1370ª Sessão Ordinária
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às
dezoito horas e seis 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 Leandro Timm 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 Nona foi aprovada por unanimidade. Em
seguida foi solicitada a leitura das correspondências recebidas. Foi lido:
Convite da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para abertura oficial da
Programação da Semana da Pátria deste ano conforme folder anexo; Convite
da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Arroio do Tigre para Festa
da Galinha Recheada e Churrasco no dia quatro de setembro nas
dependências da Comunidade. Ordem do Dia. Como não constava nada na
ordem do dia, o Presidente concedeu intervalo regimental. Reiniciada a Sessão
o presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para ocupar a
Tribuna. “Inicialmente eu quero cumprimentar ao Senhor Presidente e demais
colegas desta Casa, funcionários e pessoas que nos assistem. Primeiro lugar
eu ocupo esta Tribuna para parabenizar o setor responsável pelo trânsito em
nosso município por ter feito um trabalha tão bem feito nesta semana que
passou, através das pessoas que lá atuam naquele setor que era uma grande
reivindicação de muitos munícipes, lojistas, comerciantes de nosso município
pela colocação das faixas elevadas. Por outro lado peço ao mesmo setor que
providencie, que imediatamente a colocação de placas e pintura e demais
demarcações necessárias, aonde que se encontram estas faixas elevadas.
Também por outro lado me causa estranheza algumas pessoas se mostrarem
contrárias a colocação destas faixas elevadas em nosso município, uma vez
que era uma reivindicação de nossa comunidade e que muito nos beneficiará,
por que estás faixas foram colocadas em lugares estratégicos, como em frente
ao Hospital, locais onde os carros ultrapassam um pouco o limite de velocidade
que se deve observar na via, na frente de creches, várias foram colocadas em
lugares estratégicos, e como eu disse me causa estranheza que algumas
pessoas venham se magoar com isso, se magoar com isso, por que isso é fato
lamentável que tem contra estas melhorias na nossa comunidade. Cabe saber
se estas pessoas estão do lado ou contra as necessidades da nossa
comunidade. Meu muito obrigado”. Não havendo mais nada a tratar, o
Presidente marcou a próxima reunião ordinária para o dia cinco de setembro,
às dezoito horas e encerrou a reunião.

