
  

1382ª Sessão Ordinária 
 
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 
dezoito horas e cinco minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do 
Tigre em Sessão Ordinária sob a presidência do vereador Marcos Antonio 
Pasa. Estavam presentes os demais vereadores, Leandro Timm, Leomar 
Guerino Fiúza, Delmar Schanne, Evaldir Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar 
Nunes, Flamir Schneider e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada 
aberta a Sessão o presidente convidou o vereador Flamir Schneider para 
efetuar 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 Octogésima Primeira foi aprovada por 
unanimidade. Foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: 
Oficio do Executivo Municipal comunicando que seriam vetados os Projetos de 
Lei nº 068/2016 e 071/2016; Oficio da Secretaria de Educação e Cultura do 
Município encaminhando Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de 
Educação para analise da Câmara; Requerimento da Unidade de Tratamento 
Terapêutico Centro Serra solicitando Subvenção Social para cobrir despesas 
da entidade. Ordem do Dia: Projeto de Lei Legislativo nº 011/2016; Projeto de 
Lei Legislativo nº 012/2016; Projeto de Lei Legislativo nº 013/2016; Projeto de 
Lei nº 073/2016; Projeto de Lei nº 075/2016. O Presidente solicitou a leitura do 
Projeto de Lei Legislativo nº 011/2016, que dá denominação a Rua da Cidade 
de Arroio do Tigre/RS e a leitura do parecer. Projeto de autoria do vereador 
Marcos Antonio Pasa. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino 
Fiúza, relator do projeto disse que o mesmo vinha de encontro à solicitação da 
família que desejava prestar uma homenagem a pessoa de Herberto Raimundo 
Schubert. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à 
votação após o intervalo. O Presidente solicitou então ao diretor que efetuasse 
a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 012/2016, de autoria do vereador 
Marcos Pasa que dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade (ou 
licença gestante) no âmbito da Câmara Municipal de Arroio do Tigre/RS, e dá 
outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o relator da 
matéria, o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que com base na justificativa 
do projeto pediu pela aprovação da matéria. Como não houve mais colocações 
o Presidente encaminhou o projeto para votação após o intervalo. Solicitou a 
leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 015/2016, que dá denominação a Rua 
da cidade de Arroio do Tigre/RS e do parecer da Comissão. Colocado em 
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do projeto, solicitou a 



  

aprovação do mesmo com base na justificativa apresentada. Como não houve 
mais colocações, o projeto foi encaminhado para a votação após o intervalo. 
Foi dispensada a leitura Projeto de Lei nº 073/2016, que estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de Arroio do Tigre/RS para o exercício financeiro 
de dois mil e dezessete e efetuada a leitura de parte da mensagem e do 
parecer da Comissão. Colocado em discussão o relator da proposta, vereador 
Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto tratava a lei orçamentária para o 
próximo exercício e solicitou a aprovação dos colegas.  Como não houve mais 
colocações, o projeto foi encaminhado para a votação após o intervalo. Foi lido 
o Projeto de Lei nº 075/2016, que aprova o Projeto Político Pedagógico da 
Educação Infantil, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em 
discussão a vereadora Viviane Redin Mergen disse que o projeto tratava de 
elencar algumas metas que foram estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação e Plano Municipal da Educação. Como não houve mais 
colocações, o projeto foi encaminhado para a votação após o intervalo. O 
Presidente concedeu intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 011/2016, que foi aprovado 
por oito votos favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei Legislativo nº 012/2016, que foi aprovado por oito votos 
favoráveis e nenhum contrário. O Presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei Legislativo nº 013/2016, que foi aprovado por oito votos favoráveis e 
nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 073/2016, foi 
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o 
Projeto de Lei nº 075/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 
contrário. Tribuna. Na Tribuna houve a participação dos vereadores Delmar 
Schanne, Evaldir Jacob Dries, João Odilar Nunes, Ademir Jank, Leandro Timm, 
Viviane Redin Mergen e a do Presidente da Casa, vereador Marcos Antonio 
Pasa. “Inicialmente quero cumprimentar a todos os meus colegas aqui seja de 
quem já foi do PMDB, quem é PTB, quem é PP, quem é PSB e também quem 
é do PT. Quero dizer para vocês, assim como muitos daqui também eu aprendi 
muito com vocês e já quero externar o meu agradecimento pelo apoio, muitas 
vezes recebidos quando eu precisei mesmo aqui nesta Casa. Também não 
posso deixar de cumprimentar os meus colaboradores, isso eu digo os meus 
colaboradores na qualidade de Presidente  que é o Jerson, a  Jessica, a Marli, 
a Meri e a Claudia, que de uma forma ou de outra  dentro das suas funções  
muito, muito, muito me auxiliaram nas condições, digamos assim  dos trabalhos 
de Presidente desta Câmara. Quero aproveitar e cumprimentar  o presidente 



  

do meu partido, do PMDB que se encontra presente aqui, seu Lourivaldo  e em 
nome dele as  demais pessoas que estão nesse auditório. Eu estou aqui hoje 
fazendo o uso da tribuna para que na verdade não pairam duvidas a cerca  do 
procedimento tomado hoje por minha pessoa  e como este é um meio  de 
externar a toda  a população o real propósito, eu vou ter que fazer uma e vou 
ter que ler  uma redação  de um documento encaminhado  ao meu presidente 
do PMDB em que eu solicito o afastamento do Diretório Municipal do  PMDB  e 
deixo também as razões  a  toda a população para que não tenham duvida 
posteriormente. ‘Ilustríssimo Senhor, Lourivaldo Wendt, M.D. Presidente Do 
Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, 
Arroio Do Tigre – RS. Marcos Antonio Pasa, brasileiro, casado, advogado, 
residente e domiciliado na Rua Dom Guilherme Müller, nº 601, centro, nesta 
cidade, vem respeitosamente perante vossa senhoria, na qualidade de membro 
do diretório municipal do PMDB, dizer e requerer: Conforme é de conhecimento 
de sua pessoa e dos filiados do PMDB local, o diretório municipal está 
composto de membros oriundos das duas chapas apresentadas na convenção 
que se realizou no dia vinte e nove de agosto de dois mil e quinze, através da 
fusão após o resultado da eleição. Muita reclamação se ouviu dos integrantes 
do diretório municipal após o resultado da convenção realizada, porém, sem 
qualquer fundamento legal, mas unicamente por falta de conhecimento da 
aplicação automática de dispositivos estatutários do partido. Pois bem, já se 
passaram mais de quinze meses da composição deste diretório municipal e 
praticamente três meses das eleições municipais, e mesmo assim vários dos 
integrantes insatisfeitos do diretório até então permanecem no quadro formado, 
tendo chegado ao cúmulo de na eleição municipal do corrente ano, fazerem 
campanha contra a candidatura do PMDB e até mesmo a favor do adversário, 
não honrando as suas filiações. Dito isso, entendo inviável minha permanência 
no diretório municipal, juntamente com pessoas sem caráter, traidoras, 
vendidas, e porque não dizer ainda covardes, pois todos sabem muito bem das 
atitudes tomadas pela maioria dos membros do diretório na eleição municipal 
deste ano, efetuando, inclusive (como alguns filiados subversivos), visitas em 
casas de companheiros partidários, pedindo que não votassem no candidato 
do PMDB, mas sim no adversário, o que, para quem honra a sua filiação e 
também é membro do diretório, torna inconcebível permanecer num ambiente 
em que se tem “lobos com pele de cordeiro (pelegos). Em razão disso é que, 

em caráter irrevogável, venho pedir o meu afastamento do diretório municipal 
do PMDB, possibilitando, desta forma, aos ilustres membros e filiados 



  

descontentes com os rumos tomados pelo PMDB de Arroio do Tigre, que 
corrijam a trajetória como entenderem e continuem ‘eles’ agindo como 

ditadores que sempre foram dentro do partido, visando interesses próprios. 
Nestes termos. Pede deferimento. Arroio do Tigre, RS, vinte e seis de 
dezembro de dois mil e dezesseis. Marcos Antonio Pasa. Membro do Diretório-
PMDB’. Este documento foi recebido hoje pelo presidente em vinte e seis de 

dezembro. Então eu esterno aqui as minha razões, presidente, também para 
que a população tome conhecimento do meu descontentamento com membros 
do diretório, realmente. E no mais eu tenho que desejar a todos vocês e 
aqueles que ficam nesta Câmara, sucesso, sucesso mesmo, dois mil e 
dezessete este chegando ai e desejo ele cheio de realizações e de saúde, mas 
eu tenho que dizer para ti Dries, eu não almejo hoje nada na política, nada 
mais, mas agora dois mil e dezessete, continuaremos de olho nas 
administrações municipais de Arroio do Tigre, obrigado a todos e tenham feliz 
inicio de dois mil e dezessete. A vereadora Viviane repassou os trabalhos da 
Mesa ao Presidente que não tendo mais nada a tratar, o encerrou reunião e os 
trabalhos da Legislatura dois mil e treze dois mil dezesseis. 


