cento ficaria com a entidade. Como não 

houve mais colocações o presidente colocou em votação o Projeto nº 

054/2015, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 

Colocado em votação o projeto nº 055/2015 também foi aprovado por oito 

votos favoráveis e nenhum contrário.  Tribuna. O presidente convidou o 

vereador Flamir Schneider para pronunciar-se. “Senhor Presidente, demais 

colegas Vereadores, comunidade que nos assiste. Venho ocupar a Tribuna 

para fazer um relato da viagem à Brasília e também falar um pouco do projeto 

zero cinquenta e um, que foi discutido nessa noite, aqui nessa Casa. Primeiro 

eu queria dizer Senhor Presidente, que já faz um mês na verdade que nos 

temos conversando sobre esse projeto, primeiro veio o projeto zero quarenta, 

com percentual de reajuste para os funcionários do Executivo, com o 

percentual não correto, foi retirado esse Projeto, foi apresentado o projeto zero 

cinquenta e um, que também de uma forma equivocada, também não claro, de 

minha parte, bastante confuso sobre a reposição, o aumento dos funcionários, 

dos professores e também a diferença que eles teriam e tem referente aos 

meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Então fica o meu registro aqui, que o 

projeto de Lei zero cinquenta e um, barra dois mil e quinze, veio de uma forma 

pouco clara para mim, ainda ficou muita dúvida no ar e assim mesmo foi 

votado, porque já se fazem um mês que se esta tratando desse projeto, 

inclusive duas vezes foi pedido vistas e continuou dessa forma, não ficou claro 

para mim, quando é que vai ser pago a diferença de abril. Seguindo, meu 

relato, também que eu venho ocupar essa Tribuna é sobre a viagem à Brasília, 



nos dias cinco à sete de maio de dois mil e quinze eu com os demais colegas 

Vereadores, do partido progressista, seu João Odilar Nunes, Viviane Redin 

Mergen,Tigrinho, tivemos nesses três dias em Brasília, procurando e buscando 

recursos para o nosso Município, mesmo que nós somos oposição, à 

administração mas nós temos que trabalhar juntos, para ver o nosso Município 

crescer e se desenvolver. As visitas nos gabinetes dos Deputados, assim como 

no Gabinete da Senadora Ana Amélia, solicitando recursos ao Município na 

área da Agricultura, Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Rural então foram 

feitos vários pedidos, por parte desses Vereadores, nestas áreas para 

Deputados e Senadores e a Senadora também e ainda ficou muitos Deputados 

à serem visitados, mas devido ao pouco tempo, mas acredito como os demais 

Vereadores podem relatar também, foi muito produtiva, a nossa viagem, 

inclusive já rendendo frutos, quarta-feira inclusive a gente terá uma reunião 

nessa casa, com cinco patrulhas agrícolas, cinco associações sobre patrulhas 

agrícolas, então na quarta-feira à partir das quatorze horas, a gente vai ocupar 

Senhor Presidente as dependências dessa casa, para conversar com essas 

cinco associações, sobre recursos para patrulhas agrícolas então isso na 

quarta-feira. E deixamos pedidos junto à outros Deputados, que viram com 

bons olhos, a demanda apresentada por esses Vereadores, na área que já foi 

citada, Agricultura, Saúde, Educação e Mobilidade Urbana e Rural, então 

esperamos que nos próximos dias, tenhamos mais noticias boas, o que ficou 

para nós, acredito, que os outros Vereadores que  também foram à Brasília, na 

verdade é que foi colocado para nós na verdade, todos os Deputados como a 

Senadora, ainda não sabem o valor exato, que vão ter como o valor exato, das 

emendas parlamentares para poder destinarem aos Municípios, então ainda a 

Presidente Dilma, ainda não deu sinal verde, nem amarelo e nem vermelho 

ainda para os Deputados, então os Deputados estão aguardando ainda o 

quanto terão para destinarem aos Municípios, se vai ser dezesseis milhões, se 

vai ser doze milhões, se vai ser dez milhões, então, estão no aguardo ainda, 

assim porque  como nós, do Município do Arroio do Tigre, estivemos em 

Brasília, outros Municípios estiveram lá e acompanharam um clima bastante 

quente lá, em Brasília devido a votação do ajuste fiscal, que esta sendo 

implementado em nosso País, estivemos acompanhando também a votação da 

medida provisória, seiscentos e sessenta e cinco, que trata do seguro 

desemprego e que faz parte essa medida provisória do ajuste fiscal, então é 

isso que eu teria como relato, como acompanhamento lá em Brasília, nessa 



viagem, não sei se os demais colegas Vereadores”. O vereador João Odilar 

Nunes solicitou um aparte e disse. “Nobre colega permite uma parte, eu 

gostaria também como o nobre colega Vereador Flamir Schneider colocou, de 

cinco à sete, que nós viajamos à Brasília fizemos vários pedidos, faço questão 

de citar que os pedidos sempre foi em nome dos quatro Vereadores. Pedimos 

ao Deputado Federal Jose Otávio Germano, o valor de quinhentos mil reais, 

para a pavimentação de ruas, do Distrito de Coloninha, um valor de um pedido 

de duzentos e cinquenta mil, ao Deputado José Otávio Germano, também, 

para beneficiar as localidades de Coloninha e Taboãozinho para aquisição de 

patrulhas agrícolas, equipamentos agrícolas, seria ao José Otávio Germano 

também, um valor de duzentos e cinquenta mil reais, para a conclusão da 

quadra coberta de Taboãozinho, seria a parte de fechar ao redor, duzentos e 

cinquenta mil para o posto de saúde, do Distrito de Coloninha e Taboãozinho 

para equipamentos e mobiliário no valor de duzentos e cinquenta mil reais, do 

Deputado Federal Luis Carlos Heinze, duzentos e cinquenta mil seria para 

canalização da rua Valdemar Schanne, da cidade de Arroio do Tigre e 

aproveitando a oportunidade eu queria parabenizar aos meus nobres colegas, 

que viajamos na pessoa da Vereadora Viviane Redin Mergen, que é a 

Presidente do Partido Progressista e aproveitando a oportunidade, quero que 

fique registrado, os nossos parabéns e felicidades, pelo seu aniversário na data 

de hoje, que a Senhora tenha muita saúde, paz, na vida e continue sempre 

assim, essa grande Vereadora, em busca de recursos para o nosso Arroio do 

Tigre e também o nosso Vereador Leandro Timm, Flamir Schneider, eu senti 

um empenho muito grande, garra e determinação em busca de recursos para o 

nosso Município de Arroio do Tigre e assim que a gente, como o nosso 

Vereador Flamir disse, apesar de sermos oposição, a gente esta em busca de 

recursos, para o nosso Município de Arroio do Tigre, que nós queremos o 

melhor da população Arroiotigrense, muito obrigado meu nobre colega, por me 

ceder à parte, pode continuar, não sei se os demais Vereadores que estiveram 

nos acompanhando, tem mais algum relato, alguma coisa que a gente 

esqueceu de relatar, é isso, então de minha parte, muito obrigado e fica o 

relato então da viagem à Brasília e esperamos colher bons  frutos, nos 

próximos dias, para nossos agricultores, moradores deste Município que 

merecem, meu muito obrigado.” Em seguida convidou a vereadora Sidônia 

Haas Jahn para ocupar o espaço. “Senhor Presidente, demais colegas 

Vereadores e essa Comunidade que nos assiste, estou vindo para a Tribuna, 



para agradecer a esta oportunidade e principalmente ao meu colega de partido, 

Dries, que me concedeu o seu lugar. Eu queria dizer que foi muito bom ter 

participado dessas sessões, pois, tive oportunidade de conhecer um pouco do 

trabalho do Legislativo e ver a importância do mesmo. Quero desejar à todos 

os meus colegas, um bom trabalho e dizer que diretamente ou indiretamente, 

estarei sempre disponível, para ajudar no bom desenvolvimento do nosso 

Município e também quero pedir aos nossos nobres colegas, que sempre 

desenvolvam os seus trabalhos, indiferente, sem distinção de cor, raça ou 

partido, para o bom êxito e desenvolvimento do nosso Município, o meu muito 

obrigada.” Após o pronunciamento da colega o presidente passou os trabalhos 

da Mesa Diretora ao vice presidente em exercício, vereador Leomar Guerino 

Fiúza, que assumindo os trabalhos da Mesa convidou o vereador Ademir Jank 

para pronunciar-se. “Primeiramente um boa noite à todos que se encontram 

nessa casa, e  que eu não cumprimentei, especialmente ao Presidente do meu 

partido. O que me trouxe aqui na tribuna eu não poderia deixar de comentar, a 

morte do Senhor Mendes Ribeiro Filho, que desde um mil e novecentos e 

oitenta e dois, ingressou na política, e sempre no PMDB, nunca saiu do partido 

e na nossa região Centro-Serra, foi um dos Deputados mais atuantes que nós 

tivemos aqui, sem sombra de dúvida nenhuma, ele nunca olhava partido para 

ajudar, ele conversava, era um parceiro, assim que chegava e nós tivemos a 

oportunidade de ele vir na nossa Comunidade, ele caminhando, mandava 

sentar nas cadeiras e ele caminhava e ficava conversando com nós, por isso 

não podia deixar de comentar, eu gostaria que fosse sair, mais políticos que 

nem o Mendes Ribeiro, porque não tem muitos que nem o Mendes Ribeiro, que 

entrou na política e segundo informações que eu tive, como ele entrou ele saiu, 

não conseguiu muita coisa, porque tem político que entra e em dois ou três 

mandatos, já estão lá em cima, ele foi cinco vezes Deputado Federal, foi 

Vereador, foi Deputado Estadual, foi Secretário do Estado, foi Ministro da 

Dilma. Então para o Rio Grande, foi uma grande perca e para nossa região 

também, era isso que eu tinha para dizer pra vocês, uma boa semana de 

trabalho e uma boa noite.” O Presidente reassumindo os trabalhos e não tendo 

mais nada a tratar marcou a próxima sessão ordinária para o dia dezoito de 

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


