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1545ª Sessão Ordinária 
 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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, conforme atestado médico do Vereador Rogério 
Mayerhofer, conforme a recusa do primeiro, segundo e terceiro suplente do 
Progressistas, o Presidente convidou a Quarta Suplente da Bancada do 
Progressistas, Senhora Fernanda Caroline Steffens para estender a mão e 
prestar juramento. Após prestar o juramento, a Presidente declarou a Senhora 
Fernanda Caroline Steffens empossada e o convidou-a para assentar-se. 
Adiante, o Presidente solicitou ao Vereador Tiago Fabiano Bertollo que fizesse 
a leitura bíblica. Adiante, 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, Fernanda Caroline Steffens, Carlos 
Joceli da Silva, Adriana Simone Schanne Zimmer e Tiago Fabiano Bertollo. 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 Quadragésima Quarta, que 
foi aprovada por oito votos à zero. Adiante, o Presidente dispensou a leitura da 
Ata da Sessão Solene Centésima Vigésima Segunda, pois todos os 
Vereadores possuíam cópias. Colocou em votação a Ata da Sessão Solene 
número Centésima Vigésima Segunda, que foi aprovada por oito votos à zero. 
Em seguida, solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências 
recebidas. Foi lido: Ofício sem número do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Arroio do Tigre convidando o Presidente para a Assembleia Geral Ordinária 
de Previsão Orçamentária do exercício de 2022, que acontecerá no dia 26 de 
novembro do corrente ano, às 10 horas, nas dependências do Clube 25 de 
Julho, convite este, extenso a todos os Vereadores. Convite da Secretaria 
Municipal da Administração para reunião de trabalho referente ao Evento 
Fetag/RS em Conexão, que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro do 
corrente ano, às 19 horas no Clube 25 de Julho. Ofício nº 021/2021 da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Konrad convidando 
para participar do 8º Jantar da Família, a realizar-se no dia 03 de dezembro de 
2021, com início às 19 horas e 30 minutos no Salão Comunitário de Linha 
Rocinha. Ofício nº 496/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal convidando os 
parlamentares para participarem da palestra: avanços e desafios para 
propriedades e agroindústrias familiares, que acontecerá no dia 30 de 
novembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos no Clube 25 de Julho. Atestado 
Médico do Vereador Rogério Mayerhofer, atestando que o mesmo deve ficar 
afastado das atividades laborais pelo período de 06 dias, a contar de 18 de 
novembro de 2021. Convocação da Quarta Suplente da Bancada do 
Progressistas, Senhora Fernanda Caroline Steffens, por seis dias, a contar do 
dia 18 de novembro de 2021, motivado pelo afastamento do Vereador Titular 
Rogério Mayerhofer por motivos médicos. Ofício nº 477/2021 do Gabinete do 
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Prefeito Municipal encaminhando para apreciação e votação os Projetos de Lei 
nº 066/2021, 067/2021 e 068/2021. Ofício nº 149/2021 do Presidente do 
Legislativo Municipal, encaminhando para o Presidente da Comissão de 
Constituição, Legislação e Redação Final os Projetos de Lei nº 066/2021, 
067/2021 e 068/2021 para confecção de pareceres. Ofício nº 150/2021 do 
Presidente do Legislativo Municipal, encaminhando para o Presidente da 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento os Projetos de Lei nº 
066/2021, 067/2021 e 068/2021 para confecção de pareceres. Ofício nº 
030/2021 do Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação 
Final, encaminhando ao Presidente do Legislativo os Projetos de Lei nº 
059/2021, 066/2021, 067/2021 e 068/2021, acompanhados dos pareceres. 
Ofício nº 022/2021 do Presidente da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento, encaminhando ao Presidente do Legislativo os Projetos de Lei nº 
059/2021, 066/2021, 067/2021, 068/2021 e acompanhados dos pareceres. 
Ofício nº 481/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal encaminhando para 
apreciação e votação os Projetos de Lei nº 069/2021, 070/2021 e 071/2021. 
Adiante, o Vereador Auri Schneider, considerando a urgência de apreciação, 
solicitou inclusão na Ordem do Dia os Projetos de Lei nº 069/2021 e 070/2021. 
Adiante, o Presidente colocou em votação a solicitação de inclusão na Ordem 
do Dia ao Projeto de Lei nº 069/2021 que foi aprovada por oito votos à zero e, 
na sequência, colocou em votação a inclusão na Ordem do Dia da presente 
Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 070/2021 que foi aprovada por oito votos 
à zero. Em seguida, encaminhou os Projetos de Lei nº 069/2021 e 070/2021 
para as Comissões para emissão de pareceres e concedeu intervalo 
regimental. Reiniciada a Sessão, o Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 
071/2021 para as comissões e na Ordem do Dia constou: Projeto de Lei nº 
059/2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
Financeiro de 2022; Projeto de Lei nº 066/2021 que autoriza o Poder Executivo 
a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abrir crédito 
especial no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Projeto de Lei nº 
067/2021 que Autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e abrir crédito especial no montante de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); Projeto de Lei nº 068/2021 que 
autoriza o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e abrir crédito especial no montante de R$ 55.000,00 (cinquenta 
e cinco mil reais); Projeto de Lei nº 069/2021 que autoriza o Poder Executivo a 
abertura de crédito suplementar no montante de R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais) e Projeto de Lei nº 070/2021 que autoriza o Poder Executivo a incluir 
na Lei Orçamentária Anual e abrir crédito especial no montante de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). 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 e parecer da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 059/2021. As Comissões, após 
analisarem o Projeto de Lei nº 059/2021, votaram pela admissibilidade da 
proposição em análise, tendo como relator o Vereador Auri Schneider. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra ao relator, que, com uma ampla 
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explanação e com base na justificativa, solicitou aprovação dos demais 
Vereadores. Não havendo mais colocações, o Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei nº 059/2021 que foi aprovado por oito votos à zero. Adiante, o 
Presidente solicitou ao diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e 
parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final e parecer 
da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 
066/2021. As Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 066/2021, 
votaram pela admissibilidade da proposição em análise, tendo como relatora a 
Vereadora Elia Maria Mainardi Brixner. Em seguida, o Presidente passou a 
palavra à relatora, que, com uma ampla explanação e com base na justificativa, 
solicitou aprovação dos demais Vereadores. Não havendo mais colocações, o 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 066/2021 que foi aprovado 
por oito votos à zero. Dando sequência, o Presidente solicitou ao diretor para 
fazer a leitura da ementa, da justificativa e parecer da Comissão de 
Constituição, Legislação e Redação Final e parecer da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 067/2021. As Comissões, após 
analisarem o Projeto de Lei nº 067/2021, votaram pela admissibilidade da 
proposição em análise, tendo como relator o Vereador Tiago Fabiano Bertollo. 
Em seguida, o Presidente passou a palavra ao relator, que, com uma ampla 
explanação e com base na justificativa, solicitou aprovação dos demais 
Vereadores. Não havendo mais colocações, o Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei nº 067/2021 que foi aprovado por oito votos à zero. 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 e parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao Projeto 
de Lei nº 068/2021. As Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 
068/2021, votaram pela admissibilidade da proposição em análise, tendo como 
relatora a Vereadora Elia Maria Mainardi Brixner. Em seguida, o Presidente 
passou a palavra à relatora, que, com uma ampla explanação e com base na 
justificativa, solicitou aprovação dos demais Vereadores. Não havendo mais 
colocações, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 068/2021 que 
foi aprovado por oito votos à zero. Dando continuidade à Sessão, o Presidente 
solicitou ao diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e parecer da 
Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final e parecer da Comissão 
de Economia, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 069/2021. As 
Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 069/2021, votaram pela 
admissibilidade da proposição em análise, tendo como relator o Vereador Auri 
Schneider. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao relator, que, com 
uma ampla explanação e com base na justificativa, solicitou aprovação dos 
demais Vereadores. Não havendo mais colocações, o Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei nº 069/2021 que foi aprovado por oito votos à zero. 
Adiante, o Presidente solicitou ao diretor para fazer a leitura da ementa, da 
justificativa e parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação 
Final e parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao Projeto 
de Lei nº 070/2021. As Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 
070/2021, votaram pela admissibilidade da proposição em análise, tendo como 
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relator o Vereador Auri Schneider. Em seguida, o Presidente passou a palavra 
ao relator, que, com uma ampla explanação e com base na justificativa, 
solicitou aprovação dos demais Vereadores. Não havendo mais colocações, o 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 070/2021 que foi aprovado 
por oito votos à zero. Na sequência, o Presidente abriu o espaço da 
Explicações Pessoais onde a Vereadora Fernanda Caroline Steffens estava 
inscrita. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente marcou a próxima 
Sessão Ordinária para o dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um, 
às dezoito horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de Deus. 
 

 


