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ATA Nº 4.088 

Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 09h30min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 5ª Sessão Extraordinária deste Legislativo, sob a 

Presidência do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), o qual contou com a presença dos 

seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC Secretário), Nelson José Martins 

(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra 

Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Valdecir Vargas de 

Almeida (PROS Vice-Presidente). Ausente o Vereador Telmo Vieira (PTB). Por determinação 

do Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch a Diretora Legislativa, senhora 

Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Extraordinária solicitada pelo Executivo 

através do Ofício Nº 545/2015, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos 

colaboradores da Imprensa e ao público presente. A partir deste instante o Presidente deu início 

aos trabalhos da manhã saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a todos 

para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. A seguir o Presidente solicitou que a 

Diretora Legislativa procedesse na leitura da matéria pertinente a esta Sessão. OFÍCIO DO 

SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 545, de 25 de setembro de 2015 (protocolado nesta Casa 

às 11h28min deste mesmo dia): Vimos através do presente, solicitar, em Regime de Urgência, a 

apreciação do Projeto de Lei nº 078, de 24 de setembro de 2015, tendo em vista que trata-se de 

matéria indispensável à parcelamento de valores junto ao AESC – Hospital Mãe de Deus. 

Projeto de Lei nº 122/2015 (Executivo nº 078) Autoriza o parcelamento de valores junto ao 

AESC – Hospital Mãe de Deus, relativos ao déficit operacional decorrentes da manutenção do 

Hospital Bom Jesus, e dá outras providências. CONVOCAÇÃO Nº 007, de 25 de setembro de 

2015: Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara/RS, de acordo com o artigo 98 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Convoca 

os senhores Vereadores, para um conjunto de Sessões Extraordinárias solicitadas pelo Executivo 

através do “Ofício Nº 545/2015,” protocolado nesta Casa no dia de hoje (25/09), às 11h28min. 

A presente Sessão foi solicitada pelo Prefeito e convocada pelo Presidente desta Casa, de acordo 

com o artigo 17, inciso IV, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal, onde o Presidente solicitou a 

Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner, que fizesse contato telefônico com os 

Vereadores, Convocando em seu nome, para um conjunto de Sessões Extraordinárias a contar 

do dia 28 de setembro de 2015, às 9 horas, no Plenário desta Casa Legislativa, para apreciação e 

votação da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 122, de 24 de setembro de 2015 (Executivo 

Nº 078) que “Autoriza o parcelamento de valores junto ao AESC – Hospital Mãe de Deus, 

relativos ao déficit operacional decorrentes da manutenção do hospital Bom Jesus, e dá outras 

providências”. PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 122, de 24 de 

setembro de 2015 (Executivo Nº 078) Autoriza o parcelamento de valores junto ao AESC – 

Hospital Mãe de Deus, relativos ao déficit operacional decorrentes da manutenção do hospital 

Bom Jesus, e dá outras providências (Projeto lido na íntegra). Após o Presidente Eduardo fez o 

seguinte esclarecimento: Foi acelerado este processo, pois normalmente teria que ter vindo até 

quinta feira da semana passada, porque o regimento Interno da Casa prevê isso, mas diante da 

importância da matéria foi aceito fazer esta Sessão hoje pela manhã, ou seja, deixou-se o 

Regimento Interno de lado, devido à seriedade desse Projeto para o Hospital e para que a 

comunidade não seja prejudicada assim como os funcionários. Nesse sentido, seguindo o 

Regimento Interno e havendo a concordância dos senhores Vereadores, o Presidente encerrou a 
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presente Sessão Extraordinária e Convocou na sequência uma segunda Sessão Extraordinária, 

dado ao fato que a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização já emitiram os Pareceres para apreciação e votação do referido Projeto de Lei. 

Nada mais havendo a tratar, às 09h37min foi encerrada a presente Sessão. E, para constar, eu 

Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente 

Ata, que segue assinada por mim e pelos Vereadores presentes nesta Sessão, conforme 

Resolução nº 004/2015. Sala de Sessões, 28 de setembro de 2015..........................Silvana Lopes. 

 


