1369ª Sessão Ordinária
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e sete minutos, 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 Delmar Schanne 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 Sexagésima Oitava foi aprovada por unanimidade. Em
seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: Ofício
do Executivo Municipal encaminhando para apreciação e votação o seguinte
projeto: Projeto de Lei nº 064/2016, que autoriza o Poder Executivo abrir
Crédito Suplementar no montante de quatorze mil e oitocentos reais. Ordem do
Dia: Indicação nº 057/2016; Indicação nº 058/2016; Indicação nº 059/2016;
Indicação nº 060/2016; Pedido de Informação nº 006/2016; Projeto de Lei nº
064/2016. O presidente solicitou a leitura das Indicações nºs 057, 058, 059 e
060/2016. Foi lida a Indicação nº 057/2016 de autoria do vereador Flamir
Schneider do Partido Progressista, para que dentro das possibilidades fosse
recuperada através da Secretaria de Obras e Viação a estrada em Linha
Bernardy e a reconstrução de um bueiro localizado nas proximidades do
Campo do América em Linha Tigre. Foi lida a Indicação nº 058/2016 de autoria
do vereador Flamir Schneider do Partido Progressista solicitando dentro das
possibilidades a pintura das faixas de segurança, dos pontos de táxis e que
fossem vistoriadas e consertadas as demais placas de sinalizações de trânsito
no perímetro urbano do Município. Foi lida a Indicação nº 059/2016 também de
autoria do vereador Flamir solicitado que dentro das possibilidades seja
recuperado o aterro da ponte sobre o Arroio Tigre, em Linha Tigre devido a
transtornos que vem causando aos moradores e motoristas da localidade. Por
fim foi lida a Indicação nº 060/2016 de autoria do vereador João Odilar Nunes
do Partido Progressista propondo a colocação de uma carga de brita em frente
ao Mercado Tradição, antiga Casa Comercial Wendel, na localidade de
Coloninha. Após a leitura das Indicações, o presidente colocou que seriam
encaminhadas ao Executivo conforme determina o Regimento Interno. Foi lido
o Pedido de Informação nº 006/2016 de autoria da vereadora Viviane Redin
Mergen solicitando informação sobre qual motivo da pessoa aprovada no
concurso público de Agente Comunitário de Saúde da micro área vinte e oito
ainda não teria sido chamada, pois a área estaria sem atendimento. Colocado
em discussão a vereadora disse que o pedido estaria bem claro não

necessitando de mais esclarecimentos. Colocado o pedido em votação foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Foi lido o Projeto de Lei
nº 064/2016, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
montante de quatorze mil e oitocentos reais e a leitura do parecer. Colocado
em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator da matéria, disse que
o projeto visava à abertura de Crédito Suplementar para pagamento de
incentivo concedido a empresa Jocelaine Marta Bibiano de Oliveira Calçados ME conforme Lei já aprovada na Casa. Como não houve mais colocações, o
Presidente encaminhou o projeto à votação após o intervalo e concedeu
intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o presidente colocou em votação o
Projeto de Lei nº 064/2016 que foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Não tendo inscritos na Tribuna e nada mais a tratar, o Presidente
marcou a próxima reunião ordinária para o dia vinte e nove de agosto, às
dezoito horas e encerrou a reunião.

