1376ª Sessão Ordinária
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 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. Declarada aberta a
Sessão o presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries 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
Quinta
foi
aprovada
por
unanimidade. Ordem do Dia: Indicação nº 068/2016; Indicação nº 069/2016. O
presidente solicitou ao diretor que efetuasse a leitura da Indicação nº 068/2016,
de autoria do vereador João Odilar Nunes indicando ao Executivo Municipal
que através da Secretaria de Obras e Viação e dentro das possibilidades fosse
recuperada a estrada de acesso entre as propriedades de Jerônimo Alt até a
residência de Geromildo Palhano, na localidade de Cabana Santa Lúcia,
Distrito de Coloninha, bem como a recuperação do bueiro no acesso a mesma
propriedade. Indicou ainda que fosse efetuada a desobstrução do leito do rio,
nas imediações da ponte torta, sobre o Rio Lagoão na divisa entre as
localidades de Linha Paleta e Sítio Baixo. Foi lida ainda a Indicação nº
069/2016, de autoria do vereador Leomar Guerino Fiúza solicitando quais
teriam sido as providências tomadas em relação ao Pedido de Informação nº
007/2016, a Indicação nº 064/2016 e a Indicação nº 065/2016, bem como
cópias dos documentos encaminhados para as autoridades competentes. Após
a leitura o Presidente disse que conforme constava no Regimento Interno da
Casa, as indicações seriam encaminhadas ao Executivo Municipal. Foi
concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão, como não houve inscritos
na Tribuna e não tendo mais nada a tratar, o Presidente da Casa marcou a
próxima reunião ordinária para o dia sete de novembro, às dezoito horas e
encerrou a reunião.

