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ATA Nº 4.039 

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 14h23min no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 2ª 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), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), 
Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Telmo Vieira (PTB) e 
Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Estava ausente a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da 
Silveira (PTB). De imediato o Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch declarou 
aberta a presente Sessão Extraordinária, solicitada pelo Executivo através dos Ofícios Nº 020 e 
021/2015 e convocada por esta Presidência, através da Convocação Nº 001, de 21 de janeiro de 
2015, solicitando que a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner procedesse na leitura dos 
Projetos de Leis em pauta, acompanhados dos Pareceres da Comissão Representativa, para 
posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 001/2015 (Executivo Nº 
002) Altera a Lei Municipal nº 5.627/2014, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno do 
Município de Taquara para a Empresa PAULO VOLMAR MAIER DE VARGAS MÓVEIS ME, e dá outras 
providências. A Comissão Representativa apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 
original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, inclusive somando 
o voto do Presidente, o qual justificou reportando-se ao artigo 19 da Lei Orgânica de nosso 
Município, no que segue: ART. 19 – A Câmara Municipal funciona com a presença, no mínimo, da 
maioria absoluta de seus membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos 
presentes, salvo os casos previstos nesta Lei orgânica e no Regimento Interno. § 1º - Quando se 
tratar de votação do orçamento, de empréstimos, auxílio à empresa, concessão de privilégios e 
matéria que verse interesse particular, além de outros referidos por esta lei e pelo Regimento 
Interno, o número mínimo prescrito é de dois terços de seus membros, e as deliberações são 
tomadas pelo voto de maioria absoluta dos Vereadores. § 2º - O Presidente da Câmara vota 
somente quando houver empate, quando a matéria exigir voto favorável de dois terços ou maioria 
absoluta dos membros da Câmara. Ausente a Vereadora Sirlei Silveira. PROJETO DE LEI Nº 
002/2015 (Executivo Nº 003) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à empresa 
MARCOS DA SILVA BORBA, CNPJ nº 16.504.817/0001-74. A Comissão Representativa apresentou 
Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores presentes, inclusive somando o voto do Presidente, o qual justificou reportando-se ao 
artigo 19 da Lei Orgânica de nosso Município, no que segue: ART. 19 – A Câmara Municipal 
funciona com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros, e as deliberações são 
tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nesta Lei orgânica e no 
Regimento Interno. § 1º - Quando se tratar de votação do orçamento, de empréstimos, auxílio à 
empresa, concessão de privilégios e matéria que verse interesse particular, além de outros 
referidos por esta lei e pelo Regimento Interno, o número mínimo prescrito é de dois terços de 
seus membros, e as deliberações são tomadas pelo voto de maioria absoluta dos Vereadores. § 2º - 
O Presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir voto 
favorável de dois terços ou maioria absoluta dos membros da Câmara. Ausente a Vereadora Sirlei 
Silveira. PROJETO DE LEI Nº 003/2015 (Executivo Nº 005) Autoriza o Poder Executivo a repassar 
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recursos financeiros para o CONSEPRO – CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE 
TAQUARA, e, dá outras providências. A Comissão Representativa apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores 
presentes, inclusive somando o voto do Presidente, o qual justificou reportando-se ao artigo 19 da 
Lei Orgânica de nosso Município, no que segue: ART. 19 – A Câmara Municipal funciona com a 
presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros, e as deliberações são tomadas por 
maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nesta Lei orgânica e no Regimento Interno. 
§ 1º - Quando se tratar de votação do orçamento, de empréstimos, auxílio à empresa, concessão 
de privilégios e matéria que verse interesse particular, além de outros referidos por esta lei e pelo 
Regimento Interno, o número mínimo prescrito é de dois terços de seus membros, e as 
deliberações são tomadas pelo voto de maioria absoluta dos Vereadores. § 2º - O Presidente da 
Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir voto favorável de dois 
terços ou maioria absoluta dos membros da Câmara. Ausente a Vereadora Sirlei Silveira. Sobre a 
matéria manifestou-se o Vereador Régis de Souza e o mesmo solicitou que sua justificativa 
constasse nesta Ata como segue: “Senhor Presidente deve ter constado nos autos do projeto do 
Executivo e só quero deixar registrado aqui e certamente pode ser pedida uma informação na 
primeira Sessão Ordinária e vou fazer isso, que diz que pelo período de 12 (doze) meses 
retroativamente ao mês de agosto de 2014, então são valores que não foram repassados ou não 
foram compensados para a questão do CONSEPRO do ano de 2014. Vou pedir informação ao 
CONSEPRO, mas gostaria de deixar esse registro, pois quero saber qual o motivo, o porquê 2014, 
quem sabe a Lei estava até lá e daí posso entender essa questão administrativa, mas irei 
encaminhar pedido de informação. Obrigado.” PROJETO DE LEI Nº 004/2015 (Executivo Nº 006) 
Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso Definitiva de Bem Imóvel com a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Taquara, e dá outras providências. A Comissão 
Representativa apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, inclusive somando o voto do Presidente, o 
qual justificou reportando-se ao artigo 19 da Lei Orgânica de nosso Município, no que segue: ART. 
19 – A Câmara Municipal funciona com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus 
membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo os casos 
previstos nesta Lei orgânica e no Regimento Interno. § 1º - Quando se tratar de votação do 
orçamento, de empréstimos, auxílio à empresa, concessão de privilégios e matéria que verse 
interesse particular, além de outros referidos por esta lei e pelo Regimento Interno, o número 
mínimo prescrito é de dois terços de seus membros, e as deliberações são tomadas pelo voto de 
maioria absoluta dos Vereadores. § 2º - O Presidente da Câmara vota somente quando houver 
empate, quando a matéria exigir voto favorável de dois terços ou maioria absoluta dos membros 
da Câmara. Ausente a Vereadora Sirlei Silveira. Nada mais havendo a tratar, às 14h33min o 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária, 
solicitando que os senhores Vereadores mantenham seus telefones celulares ligados, caso haja 
necessidade de convocação de Sessões, lembrando que a primeira Sessão Ordinária será realizada 
no dia 02 de fevereiro do corrente ano, às 18h no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana 
Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue 
assinada por mim, e achada conforme será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala 
de Sessões, 22 de janeiro de 2015...................................................................................Silvana Lopes. 

 


