
1331ª Sessão Ordinária 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 
dezoito horas e dois minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de 
Arroio do Tigre em Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador 
Ademir Jank. Estavam presentes os demais vereadores, Flamir 
Schneider, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, 
Marcos Antonio Pasa, João Odilar Nunes, Evaldir Jacob Dries e a 
vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a reunião, o 
Presidente convidou o vereador Delmar Schanne para que efetuasse 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 Trigésima foi aprovada por 
unanimidade. Solicitou ao diretor que fizesse a leitura das 
correspondências recebidas: Foi lido convite para cerimônia de abertura 
da quarta Cavalgada da Integração dos municípios do Centro Serra que 
será realizado no dia dezenove de junho, sexta-feira no CTG Pousada 
das Carretas de Arroio do Tigre com início previsto para as vinte horas; 
Oficio da ARISE, Alcançando a Redução do Trabalho Infantil pelo 
Suporte a Educação solicitando a realização de Sessão Solene no dia 
vinte e nove de junho pela passagem do Dia Mundial pela Erradicação do 
Trabalho Infantil comemorado no dia doze de junho; Oficio do Executivo 
Municipal encaminhando para apreciação e votação os Projetos de Lei nº 
065/2015, que autoriza a contratação emergencial por excepcional 
interesse público e 066/2015, que autoriza a contratação emergencial por 
excepcional interesse público e Ofício encaminhando cópia de decisão 
lançada no processo licitatório nº 21/2015, que conclui pela não 
homologação do certame. Ordem do Dia: Indicação nº 034/2015; 
Indicação nº 035/2015. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 034/2015, 
de autoria do vereador João Odilar Nunes do Partido Progressista 
indicando para que a secretaria de obras faça a recuperação da estrada 
entre os distritos de Sítio Alto e Coloninha devido ao péssimo estado de 
conservação da mesma. Após a leitura o Presidente colocou que 
conforme Regimento Interno determinava seria encaminhada cópia ao 
Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 035/2015, de autoria do 
vereador João Odilar Nunes indicando ao Executivo Municipal que dentro 
das possibilidades seja feita a recuperação da iluminação pública nos 
distritos de Sítio Alto, Coloninha e Taboãozinho devido à concessionária 



de energia elétrica estar cobrando pelo serviço e em muitos casos não 
há iluminação ou está com defeito. Após a leitura o Presidente colocou 
que conforme Regimento Interno determina seria encaminhada cópia ao 
Executivo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o 
Presidente convidou aos presentes e lembrou aos vereadores que no dia 
vinte e nove de junho haveria Sessão Solene pela passagem do Dia 
Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil. Convocou todos os 
vereadores para Sessão Extraordinária a ser realizada no dia dezenove 
de junho, às treze horas e trinta minutos para apreciação e votação do 
Projeto sobre o Plano Municipal de Educação. Não tendo mais nada a 
tratar, o Presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia sete de 
julho, terça-feira, às dezoito horas e encerrou a reunião.    


