
193ª Sessão Extraordinária 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis 
horas, 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, Leomar Guerino Fiúza, Leandro Timm, Evaldir Jacob 

Dries, Flamir Schneider e vereadora Viviane Redin Mergen. O Presidente 
declarou aberta a reunião e convidou o vereador Delmar Schanne 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 Quarta foi aprovada por 

unanimidade. Foi solicitada a leitura do oficio do Executivo solicitando a 
convocação de Sessão extraordinária para apreciação dos Projetos de Lei nº 
099/2015, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar contratos emergenciais 

por excepcional interesse público; Projeto de Lei nº 105/2015, que autoriza a 
contratação emergencial de profissional para atender necessidades da 

Administração Municipal; Projeto de Lei nº 106/2015, que autoriza a 
contratação emergencial de profissional para atender necessidades da 
Administração Municipal; Projeto nº 107/2015, que autoriza o Poder Executivo 

a prorrogar contratos emergenciais por excepcional interesse público; Projeto 
nº 108, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar contratos emergenciais 

por excepcional interesse público; Projeto de Lei nº 109/2015, que autoriza o 
Poder Executivo a prorrogar contratos emergenciais por excepcional interesse 
público e Projeto de Lei nº 110/2015 que autoriza o Poder Executivo a 

prorrogar contratos emergenciais por excepcional interesse público. Oficio 
recebido da presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
comunicando que os Projetos de Lei nº 099/2015; nº 107/2015; nº 108/2015; 

nº 109/2015 e nº 110/2015 receberam parecer contrário da Comissão 
considerando-os inconstitucionais e Oficio também da presidência da 

Comissão solicitando encaminhamento de oficio ao Executivo solicitando o 
Impacto Orçamentário e Financeiro referentes aos projetos nº 105/2015 e nº 
106/2015 e encaminhamento ao Assessor Jurídico para parecer. Ordem do 

Dia. Não constando nada na ordem do dia e mais nada a tratar, o Presidente 
o Presidente encerrou a Sessão Extraordinária em de Deus.   

  


