1285ª Sessão Ordinária
Aos dez dias do mês de fevereiro 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 Evaldir Jacob Dries, João
Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm, Ademir Jank, Delmar
Schanne, Leomar Guerino Fiúza e a vereadora Viviane Redin Mergen. O
Presidente declarou aberta a Sessão e convidou a vereadora Viviane
Redin Mergem para fazer a leitura bíblica. Dispensou a leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias.
Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima Octogésima Quarta
que foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas: Foi lido convite do CONDEPA para reunião
no dia doze de fevereiro, às nove horas na sala de reuniões da Secretaria
da Agricultura para tratar do programa de calcário, aprovação dos nomes
para o Programa Irrigando a Agricultura Familiar e Assuntos Gerais.
Ordem do Dia. Indicação nº 003/2014; Indicação nº 004/2014; Indicação
nº 005/2014; Indicação nº 006/2014; Projeto de Lei nº 005/2014; Projeto
de Lei nº 006/2014 e Projeto de Lei nº 008/2014. Foi solicitada a leitura
da Indicação nº 003/2014 de autoria dos vereadores da bancada do
Partido Progressista para que através da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente fossem estudados e viabilizado a possibilidade de colocação de
saídas de água para abastecimento de pulverizadores por produtores
rurais nas comunidades de Cabana Santa Lúcia, nas proximidades do
Salão Comunitário em Coloninha e outra nas proximidades da divisa com
o Município de Tunas. Colocada em discussão a solicitação, o vereador
João Odilar Nunes disse que a proposta seria para facilitar os produtores
da região do distrito de Coloninha que utilizam máquinas de pulverizar e
assim evitariam a contaminação da água. O vereador Leomar questionou
o colega dizendo que não deveria ser a Administração e sim a
Associação de água da localidade. Como não houve mais colocações a
Indicação foi a votação onde foi aprovada por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Em seguida foi lida a Indicação nº 003/2014 de autoria
dos vereadores João Odilar Nunes, Flamir Schneider, Leandro Timm e da
Vereadora Viviane Redin Mergen indicando ao Executivo que dentro das
possibilidades através do Departamento de Trânsito do Município seja
estudado a possibilidade de colocação de redutor de velocidade na Rua
Willy Heringer, nas proximidades da entrada do Bairro Rutzen. Colocado
em discussão o vereador João Odilar disse que a indicação apresentada
seria a pedido de moradores da rua que estão preocupados com a alta
velocidade de alguns motoristas que passam no local, onde é a descer e
oferece muito perigo aos pedestres. Como não houve mais colocações a

Indicação foi a votação onde foi aprovada por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Foi lido a Indicação nº 005/2014 de autoria da
Bancada do Partido Progressista solicitando a recuperação da estrada
em Vila Progresso, nas proximidades da residência do senhor Arno
Westphalen devido ao péssimo estado de conservação. Colocado em
discussão a vereadora Viviane disse que fossem recuperada a estrada de
acesso a propriedade do senhor Arno devido ao péssimo estado de
conservação da mesma, onde os proprietários já teriam arrumado a
estrada no final de ano, pois não teria condições de passagem. O
vereador Delmar Schanne discordou da colega dizendo que alguns
estradas estariam péssimas e que a estrada da colega vereadora teria
sido recuperada a poucos dias e afirmou que com certeza as estradas
serão recuperadas e não apenas uma entrada específica. Como não
houve mais colocações a Indicação foi a votação onde foi aprovada por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi solicitada a leitura da
Indicação nº 006/2014, que indica ao Executivo que através da Secretaria
de Obras e Viação seja feito a recuperação ou substituição dos bancos
da Praça Pedro Thomaz Finkler devido ao péssimo estado de
conservação dos mesmos. Colocado em discussão o vereador Flamir
Schneider disse que foi procurado por munícipes para fosse indicado ao
Executivo que seja feita a recuperação dos bancos da Praça Pedro
Thomas Finkler, que é local de abrigo do pessoal que vem do interior ao
meio dia. Como não houve mais colocações a Indicação foi a votação
onde foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 005/2014, que autoriza o Poder
Executivo a renovar a concessão do incentivo a indústria Tiger Indústria
de Calçados Ltda e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Admir Jank relator do projeto disse que o projeto visava a
prorrogação do contrato de concessão de incentivo com o pagamento de
aluguel pela Administração Municipal com o objetivo de garantia de
empregos aos munícipes. O vereador Flamir Schneider indagou qual
seria o valor mensal do aluguel. O vereador Delmar Schanne respondeu
que o valor seria de três mil e quinhentos reais e será reajustado
conforme o índice oficial. Como não houve mais colocações ao projeto, o
mesmo foi encaminhado a votação após o intervalo. Foi lido Projeto de
Lei nº 006/2014, que dispõe sobre a cobrança de créditos tributários e
não-tributários, inscrito ou não e divida ativa e dá outras providências e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries
colocou que o projeto visava conceder o desconto de setenta e cinco por
cento para pagamento à vista dos débitos com o Município. O vereador
Flamir colocou que gostaria que fosse solicitado ao Secretário da
Fazenda para que fizesse presente a reunião para maiores explicações.

Já o vereador Delmar Schanne frisou que não haveria o porquê da
presença do Secretário, pois a proposta era simples tratava apenas do
pagamento integral dos valores devidos. O presidente da Casa colocou
ainda que no momento seria impossível. Pois o projeto já estria em
discussão. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi
encaminhado a votação após o intervalo. Por fim foi solicitada a leitura do
Projeto de Lei nº 008/2014, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao
Programa mais Médicos para o Brasil, e dá outras providências e a leitura
do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza
disse que o projeto não haveria muito que dizer, pois tratava-se de um
projeto de adesão ao Programa mais Médicos do Governo Federal. Como
não houve mais colocações o projeto foi encaminhado a votação após o
intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão foi
colocado em votação o Projeto de Lei nº 005/2014, foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. Foi colocado em votação o Projeto
de Lei nº 006/2014, que aprovado por seis votos favoráveis, uma
abstenção do vereador Delmar e voto contrário do vereador Flamir
Schneider. Foi colocado em votação o projeto nº 009/2014 que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. Houve o
pronunciamento na Tribuna da vereadora Viviane Redin Mergem, dos
vereadores Leomar Guerino Fiúza, Evaldir Jacob Dries e Delmar Schanne
mas, devido a problema no sistema de som não houve a gravação do
áudio. O presidente da Casa, vereador Marcos Antonio Pasa não tendo
mais nada a tratar marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e
quatro de fevereiro e encerrou a reunião em nome de Deus.

