ATA Nº 3.938
Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 17h20min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 37ª Sessão Extraordinária Autoconvocada deste
Legislativo, sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com
a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos
Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido
Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés
Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos
(PP), 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 Nelson José Martins, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner
declarou aberta a presente Sessão, conforme Convocação nº 008/2013, acatada por todos
os Vereadores. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da tarde
convidando todos os presentes para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em
seguida solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta,
acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa para posterior apreciação e
votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 210/2013 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 2013, e dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres em conjunto sendo favoráveis ao Projeto em questão
na sua forma original. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 211/2013 DE AUTORIA DA MESA
DIRETORA - Revisa valor dos subsídios dos Vereadores, relativo ao ano base de 2013, e dá
outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres em conjunto sendo favoráveis ao Projeto em questão
na sua forma original, com voto contrário ao Parecer da Vereadora Sirlei Silveira, Presidente
da CGP. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por 13 (treze)
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Vereadora Sirlei Teresinha da Silveira, a qual
justificou dizendo que não pode ir contra seus princípios, pois antes de ser Vereadora é
Professora e durante os anos em que lecionou, mais de trinta anos, sempre se posicionou
contra as reposições dos Vereadores. Manifestaram-se os Vereadores: Nelson, Guido e
Balbino. O Vereador Valdecir de Almeida solicitou que sua manifestação constasse nesta
Ata como segue: “É favorável e entende a colocação da Vereadora Sirlei, mas há tempo
nesta Casa aconteceu um fato igual a este com o Ex-Vereador Fabiano Matte, único que
votou contra o aumento e na época solicitou que devolvesse aos cofres públicos do
Município ou para alguma entidade, mas ele não devolveu. Então sugeriu a Vereadora Sirlei
que já deixe o número de alguma conta ou que seja descontado em folha”. Após a votação
o Presidente comunicou aos Vereadores que poderá estar convocando uma Sessão
Extraordinária ainda nesta semana, caso venha do Executivo o projeto dos subsídios dos
servidores municipais. Nada mais havendo a tratar, às 17h35min o Presidente declarou
encerrada a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada, lembrando que a próxima
Sessão Ordinária ocorrerá no dia 29/10, terça-feira, às 18h, tendo em vista que dia 28/10,
segunda-feira será feriado alusivo ao Dia do Funcionário Público. 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, 22 de outubro de 2013...................................Silvana Lopes.

ATA Nº 3.938, 22 DE OUTUBRO DE 2013

Página 1 de 1

