
1328ª Sessão Ordinária 

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

e dois 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, 

Evaldir Jacob Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a 

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

reunião convidou a vereadora Viviane Redin Mergen 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 Sétima foi aprovada por unanimidade. 

Solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências recebidas: Foi 

lido oficio do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação em 

regime de urgência os seguintes Projetos de Lei nº 058/2015, que altera o valor 

do Auxílio Alimentação aos servidores municipais e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 059/2015, que autoriza a contratação emergencial de 

profissional para atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde; 

Projeto de Lei nº 060/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder 

incentivo a empresa Clóvis Marcos Rech - ME; Convite da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Waldemar Schanne de Linha Paleta, juntamente com o 

CPM, professores e comunidade escolar para torneio da escola no dia vinte e 

nove de maio nas dependências da escola; Oficio do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul encaminhando para julgamento desta Casa o 

Processo de Contas do Município referente ao exercício de dois mil e doze; 

Requerimento do vereador Marcos Antonio Pasa interpondo recurso contra o 

presidente da Casa por ato arbitrário tomado no dia onze de maio quando não 

teria colocado em deliberação do plenário pedido feito. O presidente indeferiu o 

pedido dizendo que conforma determinava o artigo cento e cinquenta e dois do 

Regimento Interno, o prazo para interpor recurso seria de cinco dias, onde o 

pedido teria sido protocolado nesta data, estado intempestivo o requerimento, e 

ainda como o projeto estava em votação, não seria cabível emenda, conforme 

preceitua o artigo cento e cinquenta e um parágrafo segundo; Por fim foi lido 

requerimento dos vereadores Flamir Schneider, Leandro Timm, João Odilar 

Nunes e a vereadora Viviane Redin Mergen requerendo a instalação de 



Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fato determinado descrito 

através do Registro de Ocorrência de nº 012/2015, da Delegacia de Polícia de 

Arroio do Tigre, de onde resultaria a existência de uma gravação de fatos 

lesivos a erário público municipal que envolve o ex-secretário da fazenda do 

Município. Após a leitura o Presidente da Casa disse que na próxima sessão 

seria elaborado Projeto de Resolução instaurando a Comissão, com os 

respectivos membros. Ordem do Dia: Indicação nº 023/2015; Pedido de 

Informação nº 010/2015; Projeto de Lei nº 052/2015; Projeto de Lei nº 

056/2015. O vereador Marcos Antonio Pasa solicitou ao presidente da Mesa 

que fosse retirada da Ordem do Dia a Indicação nº 023/2015 de sua autoria. 

Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº 010/2015, de autoria do 

vereador Flamir Schneider do Partido Progressista solicitando que fossem 

encaminhadas informações sobre o andamento, julgamento e homologação e 

ainda cópias integrais do Processo de Licitação na modalidade Pregão para 

contratação de empresa para execução e assessoria especializada para a 

realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado. Colocado em 

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

Flamir disse que o pedido seria devido à procura de vários munícipes 

interessados em saber como estão andamento do processo para a realização 

do concurso e com isso o pedido busca maiores informações sobre o 

andamento, se foi homologada a empresa vencedora. Finalizou colocando que 

o pedido estaria baseado em oficio encaminhado pelo Executivo colocando o 

processo a disposição para acompanhamento. O vereador Leomar Guerino 

Fiúza colocou que já teria mantido contato com o Executivo e foi informado que 

o Prefeito Municipal teria devolvido o processo licitatório para a Comissão de 

Licitações para averiguações junto ao Ministério Público de Sobradinho e a 

Prefeitura Municipal de Passa Sete para saber do andamento das diligências 

sobre a empresa vencedora, pois acreditava que o Município não poderia 

simplesmente abandonar o processo sem ter nada julgado e nem a empresa 

condenada. O vereador Flamir disse que mesmo sem o retorno do parecer de 

Sobradinho ele gostaria de uma cópia do processo para um melhor 

acompanhamento. Como não houve mais colocações foi colocado em votação 

o referido Pedido que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 052/2015, que autoriza a 

contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da 

Secretaria Municipal da Saúde e a leitura do parecer. Colocado em discussão o 



vereador João Odilar Nunes relator do projeto disse que o projeto tratava da 

contratação emergencial de até oito Técnicos em Enfermagem, quarenta horas. 

Listou nomes de servidores das localidades do interior que estariam a mais de 

quinze dias com contratos vencidos, e espera que a Administração enviasse os 

projetos com antecedência para não causar prejuízos a população. O vereador 

Delmar Schanne colocou que seriam em sua maioria renovações de contratos 

e apenas duas novas contratações. Como não houve mais colocações o 

projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. O vereador Leandro Timm 

solicitou que fossem incluídos na Ordem do Dia conforme o artigo noventa e 

nove do Regimento Interno os projetos nº 058/2015, 059/2015 e 060/2015. 

Colocado em deliberação do Plenário, a inclusão foi aceita por oito votos 

favoráveis e nenhum contrário. Foi lido o projeto nº 056/2015, que autoriza a 

contratação de profissionais para atender necessidades da Secretaria 

Municipal da Saúde e a leitura do parecer. Colocado em discussão o relator do 

Projeto vereador Leandro Timm disse que o projeto seria de suma importância, 

pois tratava da contratação de dois médicos para suprir a demanda da saúde 

no município. O vereador Delmar Schanne colocou que as contratações seriam 

para renovação do contrato de um profissional e cobrir a solicitação de 

exoneração de outra servidora. O vereador João Odilar Nunes colocou que 

seria uma perda para todos do município a saída desta profissional. 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 052/2015, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 056/2015, foi aprovado por 

oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da Emenda 

Modificativa nº 001/2015 ao Projeto de Lei nº 058/2015 de autoria do vereador 

Marcos Antonio Pasa alterando o artigo quinto do projeto, passando este a ter 

a seguinte redação. “Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos a partir do dia 01 de maio de 2015, revogando as 

disposições em contrário da Lei nº 2537/2014.” Colocado em discussão o 

vereador autor da proposta disse que a alteração seria um anseio dos 

servidores públicos do município e que segundo informações o valor do auxilio 

alimentação é disponibilizado através de cartão e o crédito seria lançado no dia 

vinte, com isso se houvesse interesse do município na concessão do benefício 

ainda neste mês o poderia fazer encerrou o vereador. Disse ainda que não 

houvesse como proceder neste mês o pagamento, poderia ainda ser pago em 



duas etapas. Encerrou pedindo pela aprovação da emenda para que os 

servidores recebessem ainda no mês de maio o novo valor. O vereador Delmar 

Schanne colocou se contrário ao pagamento no mês de maio, pois o Executivo 

teria um planejamento financeiro por que seriam beneficiados cerca 

quatrocentos servidores e isso avultaria uma quantia de dez mil reais a mais. 

Destacou ainda o esforço que a Vice-Prefeita em exercício, Vânia Pasa que 

estaria trabalhando dentro do possível para reduzir os custos. Encerrou 

dizendo que a Administração já teria feito um planejamento para o pagamento 

a partir de junho e não teria como adiantar o pagamento encerrou o vereador. 

O vereador Marcos colocou novamente que reconheceria o trabalho da Vice-

Prefeita em cortar custos desnecessários, mas que os servidores estariam 

sendo penalizados com isso, pois eles almejavam o reajuste a partir de abril. 

Encerrou dizendo que o valor apontado pelo colega seria irrisório para a 

Administração a ponto de não ser impossível de efetuar o pagamento e como o 

sistema seria on line não haveria problema na concessão do valor. Como não 

houve mais colocações a Emenda foi colocada em votação, onde foi aprovada 

por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto 

de Lei nº 058/2015, que altera o valor do Auxílio Alimentação aos servidores 

Municipais e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em 

discussão o Marcos Antonio Pasa, Presidente da Comissão e relator do projeto 

ratificou os termos do parecer e pediu pela aprovação para que os servidores 

municipais sejam agraciados com o reajuste do auxílio alimentação. Como não 

houve mais colocações o projeto foi à votação acrescido da Emenda 

Modificativa nº 001/2015, onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 059/2015, que autoriza a 

contratação emergencial de profissional para atender necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde e a leitura do parecer. Colocado em discussão a 

vereadora Viviane Redin Mergen disse que o projeto visava à contratação de 

um enfermeiro e conforme a justificativa pediu pela aprovação da proposta. 

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. 

Por fim foi lido Projeto de Lei nº 060/2015, que autoriza o Poder Executivo a 

conceder incentivo a empresa Clovis Marcos Rech – ME e a leitura do parecer. 

Colocado em discussão o vereador Flamir Schneider disse que a empresa a 

ser beneficiada tem como atividade a confecção de calçados e artigos de couro 

e o incentivo será na forma do pagamento do aluguel a mesma que está 



instalada no Bairro Industrial. Disse ainda que a empresa hoje contava com 

mais de vinte empregados e com este incentivo poderia aumentar a sua 

produção e o número de empregos, gerando assim mais renda e retorno 

econômico ao município. O vereador Evaldir colocou que o incentivo iria gerar 

novos empregos e para os existentes o dinheiro giraria no município. O 

vereador Leandro Timm indagou qual seria a data de inicio do pagamento do 

incentivo e colocou que por diversas vezes os vereadores da bancada 

procuraram o secretário Vlademir para que fosse encaminhado o projeto a 

Casa. Colocou anda que foi entrado em contato com o proprietário que baixou 

o valor do aluguel para que pudesse ser concedido o incentivo. O vereador 

Delmar Schanne respondeu a indagação do colega dizendo que o pagamento 

do incentivo se daria a partir deste mês. Disse ainda que ano após ano o 

município vem concedendo este tipo de incentivo e que na data de hoje a 

Administração Municipal estaria pagando mais de vinte mil reais em alugueis. 

Salientou que já teria conversando com o Executivo para que este buscasse 

meio como aquisição ou desapropriação de área para construção de pavilhão 

com a finalidade de abrigar estas empresas. Finalizou dizendo que as 

empresas deveriam primeiro solicitar o auxílio e depois se instalaram, pois 

vários são os pavilhões para aluguem na cidade, sendo que poderia haver uma 

concorrência e assim o preço do aluguel baixaria, sendo vantajoso para o 

município. O vereador Flamir Schneider elogiou o empresário que desde a 

abertura de sua empresa viria custeando os valores do aluguel do pavilhão. 

Destacou que em diversas vezes já foi discutido na Casa o assunto distrito 

industrial, onde o município poderia oferecer uma melhor estrutura para as 

empresas, atraindo mais empresas e gerando uma economia aos cofres 

públicos finalizou o vereador. Como não houve mais colocações o projeto foi 

colocado em votação, onde 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, Assessor 

Jurídico dessa Casa, os Diretores dessa Casa, assim como o público que nos 

assiste, os meios de comunicação que está sempre presente aqui na sessão, 

Rádio Geração, Rádio Sobradinho. O que me traz a usar a tribuna hoje, 

primeiro eu queria registrar que, hoje dia dezoito de maio é o dia nacional de 

combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e o adolescente, é 

uma data hoje,  para muita gente refletir sobre essa data de hoje, muitos casos 

que a gente acompanha principalmente nos meios de comunicação, aí que 



acontece com nossas crianças e nossos adolescentes eu queria deixar esse 

registro e também dar os meus parabéns, para a Assistência Social, hoje que 

fizeram um pedágio distribuindo folders e explicando sobre o dia de hoje, a 

gente tem que dar os parabéns para essa iniciativa, nessa data que esta se 

passando no dia de hoje. Outro ponto que me trouxe à usar a tribuna, na 

verdade, é um questionamento ao executivo, sobre o tratamento que é dado 

para algumas pessoas e para outras, fui procurado por um morador do 

Município, que encaminhou exatamente à seis meses, junto ao Executivo um 

desmembramento de uma área, seis meses, então uma caminhada de muito 

tempo, com vários documentos juntados, muitos papéis, muitas idas e vindas, 

até o Executivo, ao departamento responsável do Executivo, dentro da 

Prefeitura Municipal, aonde o senhor simplesmente, entrou com um projeto de 

desmembramento de uma área, depois de seis meses foi deferido, foi recusado 

o pedido de desmembramento, desse Senhor  e ai em cima disso, do pedido 

negado, que esse Senhor teve, dessa área de desmembramento, cabe 

algumas colocações, em cima da lei do parcelamento  do solo, que é de um mil 

e novecentos e setenta e nove, onde pode ser usado vários instrumentos para 

loteamento e pra desmembramento, nesse caso o Senhor entrou com um 

pedido de desmembramento, para poder lotear a área e poder vender os 

terrenos. Esse Senhor nos colocou a situação e a gente foi verificar e chama a 

atenção mesmo essa situação, primeiro é que ele fez um pedido dentro do 

projeto dele, de doação de ruas que é uma parte legal que necessita, o 

Município não quis, aceitar essa doação de rua, ele já tem doado para o 

Município uma área verde, que também faz parte do processo de 

desmembramento , na área possui energia , possui água, há existência de ruas 

hoje, e ruas  projetadas para o futuro, e em cima disso, cabe um 

questionamento e uma pergunta, porque eu estou no terceiro ano aqui de 

mandato e já  passou-se por situações piores, já passou por essa casa 

loteamentos, passou também desmembramentos e esses desmembramentos, 

passou alguns casos aqui, que não tinham toda essa documentação, que esse 

Senhor encaminhou junto à Prefeitura e foram aprovados, tanto pelo Executivo, 

quanto por essa casa, também quero me referir a demora seis meses pra 

tramitar toda essa documentação, idas e vindas dessa documentação, eu acho 

que é um prazo muito longo, para chegar no final e dizer simplesmente, que 

não seria o mecanismo correto, que esse Senhor deveria usar, mas cabe que 

nem eu falei no início, que a lei do parcelamento do solo, de um mil novecentos 



e setenta e nove diz: que quando a área de terra, é inferior a um hectare, pode 

sim, ser usado o instrumento do desmembramento, então fica esse 

questionamento, inclusive, moradores hoje da área lá, me questionaram que 

inclusive, já pagam a taxa de iluminação pública, então o município já recebe, 

através da taxa de iluminação pública e sendo que os mesmos não possuem 

escritura, porque o Município não concordou que esse Senhor, usasse  o 

instrumento do desmembramento, queria que fosse usado, a mesma lei do 

loteamento, a gente sabe que é regras diferente, para uma situação ou para 

outra, em cima disso, a gente gostaria que nos próximos, se levassem em 

conta critérios, se é usado critérios para uma situação , deve-se usar os 

mesmos critérios para os outros também, não usar um critério para um e outro 

critério para outro,então em cima disso, a gente queria deixar registrado, que 

eu fico indignado com essa situação,porque o Município deixa de arrecadar 

recursos, todo mundo esta falando em crise, crise, em economia e o Município 

com certeza, deixa de arrecadar um monte de IPTU, ai com certeza, daria mais 

de vinte terrenos que estariam com escritura, IPTU certinhos e o Município, 

estaria arrecadando com isso, então acho que cabe ao Executivo, rever esses 

critérios adotados, para uma situação e para outra situação como eu disse 

então fica a minha indignação e que não aconteça mais essa situação e que se 

o senhor, se sentir prejudicado, um bom caminho seria o Ministério Público, pra 

que não aconteça para outros, o que está acontecendo com o senhor, o meu 

muito obrigado e uma ótima semana de trabalho à todos.” O presidente 

convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para ocupar o espaço. “Senhor 

Presidente, demais colegas Vereadores, Vereadora , servidores dessa Casa, a 

imprensa escrita e falada. Estou voltando após um mês de ter cedido à Sidônia, 

um mês que ela me representou aqui e quero dizer para vocês, que senti muita 

falta dos colegas, nesses trinta dias, falando uma vez com o João Odilar, ele 

disse que no mês de janeiro, que estávamos em recesso, ele disse, Dries sabe 

que a gente acostuma com os amigos lá, e trinta dias ficam cumpridos, para 

nos voltarmos novamente à assumir nossos trabalhos. Então hoje, o que mais 

me traz aqui na tribuna é para agradecer. Primeiramente quero agradecer o 

seu Vereador Marcos Pasa, por entender o meu pedido desse secador de 

grãos da Linha Savedra, que tinha sido feito um pedido meu, que eu tinha feito 

a vários meses e o seu Altair Pinto, por estar desinformado, veio pedir para o 

senhor Marcos fazer essa indicação, só que o Marcos entendeu que eu pedi 

para ele, fico muito grato Marcos e com qualquer coisa, pode contar comigo, 



também até inclusive, a felicidade daquelas famílias, de ter um secador lá na 

Linha Savedra, amanhã de noite vão fazer uma galinhada lá para gratificar nós 

e até eu convido à todos os Vereadores, que podem se fazer presentes lá, eu 

ficaria feliz vai ser uma galinhada de panelão e na felicidade deles, de terem 

um secador lá. Também queria dar os parabéns ao seu Leomar, que é da 

Diretoria da Comunidade do Sítio Baixo, pela bela festa dos Santos Mártires, 

que tão bem receberam as comunidades visitantes, então eu me senti em casa 

e feliz pelo bom andamento daquela festa, sem ter uma discussão, nada, era 

só alegria, todo mundo feliz lá, na Comunidade de Sítio Baixo. Quero também 

agradecer a Vice-Prefeita Vânia, que tão bem esta desempenhando a função 

dela, à frente do Executivo e eu fiz um pedido para ela, recuperar a estrada 

desde a Paleta, até a Coloninha, então eu tenho que agradecer o Secretário 

Dorvalino e o Diretor Paulinho, até inclusive o Dorva me falou, Dries nós vamos 

demorar para fazer essa estrada, mas vamos fazer bem feito, pode levar até 

um mês, pra nós chegar lá na Coloninha. Como vocês estão vendo, estamos 

colocando material, diz o Dorva não adianta dar uma raspadinha com a patrola 

e da uma chuva e acaba tudo de novo, vamos colocar material a vontade, tapar 

as cabeças de pedra e colocar brita, pra quem ir para o Sitio, o seu João é 

testemunha, ele viu que por onde já esta feito, esta melhor que muitos asfaltos, 

verdade, sinceramente quem ir para lá vai ver, então eu quero que siga assim 

até a divisa de Tunas e a divisa com Segredo, então a gente tem alegria em 

agradecer, o meu boa noite a todos e uma boa semana de trabalho e um bom 

retorno e meu muito obrigado.” O Presidente não tendo mais nada a tratar 

marcou a próxima sessão ordinária para o dia primeiro de junho, segunda-feira, 

às dezoito horas e encerrou a reunião.    


