ATA Nº 3.922
Aos 05 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 20h47min, no Plenário da Câmara
de Vereadores de Taquara, realizou-se a 31ª 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), Valdecir Vargas de Almeida (PDT) e Telmo
Vieira (PTB). De imediato o Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins
declarou aberta a presente Sessão solicitando que a Diretora Legislativa, senhora
Marilene Wagner procedesse na leitura do Projeto de Lei nº 157/2013, acompanhado
dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior apreciação e votação em
Plenário: ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 157/2013 (Executivo Nº 132) Altera
artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.278, de 29 de julho de 2013, que autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros ao CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró
Segurança Pública de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres em conjunto, sendo
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. Manifestaram-se os Vereadores: Eduardo Kohlrausch,
Nelson Marins, Luiz Carlos Balbino e Guido Mario. O Vereador Valdecir de Almeida
solicitou que sua manifestação constasse nessa Ata como segue: - “Sou favorável e
deixo mais uma vez, quero que registre em Ata que seja pago a primeira parcela até o
dia dez de agosto próximo”. Após a votação o Presidente pediu que os Vereadores se
organizassem para a próxima semana, pois será formada uma Comissão Permanente
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme Resolução nº 001/2013,
promulgada por esta Presidência. Nesse momento o Vereador Valdecir de Almeida
perguntou ao Presidente se a Comissão de Saúde já é Permanente e o Presidente lhe
respondeu que sim. Então o Vereador Valdecir pediu que fosse estudada a
possibilidade de criar um projeto permitindo a divulgação da Comissão de Saúde
desta Casa em cartazes espalhados nos locais públicos do Município, colocando a
mesma a disposição da comunidade para denúncias e sugestões sobre o atendimento
na área da Saúde. Colaborando com a sugestão do Vereador Valdecir, o Vereador
Guido Mario ressaltou que a comunidade deveria ser informada de todas as
Comissões existentes nessa Casa e o que cada uma delas trata, para que juntos
possam se envolver na busca de solução dos problemas existentes na cidade. Antes
de finalizar os trabalhos o Presidente colocou que também será preciso o nome de
mais três Vereadores na Comissão de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação.
Nada mais havendo a tratar, às 21h o Presidente encerrou a presente Sessão
convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 12 de agosto do corrente ano, às
18h. E, para constar eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta Casa, lavrei a
presente Ata, que segue assinada por mim, e após lida e achada conforme, será
assinada pelos Vereadores do Legislativo taquarense. Sala de Sessões, 05 de agosto de
2013............................................................................................................Silvana Lopes.
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