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211ª Sessão Extraordinária 

Ao oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 

horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão 

Extraordinária sob a Presidência do Vereador Gilberto Abel Schäfer. Declarada 

aberta a Sessão, o Presidente solicitou a Secretária Adriana Simone Schanne 

Zimmer para fazer a verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores: 

Auri Schneider, Moacir Eichner, Delci Schneider, Carlos Joceli da Silva, Elia 

Maria Mainardi Brixner, Rogério Mayerhofer, Gilberto Abel Schäfer, Adriana 

Simone Schanne Zimmer e Tiago Fabiano Bertollo. Após, o Presidente 

dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os 

vereadores possuíam cópias. Colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária 

Milésima Quingentésima Quadragésima Primeira que foi aprovada por oito 

votos à zero. Em seguida, solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das 

correspondências recebidas. Foi lido: Ofício nº 347/2021 do Gabinete do 

Prefeito Municipal, encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei 

nº 060/2021 em regime de urgência e solicitando uma Sessão Extraordinária 

para apreciação do mesmo. Ofício nº 349/2021 do Gabinete do Prefeito 

Municipal, encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei nº 

061/2021 em regime de urgência e solicitando uma Sessão Extraordinária para 

apreciação do mesmo. Ofício nº 136/2021 do Presidente do Legislativo 

Municipal, encaminhando ao Presidente da Comissão de Constituição, 

Legislação e Redação Final, para confecção de parecer ao Projeto de Lei nº 

060/2021. Ofício nº 137/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, 

encaminhando ao Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e 

Redação Final, para confecção de parecer ao Projeto de Lei nº 061/2021.  

Ofício nº 138/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, encaminhando ao 

Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, para confecção 

de parecer ao Projeto de Lei nº 061/2021. Ofício nº 139/2021 do Presidente do 

Legislativo Municipal, convocando os vereadores para Sessão Extraordinária nº 

211, para apreciação e votação dos Projetos de Lei nº 060/2021 e 061/2021. 

Ofício nº 026/2021 do Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e 

Redação Final encaminhando pareceres aos Projetos de Lei nº 060/2021 e 

061/2021, estando aptos à apreciação em plenário. Ofício nº 020/2021 do 

Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento encaminhando 

parecer ao Projeto de Lei nº 061/2021 estando apto à apreciação em plenário. 

Na Ordem do Dia estavam: Projeto de Lei nº 060/2021 que autoriza a 

contratação emergencial de profissionais para atender necessidades da 

Administração Municipal e Projeto de Lei nº 061/2021 que autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 2.323.690,00 (dois 
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milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa reais). Em seguida, o 

Presidente solicitou ao Diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e 

o Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao Projeto 

de Lei nº 060/2021. A Comissão, após analisar o Projeto de Lei, emitiu parecer 

favorável tendo como relator o Vereador Rogério Mayerhofer. O Presidente 

colocou o referido projeto em discussão e passou a palavra ao relator que, com 

base na justificativa, solicitou aprovação dos demais vereadores. Não havendo 

mais colocações o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 060/2021 em votação 

que foi aprovado por oito votos à zero. Adiante, o Presidente solicitou ao 

Diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e o Parecer da Comissão 

de Constituição, Legislação e Redação Final e parecer da Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 061/2021. As 

Comissões, após analisarem o Projeto de Lei, emitiram parecer favorável tendo 

como relator a vereadora Elia Maria Mainardi Brixner. O Presidente colocou o 

referido projeto em discussão e passou a palavra à relatora que, com uma 

ampla explanação e com base na justificativa, solicitou aprovação dos demais 

vereadores. Os Vereadores Tiago Fabiano Bertollo, Auri Schneider e Rogério 

Mayerhofer também se manifestaram sobre a referida matéria. Não havendo 

mais colocações o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 061/2021 em votação 

que foi aprovado por oito votos à zero. Não havendo mais nada a tratar, o 

Presidente encerrou a presente Sessão em nome de Deus. 

 


