
1343ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e seis 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, Ivo Luiz Naue, Marcos Antonio Pasa, Evaldir Jacob Dries e a 

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

convidou o vereador Marcos Antonio Pasa 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 Segunda foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências 

recebidas: Foi lido: Oficio da Associação dos Professores Aposentados de 

Arroio do Tigre solicitando subvenção com objetivo de realização de viagem 

cultural; Oficio do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 

097/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no 

montante de um mil reais; Projeto de Lei nº 098/2015, que concede Subvenção 

Social a Sociedade Recreativa e Cultural 25 de Julho, e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 099/2015 que autoriza o Poder Executivo a prorrogar os 

contratos emergenciais por excepcional interesse público; Projeto de Lei nº 

100/2015 que autoriza o Município a doar veículo para CTG Herdeiros da 

Tradição de Arroio do Tigre/RS e Projeto de Lei nº 102/2015, que concede 

Subvenção Social a Sociedade Recreativa e Cultural 25 de Julho, e dá outras 

providências; Oficio da EMEF Ervino Alberto Guilherme Konrad convidando 

para evento na escola no dia quatro de novembro, com inicio às dezenove 

horas. Ordem do Dia: Indicação nº 058/2015; Indicação nº 059/2015; Pedido de 

Informação nº 019/2015; Projeto de Lei nº 083/2015; Projeto de Lei nº 

087/2015; Projeto de Lei nº 094/2015; Projeto de Lei nº 096/2015. O vereador 

Leandro Timm solicitou que fossem incluídos na Ordem do dia os Projetos nº 

097/2015; 098/2015 e 102/2015. Já o vereador Leomar Guerino Fiúza solicitou 

a inclusão do Projeto de Lei nº 100/2015. Colocados em deliberação do 

plenário, foram aceitos por unanimidade. Foi solicitada a leitura da Indicação 

058/2015, de autoria do vereador Flamir Schneider solicitando que o Executivo 

Municipal que seja construída junto ao prédio do Centro Administrativo 

Municipal uma rampa de acesso a pessoas portadoras de deficiência ou com 



mobilidade reduzida, como cadeirantes, pessoas que precisam de outros 

equipamentos para se movimentar, como bengalas e andadores, idosos, mães 

com crianças de colo entre muitos outros. Após a leitura o presidente colocou 

que seria encaminhada ao Executivo conforme determinava o Regimento 

Interno da Casa. Foi lida a Indicação nº 019/2015 de autoria do vereador Flamir 

Schneider indicando que dentro das possibilidades seja estipulado um horário 

ao Centro de Formação de Condutores que utiliza o Parque Municipal de 

Eventos Prefeito Atilio Pasa para a realização de aulas de direção que não 

coincida com o horário do Projeto Caminhada que é realizado pelos Grupos da 

Terceira Idade ou até mesmo que seja delimitada uma área para a prática da 

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

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

leitura do Pedido de Informação nº 019/2015 de autoria do vereador Leandro 

Timm solicitando informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre o número 

de estagiários, bem como a qual instituição de ensino está vinculada. Colocado 

em discussão o vereador colocou que teria sido procurado por pessoas da 

comunidade denunciando suposto favorecimento de instituições de ensino no 

Município em nível superior. Como não houve mais colocações o Pedido de 

Informação foi colocado em votação, onde foi aprovada por oito votos 

favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 

083/2015, que dispõe sobre aprovação e ratificação legal do primeiro 

Aditamento ao Contrato Público do Consórcio Intermunicipal do vale do Jacuí – 

CI Jacuí e respectiva consolidação e a leitura do parecer. Colocado em 

discussão o vereador Marcos Antonio Pasa relator do projeto reiterou os 

termos da justificativa do projeto e do parecer da Comissão, pedindo pela 

aprovação da matéria. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo 

foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do projeto 

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 e a leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador 

Flamir Schneider relator do projeto disse que o projeto tratava de uma 

suplementação de recursos para diversas secretárias para pagamento de 

despesas como água, energia, telefone, iluminação pública, transporte escolar 

e servidores. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi 

encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de 

Lei nº 094/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 



montante de dezoito mil reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o 

vereador Leandro Timm relator do projeto disse que baseado na justificativa do 

projeto que trata da aquisição de material permanente. O vereador Delmar 

Schanne esclareceu que a abertura de Crédito Especial seria para aquisição de 

equipamentos para o ESF da localidade de Sitio Alto, que estaria em fase de 

conclusão e que atenderá principalmente a população Quilombola. Como não 

houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi encaminhado à votação após o 

intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto nº 096/2015, que autoriza o Poder 

Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

abrir Crédito Especial no montante de setenta e sete mil cento e sessenta e um 

reais e nove centavos e a leitura do parecer. Colocado em discussão o 

vereador Viviane Redin Mergen relatora do projeto disse que o montante 

serviria para conclusão do calçamento da Rua Dom Guilherme Muller com 

recursos oriundos do Ministério do Turismo. Disse ainda que o valor seria uma 

emenda do deputado Mendes Ribeiro do ano de dois mil e onze, onde teria 

sido rescindido o contrato com a empresa e que por isso se faria necessária 

nova abertura de crédito para posterior elaboração de processo licitatório. 

Concluiu dizendo que este procedimento deveria ser efetuado pelo Município 

nos outros casos semelhantes. O vereador Flamir Schneider colocou que o 

montante da emenda foi solicitado pelo ex-vereador Sidnei Schmidt junto ao 

ex-deputado. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi 

encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. 

Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o projeto nº 083/2015 

que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em 

votação o projeto nº 087/2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Colocado em votação o Projeto nº 94/2015 foi aprovado por oito 

votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto nº 

096/2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi 

solicitada a leitura dos Projetos nº 097/2015, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir Crédito Suplementar de um mil reais, do Projeto nº 098/2015 que concede 

Subvenção Social a Sociedade Recreativa e Cultural 25 de Julho, e dá outras 

providências e do Projeto de Lei nº 102/2015, que concede Subvenção Social a 

Sociedade Recreativa e Cultural 25 de Julho, e dá outras providências e a 

leitura dos pareceres da Comissão. Colocados em discussão os projetos, o 

relator dos mesmos, vereador Leandro Timm colocou que os valores de um 

reais da Câmara e do mesmo valor da Prefeitura servirão para cobrir despesas 



com a realização da Copa América de Bochas, que faz parte dos eventos 

dentro das comemorações de aniversário do município. Como não houve mais 

colocações o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 097/2015, que 

foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 098/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e 

nenhum contrário. Por fim foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 

102/2015 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Como 

não houve inscritos na Tribuna e não tendo mais nada a tratar, o Presidente 

marcou próxima reunião ordinária para o dia nove de novembro, segunda-feira, 

às dezoito horas e encerrou a reunião.    


