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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS

                                                           ATA Nº 014/2021
  

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (19.07.2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Ordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Picoli verificando a existência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Ordinária do dia 05 de julho. Nós temos a Ata n°011/2021. A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Nós temos a Ata n°013/2021. A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por 1 abstenção 6 a favor. Peço que seja lido o Projeto de Lei nº 034/2021: Autoriza o repasse de valores à Associação de Amigos da Estação Ferroviária de Viadutos. Coloco a palavra a disposição se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Senhoras vereadoras senhores vereadores, com relação a este Projeto eu quero só relatar o que aconteceu no passado quando veio o projeto para que cedesse para a Associação, fazer os reparos nesta estação Ferroviária eu não votei naquela oportunidade, não votei até mesmo porque recebi uma ligação de um funcionário da Prefeitura na época pedindo para que não votasse era para pessoas que queriam se promover, e por isso eu acabei não voltando, depois eu fiquei acompanhando e vendo que realmente estão fazendo estão trabalhando e estão se empenhando pela restauração dá Ferrovia, eu vejo que estava errado deveria ter votado a favor, eu vejo que deverias ter votado a favor até mesmo sabendo das pessoas que estão se envolvendo hoje e trabalhando para que isto aconteça, vejo que isto é muito bom e com relação a este Programa pro-cultura  é um programa do Governo do Estado que ele já tem a algum tempo e infelizmente a gente não tem muita informação sobre o assunto, mas só pros senhores terem uma ideia no mês 4 teve um incentivo através da Lei Almir Blanc através deste programa pro cultura, onde as pessoas os músicos municípios que estão renda em  função da pandemia ele poderia ter feito o cadastro no programa  Pro Cultura do Estado e ter recebido um   valor por um trabalho que eles fazem conforme está no edital,  eu conheço uma pessoa de Erechim, acabou recebendo um valor significativo, acho que foi 4, 5 mil reais, acho que nesta época é um valor considerável  que seria muito bom para estas pessoas,  mas o que falta para nós informação né. Acesso a informação, talvez  se nos soubéssemos  que tinha esta possibilidade  teria repassado para pessoas que fazem isso no nosso Município  que trabalham com música e triam recebido, mas assim mesmo no mês 5 teve o incentivo a invernada culturais, e  também a gente não sabia no mês 6  agora tem que é esse do patrimônio teve do patrimônio arquitetônico que é isso que vai pode ser repassado inclusive para o pessoas que está fazendo a restauração na viação, e tem outros também aí que serão, tem também auxilio emergência do mês 6, que é o auxílio emergencial que trabalha com cultura, as pessoas que trabalham com cultura e estão sem renda pode acessar o programa,  ler  o edital eu não li mas ele tá disponível lá no site do pro cultura do Estado, ontem ele falava todos os passos e como que se faz para ter acesso a este auxilio emergencial nessa época em que as pessoas não estão tendo renda  em função da academia, com certeza somos a favor desse projeto vamos trabalhar para que isto funcione e que realmente o pessoal consiga restaurar esta estação ferroviária agora no início do mês de agosto eu já tenho audiência na Assembleia Legislativa e vou tentar descobrir que não faz parte da comissão que é responsável pela esta parte do patrimônio histórico e tentar conversar com as pessoas para ver se tem alguma algum tipo de recurso que possam liberar também para fazer esta restauração, para ver se tem mais recursos para poder restaura a ferrovia,  então no mês de agosto estarei em Porto Alegre pedindo as emendas para o ano seguinte e vou dar uma atenção especial também a esse projeto da ferrovia, obrigado”. Mais algum Vereador. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco a Tribuna livre por 10 minutos se algum Vereador deseja se manifestar. Não havendo mais Preposições declaro encerrada a Reunião. Convoco os Senhores Vereadores para a reunião dia 02 de agosto do corrente ano. Boa noite a todos. Obrigado.





