
1357ª Sessão Ordinária 

Aos onze dias do mês de abril 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: 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 suspendeu a mesma por até quinze minutos. Reiniciada a 

reunião convidou o vereador Ademir Jank 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 Sexta foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente solicitou ao diretor que fizesse a leitura das correspondências 

recebidas. Ofícios do Executivo Municipal encaminhando Impacto Financeiro 

Orçamentário referentes aos projetos nº 024/2016 e 025/2016; Oficio do 

Executivo encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o 

Projeto de lei nº 030/2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no 

montante de cento e vinte e três mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e 

oito centavos; Oficio da Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre 

solicitando subvenção social no montante de dez mil reais para cobrir despesas 

com a realização da 34ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre, que será realizada 

de vinte e sete a trinta de abril do corrente ano e Convite do CTG Pousada das 

Carretas para jantar e cerimonial de abertura da 4ª Cavalgada da Integração 

dos Municípios do Centro Serra no dia vinte e nove de abril, às vinte horas na 

sede social do CTG. Ordem do Dia: Indicação nº 029/2016; Indicação nº 

030/2016; Indicação nº 031/2016; Indicação nº 032/2016; Indicação nº 

033/2016; Indicação nº 034/2016; Indicação nº 035/2016; Projeto de Lei 

Legislativo nº 003/2016; Projeto de Lei Legislativo nº 004/2016; Projeto de Lei 

Legislativo nº 005/2016; Projeto de Lei nº 020/2016; Projeto de Lei nº 029/2016 

e Projeto de Lei nº 030/2016. O vereador Delmar Schanne solicitou que fossem 

incluídos na ordem do dia os Projetos Legislativos nº 006/2016; 007/2016; 

008/2016 e Projeto de Lei nº 028/2016. Colocado e deliberação do plenário foi 

aceita a inclusão por unanimidade. Foi solicitada a leitura das Indicações nº 

028/2016, 029/2016, 030/2016, 031/2016, 032/2016, 033/2016, 034/2016 e 



035/2016. Foi lida a Indicação nº 028/2016, de autoria do vereador Marcos 

Antonio Pasa indicando ao Executivo que efetuasse a recuperação da estrada 

que inicia no trevo da Vila Mohr até a localidade de Linha Tigre, denominada de 

travessa dos Bernardy. Foi lida a Indicação nº 029/2016 de autoria do vereador 

Marcos Antonio Pasa solicitando a recuperação da entrada da propriedade de 

Jacó Antonio Henkes em Linha Ocidental devido o péssimo estado de 

conservação da mesma, pois o caminhão que efetua o recolhimento do leite 

não estaria conseguindo acessar a propriedade. Foi lida Indicação nº 030/2016, 

de autoria do vereador Flamir Schneider que propõe a reconstrução com 

urgência das cabeceiras da ponte sobre o arroio Tigre em Linha Tigre, visando 

garantir a passagem de máquinas e caminhões no período de safra. Foi lida a 

Indicação nº 031/2016, que indica a construção de uma nova canalização na 

Rua Capitão Paulino Billig e parte da Rua Reinaldo Horácio Seitenfus até o 

arroio Tigre devido a constantes inundações no local citado. Foi lida a 

Indicação nº 032/2016, de autoria do vereador João Odilar Nunes que 

indicando que dentro das possibilidades a Administração disponibilize outro 

ônibus para o transporte escolar das localidades de Coloninha e Sitio Alto até a 

cidade, pois segundo informações estaria havendo uma superlotação no 

veículo escolar e os pais estariam preocupados com a segurança dos alunos. 

Indicação nº 033/2016 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa indicando 

que dentro das possibilidades seja construída uma boca de lobo na Rua 

Eduardo Rosa esquina com a Rua Florindo Klafke, pois com as seguidas 

enxurradas a água acaba por invadir as propriedades vizinhas e principalmente 

do senhor Abrelino Bolfe. Foi lida a Indicação nº 034/2016 de autoria do 

vereador Leandro Timm indicando que fosse reconstruído o bueiro na estrada 

geral entre Linha Cereja e Vila Progresso, pois a estrada está trancada desde o 

mês de fevereiro e até o momento não houve conserto por parte da Secretaria 

de Obras e por fim foi lida a Indicação nº 034/2016, de autoria do vereador 

Leandro Timm solicitando providências na limpeza de uma boca de lobo e 

construção de outra na Rua Capitão Paulino Billig, bem como a limpeza do 

córrego localizado nos fundos dos terrenos da rua mencionada. Após a leitura 

o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa todas as 

Indicações seriam encaminhadas ao Executivo. Foi solicitada a leitura do 

Projeto de Lei Legislativo nº 003/2016, que concede aos exercentes do 

mandato eletivo de Vereadores, a revisão geral dos subsídios com base no 

artigo trinta e sete, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências 



e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão a relatora do 

projeto, vereadora Viviane Redin Mergen disse que o projeto tratava da revisão 

geral dos subsídios dos vereadores conforme a Constituição Federal. Colocou 

ainda que seria reajustado também a verba de representação do Presidente da 

Casa conforme determinava a Lei. Como não houve mais colocações, os 

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

do Projeto de Lei Legislativo nº 004/2015, que concede aos exercentes do 

mandato eletivo de Prefeito e Vice-Prefeito e aos Agentes Políticos investidos 

nos cargos de Secretários Municipais, a revisão geral dos subsídios e dos 

vencimentos com base no artigo trinta e sete, inciso X, da Constituição Federal, 

e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão o 

relator do Projeto, Vereador Flamir Schneider disse que o projeto legislativo 

seria a concessão da revisão dos subsídios do prefeito municipal e da vice-

prefeita e dos vencimentos dos secretários municipais com o índice de dez 

vírgula setenta e dois por cento conforme determinava a Constituição Federal. 

Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à votação após o 

intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 005/2016, que 

altera o valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo 

Municipal, e dá outras providências. Colocado em discussão o vereador 

Leomar Guerino Fiúza disse que a proposta em discussão alterava o valor do 

auxílio alimentação dos servidores da Casa de cento e setenta reais para cento 

e oitenta e quatro reais devido à defasagem do valor na aquisição de produtos 

alimentícios. Como não houve mais colocações, os projetos foram 

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

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

montante de setenta mil reais e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em 

discussão o vereador Delmar Schanne relator do projeto colocou que a 

abertura de crédito suplementar se faria necessária devido à necessidade do 

município receber valores da União para o pagamento dos Auxiliares Sociais 

que desempenham atividades junto aos Postos dos Correios. Finalizou ainda 

dizendo que a Comissão emitiu parecer resalvando para que o município 

encontre uma nova solução para o pagamento deste tipo de contratação, pois 

segundo o relator o Tribunal de Contas já teria apontado estes pagamentos. O 

vereador Flamir Schneider reforçou as palavras do colega relator e disse esta 

forma de pagamento estaria acontecendo deste o ano de noventa e nove e por 

isso a Comissão teria exarado seu parecer com resalvas para que a 



municipalidade resolvesse este situação. O Presidente da Casa destacou que 

no ano da criação da Lei seria a forma encontrada pela Administração e que 

muitas das leis que existiriam hoje, naquela época não e que com o passar dos 

anos as normas deveriam ter sido adequadas ou revisadas.   Como não houve 

mais colocações o Presidente encaminhou o projeto para votação após o 

intervalo. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 029/2016, 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 e a leitura do 

parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do 

projeto disse que o projeto tratava da revisão anual e aumento real dos 

vencimentos dos servidores, professores e proventos dos aposentados. 

Destacou que os servidores apenas receberiam a revisão e que os professores 

por força de Portaria do Ministério da Educação receberiam o valor do piso 

nacional fixado pelo Governo Federal. O vereador Flamir Schneider frisou que 

seria uma penalidade a classe de servidores municipais que mais um ano 

ficaria sem o devido aumento real, pois em outros municípios da região houve 

mesmo que parcelado o aumento real ao funcionalismo encerrou o vereador. O 

vereador Leandro Timm manifestou-se favorável ao projeto e também destacou 

que desde o ano de dois mil e treze, o funcionalismo estaria penando por um 

aumento real em seus vencimentos. O vereador Delmar Schanne colocou que 

a vários anos os servidores estariam sendo penalizados, pois nos últimos oito 

anos teriam recebido apenas menos um por cento de aumento real. Destacou 

ainda que a próxima administração deverá efetuar um trabalho de recuperação 

dos vencimentos do funcionalismo e encerrou dizendo que conforme determina 

a lei quem decide o valor da correção é o Executivo não podendo ser mudada 

pela Casa. Como não houve mais colocações o Presidente encaminhou o 

projeto para votação após o intervalo. Por fim, foi solicitada a leitura do Projeto 

de Lei nº 030/2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no 

montante de cento e vinte e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e 

oito centavos e a leitura do parecer da Comissão.  Colocado em discussão o 

vereador Leomar Guerino Fiúza colocou que o projeto serviria para aquisição 

de Patrulha Agrícola, sendo cem mil reais de emenda parlamentar do Deputado 

Federal Paulo Pimenta, oito mil reais de contrapartida e quinze mil reais de 

sobras de outra emenda parlamentar. Disse que seriam adquiridos um 



pulverizador, um classificador de sementes, distribuidor de ureia, outro de 

calcário, roçadeira e uma secadeira de forragens. Finalizou dizendo que estes 

recursos viriam para beneficiar os agricultores do Município e pediu pela 

aprovação. O vereador Evaldir Jacob Dries parabenizou o colega pela emenda 

e colocou que também teria uma emenda para os próximos dias e que cm isso 

os agricultores ficariam mais motivados a trabalhar na agricultura. 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 Legislativo nº 003/2016, que 

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

votação o Projeto do Legislativo nº 004/2016, foi aprovado por unanimidade. 

Colocado em votação o Projeto do Legislativo nº 005/2016, foi aprovado por 

oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de 

Lei nº 020/2016, foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. 

Colocado em votação o Projeto de Lei nº 029/2016, foi aprovado por oito votos 

favoráveis e nenhum contrário e colocado em votação o Projeto de Lei nº 

030/2016, que também foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2016, que 

dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores do Município de Arroio do 

Tigre/RS para a Legislatura dois mil e dezessete, dois mil e vinte, e dá outras 

providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão a vereadora 

Viviane Redin Mergen disse que o projeto tratava da fixação dos subsídios dos 

vereadores para a próxima legislatura com a redução dos valores de doze 

vírgula sete por cento. Destacou ainda que os próximos vereadores receberam 

a quantia de três mil e quinhentos reais mensais e que o presidente da Casa 

receberá a titulo de verba de representação a quantia de um mil e quinhentos 

reais a mais, representando uma redução em torno de dezesseis por cento. O 

Presidente da Casa esclareceu que os valores recebidos tanto pelos 

vereadores, como do Prefeito, da Vice e dos Secretários seriam valores brutos 

e que sobre estes montantes incidiriam o imposto de renda que ficaria retido e 

seria uma receita da Prefeitura e do INSS. Destacou ainda que com 

planejamento o Executivo Municipal poderia conceder um aumento real aos 

vencimentos do funcionalismo, que apenas houve a falta de planejamento 

desta Administração. Como não houve mais colocações, o Presidente colocou 

em votação o referido Projeto que foi aprovado por oito votos favoráveis e 

nenhum contrário. Foi lido Projeto nº 007/2016 do Legislativo que dispõe sobre 



a fixação dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Arroio do 

Tigre/RS para a Legislatura dois mil e dezessete, dois mil e vinte, e dá outras 

providências e a leitura do parecer da Comissão. Colocado em discussão o 

relator vereador Delmar Schanne disse que os projetos apresentados para 

fixação dos subsídios e vencimentos para a próxima legislatura já teriam sidos 

discutidos pelos vereadores e que hoje de forma oficial a Mesa Diretora teria 

apresentado para votação em Plenário. Colocou ainda que o projeto prevê a 

redução dos subsídios do próximo prefeito em torno de oito por cento e do vice-

prefeito em torno de um por cento e meio. Explicou ainda que como o subsídio 

do prefeito é o teto dos vencimentos do funcionalismo não houve uma redução 

maior para não prejudicar as contratações de servidores, citando um exemplo 

os médicos. Para finalizar solicitou que fosse retificado o projeto, pois 

constavam dois artigos quinto na proposta e pediu pela aprovação. O vereador 

Flamir Schneider disse que após ter ouvido muitos pedidos de redução e 

alguns estudos foi chegado ao consenso destes valores. Colocou ainda que 

não teria conhecimento se em outro mandato houve a redução dos valores 

para os subsídios do Legislativo e do Executivo. Encerrou dizendo que esta 

atitude dos colegas vereadores desta legislatura em reduzir os valores ficaria 

registrada na história do município. Como não houve mais colocações, o 

Presidente colocou em votação o referido Projeto que foi aprovado por oito 

votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido projeto nº 008, que dispõe sobre 

a fixação dos subsídios dos Secretários Municipais do Município de Arroio do 

Tigre/RS, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em 

discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do Projeto disse que 

conforme já teria sido destacada pelos colegas a redução de valores e como 

determinava a lei que o Legislativo fixaria os vencimentos dos secretários 

municipais, exarou parecer favorável ao projeto e finalizou pedindo pela 

aprovação. Como não houve mais colocações, o Presidente colocou em 

votação o referido Projeto que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum 

contrário. Por fim, foi lido o Projeto de Lei nº 028/2016, de origem do Executivo 

Municipal que altera o valor do Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais, 

e dá outras providências. O Presidente prorrogou a Sessão por até duas horas 

e colocou em discussão o projeto. O vereador Ademir Jank, relator da matéria 

disse que conforme a justificativa do projeto seria apenas um aumento em 

torno de cinco por cento no valor de cento e sessenta reais para cento e 

setenta e sete reais, que beneficiaria os servidores do Executivo Municipal. O 



vereador Flamir Schneider colocou que o projeto tratava do aumento do valor 

do auxílio alimentação aos servidores do Poder Executivo. O Presidente da 

Casa, vereador Marcos Antonio Pasa disse que lamentava que o Executivo não 

tivesse aceitado a sua proposta em conceder um aumento maior ao vale 

alimentação e finalizou dizendo que gostaria que a Administração tivesse um 

pouco mais de sensibilidade e atendesse de uma melhor forma os servidores 

do município. O vereador Delmar Schanne destacou o valor do aumento foi de 

dez vírgula setenta e dois por cento e que os cinco por cento seria o valor do 

desconto nos vencimentos dos servidores como contrapartida no benefício. 

Como não houve mais colocações, o Presidente colocou em votação o referido 

Projeto que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. 

O Presidente convidou o vereador Ademir Jank para manifestar-se. “Ademir 

Jank- “Primeiramente minha saudação ao Presidente, demais colegas, 

munícipes aqui presentes, imprensa escrita e falada. O que me trás a esta 

tribuna é eu queria fazer um agradecimento ao secretário de obras que depois 

de muitos anos foi feito a estrada desde o final do calcamento de Arroio do 

Tigre até o alague da Dona Francisca lá em baixo, porque desde que o 

município é município nunca tinha sido feito uma estrada como foi feito agora, 

pena que esta chuvarada que veio esse final de semana que lá tava a estrada 

perfeita condições, acho que ate se não arrancou bueiro, mas os aterros dos 

bueiros foi um eito embora que fui lá verificar então eu não podia deixar de 

agradecer o secretario de obras e a equipe dele e também dizer que na medida 

do possível vai ser feito as outras. Gostaria que fosse feito todas as estradas 

do município, mas é sabido por nós que não tem condições que do jeito estão 

nossas estradas fazer todas elas que nem foi feito lá no Taquaral não é fácil 

mas pelo menos tentar fazer a gente vai tentar. Então eu quero desejar uma 

boa semana de trabalho a todos e uma boa noite”. O Presidente convidou o 

vereador João Odilar Nunes a pronunciar-se na Tribuna. “Excelentíssimo 

senhor Presidente desta Casa, Doutor Marcos Antonio Pasa em seu nome a 

minha saudação aos demais nobres colegas vereadores e vereadora, também 

a minha saudação a Doutora Jessica, ao senhor nosso diretor senhor Jerson, 

as servidoras, a Claudinha e a Rosemeri, também a minha saudação a 

representante da Rádio Gazeta e do Jornal Gazeta da Serra, a jornalista Magali 

Drachler, que aproveitando a oportunidade quero parabenizar pelo dia do 

jornalista que foi dia sete de abril, quinta feira, meus parabéns pelo trabalho 

que você desenvolve junto a Rádio Gazeta e o Jornal Gazeta da Serra. 



Também representando a Rádio Sobradinho, senhora Elenita, Rádio Geração, 

Cleber Moura, demais pessoas da comunidade do nosso município de Arroio 

do Tigre que estão prestigiando mais uma sessão ordinária promovida pela 

nossa Câmara Municipal de Vereadores. Quero ser bem breve, dois assuntos. 

Primeiro indicação zero trinta e dois mil e dezesseis foi procurado por 

moradores da localidade de Sitio Alto que colocaram sob o transporte escolar. 

O transporte escolar se o ônibus que sai de Coloninha passando pelo Sitio Alto 

que vem ao município de Arroio do Tigre, transporte que vem a Escola 

Estadual e Sagrado Coração de Jesus, motorista Marcos Antonio da Silva, 

excelente motorista, ônibus bom, só que os pais, reclamação dos senhores 

pais, é com o excesso de aluno de lotação, o que eles relataram mais de 

oitenta alunos e a preocupação é que deus o livre aconteça um acidente com 

esse ônibus e com essa quantidade de aluno que é transportado. Então eu até 

conversei com o motorista Marcos Antonio da Silva ele colocou para mim o 

seguinte que no ano passado tinha um ônibus que saia do Sitio Alto direção a 

Vila Progresso até a cidade e esse ano não tem mais, então o excesso de 

lotação. Peço ao Executivo providencias com esse problema, por causa desse 

transporte. Segundo assunto, dia sete, quinta-feira, eu escutei até no rádio 

quando o senhor João Folmer, na Rádio Geração que os moradores da Linha 

Folmer e da localidade do Lagoãozinho, no distrito da Coloninha estavam seis 

dias sem luz e eu a gente representa aquela localidade e eu estive presente 

junto a eles e quero dizer o seguinte aos Senhores e as senhoras que estão 

aqui que é um descaso é um descaso. O que está acontecendo por parte da 

AESUL com os moradores? Não só com os nossos munícipes de Arroio do 

Tigre, mas com as demais localidades com os demais municípios que nós os 

vereadores da bancada do Partido Progressista tivemos em Porto Alegre junto 

ao gabinete do deputado Adolfo José Brito na audiência pública que 

convocamos esse pessoal para estar lá e depois aqui na nossa cidade junto 

aqui na Câmara de Vereadores pedimos providencias e quero dizer assim que 

a rede que vai em direção a Coloninha tem em torno de trinta e dois anos, 

poste de madeira e eles esperam cair o poste e atrás daquele poste cai mais 

oito, dez postes e ali os moradores, os produtores que eles colocaram lá que 

tinha famílias que estavam com os seus freezer abastecidos de carne, porque 

hoje todos eles são produtores rurais, então eles abatem um animal e colocam 

no freezer para o alimento da sua família e o que eles relataram que essa 

carne foi perdida. Então é um descaso, a gente pede providencias, 



providencias mesmo, até assim a gente pede ao Executivo também que ligue 

para eles e que junto com nós vereadores que cobrem bastante porque a gente 

fica preocupado, a preocupação é de todos, ali tem produtores de leite, 

fumicultores, os produtores e da uma nuvem no céu já a preocupação é com a 

falta de luz e esse moradores lá a maioria deles que eles relataram não tinham 

gerador, então e pense para vocês seis dias sem luz com esses calor que ai 

deu né que coisa triste mas felizmente eu estava presente a população 

mobilizada quero dar os parabéns aos moradores que se mobilizaram por parte 

até dos motoristas os transportadores hoje está aqui da família Toebe que 

também chegou lá e entendeu fez a volta por município de Tunas, mas graças 

a Deus que foi resolvido aquele impasse que tinha acontecido lá que foi 

religado novamente a luz. Para finalizar quero desejar uma boa semana a 

todos os senhores e a senhoras e que Deus e nosso senhor ilumine a todos 

nos, muito obrigado”. O presidente não tendo mais nada a tratar, marcou 

próxima reunião ordinária para o dia vinte e cinco de abril, segunda-feira, às 

dezoito horas e encerrou a reunião.    

     

 


