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ATA Nº 3.977 

Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2014, às 13h20min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 8ª 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), 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), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei 
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Estava ausente o Vereador Régis Bento de Souza (PMDB). Por determinação do 
Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora 
Marilene Wagner declarou aberta a 8ª Sessão Extraordinária Autoconvocada, conforme 
Convocação Nº 005/2014, assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Comunicado: A 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação convida os senhores Vereadores 
para hoje, às 19h, participarem da inauguração das novas instalações do CRAS (Centro de 
Referência e Assistência Social). A partir desse momento o Presidente deu início aos 
trabalhos da tarde convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso, 
seguida de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento da genitora do 
Vereador Guido Mario Prass Filho, senhora Judith Prass (02/04), bem como ao falecimento 
das senhoras Fernanda da Silva (03/04) e Marta Ramos (04/04). Na sequência o Presidente 
solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos que estão em Pauta, 
acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em 
Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 071/2014 (Executivo Nº 053) Autoriza o Poder 
Executivo a destinar a quantia de até R$ 30.000,00 bem como execução de serviços e horas 
máquinas, ao CTG O FOGÃO GAÚCHO para realização da 31ª Festão Campeiro, e dá outras 
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador 
Régis de Souza. PROJETO DE LEI Nº 074/2014 (Executivo Nº 056) Autoriza o Poder Executivo 
a repassar recursos financeiros no valor de até R$ 2.000,00, para a Associação Taquarense de 
Piscicultores, CNPJ 07.135.192/0001-92. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, 
estando ausente o Vereador Régis de Souza. PROJETO DE LEI Nº 075/2014 (Executivo Nº 
057) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE MOTOCICLISTAS 
ÁGUIAS DO ASFALTO VALE DO PARANHANA – RS, para a realização da 16ª edição do 
Motoshow, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, 
estando ausente o Vereador Régis de Souza. Após a votação o Presidente Arleu solicitou que 
fosse encaminhado em nome da Casa, Requerimento de Votos de Pesar aos familiares das 
senhoras Judith Prass, Fernanda da Silva e Marta Ramos, pelo falecimento das mesmas no 
decorrer desta semana. Nesse sentido foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes os seguintes Requerimentos Verbais: Vereador Arleu Machado de Oliveira em 
nome do Legislativo Taquarense encaminha: 1º) Votos de Pesar à família Prass, pelo 
falecimento de sua genitora JUDITH CÂNDIDO PRASS, que veio a falecer no dia 02/04, 
próximo passado. O falecimento da senhora Judith não deixou enlutada apenas sua família, 
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mas sim a comunidade como um todo. A dor da perda, somente é confortada na Esperança 
em Deus e no abraço amigo. São os sinceros Votos de Pesares desta Casa Legislativa. “O 
Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a 
tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. 2º) Votos de Pesar aos familiares 
da senhora FERNANDA VIANA DA SILVA, que veio a falecer no dia 03/04, próximo passado. O 
falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. 
Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor. 
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio 
dos mares. Salmo 46.1-2.” 3º) Votos de Pesar aos familiares da senhora MARTA TÂNIA 
RAMOS, que veio a falecer no dia 04/04, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de 
encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a 
abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que 
crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” 
Nada mais havendo a tratar, às 13h35min o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada, Convocando os 
senhores Vereadores para Sessão Ordinária da próxima segunda-feira, dia 07/04, 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, após lida e 
aprovada será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 04 de abril 
de 2014..........................................................................................................Silvana Lopes. 

 


