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1540ª Sessão Ordinária 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 

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

Sessão Ordinária sob a Presidência do Vereador Gilberto Abel Schäfer. 

Declarada aberta a Sessão, o Presidente solicitou a Vereadora Adriana Simone 

Schanne Zimmer para efetuar a leitura bíblica. Em seguida, o Presidente 

solicitou a Secretária Adriana Simone Schanne Zimmer que fizesse a 

verificação de quórum. Estavam presentes os Vereadores: Delci Schneider, 

Auri Schneider, Moacir Eichner, Elia Maria Mainardi Brixner, Gilberto Abel 

Schäfer, Rogério Mayerhofer, Adriana Simone Schanne Zimmer e Tiago 

Fabiano Bertollo. O Vereador Carlos Joceli da Silva não esteve presente devido 

à condição médica. Em seguida, 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 número Milésima Quingentésima 

Trigésima Nona, que foi aprovada por sete votos à zero. Em seguida, solicitou 

ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foi lido: 

Ofício nº 318/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal, solicitando a devolução 

do Projeto de Lei nº 054/2021 para alterações. Ofício nº 320/2021 do Gabinete 

do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 054/2021 já retificado 

e alterado. Ofício nº 129/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, 

encaminhando para a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final o 

Projeto de Lei nº 054/2021, retificado pelo Executivo Municipal. Ofício nº 

023/2021 do Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação 

final, encaminhando para o Presidente do Legislativo o Projeto de Lei nº 

054/2021, acompanhado do parecer. Atestado Médico do Doutor Mauro 

Aureliano Gimenez Olazar informando que o Vereador Carlos Joceli da Silva irá 

se ausentar no dia 27 de setembro de 2021 por motivos médicos. Adiante, o 

Presidente concedeu intervalo regimental. Reiniciada a Sessão, na Ordem do 

Dia constou: Projeto de Lei nº 054/2021 que autoriza a redução da jornada de 

trabalho para empregados e servidores públicos municipais, que tenham como 

dependente pessoa com deficiência e dá outras providências; e Moção nº 

004/2021 de apoio para Instalação de Centro de Treinamento e Especialização 

em Combate ao Abigeato em Rio Pardo. Em seguida, o Presidente solicitou ao 

diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e parecer da Comissão de 

Constituição, Legislação e Redação Final ao Projeto de Lei nº 054/2021. A 

Comissão, após analisar o Projeto de Lei nº 054/2021, votou pela 

admissibilidade da proposição em análise, tendo como relator o Vereador 

Rogério Mayerhofer. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao relator, 

que, com uma ampla explanação e com base na justificativa, solicitou 
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aprovação dos demais Vereadores. Os Vereadores Elia Maria Mainardi Brixner 

e Tiago Fabiano Bertollo também se manifestaram, mostrando-se favoráveis à 

matéria. Não havendo mais colocações, o Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 054/2021 que foi aprovado por sete votos à zero. Neste 

momento, o Vereador Rogério Mayerhofer solicitou para que constasse em ata, 

que segue: “Senhor Presidente, como o Projeto foi aprovado então, por ocasião 

da Redação Final, requer então que conste em ata que no artigo segundo se 

faça a correta remissão. Artigo primeiro, parágrafo primeiro, inciso primeiro”. 

Em seguida, o Presidente solicitou ao Diretor para que fizesse a leitura da 

Moção nº 004/2021. Adiante, o Presidente abriu espaço para manifestações 

referentes à Moção nº 004/2021, onde o Vereador Rogério Mayerhofer se 

manifestou. Por fim, o Presidente colocou em votação a Moção nº 004/2021 

que foi aprovada por sete votos à zero. Adiante, o Presidente abriu o Espaço 

das Explicações Pessoais onde não haviam Vereadores inscritos. No espaço 

para avisos à comunidade, a Vereadora Elia Mainardi Brixner convidou para 

um momento de celebração do Dia Nacional do Idoso, que acontecerá no dia 

primeiro de outubro, na Igreja Sagrada Família, às quinze horas. Não havendo 

mais nada a tratar, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia 

quatro de outubro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, segunda-feira e 

encerrou essa Sessão em nome de Deus. 


