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ATA Nº 4.008 

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 29ª Sessão Ordinária 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), Adalberto dos Santos Lemos 
(PDT), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 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), Sandra Beatriz 
Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir 
Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a 
presente Sessão, desejando boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões 
Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 
18h, no qual convidou a todos para participar. A partir deste instante o Presidente deu 
início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que 
convidou o Pastor José Eloir da Rosa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de nossa 
cidade, para deixar uma mensagem de abertura desta Sessão. Na sequência o Vereador 
Régis de Souza solicitou inversão de pauta, por motivos de saúde particular, deixando 
registrado seu voto favorável ao Projeto 170/2014, o qual será apreciado em Sessão 
Extraordinária desta noite. O Presidente acatou a referida solicitação e requereu que a 
Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até 
o presente momento, bem como a Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIO DO SENHOR 
PREFEITO: Nº 443/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.546 a 5.549, sancionadas em 31 
de julho de 2014. Nº 450/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.550 a 5.556, sancionadas 
em 06 de agosto de 2014. Nº 451/2014, em atenção ao Requerimento Verbal da Sessão 
Ordinária de 30.06.2014, contido no Ofício D.L. nº 523/2014, do Vereador Nelson Martins. 
OFÍCIO Nº 5.557 a 5.562, sancionadas em 12 de agosto de 2014. PUBLICIDADE DOS 
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 169/2014 (Executivo Nº 139) Autoriza o 
fracionamento de terreno urbano e dá outras providencias. PROJETO DE LEI Nº 170/2014 
(Executivo Nº 141) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Liga 
das Equipes Gincaneiras de Taquara – LEGITA, CNPJ nº 14.071.594.0001/36. PROJETO DE 
LEI Nº 171/2014 (Executivo Nº 142) Autoria o Poder Executivo a destinar auxílio financeiro 
para o TRIII BALA MOTO CLUBE, para a realização da “7ª Trilha Triii Bala de Taquara – RS”. 
Comunicados: Dia 21.08.2014, às 8h30min no Plenário desta Casa ocorrerá reunião sobre 
apedrejamento dos ônibus, solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch. Dia 21.08.2014, 
às 14h, na FEPAM em Porto Alegre, será realizada a entrega da Moção nº 
035/2014,  referente ao desassoreamento do Rio da Ilha do Vereador Telmo Vieira. Dia 
25.08.2014, às 17h30min, no início da Sessão Ordinária ocorrerá a Homenagem do 
Voluntariado Destaque do Ano de, em cumprimento a Lei Municipal Nº 5487, de 29 de 
abril de 2014, que:  “Institui homenagem anual a pessoa ou grupo de pessoas que se 
destacaram no serviço voluntário do município de Taquara/RS, § 3º que diz  que a 
homenagem deverá ser prestada no início da Sessão Ordinária que ocorrer durante a 
semana do dia 28 de agosto, data instituída como Dia Nacional do Voluntariado. Dias 02 a 
04 de setembro, será realizada a Semana do Empreendedorismo nesta Casa Legislativa. 
Dias 12 a 21 de setembro ocorrerá os Festejos Farroupilha, na Sede do C.T.G O Fogão 
Gaúcho. Dia 18.09.2014, será a Sessão Solene de Homenagem a ¨Semana Farroupilha”. 
Dia 25.09.2014, às 19h, nesta Casa será realizada a Sessão Solene Desbravadores EVEREST 
– IACS, solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch. Dia 28.10.2014, às 19h ocorrerá a 
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Audiência Pública referente à Taxa de Incêndio, solicitada pelo Vereador Régis de Souza. 
REQUERIMENTOS: Nº 232/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Através deste envio Votos 
de Congratulações ao Pastor João Neri pelos mais de cinco anos de trabalhos prestados 
como Pastor frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Restauração de 
Taquara. Desejamos que Deus lhe acompanhe e continue o abençoando em sua nova 
missão na cidade de Chapecó/SC, da mesma forma desejamos boas vindas ao Pastor Jerri 
Adriani que tomou posse como Pastor substituto no último dia 07/08, na Sede da Igreja, 
situada na Rua Osvaldo de Souza, Bairro Empresa. Para meditação Salmos 119. Nº 
233/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Requer ao Presidente desta casa Legislativa, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira que agende reunião, se possível, para o dia 27 de 
agosto do corrente ano, com o Chefe do Executivo, representante da Empresa Onze, 
responsável pela coleta de lixo em nossa cidade, Sindilojas, CDL e demais Vereadores, para 
que juntos possamos dar um passo importante na questão da coleta de lixo na zona 
central da cidade, estudando a possibilidade de mudanças no horário do recolhimento. 
Também gostaríamos de nesta reunião debater com os convidados a necessidade da 
instalação de “fraldários” nos locais públicos de nosso município, como lojas, 
supermercados, rodoviária, posto de gasolina, restaurantes, entre outros, pois é notória a 
dificuldade que os pais têm quando frequentam estes locais com bebês de colo que ainda 
usam fraldas. Nº 234/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES E BANCADA DO PP: Os 
Vereadores que compõem a Bancada do PP da Câmara de Vereadores de Taquara/RS vêm 
através do presente solicitar ao departamento competente do DAER que estude a 
viabilidade com urgência de transferir uma sinaleira que se encontra instalada e 
desativada na ERS 020, km 31, faixa Taquara/Porto Alegre, para a ERS 239, km 54, faixa 
Taquara/Rolante, no cruzamento dos Bairros Santa Teresinha e Empresa de nossa cidade. 
O pedido se faz necessário e urgente devido ao fluxo intenso e rápido de veículos e 
pedestres que utilizam esta rodovia diariamente enfrentando o perigo iminente de 
acidentes, os quais ocorrem com frequência neste local. Temos certeza que a instalação 
desta sinaleira evitaria muitos problemas e transtornos aos usuários desta via. Sendo o 
que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a atenção. Nº 235/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: À Gerência da CORSAN de Taquara/RS. Ao cumprimentá-lo cordialmente 
venho por meio deste solicitar ao nobre Gerente desta Companhia que estude a 
viabilidade de realizar a extensão da rede de abastecimento de água na Rua Rainelso 
Fernando Spindler, no Bairro Petrópolis, tendo em vista que os moradores da mesma não 
são contemplados com este serviço que é de vital importância na vida de todos nós. Sendo 
o que tínhamos para o momento desde já agradeço pela atenção. Nº 236/2014 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Requer seja aprovada em Plenário, a ausência do Vereador 
Valdecir Vargas de Almeida na Sessão Ordinária do dia 25 de agosto de 2014, tendo em 
vista que o mesmo estará representando a Câmara de Vereadores de Taquara, no 
Movimento Paz Novo Hamburgo, que estará ocorrendo neste dia, às 18 horas na cidade 
de Novo Hamburgo. O referido movimento tem por tema “Apresentação da proposta de 
extinção dos regimes semiabertos e aberto no Brasil.” Nº 237/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Venho por meio deste enviar Votos de Congratulações à Escola Municipal 
de Educação Infantil Leonel de Moura Brizola pela belíssima apresentação alusiva ao Dia 
dos Pais, ocorrida no dia 14/08, próximo passado. Parabéns a todos pela organização e 
excelente recepção que proporcionaram aos convidados. “Ensina a criança no caminho em 
que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele” (Pv 22.6). Nº 238/2014 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Venho por meio deste enviar Votos de 
Congratulações à Direção, Professores e Formandos dos Cursos Técnicos em Enfermagem, 
Administração Contabilidade e Edificações, da Escola Profissional UNIPACS de Taquara, 



             Ata nº 4.008, de 18 de agosto de 2014.                                                                                                               Página 3 de 6 

 

pela belíssima solenidade de Formatura, realizada no dia 16/08, próximo passado. 
Parabéns a todos pela organização e excelente recepção que proporcionaram aos 
convidados. “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina!”. Nº 239, 240, 
241, 242, 243, 244 e 245/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao Diretor Geral do 
DAER, senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira. Ao Diretor de Operação Rodoviária do 
DAER, senhor Aldo Luis Grassi. Ao Secretário de Infraestrutura e Logística do RGS, senhor 
João Victor Domingues. Ao Diretor de Gestão e Projetos do DAER, senhor Miguel Molina. 
Ao Engenheiro de Projetos do DAER, senhor Ricardo Wuadeem. Ao Engenheiro de Projetos 
do DAER, senhor Roberto Luiz Zago. A Engenheira do DAER, senhora Carla Matzembacher. 
Venho por meio deste enviar Votos de Congratulações pelo excelente trabalho de 
confecção do Projeto de reforço realizado sobre a Ponte do Rio dos Sinos, na ERS 020 em 
nossa cidade, Projeto este que vai ser responsável pela segurança viária de todo o Vale do 
Paranhana. Sabemos que muitos não acreditavam neste trabalho, mas o compromisso e a 
seriedade que o DAER teve com a comunidade taquarense demonstram o respeito e a 
valorização que todo cidadão gaúcho merece ter. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 085/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador 
como é feita a fiscalização das vagas em faixa amarela destinadas a veículos que buscam 
atendimento nas farmácias com tempo específico de 10min. Tal pedido se faz necessário, 
pois quase nunca essas vagas estão livres para as pessoas que realmente precisam acessar 
as farmácias, o que certamente presume-se que esses espaços estão sendo utilizados 
como estacionamento comum, e pior, sem o devido pagamento por isso. INDICAÇÕES: Nº 
508/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho, que determine ao Secretário de 
Segurança e Trânsito, para que proceda a uma imediata alteração, no cruzamento das ruas 
Federação com a Marechal Floriano, alterando o posicionamento do estacionamento 
oblíquo, localizado na Marechal Floriano, ou eliminando-o, pois o mesmo, impede a visão 
do motorista, que está com seu carro posicionado na Rua Federação, tendo o mesmo, que 
avançar sobre a Marechal Floriano para ter visibilidade do trânsito desta via, onde os 
veículos tem a preferência, o que está ocasionando acidentes frequentes e, infelizmente, 
fatais. Reitero a urgência dessa alteração ou sugiro a colocação de um semáforo, neste 
cruzamento, pois, tenho assistido situações de risco, onde os motoristas, por situações já 
descritas, neste documento, alheias à sua vontade, estão colocando a sua vida e a de 
outros condutores e passageiros em constante risco. Tendo a certeza de estar 
colaborando, para que possamos ter uma cidade com um trânsito mais seguro, onde os 
riscos previsíveis possam ser eliminados, desde já agradeço e fico no aguardo de uma 
atitude resolutiva. Nº 509/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública providencie a troca de uma 
luminária na Rua 24 de Junho, próximo ao nº 2533, no Bairro Tucanos. Nº 510/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Obras viabilize a conclusão do ensaibramento na Rua 24 de Junho, a partir 
do nº 2521, até a Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro Tucanos, pois este trecho encontra-
se com muito barro e lama dificultando a passagem de todos que por ali transitam. Nº 
511/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de criar mais vagas de estacionamento 
destinadas aos idosos, pois as existentes não atendem a demanda e muitas vezes os 
usuários desses espaços se obrigam a estacionar bem distante do local desejado, 
dificultando ainda mais suas locomoções. Nº 512/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras estude a possibilidade 
de construir quebra molas e pinturas de faixas de segurança em frente à Escola Infantil 
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São João Batista do Bairro Empresa, assim que for colocado o asfalto, pois a tendência é 
que a velocidade dos veículos aumente no local. Certo que serei atendido desde já 
agradeço. Nº 513/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras realize o recapeamento dos inúmeros buracos 
encontrados ao longo da Rua Tristão Monteiro, pois o material utilizado para este fim não 
está resolvendo o problema. Nº 514/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente veja a possibilidade de 
disponibilizar uma torneira e/ou chuveiro para as pessoas da comunidade que usam o 
campo de área de esporte no Parque do Trabalhador, pois fui procurado por pessoas que 
reclamam que a água fica muito longe, dificultando o acesso dos mesmos. Nº 515/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria do Meio Ambiente implante em nosso município o Projeto UMA VIDA, UMA 
ÁRVORE. Este projeto visa plantar uma muda de árvore para cada criança que nasce na 
cidade de Taquara. Os recém-nascidos devem ser cadastrados para que o número de 
nascimentos seja contabilizado. As mudas serão plantadas em locais alternados pela 
cidade, previamente estudados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio 
Ambiente. A intenção desta iniciativa é atrair crianças e adultos para a prática de 
preservação do meio ambiente. A ação traz um laço mais forte, uma maior sensibilização, 
as crianças criam um vínculo com a natureza, aprendendo a cuidar da sua árvore desde 
cedo. Associar o nascimento de uma criança ao plantio de uma árvore é o nosso 
compromisso com a educação ambiental, pois estamos pensando no futuro e na 
preservação da natureza. A importância do projeto que tem como foco a sustentabilidade 
e a educação ambiental. Como participar: Para participar do projeto Uma Vida, Uma 
Árvore é necessário que os pais façam um cadastro da criança, em um site específico 
criado pela Prefeitura. Após a inscrição, a Prefeitura fará o contato com os pais para 
marcar a data do plantio mais próximo da residência. A muda é plantada próxima à 
residência da criança para que ela possa cuidar da árvore futuramente. Nas fotos em 
anexo, exemplos de algumas cidades que já adotaram este projeto. Nº 516/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o 
Setor de Iluminação pública viabilize a recolocação de um conjunto de luminárias 
completa no poste próximo a propriedade do Sr. Abílio Barbosa, na Localidade de Morro 
do Meio. A concessionária RGE substituiu o poste e não recolocou a luminária da 
iluminação pública. Nº 517/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com o Setor de Iluminação pública viabilize a 
substituição da lâmpada fluorescente por outro tipo de iluminação no poste próximo a 
residência do Sr. Geraldo, antigo zelador da Prefeitura, na Localidade de Tucanos. O local é 
úmido e com muitas árvores fazendo com que a lâmpada fluorescente não funcione. Nº 
518/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras viabilize o patrolamento e o ensaibramento na 
Estrada que liga a Localidade de Entrepelado a Três Pinheiros, pois existem muitos buracos 
e valos abertos pelas últimas chuvas. Nº 519/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito 
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto 
de esgoto e patrolamento na Rua Buenos Aires, no Bairro Empresa, pois a mesma 
encontra-se em péssimo estado de conservação conforme fotos em anexo. A referida rua 
é de passagens de caminhões e carros de empresas que entregam trabalho de calçado e 
do ramo de alimentos justificando assim tal pedido. Nº 520/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
proceda no conserto de um buraco que abriu na Rua Montevidéu, esquina com a Travessa 
Quito, pois está afundando o calçamento, conforme fotos em anexo. Justificativa: Há cerca 



             Ata nº 4.008, de 18 de agosto de 2014.                                                                                                               Página 5 de 6 

 

de um mês, conforme Indicação n° 392 foi feito um conserto, pois havia afundado o 
esgoto bem na esquina e o não foi aberta toda a extensão da rua, e, como ficou algum 
cano estourado a rua está cedendo oferecendo risco as pessoas e carros que por ali 
passam. Nº 521/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria competente providencie com a máxima urgência a limpeza 
de galhos e até móveis em frente à Escola CIEP, no Bairro Empresa e também estude a 
possibilidade de multar moradores que colocam lixo nas ruas e locais públicos, pois está 
causando transtorno e até problemas de saúde por causa de ratos que proliferam nestes 
locais. Seguem fotos em anexo. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do 
Hospital Bom Jesus, em atenção ao Requerimento Verbal da Sessão Ordinária de 
11/08/2014, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 659/2014. Convite 
da Escola Municipal Arlindo Martini, da localidade de Morro Negro, para a Festa da Família 
a realizar-se no próximo dia 22/08, às 19h. Convite da Prefeitura Mirim de Taquara, 
através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para a I Parada Ecológica 
que ocorrerá no dia 23/08, às 09h, na Rua Júlio de Castilhos. Diversos Telegramas do 
Ministério da Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei 9.452/97, beneficiário Fundo 
Municipal de Saúde a Programas Municipais. Diversos Comunicados do Ministério da 
Educação, de acordo com a legislação vigente, informando as liberações de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Devido à inversão de pauta nesse momento o Presidente 
deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos para votação nesta Sessão, 
acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em 
Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 165/2014 de autoria do VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Estabelece o percentual de 5% das casas e ou apartamentos 
populares construídos através do Poder Público, para fins de moradia de pessoas com 
baixa renda, sejam destinados a deficientes, idosos e obesos, devendo os mesmos estar 
localizados no pavimento térreo, ou no primeiro andar, quando a edificação não possuir 
elevador, no município de Taquara/RS, e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Guido e Telmo. PROJETO 
DE LEI Nº 166/2014  (Executivo Nº 137) Altera a redação do “caput” dos artigos 57 e 58, 
da Lei Municipal nº 720/76 – (Código Tributário do Município), alterados pela Lei 
Municipal nº 3.175/2003, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO 
por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 167/2014  (Executivo Nº 138) 
Autoriza a doação de terreno, bem como disponibilizar saibro e horas máquinas para a 
Associação dos Moradores do Bairro Campestre, e, dá outras providências. A Comissão 
Geral de Pareceres e a Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio 
Ambiente apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Guido e Eduardo. Após a 
votação com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a 
votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. 
Requerimentos: Nº 232 a 245/2014. Pedido de Informação: Nº 085/2014. Indicações: Nº 
508 a 521/2014. Atas: Nº 4.006 e 4.007. Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO 
VIEIRA: 1º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras 
viabilize o recolhimento de entulhos junto ao Loteamento Habitar Brasil, no Bairro Mundo 
Novo, pois os mesmos estão causando transtornos aos moradores. 2º - Solicita que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de 
um tele entulho, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Tia Bete, no Bairro 
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Santa Maria. Trata-se de um pedido da Direção e Professores deste educandário. 3º - 
Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras proceda no 
serviço de patrolamento e ensaibramento na localidade de Moquém, pois a mesma 
encontra-se em más condições de trafegabilidade. VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 4º - 
Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras estude a 
viabilidade de realizar um mutirão para recolhimento de galhos no Bairro Empresa. Depois 
disso o Presidente abriu uma exceção no Regimento Interno desta Casa e com a 
concordância de todos os Vereadores encerrou a presente Sessão, convocando uma 
Sessão Extraordinária Autoconvocada a seguir, para apreciação do Projeto de Lei nº 
170/2014, que trata de repasse de recursos financeiros para a Liga das Equipes 
Gincaneiras de Taquara – LEGITA, onde logo após a votação do mesmo também será 
destinado o tempo regimental de 05 (cinco) minutos do Grande Expediente aos 
Vereadores desta Casa.  Nada mais havendo a tratar, às 18h45min foi encerrada a 
presente Sessão Ordinária. 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 aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 
18 de agosto de 2014.........................................................................................Silvana Lopes. 

 


