
1355ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezoito horas e sete 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: Ademir Jank, Flamir 

Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João 

Odilar Nunes, Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. 

Declarada aberta a sessão, o Presidente convidou a vereadora Viviane Redin 

Mergen para efetuar a leitura bíblica. Após a leitura, o Presidente dispensou a 

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

cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quinquagésima 

Quarta foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao diretor que 

fizesse a leitura das correspondências recebidas. Oficio do Executivo Municipal 

encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o Projeto de 

Lei nº 020/2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no 

montante de setenta mil reais; Projeto de Lei nº 022/2016, que autoriza a 

contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da 

Administração Municipal e o Projeto de Lei nº 023/2016, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de dez mil reais; Oficio da 

Vereadora Viviane Redin Mergen requerendo ajuntada da Emenda Modificativa 

nº 001/2016 ao Projeto de Lei nº 022/2016 conforme artigo 151 do Regimento 

Interno da Casa quando da discussão da matéria; Oficio da Comissão 

Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro comunicando que o vereador 

Delmar Schanne deixou o PDT e o vereador Ademir Jank retirou-se do PMDB e 

ingressaram no PTB e indicando o vereador Ademir Jank como líder de 

bancada e Oficio do Vereador Leomar Guerino Fiúza encaminhando 

documentação da Comissão Parlamentar de Inquérito conforme sugestão da 

Presidência da Casa; Correspondências Expedidas: Oficio ao Executivo 

Municipal solicitando o encaminhamento de projeto de abertura de Crédito 

Suplementar e posteriormente projeto de Subvenção Social beneficiando a 

Associação Beneficente Santa Rosa de Lima no valor de cem mil reais; Oficio 

ao Presidente da UVERGS encaminhando sindicância para parecer sobre sua 

legalidade e Oficio ao Executivo Municipal agradecendo o convite para a 

abertura da Feira do Peixe e comunicando que o presidente da Casa não se 

faria presente devido a compromissos assumidos anteriormente. Ordem do 



Dia: Indicação nº 020/2016; Indicação nº 021/2016; Indicação nº 022/2016; 

Indicação nº 023/2016; Indicação nº 024/2016; Indicação nº 025/2016; Projeto 

de Lei nº 018/2016; Projeto de Lei nº 019/2016; Emenda Modificativa nº 

001/2016 ao Projeto de Lei nº 022/2016; Projeto de Lei nº 022/2016 e Projeto 

de Lei nº 023/2016. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 020/2016 de autoria 

do vereador João Odilar Nunes indicando ao Executivo que efetuasse a 

recuperação da estrada em Linha Hagmann, no Distrito de Coloninha devido ao 

péssimo estado de conservação da mesma. Após a leitura o Presidente 

colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria 

encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 021/2016, 

de autoria do vereador João Odilar Nunes, sugerindo ao Executivo que através 

da Secretaria da Saúde que destine um Cirurgião Dentista para atender no 

Posto de Saúde localizado no Distrito Coloninha, bem como fosse efetuado o 

conserto da cadeira odontológica, pois segundo informações de servidores do 

Posto estaria com defeito. Após a leitura o Presidente colocou que conforme 

Regimento Interno da Casa a Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi 

lida a Indicação nº 022/2016, de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa que 

indica que dentro das possibilidades a Administração Municipal providencie na 

recuperação da estrada na localidade de Linha Santa Cruz, bem como a 

limpeza do bueiro localizado na entrada da propriedade de Vanilda Schneider e 

a recuperação dos aterros na ponte torta. Após a leitura o Presidente colocou 

que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria encaminhada ao 

Executivo. Foi lida a Indicação nº 023/2016, de autoria do vereador Marcos 

Antonio Pasa indicando ao Executivo que efetuasse recuperação da estrada na 

localidade de Linha São Pedro, mais precisamente na entrada das 

propriedades de Rubi Juarez Rech, Rainildo Rech e Edgar Schneider. Após a 

leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a 

Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação 

nº 0024/2016 de autoria da vereadora Viviane Redin Mergen indicou ao 

Executivo que providenciasse na recuperação da estrada em Linha São José e 

em Linha Paleta, na travessa da residência de Ramiro Redin devido ao 

péssimo estado de conservação. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 

025/2016, de autoria do vereador Flamir Schneider indicando para que dentro 

do possível sejam concluídas as obras do Ginásio de Esportes na localidade de 

Linha Ocidental. Foi solicitada a leitura dos Projetos nº 018/2016, que autoriza 

o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de quatro mil reais 



e do Projeto de Lei nº 019/2016, que concede Subvenção Social a Associação 

de Voleibol de Arroio do Tigre – AVATI, e dá outras providências e as leituras 

dos pareceres da Comissão. Colocado em discussão o relator dos projetos, 

vereador Flamir Schneider disse que o projeto dezoito abriria crédito 

suplementar para custear as despesas com a realização de torneio pela AVATI 

e que seriam reduzidas da rubrica quadras esportivas e campos de futebol que 

já estaria em andamento. Finalizou dizendo que o projeto dezenove concede 

este valor a Associação de Voleibol para então cobrir as despesas com o 

referido evento e pediu pela aprovação. Como não houve mais colocações, os 

projetos foram encaminhados à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura 

do Projeto de Lei nº 022/2016, que autoriza a contratação emergencial de 

profissionais para atender necessidades da Administração Municipal, a leitura 

da Emenda Modificativa nº 001/2016, de autoria da vereadora Viviane 

estipulando o prazo máximo das contratações para sessenta dias e a leitura do 

parecer da Comissão. Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin 

Mergen autora da emenda disse que propôs a alteração no artigo segundo do 

projeto estipulando o prazo de sessenta dias para as contratações. O vereador 

Leomar Guerino Fiúza, relator do projeto pediu pela aprovação baseado na 

justificativa do mesmo e pela necessidade e importância dos profissionais na 

Secretaria de Saúde, sendo também favorável a emenda. Como não houve 

mais colocações o Presidente encaminhou o projeto para votação após o 

intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 023/2016, que autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar de dez mil reais e a leitura do 

parecer. Colocado em discussão o vereador Delmar Schanne, relator do 

projeto disse que a proposta tratava da troca de rubrica dentro da Secretaria da 

Agricultura visando o pagamento de despesas com a realização da feira do 

peixe deste ano. Como não houve mais colocações o Presidente encaminhou o 

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

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

018/2016, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 019/2016, foi aprovado por oito votos 

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

022/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº 001/2016 foi aprovado por oito 

votos favoráveis e nenhum contrário e por fim colocado em votação o Projeto 

de Lei nº 023/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.  

Tribuna. O Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para 



manifestar-se. “Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, a 

imprensa escrita e falada e os munícipes que nos assiste e os servidores dessa 

Casa aqui também. O que me trás aqui quero fazer um agradecimento especial 

a vice-prefeita em exercício e a primeira dama e todas as secretarias pelo bom 

embelezamento da nossa cidade, pela semana da páscoa, então e todas as 

secretarias que colaboraram para esse embelezamento, a gente fica muito feliz 

que vê o capricho na praça, por tudo ai quero agradecer. Outra coisa que me 

trás aqui quero agradecer essa emenda do deputado Heitor Schuch que a 

gente fica feliz que nem quando muitos falam que os vereadores vão para 

Brasília e gastam diária e coisa, mas quando vem o retorno que nem essa do 

Heitor que veio de duzentos e quarenta e cinco mil então vai ser tudo em 

implementos agrícolas, vai ser três envergadores de pedra, duas colheitadeira 

de forrageiras, três roçadeiras, uma  grade aradora, um globe, dois carretos 

agrícolas metálicos, três carretos agrícolas de madeira e três distribuidora de 

esterco e uma unidade de equipamento de sucção de alto vácuo para 

distribuição de adubo liquido e o mínimo de cinco mil litros, então essa emenda 

aqui ta garantida desses implementos e daí nos vamos ver quais as 

comunidades mais necessitadas junto com as patrulhas que serão distribuídas 

e tem mais uma emenda de cem mil que ta em negociação também  do Heitor 

que com certeza também vai sair para beneficiar os nossos colonos que tanto 

vai ajudar esses equipamentos que não adianta falando com o vereador 

Leomar foi comprado um trator de investimento muito alto e da muito problema 

então assim esses equipamentos todos aqui vai favorecer muito já as patrulhas 

que tem e a maioria dos produtores hoje todo mundo tem trator, então com 

esses equipamentos a gente tem que analisar ver as comunidades que mais 

faz falta e nos vamos distribuir para os mais necessitados. Era isso, meu muito 

obrigado, uma boa noite e uma feliz páscoa para todos nos obrigado.” O 

Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciar-se na 

Tribuna. “Excelentíssimo senhor presidente dessa casa doutor Marcos Antonio 

Pasa e em seu nome a minha saudação aos demais nobres colegas 

vereadores e vereadora, também a nossa assessora jurídica doutora Jéssica, 

nosso diretor, senhor Jerson, a nossa secretaria a senhora Marli, as nossa 

servidora Rosemeri, a Cláudia. Também a Rádio Sobradinho, o Marcelo, a 

Rádio Gazeta, a Magali também do Jornal Gazeta da Serra, o Cleber Moura da 

Rádio Geração, demais pessoas que estão nos prestigiando em mais uma 

sessão ordinária da nossa Câmara de Municipal de Vereadores. Que me faz 



ocupar a Tribuna na noite de hoje é que eu fiz duas indicações, a primeira a 

indicação de numero zero vinte de dois mil e dezesseis, onde eu fui procurado 

por moradores mais precisamente da Linha Hagmann, Linha Hagmann eu me 

refiro a que vocês se localizem é estrada em frente ao Posto de Saúde da 

Coloninha na estrada e sai lá em cima perto do Eloi Domingues Gregório são 

em torno de dez a doze agricultores que ali residem, ali antigamente era a 

entrada do senhor Oto Hagmann, então ele já faleceu, mas ficaram seus filhos, 

seus genros, filhas, netos que ali residem e me chamou muito  a atenção 

porque está  abandonado essa estrada ta abandonado era uma linha onde o 

ônibus passava passa o transporte escolar não consegue mais passar a tem 

um vendedor que vende leite e então para o caminhão do leite ir lá buscar na 

propriedade do senhor Varlei Hagmann eles recuperam com plataforma, com o 

enrelador e ali eles colocam material, faz a limpeza de bueiro então lá em cima 

esta dando aceso na propriedade do senhor Claudir Wendel e entrando aqui no 

Posto de Saúde é só carroça, moto é difícil de passar e eu até convido o meus 

colegas vereadores se for possível, estão convidado a ir a Coloninha e dar uma 

passada lá, porque essas pessoas estão indignadas, até eles me pediram 

assim deixa isso é um descaso o que ta acontecendo com esses agricultor, 

então a gente pede para o executivo se for possível senhor prefeito, senhora 

prefeita agora que ta assumindo a vice-prefeita fazer uma visita para esses 

moradores para ver a situação como é que está. Também a segunda indicação 

é a zero vinte um de dois mil e dezesseis que eu fui procurado por vários pais 

que me procuraram e disseram, vereador tome uma atitude, represente nós 

temos nosso Posto de Saúde lá na Coloninha, todos os senhores e senhoras 

sabem Coloninha é a localidade é o distrito mais distante do município de 

Arroio do Tigre, são trinta e dois quilômetros e na administração passada nós 

graças a deus conquistamos que nós tinha três vezes por semana, médico e 

dentista e medicamento, também remédio no posto de saúde sempre teve e 

infelizmente agora faz nessa administração ta fazendo mais de quatro meses 

que não tem mais dentista, dentista não está indo mais lá no posto de saúde da 

Coloninha, fui até o posto de saúde para ver o que tava acontecendo o pessoal 

me passaram que tem um problema na cadeira que é uma manguinha que ta 

com defeito e até o momento não feito o conserto, os alunos agora iniciou o 

ano letivo é todo dia essas crianças lá e os pais levando seus filhos lá para até 

o dentista e o que colocaram é assim que é para ir lá no Posto de Saúde do 

Sitio Alto que lá vai ser atendido, só que quem tem carro leva seus filhos e vai 



só que a maioria não tem carro, então a gente tá pedindo com urgência para o 

executivo tomar uma providência ai para que seja normalizado e também o que 

preocupa a nossa população é que conversando com o médico que dá 

assistência trabalha lá no posto de saúde que vai  até lá ele agora ta entrando 

em férias, pelo que eu to sabendo trinta dias sem médico e só deus sabe se ele 

vai retornar ou não, vamos torcer que tudo de certo e também a preocupação é 

que não tem medicamento as pessoas vão consultar e tem que sair e ir até o 

município de Tunas para comprar o remédio ou se deslocar até aqui na cidade 

de Arroio do Tigre para comprar medicamento, então a gente pede uma 

atenção especial até em dois mil e quatorze quando aconteceu a interiorização 

lá que o prefeito tava lá, meus colegas vereadores a Secretária de Saúde, a 

senhora Fátima também eu coloquei até para eles que os medicamentos 

básico de saúde nós temos que ter lá no Posto de Saúde da Coloninha porque 

é a localidade mais distante e infelizmente não ta acontecendo até que na 

campanha foi pregado isso ai  que haver uma revolução na saúde no Arroio do 

Tigre que não haveria mais fila nos postos de saúde, só que a revolução que 

aconteceu foi que não tem fila porque não tem medicamento, inclusive aqui no 

posto, no postão aqui as pessoas, a gente passa na rua ai as pessoas vem e 

dizem, vereador o que está acontecendo, não tem exame, não remédio o que 

tá acontecendo, então a gente pede ao executivo que olhe com atenção ai e vê 

o  que ta acontecendo ai e que seja normalizado. Para finalizar eu quero 

desejar uma feliz e abençoada páscoa a todos meus nobres colegas 

vereadores e vereadora, aos familiares todos vocês e das pessoas que estão 

nos prestigiando também nessa noite de hoje muito obrigado boa semana.” O 

Presidente convidou o vereador Flamir Schneider para pronunciar-se. “Senhor 

presidente, demais colegas vereadores, vereadora, imprensa aqui presente, 

comunidade que nos assiste. O que me trás na tribuna hoje são dois assuntos, 

o primeiro é um assunto que já por vários vereadores foi questionado o 

executivo referente as obras paradas em nosso município fazendo um cálculo 

de algumas das obras que estão paradas, desde dois mil e treze dois mil e 

quatorze dois mil e quinze se chega a um valor em três milhões e meio, então é 

bastante recurso que está ai na verdade parado, sem dar o andamento e 

muitas dessas obras que custariam duzentos mil com certeza devido ao tempo 

que ta parada lá hoje não faz mais aquela obra por duzentos mil precisara um 

valor mais alto. Quero citar algumas das obras, inclusive fiz uma indicação hoje 

a indicação zero vinte e cinco barra dois mil e dezesseis pedindo providência 



para concluir o ginásio de esporte da Linha Ocidental, inclusive na semana 

passada o pessoal da escola, o CPM e a comunidade esteve reunida cobrando 

que o executivo agilize e tome providências para que este ginásio possa servir 

para as crianças que estudam naquela escola que são em torno de duzentas 

crianças e para a comunidade. Aquela obra lá tem um valor já depositado lá 

desde dois mil e doze do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e doze foi 

depositado cento e cinquenta e seis mil reais e praticamente de lá para cá 

muito pouco foi feito e tem muita gente que precisa assim como as crianças 

que precisam dessa estrutura, desse ginásio que servira com certeza para 

aquela comunidade, então o que a gente vê um abandono, obra abandonada, 

algumas depredações e já acontecendo e precisa o mais rápido possível que o 

executivo então da uma agilidade para que esta obra seja concluída, pois não 

falta mais muita coisa com certeza com um pouco de vontade e agilidade junto 

ao executivo com certeza o recurso ta lá e vai servir então para está 

comunidade. Assim como o seu João já falou na sessão passada do ginásio da 

Coloninha é a mesma situação, também a gente cobra uma agilidade maior 

porque se não tá muito devagar, ta quase parando, então que o executivo seja 

mais firme e tome providencias, não dá admitir tanto tempo as obras ai 

abandonadas e paradas assim como a quadra da Linha Cereja, a quadra de 

Linha Taquaral que também estão paradas, precisa retomar e com urgência 

porque cada ano que passa mais caro, vão ficando assim como o Ginásio 

Tigrão, assim como regularização do Bairro São Francisco e do Bairro COHAB 

que juntas as duas obras vamos dizer assim esses dois recursos somam 

setecentos e cinquenta mil reais e que estão paradas e o medo é que se perca 

esse recurso, pois faz um bom tempo que este recurso já está disponível para 

o município e se o município não gastar esse recurso com certeza o governo 

vai pedir o retorno desse recurso e também o calçamento da Vila Progresso 

que a vereadora Viviane que faz um bom tempo que ta também parado. A 

gente também pede que se agilizada seja mais dado rapidez ao trâmite para 

que uma nova empresa então execute essa obra também de importância 

também o recurso do MDA que visa aquisição de veículos e equipamentos 

cento e cinquenta mil reais que é recurso conquistado pelo Território Centro 

Serra, o CONDEPA que desde dois mil e doze tem cento e cinquenta mil reais 

a disposição e até hoje não foi nem licitado para aquisição destes veículos e 

equipamentos. A escola Carlos Kipper todo mundo já sabe da novela que é o 

recurso e a reconstrução da escola Carlos Kipper e da quadra também da 



Carlos Kipper, que somados são mais de um milhão e trezentos, um milhão e 

quatrocentos mil reais, um valor bastante elevado e sem falar da necessidade 

que essas crianças que hoje estudam na escola Tigrão, inclusive eu vereador 

João Odilar, vereador Tigrinho e a vereadora Viviane estivemos visitando as 

condições que estas crianças estão estudando ali na escola Tigrão é 

lamentável, eu acho que é muito poucos vão aprender alguma coisa, então que 

o executivo de prioridade na reconstrução da escola Carlos Kipper assim como 

a quadra que vai servir para toda aquela comunidade escolar e toda a 

comunidade do Bairro Industrial aqui do nosso município, então essa seria as 

reclamações e cobrar uma agilidade bem maior do nosso executivo aqui do 

nosso município tá muito devagar. Segundo ponto, um ponto que já foi 

levantado aqui nessa Casa, outros municípios também já o fizeram é a energia 

do nosso município, energia de qualidade que nós precisamos para o Arroio do 

Tigre e para todos os municípios do Centro Serra, os últimos dias a gente vem 

recebendo varias reclamações de moradores do nosso interior de Arroio do 

Tigre, reclamando da qualidade da energia elétrica no nosso município, das 

comunidades das famílias que por conta própria perfuraram poço artesiano e 

hoje não tem água, o poço tem água e as pessoas não conseguem tirar a água 

do poço por falta de energia, então pessoas que tem que levantar às quatro 

horas da manhã, às duas horas da manhã, acorda para poder ligar a bomba, a 

hora que tem energia suficiente, então isso é lamentável nós ta falando em 

pleno século vinte e um nós tá falando da qualidade da energia do nosso 

município, nós precisamos de energia de qualidade energia, suficiente assim 

como moradores também vem reclamando da energia muitos produtores de 

leite que estão perdendo produção porque seus resfriadores não funcionam 

com a energia que tem hoje. Colegas vereadores nos precisamos fazer alguma 

coisa, porque eu, o vereador Tigrinho estivemos nos deslocando a Cachoeira, 

fomos na AESUL, mas senti lá um descaso, descaso com os moradores com 

os consumidores de energia por parte da AESUL, anotaram lá as nossas 

reclamações, mas só isso não fico mais que isso se comprometeram em vir ao 

município medir a voltagem da energia até hoje nada, já são quatorze dias e 

pelo que eu vi lá não vão fazer muito esforço para que isso acontece e se 

verifique então a qualidade de energia do nosso município, então nós com 

todos os vereadores do Centro Serra, Estrela Velha já fez uma audiência  

pública inclusive o pessoal da AESUL não compareceu, mas nós precisamos 

fazer alguma coisa mas do jeito que ta não dá para ficar porque nossos 



produtores estão tendo prejuízos, tem famílias que não consegue nem ter água 

potável em suas casas por falta de energia e demais também quero desejar a 

todos uma feliz páscoa, uma feliz semana de trabalho a todos meu muito 

obrigado.” O presidente não tendo mais nada a tratar, marcou próxima reunião 

ordinária para o dia quatro de abril, segunda-feira, às dezoito horas e encerrou 

a reunião.    

     

 


