
195ª Sessão Extraordinária 

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas 
e trinta minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em 
Sessão Extraordinária, sob a Presidência do Vereador Ademir Jank. Estavam 
presentes os demais vereadores Delmar Schanne, Marcos Antonio Pasa, 
João Odilar Nunes, Leandro Timm, Evaldir Jacob Dries, Flamir Schneider e 
vereadora Viviane Redin Mergen. O Presidente declarou aberta a reunião e 
suspendeu a mesa por até trinta minutos. Reiniciada a sessão convidou o 
vereador Leandro Timm para efetuar a leitura a bíblica. Dispensou a leitura da 
Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam cópias. 
Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quadragésima Nona foi 
aprovada por unanimidade. Foi solicitada a leitura do oficio do Executivo 
solicitando a convocação de Sessão Extraordinária para apreciação do 
Projeto de Lei nº 136/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 
Suplementar no montante de cento e setenta e oito mil, setecentos e cinco 
reais e quarenta e nove centavos. Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 136/2015. 
O presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 136/2015, que autoriza O 
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no montante de cento e setenta 
e oito mil setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos e a leitura do 
parecer. Colocado em discussão a vereadora Viviane Redin Mergen, relatora 
do projeto solicitou a aprovação do projeto baseada na justificativa e ressaltou 
que o transporte terceirizado teria um custo muito elevado ao Município e que 
na próxima sessão ordinária iria encaminhar pedido ao Executivo para saber 
de valor e quilometragens efetuadas referentes a dois mil e quinze. Como não 
houve mais colocações, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
136/2015, que foi aprovado por sete votos favoráveis e nenhum contrário. Em 
seguida o Presidente convocou todos os vereadores para Sessão 
Extraordinária no dia cinco de janeiro, às treze horas e trinta minutos para 
apreciação e votação do projeto nº 137/2015, que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Arroio do Tigre para o exercício de dois mil e 
dezesseis. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Sessão 
Extraordinária em de Deus.   

  


