
1294ª Sessão Ordinária
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas,
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. O Presidente declarou aberta a Sessão e convidou a
vereadora Viviane 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 Ducentésima Nonagésima Terceira foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas. Requerimento da Comunidade do Bairro São
Francisco solicitando auxilio financeiro para reformas e melhorias do prédio
público utilizado pela comunidade para fins de higiene pessoal e necessidades
fisiológicas; Requerimento da Comunidade Santa Maria Gorete de Lomba Alta,
interior do Município solicitando auxilio financeiro para construção de ginásio de
esportes na localidade para ser utilizado pelos jovens, alunos e comunidade
para atividades culturais e esportivas; Oficio da Sociedade Esportiva e
Recreativa Paleta solicitando auxílio financeiro no valor de um mil e oitocentos
reais para cobrir despesas com a realização de torneio de futsal em
homenagem ao Colono e Motorista; Ofício do Executivo Municipal solicitando a
retirado do Projeto de Lei nº 046/2014, que concede Subvenção Social a
Associação de Voleibol de Arroio do Tigre. Expedidas: Oficio ao Chefe do
Executivo solicitando projeto para construção de um ginásio de esportes na
localidade de Lomba Alta, de igual padrão dimensional dos projetos estruturais
encaminhados ao Governo Federal. Manifestou ainda a vontade do Legislativo
em repassar até cem mil reais para a construção da referida obra e para que o
governo municipal realizasse reunião com a Comunidade com a intenção de
efetuar posteriormente projeto de lei para doação de área por munícipe. Oficio
ao senhor Prefeito Municipal solicitando que o Departamento de Engenharia do
Município para elaboração de projeto para reforma ou construção de área
destinada a comunidade do Bairro São Francisco para ser utilizada como
sanitário público e local para higiene pessoal. Oficio ao Executivo Municipal
solicitando a remessa de projetos de suplementação e concedendo Subvenção
Social a AJURATI, Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre no valor de
um mil e oitocentos reais para cobrir despesas com a trigésima segunda
Olimpíada Rural que aconteceu nos dias trinta de abril a três de maio do
corrente. Oficio do Executivo reiterando solicitação de recuperação do acesso a
propriedade de Edilson Foletto em Lomba Alta, interior do Município. Ordem do



Dia: Indicação nº 018/2014; Projeto de Lei nº 055/2014; Projeto de Lei nº
056/2014. Em seguida Presidente solicitou ao Diretor que fizesse a leitura da
Indicação nº 018/2014 de autoria dos vereadores da bancada do PP, Partido
Progressista, senhores João Odilar Nunes, Leandro Timm, Flamir Schneider e da
vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao senhor Prefeito que dentro das
possibilidades seja feita novamente a demarcação do ponto de táxi em frente
ao Hospital Santa Rosa de Lima e que fosse feita a troca da placa de sinalização
para um local mais visível. Após a leitura o Presidente disse que a Indicação
seria encaminhada ao chefe do Executivo conforme determina o Regimento
Interno. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 055/2014, que autoriza o a
receber em doação parte de imóvel destinado a regularização de ruas e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
disse que o projeto tem por finalidade a doação de área de terras (ruas)
localizadas nas proximidades da Cancha do Louvanir e conforme determina a lei
todas as áreas deverão estar em nome do município e com isso se faz a
necessária a aprovação da proposta. Como não houve mais colocações o
Projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi solicitada a leitura do
projeto de Lei nº 056/2014, que concede Subvenção Social a Associação do
Coro Municipal de Arroio do Tigre, e dá outras providências e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do
projeto disse que a proposta tem por objetivo conceder auxilio financeiro para o
Coro Municipal visando ajuda de custo no transporte da Entidade que irá
representar o Município em evento na cidade de Seara, Santa Catarina nos dias
vinte e quatro e vinte e cinco de maio. 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 os Projetos de
Lei nº 55, 56/2014 que foram todos aprovados por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Como não houve inscritos na Tribuna, o Presidente da Casa
não tendo mais nada a tratar marcou a próxima reunião ordinária a para o dia
vinte e seis de maio, às dezoito horas e encerrou a reunião em nome de Deus.


