1367ª Sessão Ordinária
Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 solicitou ao vereador Evaldir Jacob Dries a leitura bíblica.
Em seguida dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos
os vereadores possuíam cópias. Colocada em votação a Ata Milésima
Trecentésima Sexagésima Sexta foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada a
leitura das correspondências recebidas. Foi lido oficio do Poder Executivo
encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o Projeto de
Lei nº 063/2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de
vinte e oito mil trezentos e cinquenta reais. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº
063/2016. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 063/2016, que autoriza o
Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abrir Crédito Especial no montante de vinte e oito mil
trezentos e cinquenta reais e a leitura do parecer. Colocado em discussão o
vereador Delmar Schanne, relator do projeto disse que o valor seria resultado
da Consulta Popular dos anos de dois mil e quinze e dezesseis e serviria para
aquisição de calcário com contrapartida da Administração Municipal. Colocou
ainda que seriam beneficiados cerca de trinta e cinco produtores rurais com a
distribuição de calcário para correção do solo, visando à melhoria da produção
leiteira. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à
votação após o intervalo. Foi concedido intervalo regimental. Reiniciada a
Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto nº 063/2016, que foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo
vereadores inscritos na Tribuna e não tendo nada mais a tratar, o Presidente
marcou a próxima reunião ordinária para o dia oito de agosto, às dezoito horas
e encerrou a reunião.

