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ATA Nº 4.022 

Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 13h45min no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 24ª Sessão Extraordinária Autoconvocada deste 
Legislativo, sob a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou 
com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Anildo Ribeiro 
Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann 
(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de 
Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), 
Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausente os Vereadores Adalberto 
dos Santos Lemos (PDT) e Moisés Cândido Rangel (PSC) por motivos de saúde pessoal, no 
qual será comprovado mediante atestado médico. Por determinação do Presidente desta 
Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner 
declarou aberta a 24ª Sessão Extraordinária Autoconvocada, na qual foi Convocada em 
Sessão Ordinária realizada no dia de ontem, 20 de outubro de 2014. A partir desse momento 
o Presidente da Casa abriu aos trabalhos da tarde convidando todos os presentes para 
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e logo após solicitou a leitura da matéria que 
deu entrada nesta Casa. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 201, de 21 
de outubro de 2014 de autoria da MESA DIRETORA - Dispõe sobre o reajuste anual das 
remunerações dos Servidores do Quadro da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara - 
RS, relativo ao ano base de 2014, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 202, de 21 de 
outubro de 2014 (Executivo Nº 171) Dispõe sobre o reajuste anual das remunerações dos 
servidores públicos municipais de Taquara, relativo ao ano base de 2013 e 2014, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 203, de 21 de outubro de 2014 de autoria da 
MESA DIRETORA - Revisa valor dos subsídios dos Vereadores, relativo ao ano base de 2014, e 
dá outras providências. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 204, de 21 de outubro de 2014 de 
autoria da MESA DIRETORA - Revisa valor dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, 
relativo ao ano base de 2014, e dá outras providências. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 205, 
de 21 de outubro de 2014 de autoria da MESA DIRETORA - Revisa valor dos subsídios dos 
Secretários, relativo ao ano base de 2014, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 206, 
de 21 de outubro de 2014 (Executivo Nº 170) Altera o Artigo 3º, da Lei Municipal 2.715, de 14 
de março de 2001, que Institui a Unidade de Referência Municipal - URM, e dá outras 
providências. Ofício do Senhor Prefeito: OFÍCIO Nº 544/2014, apresenta Mensagem 
Retificativa para alterar o artigo 1º do Projeto de Lei nº 196/2014 (Executivo Nº 167), que 
autoriza o Poder Executivo a instituir turno único no serviço público municipal, e, dá outras 
providências. Na sequência o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura do 
Projeto em pauta, acompanhado dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 
deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº  197, de 17 de outubro de 
2014, de autoria da MESA DIRETORA - Fica instituído turno único na Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, no período de 22 de outubro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, e dá outras 
providências. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Guido Mario apesentou 
Emenda Aditiva ao Projeto, acompanhado de voto favorável ao Parecer da Vereadora Sirlei 
Silveira, estando ausente no momento da reunião da Comissão o Vereador Adalberto Lemos, 
por motivos de saúde pessoal. A Emenda foi colocada em discussão e todos os Vereadores 
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presentes manifestaram-se sobre a matéria. O Vereador Régis de Souza solicitou que seu 
pronunciamento constasse nesta Ata como segue: “Além do horário a gente se dá de frente a 
uma situação e imagine nós Vereadores que temos a insegurança de trabalharmos dentro do 
Poder Executivo, imaginem o que as pessoas ali na rua tem e esperam do Poder Executivo e 
das autoridades municipais com relação a segurança nas suas casas, pois lá ficam sozinhas 
todos os dias. Se nós temos esse medo, essa insegurança, essa indisponibilidade de 
segurança no nosso local de trabalho, imagine as pessoas lá na porta das casas delas, a 
amplitude é maior quando discutimos. A minha opinião com relação se fosse na formulação 
do Projeto seria continuar como estava, pois estou a disposição 24 horas por dia Presidente, 
da sua e de qualquer pessoa. Um dos fatos os quais me levaram também e hoje por todos 
estes desentendimentos que é natural se não precisaria de um só Vereador para resolver 
todos os problemas a quais também que pedi a renúncia da Mesa Diretora, porque não posso 
concordar com certas maneiras e encaminhamentos que são tomados. Sou a favor do Projeto 
normal como estava e não vou entrar nessa discussão, pois a Mesa Diretora está aí para isso 
e o Presidente está para resolver, por isso acompanho o Projeto na forma original”. Após o 
Presidente colocou a Emenda em votação e a mesma foi REJEITADA com 07 (sete) votos 
contrários dos Vereadores: Anildo Araújo, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino, Nelson Martins, 
Régis de Souza, Telmo Vieira e Valdecir de Almeida. E, 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores: Adalberto Soares, Eduardo Kohlrausch, Guido Mario, Sandra Schaeffer e Sirlei 
Silveira. Ausente os Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel por motivos de saúde. A 
seguir o Projeto na forma original foi à votação sendo APROVADO com 07 (sete) votos 
favoráveis dos Vereadores: Anildo Araújo, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino, Nelson Martins, 
Régis de Souza, Telmo Vieira e Valdecir de Almeida. E, 05 (cinco) votos contrários dos 
Vereadores: Adalberto Soares, Eduardo Kohlrausch, Guido Mario, Sandra Schaeffer e Sirlei 
Silveira. Ausente os Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel por motivos de saúde. 
Nada mais havendo a tratar, às 15h, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada, Convocando outra para amanhã, 
dia 22/10, às 15h, para apreciação de Projetos publicados nesta tarde. E, para constar, eu 
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente 
Ata, que segue assinada por mim, e, após lida e achada conforme será assinada pelos 
Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 21 de outubro de 2014........Silvana Lopes. 

 


