1378ª Sessão Ordinária
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezoito horas e dois 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 Delmar Schanne 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 Septuagésima Sétima foi aprovada por
unanimidade. Foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foram
lidos Ofícios do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação
em regime de urgência os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 070/2016, que
concede Subvenção Social a Sociedade Recreativa e Cultural 25 de Julho, e
dá outras providências; Projeto de Lei nº 071/2016, que concede Subvenção
Social a Associação dos Camioneiros do Centro Serra - ACCS, e dá outras
providências e Projeto de Lei nº 072/2016, que concede Subvenção Social ao
CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre e Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, e dá outras providências. Ordem do Dia: Indicação nº
072/2016; Indicação nº 073/2016; Pedido de Informação nº 010/2016; Pedido
de Informação nº 011/2016; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2016; Projeto
de Lei Legislativo nº 010/2016. O Presidente solicitou ao diretor que efetuasse
a leitura da Indicação nº 072/2016, de autoria do vereador Flamir Schneider
indicando ao Executivo Municipal que através da Secretaria competente para
que seja efetuada a limpeza urbana, ou seja, a remoção de entulho e demais
materiais sem utilidade e a varrição das ruas, além de outros serviços tais
como capina, roçagem em áreas públicas não ajardinadas, pintura de guias,
limpeza de córregos e travessias, limpeza de bueiros e praças. Foi lida a
Indicação nº 073/2016, de autoria dos vereadores João Odilar Nunes, Leandro
Timm, Flamir Schneider e da vereadora Viviane Redin Mergen solicitando a
concordância de todos os vereadores para encaminhamento ao Executivo de
pedido de repasse das sobras do orçamento da Câmara a quantia de cem mil
reais para o Hospital Santa Rosa de Lima e de cinquenta mil reais para a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Após a leitura o Presidente
disse que conforme constava no Regimento Interno da Casa, as indicações
seriam encaminhadas ao Executivo Municipal. O Presidente solicitou a leitura

do Pedido de Informação nº 010/2016 de autoria do vereador Flamir Schneider
solicitando informações sobre quais as providências que o setor responsável
teria tomado em relação aos Contratos de Repasses do Governo Federal para
Revitalização do Parque Municipal de Eventos Prefeito Attilio Pasa e o de
Modernização e Ampliação de Infraestrutura Esportiva nas localidades de Linha
Barrinha e Linha Taquaral que se encontram com a mensagem aguardando
prestação de contas e prazo de vigência vencido. Colocado em discussão o
vereador Flamir colocou que acessando o Sistema de Convênios do Governo
Federal teria constatado que os contratos de repasse estariam com os prazos
vencidos e que seriam renovados através de oficio na Caixa Econômica
Federal, mas devido a um lapso ou esquecimento não foi efetuado a
prorrogação. Colocou ainda que poderiam terem sidos solicitadas as
prorrogações via sistema e isso seria mais demorado, pois decorre da
avaliação de um analista em Brasília junto as Ministérios das Cidades e
Esportes. Finalizou dizendo que o pedido seria para se saber quais as
providências que o Município estaria tomando em relação a estes fatos e
agradeceu a preocupação do colega Delmar que assim que ficou sabendo já
teria entrado em contato com um assessor parlamentar na Câmara dos
Deputados para agilizar a prorrogação do prazo por mais um ano. Solicitou
ainda que fosse efetuada a correção da data que no pedido estaria trinta e um
de janeiro e correto seria trinta de junho do corrente ano. O vereador Delmar
Schanne colocou que já teria conversado com o colega Leomar que informou
que o recurso seria do Deputado Paulo Ferreira e que na manhã da terça já
entraria em contato com assessores para resolverem o problema em Brasília.
Encerrou dizendo que não se corria o risco de perder os valores, pois os
projetos já estariam na Caixa e apenas seria agilizado o processo para
prorrogação do prazo dos contratos de Linha Barrinha e Linha Taquaral.
Colocado em votação o Pedido foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi lido o Pedido de Informação nº 011/2016 de autoria do
vereador Leomar Guerino Fiúza solicitando informações ao Chefe do Executivo
qual teria sido o critério usado pela municipalidade para o pagamento de
energia elétrica a empresa de calçados, Tiger Indústria de Calçados Ltda.,
sendo que outras empresas do setor também solicitaram o mesmo incentivo e
não obtiveram sucesso no pedido. Colocado em discussão o vereador Leomar
disse que o pedido estaria baseado no Projeto de Lei nº 068/2016 que tratava
de mais um incentivo a empresa do ramo calçadista para pagamento de
energia elétrica no valor de três mil reais. Colocou ainda que gostaria de saber

do Executivo Municipal qual teria sido o critério usado para beneficiar esta
empresa, pois seria a primeira a receber tal incentivo no Município. Colocado
em votação o Pedido foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2016,
que aprova as contas do senhor Prefeito Municipal de Arroio do Tigre referente
ao exercício financeiro de dois mil e treze e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que conforme Parecer do
Tribunal de Contas do Estado que aprovou as contas de governo do atual
prefeito não teria objeções a sua aprovação. Como não houve mais colocações
o Projeto de Decreto Legislativo foi à votação, onde foi aprovado por oito votos
favoráveis e nenhum contrário. O Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei
Legislativo nº 010/2016, que altera a redação da Lei Municipal nº 1232/99, que
dá nova denominação a Rua Pastor Stief e a leitura do parecer da Comissão.
Colocado em discussão o autor e relator do projeto, vereador Flamir Schneider
disse que por sugestão do colega Delmar procurou alguns moradores da
referida rua que tem diversas nomenclaturas e com esta proposta estaria
adequando o nome correto a rua. Como não houve mais colocações o projeto
foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
010/2016, que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Tribuna. O Presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciarse na Tribuna. “Inicialmente quero saudar ao excelentíssimo senhor Presidente
desta Casa, Marcos Antonio Pasa, em seu nome a minha saudação aos
demais nobres colegas vereadores e vereadora, também quero saudar nossa
Assessora Jurídica, doutora Jéssica, nosso diretor senhor Jerson, nossa
Secretária Senhora Marli, servidora Rosemeri e a Cláudia, também quero
cumprimentar o nobre colega vereador Gilberto Schaefer que a partir de dois
mil e dezessete vai assumir uma cadeira junto a esta Casa Legislativa.
Também gostaria de cumprimentar em nome do patrão Edenilson, da Patroa
Rose, os demais componentes da patronagem, o Jair, a Sônia, Leandro que é
Capataz, da Viviane, enfim toda a patronagem do CTG Herdeiros da Tradição
que hoje está presente e dizer muito obrigado pela presença de vocês que
vieram prestigiar mais uma sessão da Câmara de Vereadores. Também seu
Lourivaldo Wendt e o seu Osmar Schweigofer, muito obrigado pela presença
de vocês e fiquem a vontade. Estou ocupando esta Tribuna neste dia, primeiro
eu quero fazer um convite a todos os senhores meus nobre colegas
vereadores, funcionários desta Casa e toda população arroiotigrense que o

nosso CTG, CTG Herdeiros da Tradição está promovendo o vigésimo terceiro
rodeio crioulo intermunicipal de vinte e cinco a vinte e sete de novembro,
próximo final de semana e pra toda a patronagem, peões, prendas, será uma
honra muito grande para o povo da Coloninha, terá o prazer, o privilégio de
receber a todos os senhores e senhoras, não só do município de Arroio do
Tigre, mas sim de toda a região, de toda a décima quarta e demais regiões que
eu tenho certeza que vão comparecer. Também estou ocupando esta Tribuna
para que, sei que Senhor Presidente, sempre foi muito gentil, assim como os
nobres colegas vereadores, com as Subvenções Sociais para todas as
entidades, não só para o CTG Herdeiros da Tradição, mas sim para o Pousada
das Carretas, para o Herança Gaudéria, para as outras entidades do Município,
o que eu quero dizer que não só eu como líder da bancada, assim como todos
os meus colegas vereadores da bancada do Partido Progressista nós somos
favoráveis as subvenções sociais a todas as entidades e acredito que o senhor
Prefeito Municipal, senhor Gilberto Rathke vai ser sensato e vai mandar para
nós vereadores aprovarmos a subvenção que foi pedida do Executivo no valor
de três mil reais e do Legislativo no valor de dois mil reais. Quero dizer não só
o nosso CTG como os demais que todo o final de semana represento o
município de Arroio do Tigre em toda a décima quarta região, décima quarta e
demais regiões, então tem muito lugar, assim como todas as entidades, APAE,
Associação dos Camioneiros, que a gente é favorável a aprovação destas
subvenções sociais. Então a gente pede para que o Executivo olhe com bons
olhos, e a pouco eu estava conversando coma patronagem, acho que amanhã
eles viram conversar com o senhor Prefeito, e fica para segunda-feira a
próxima sessão e a gente pede o apoio e sei que ser aprovada por
unanimidade por todos os meus nobres colegas vereadores e vereadora esta
subvenção que vai ser muito útil, muito bom para nosso CTG Herdeiros da
Tradição, então mais uma vez eu faço o convite a todos, que para nós vai ser
uma honra muito grande receber a todos vocês, porque nosso rodeio faz parte
do aniversário do município de Arroio do Tigre, sempre é o encerramento da
festa de aniversário do município, o nosso município está completando
cinquenta e três anos, já completou dia seis e nosso CTG está promovendo o
vigésimo terceiro rodeio crioulo, então muito obrigado pelo espaço e quero
desejar uma boa semana de trabalho, um bom retorno a todos e meu muito
obrigado.” Não tendo mais nada a tratar, o Presidente da Casa marcou a
próxima reunião ordinária para o dia vinte e oito de novembro, às dezoito horas
e encerrou a reunião.

