
 
CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO TIGRE 

RIO GRANDE DO SUL 

 

Rua Carlos Ensslin, 150 – Centro – Arroio do Tigre/RS 
Telefone/Fax: 51 37471441 – e-mail: contato@camararroiodotigre.com.br 

1548ª Sessão Ordinária 
 
Aos dez dias do mês de dezembro 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 Rogério Mayerhofer 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. 
Neste momento, o Presidente acusou a presença do Prefeito Municipal 
Marciano Ravanello. 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 Sétima, que foi aprovada por oito votos à zero. Em seguida, 
solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências recebidas. Foi 
lido: Ofício nº 549/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando para 
apreciação e votação os Projetos de Lei nº 077/2021 e 078/2021. Ofício nº 
544/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando para apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 076/2021. Ofício nº 158/2021 do Presidente do 
Legislativo Municipal, encaminhando para o Presidente da Comissão de 
Constituição, Legislação e Redação Final o Projeto de Lei nº 076/2021 para 
emissão de parecer. Ofício nº 159/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, 
encaminhando para o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento o Projeto de Lei nº 076/2021 para emissão de parecer. Ofício nº 
035/2021 do Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação 
Final encaminhando para o Presidente do Legislativo os Projetos de Lei nº 
075/2021 e 076/2021, acompanhados dos pareceres. Ofício nº 026/2021 do 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento encaminhando 
para o Presidente do Legislativo o Projeto de Lei nº 076/2021, acompanhado 
do parecer. Ofício nº 160/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, 
encaminhando para o Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e 
Redação Final os Projetos de Lei nº 077/2021 e 078/2021 para emissão de 
pareceres. Ofício nº 161/2021 do Presidente do Legislativo Municipal, 
encaminhando para o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento os Projetos de Lei nº 077/2021 e 078/2021 para emissão de 
pareceres. Neste momento, a Vereadora Elia Maria Mainardi Brixner solicitou 
inclusão na Ordem do Dia aos Projetos de Lei nº 077/2021 e 078/2021 tendo 
em vista a urgência das matérias. O Presidente colocou em votação o pedido 
de inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 077/2021 que foi aprovado 
por oito votos à zero. Adiante, o Presidente colocou em votação o pedido de 
inclusão na Ordem do Dia ao Projeto de Lei nº 078/2021 que foi aprovado por 
oito votos à zero. Adiante, conforme artigo 132 do Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores, o Presidente convidou o Prefeito Marciano Ravanello 
para fazer uso da Tribuna. Em seguida, o Presidente concedeu intervalo 
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regimental. Reiniciada a Sessão, na Ordem do Dia constou: Projeto de Lei nº 
075/2021 autoriza o município de Arroio do Tigre a firmar termo de colaboração 
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Arroio do 
Tigre, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 076/2021 que autoriza o 
Poder Executivo a abertura de crédito suplementar no montante R$ 330.370,00 
(trezentos e trinta mil e trezentos e setenta reais); Projeto de Lei nº 077/2021 
que concede subvenção social a Associação Beneficente Santa Rosa de Lima 
de Arroio do Tigre, conforme especifica; e Projeto de Lei nº 078/2021 que 
autoriza o Poder Executivo abrir crédito suplementar no montante de R$ 
69.101,35 (sessenta e nove mil, cento e um reais e trinta e cinco centavos). 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 075/2021. A Comissão, após analisar o Projeto de Lei 
nº 075/2021, votou pela admissibilidade da proposição em análise, tendo como 
relator o Vereador Carlos Joceli da Silva. Em seguida, o Presidente passou a 
palavra ao relator, que, com uma ampla explanação e com base na justificativa, 
solicitou aprovação dos demais Vereadores. O Vereador Auri Schneider 
também se manifestou, mostrando-se favorável à matéria. Não havendo mais 
colocações, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 075/2021 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 076/2021. As 
Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 076/2021, votaram pela 
admissibilidade da proposição em análise, tendo como relator 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. O Vereador Auri Schneider também se 
manifestou, mostrando-se favorável à matéria. Não havendo mais colocações, 
o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 076/2021 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 077/2021. As 
Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 077/2021, votaram pela 
admissibilidade da proposição em análise, tendo como relator 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. Os Vereadores Auri Schneider e Carlos 
Joceli da Silva também se manifestaram, mostrando-se favoráveis à matéria. 
Não havendo mais colocações, o Presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei nº 077/2021 que foi aprovado por oito votos à zero. Por fim, 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 078/2021. As 
Comissões, após analisarem o Projeto de Lei nº 078/2021, votaram pela 
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admissibilidade da proposição em análise, tendo como relator 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. Os Vereadores Auri Schneider 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 078/2021 que foi aprovado por oito votos à zero. Na sequência, o 
Presidente abriu o espaço das Explicações Pessoais onde não haviam 
Vereadores inscritos e não havendo mais nada a tratar, o Presidente marcou a 
próxima Sessão Ordinária para o dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e 
um, às dezoito horas, segunda-feira e encerrou essa Sessão em nome de 
Deus. 
 


