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1546ª Sessão Ordinária 
 
Aos vinte e nove 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, o Presidente solicitou ao Vereador Carlos Joceli da 
Silva 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, Rogério 
Mayerhofer, 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 Quinta, que foi aprovada por oito votos à zero. Em seguida, 
solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foi 
lido: Ofício nº 535/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando para 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 072/2021. Ofício nº 032/2021 do 
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, 
encaminhando para o Presidente do Legislativo o Projeto de Lei nº 071/2021, 
acompanhado do parecer. Ofício nº 152/2021 do Presidente do Legislativo 
Municipal, encaminhando para o Presidente da Comissão de Constituição, 
Legislação e Redação Final o Projeto de Lei nº 072/2021 para emissão de 
parecer. Ofício nº 153/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, 
encaminhando para o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento o Projeto de Lei nº 072/2021 para emissão de parecer. Ofício nº 
033/2021 do Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação 
Final encaminhando para o Presidente do Legislativo o Projeto de Lei nº 
072/2021, acompanhado do parecer. Ofício nº 024/2021 do Presidente da 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento encaminhando para o 
Presidente do Legislativo o Projeto de Lei nº 072/2021, acompanhado do 
parecer. Em seguida, o Presidente concedeu intervalo regimental. Reiniciada a 
Sessão, na Ordem do Dia constou: Projeto de Lei nº 071/2021 que autoriza 
contratações temporárias, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU no município de Arroio do Tigre; e Projeto de Lei nº 072/2021 que 
dispõe sobre a remissão de juros e correção monetária para fins de ajuste 
referente aos programas estaduais de saúde de 2014 a 2018 executados pelo 
município, não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos 
exercícios financeiros, com vistas a viabilizar a celebração de termo de 
consolidação de dívida para pagamento. 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 071/2021. A 
Comissão, após analisar o Projeto de Lei nº 071/2021, 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. O relator ainda, por ocasião da Redação 
Final, solicitou para que fosse alterado no Artigo 1º do presente Projeto de Lei 
a Lei Municipal nº 718/90 para Lei Municipal nº 2954/2018, tendo em vista que 
a primeira encontra-se revogada, sendo substituída pela seguinte. Não 
havendo mais colocações, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
071/2021 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 072/2021. As 
Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 072/2021, 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. Manifestaram-se ainda os Vereadores Auri 
Schneider e Moacir Eichner. Não havendo mais colocações, o Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei nº 072/2021 que foi aprovado por sete 
votos à um, sendo o Vereador Moacir Eichner contrário à matéria. Na 
sequência, o Presidente abriu o espaço das Explicações Pessoais onde a 
Vereadora Adriana Simone Schanne Zimmer estava inscrita. Não havendo 
mais nada a tratar, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia 
seis de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, segunda-feira e 
encerrou essa Sessão em nome de Deus. 
 


