
1300ª Sessão Ordinária
Aos quatorze dias do mês de julho 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 o vereador Ademir Jank para fazer 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 Nona foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura das
correspondências recebidas. Foi lido: Oficio do Executivo Municipal
comunicando que o Prefeito Municipal encontra-se de afastado de suas funções
para tratamento de saúde pelo período de quatro a trinta e um de julho,
respondendo neste período a Vice-Prefeita, Senhora Vânia Regina Pasa de
Pasa; Convite para Festa do Colono e Motorista na Comunidade São Cristovão
no distrito de Coloninha no dia vinte e cinco de julho, com início às nove horas
da manhã; Convites do CTG Pousada das Carretas para posse da nova
patronagem da entidade no dia dois de agosto nas dependências da sede social
e para prestigiar a entrega da centelha da Chama Crioula no Parque de
Exposições na cidade de Cruz Alta no dia dezesseis de agosto, às dez horas.
Solicitação do CTG Pousada das Carretas de auxílio financeiro para cobrir
despesas com transporte e alimentação para acendimento da Chama Crioula
que acontecerá em Cruz Alta nos dias quatorze, quinze e dezesseis de agosto.
Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 077/2014. Foi solicitada a leitura do Projeto de
Lei nº 077/2014, que cria cargo, integrante no quadro de cargos e funções
públicas na Lei Municipal nº 719/90, e dá outras providências e a leitura do
parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o
projeto tratava da criação do cargo de Agente do Controle Interno para poder
coordenar os trabalhos dentro da Administração visando corrigir os
apontamentos do tribunal de Contas do Estado. Como não houve mais
colocações o projeto foi encaminhado à votação após o intervalo. Foi concedido
intervalo regimental. O presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
077/2014 que aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Não
tendo inscritos na Tribuna, nada mais a tratar, o Presidente marcou a próxima
reunião ordinária para o dia vinte e oito de julho, às dezoito horas e encerrou a
reunião em nome de Deus.   




