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ATA Nº 3.927 

Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 15h no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 32ª Sessão Plenária Ordinária 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 (PDT). 
Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins a Diretora 
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão desejando 
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara 
de Vereadores de Taquara acontecem nas segundas-feiras, a partir das 18h e está 
ocorrendo excepcionalmente no dia de hoje devido a Sessão do dia 26/08 ter sido 
levantada, tendo em vista o falecimento do progenitor do Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos. A partir desse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite 
convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Após o 
Presidente colocou em deliberação do Plenário se deveria ocorrer ou não a Palavra 
em Expediente nesta Sessão. Nesse sentido os Vereadores por unanimidade 
decidiram não fazer uso do Grande Expediente, deixando o mesmo para Sessão 
Ordinária da próxima segunda-feira que ocorrerá no dia 02/09. A seguir o Presidente 
solicitou que a Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das 
matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS DO 
SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 673/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.289 a 5.295, 
sancionada em 14 de agosto de 2013. OFÍCIO Nº 685/2013, encaminha Lei Municipal 
nº 5.296 a 5.298, sancionada em 21 de agosto de 2013. OFÍCIO Nº 690/2013, em 
atenção ao requerimento de Pedido de Informação nº 094/2013, do Vereador 
Roberto Timóteo. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 168/2013 
(Executivo Nº144) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o 
CLUBE FILATÉLICO E NUNISMÁTICO DE TAQUARA. PROJETO DE LEI Nº 169/2013 
(Executivo Nº 145) Prorroga o prazo de contratação temporária dos Servidores que 
atuam no Residencial Terapêutico, prevista na Lei nº 5.055, de 15 de junho de 2012, 
alterada pela Lei nº 5.132, de 05 de dezembro de 2012, e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 170/2013 (Executivo Nº 146) Prorroga o prazo de contratação 
temporária dos Servidores que atuam na Estratégia de Saúde da Família no Bairro 
Eldorado, prevista na Lei nº 5.044, de 22 de maio de 2012, e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 171/2013 (Executivo Nº 149) Autoriza o Município de Taquara a 
repassar recursos financeiros para a Associação de Moradores do Bairro Campestre, e, 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 172/2013 (Executivo Nº147) Autoriza o 
Município de Taquara a repassar recursos financeiros, para a Associação Banda 
Marcial Clarins de Prata, CNPJ nº 12.857.285/0001-60, e, dá outras providências. 
REQUERIMENTOS: Nº 189/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Através 
deste solicito que o departamento competente da RGE verifique a rede de energia da 
Rua Santo Augusto, proximidades do nº 483, Loteamento Maciel, Bairro Medianeira, 
desta cidade, pois seguidamente ocorrem curtos com muita faísca, causando 
insegurança aos moradores do local. Certo de contar com vossa atenção, desde já 
agradeço. Nº 190/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste solicito que o 
departamento competente da RGE estude a viabilidade de realizar a troca de um 
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transformador localizado na estrada de Morro Alto em nossa cidade, pois o número 
de residências aumentou e em horários de pico ocorrem quedas de energia com 
frequência, causando transtornos aos moradores. Certo de contar com vossa atenção, 
desde já agradeço. Nº 191/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do 
presente, envio Votos de Pesar aos familiares do jovem Moisés Luiz da Silva, que de 
forma trágica teve sua vida ceifada no último dia 20 de agosto. A perda 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.” Nº 192/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Através do presente, encaminho Votos de Pesar aos familiares do senhor Jorge Pedro 
Nehme, que veio a falecer no último dia 21 de agosto aos 89 anos de idade. Senhor 
Jorge foi Prefeito da cidade de Santo Antônio da Patrulha no período de 1964 a 1969 e 
há cinco anos morava nesta cidade. O falecimento do Senhor Jorge Nehme não deixou 
enlutada apenas sua família, mas sim a comunidade como um todo, pois a perda 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 tolerar os momentos de 
dor, assim como Jesus nos diz através da mensagem encontrada em João 11: 25-26. 
“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...” Nº 193/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através deste solicito ao Diretor do Hospital Bom Jesus 
de Taquara, a planta do projeto de ampliação do espaço físico deste nosocômio, pois 
segundo informações o Governo Estadual liberou a verba de R$ 699.700,00, 
conquistada na Consulta Popular de 2011, liberados pelo Governo neste ano. Nº 
194/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através do presente, enviar 
Votos de Pesar aos familiares do senhor Pedro Adolfo Arsanb que veio a falecer no dia 
22/08/2013, 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. “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.” Os Requerimentos nº 195 e 
196/2013 foram votados e aprovados em Sessão Ordinária do dia 26/08/2013. Nº 
197/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (Vereador Moisés Rangel associou-
se a este Requerimento em Plenário): Vem através deste enviar Votos de Pesar aos 
familiares do senhor Dealmo Adalberto Adam, que veio a falecer no dia, 25/08, 
próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse 
momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Porque 
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o 
que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna” João 3:16. Nº 198/2013 VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Através do presente envio Votos de Congratulações 
e Agradecimentos ao Senhor Airton Aloísio Michels, mui digno Secretário de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul e ao Governador do Estado, Senhor Tarso 
Genro, pela destinação de três viaturas leves para a Brigada Militar do Município de 
Taquara/RS, a serem entregues no mês de dezembro do corrente ano, tendo em vista 
o Requerimento Nº 146/2013 de autoria deste Vereador, com apoio unânime dos 
Vereadores desta Casa Legislativa. Nº 199/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de Congratulações à Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus de Taquara, pelo 18º Encontro dos Círculos de Oração no Bairro 
Empresa, realizado neste final de semana com o Tema: “Buscai ao Senhor enquanto 
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se pode achar, invocai o enquanto está perto.” (Is 55.6). Parabenizo a todos nas 
pessoas da Superintendente Senhora Mírian de O. Bitencourt e das Dirigentes do 
Círculo de Oração Senhoras: Neiva Porto, Senhorinha de Oliveira, Elizete Almeida e 
Dorilde Soares. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFOMAÇÃO: Nº 107/2013 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito que seja encaminhada cópia, 
informações e explicações da prestação de contas prevista na Lei Municipal nº 5.192, 
de 04 de abril de 2013, (em anexo) em sua integralidade. INDICAÇÕES: Nº 650/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente proceda na reposição do calçamento na Rua Júlio 
Ostermann esquina com a Rua Tristão Monteiro, nº 2607, no Bairro Santa Rosa, pois 
neste local foi realizada uma obra de canalização e o calçamento não foi mais reposto. 
Nº 651/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda em melhorias numa boca de 
lobo situada na Rua Santo Augusto, em frente ao nº 483 no Loteamento Maciel no 
Bairro Medianeira. Nº 652/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito que o 
Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito inclua em suas 
ações, colocar em sentido mão única a Rua Coronel João Pinto, sentido Marechal 
Floriano para Pinheiro Machado. Nº 653/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda com urgência no recolhimento de entulhos provenientes de 
obras de reforma junto ao Posto Piazito. Nº 654/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda com urgência na mudança da boca de lobo localizada na esquina 
do Posto de Saúde Piazito,  Rua Henrique Bauermann. Tal pedido se justifica por ser 
um local usado constantemente por mães com carrinhos de bebê, que precisam 
deixar a calçada e disputar espaço com os veículos por causa de uma boca de 
lobo que ao invés de estar na rua está na calçada. Nº 655/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda no conserto do calçamento na Rua Rodolfo Dietschi, 
no Bairro Petrópolis, o qual deve ocorrer com o levantamento da rua próximo às 
calçadas, pois se um veículo estacionar o caroneiro não pode abrir a porta. Nº 
656/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência no 
serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Sarandi, Loteamento Jaeger. Nº 
657/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda na retirada de sobras de terra e 
pedras colocadas sobre a calçada, após conserto, na Rua Erna Volkart, nº 1690, no 
Bairro Recreio. Nº 658/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na reposição do 
calçamento retirado pela CORSAN, na Rua Nestor Paulo Hartmann, em frente ao Nº 
2210, no Bairro Recreio. Nº 659/2013 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal possa disponibilizar um veículo para o transporte 
de Vereadores às cidades Lajeado e Carazinho com a finalidade de buscar informações 
a respeito de como estas localidades procederam na instalação de redutores de 
velocidade (quebra molas) em ERS e BR, dentro das normas legais. Nº 660/2013 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Saúde, providencie juntamente com todas as farmácias do município, 
um cronograma de plantões que deverá ser fixado em local visível, mesmo a farmácia 
estando fechada. Este cronograma pode ser semanal, quinzenal ou mensal. O pedido 
se justifica em função de que muitas pessoas, em momento de dor ou algum tipo de 
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enfermidade, precisam ficar perambulando, muitas vezes na madrugada, pelas 
farmácias, sem saber qual está de plantão. Se este cronograma estiver fixado, na 
primeira farmácia que o cliente for já saberá qual está de plantão. Nº 661/2013 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Através desta Indicação encaminho Projeto 
Sugestão que: Dispõe sobre a gestão do sistema de limpeza urbana no município de 
Taquara. Nº 662/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente realize o reparo no asfalto na 
esquina das Ruas: Emílio Lúcio Esteves com Dr. Edmundo Saft, pois em função da água 
que escorre no local está se formando um degrau entre o asfalto e os 
paralelepípedos, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 663/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente proceda com urgência no conserto de um buraco 
causado por cano quebrado que coloca em risco residência e comércio na 
Rua Antônio Lehn, Nº 156, no Bairro Petrópolis (Empresa Nisa). Nº 664/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência na colocação de 
estrutura de ferro coberta, junto às praças e no Parque do Trabalhador para 
estacionamento de bicicletas como política de incentivo a melhoria da mobilidade 
urbana e incentivo ao uso de bicicletas. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 023/2013 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, Vereador da Bancada do PP, com apoio 
dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS, que abaixo subscrevem, 
vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo ao Senado Federal em defesa 
do movimento das APAES sobre a matéria que segue: O Plano Nacional de Educação 
(PNE) deve ir para votação, no Senado, nos próximos dias. O texto já foi aprovado pela 
Câmara Federal, entretanto, ao chegar no Senado foi alterado pelo senador José 
Pimentel (PT), do Ceará, que mudou a redação da meta 4 e prejudicou todas as 
Escolas de Educação Especial do Brasil, retirando delas benefícios do Governo Federal 
como Fundeb, merenda e transporte escolar. Se a mudança for aprovada, muitas 
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) precisariam ser fechadas e os 
alunos com idade entre 4 e 17 anos seriam incluídos na educação regular. Isso 
aconteceria a partir de 2016, mas se o texto for aprovado já neste ano não poderiam 
mais matricular alunos. Cabe salientar que no ensino regular, os alunos não teriam o 
acompanhamento necessário, nesse sentido também questionamos sobre qual o 
investimento que vai ser feito para absorver esses alunos? MOÇÃO DE APELO Nº 
024/2013 GUIDO MARIO PRASS FILHO, Vereador da Bancada do PP, com apoio dos 
demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara /RS, que abaixo subscrevem, 
vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo ao Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, para que junto as Secretarias competentes, somem esforços no 
envio de recursos financeiros para ampliação de leitos junto ao Hospital Bom Jesus de 
Taquara, devido ao fato que atualmente o número de leitos é insuficiente, perante a 
demanda de hospitalizações da região realizadas através da administradora 
Associação Educadora São Carlos – mantenedora do Hospital Mãe de Deus. A 
população da região, através da Consulta Popular, Participação Popular e Cidadã, ao 
longo dos anos, uniram esforços para a construção e instalação da UTI – Unidade de 
Tratamento Intensivo, ampliação de leitos e recursos para aquisição de diversos 
equipamentos, demonstrando assim a necessidade urgente em ter um hospital 
Regionalizado. E assim o Hospital Bom Jesus tornou-se um “Hospital Regional” que 
atende as cidades de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, 
Cambará do Sul e São Francisco de Paula, além dos casos urgentes que são 
encaminhados por médicos de outras cidades para internação. Hoje o Hospital conta 
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com 99 leitos, assim distribuído: Leitos para atendimento ao SUS: 13 leitos cirúrgicos; 
11 leitos obstétricos; 25 leitos para clinica médica; 08 leitos para Unidade de Terapia 
Intensiva - UTI (inaugurados em 10/10/2011); 07 leitos pediátricos; 15 leitos 
psiquiátricos; Leitos para pacientes particulares e de convênios (inaugurados em 
07/10/2011): 04 leitos cirúrgicos; 04 leitos obstétricos; 08 leitos para clinica médica; 
02 leitos para Unidade de Terapia Intensiva – UTI; 02 leitos pediátricos. Cabe salientar, 
que a demanda da região atendida neste Hospital desafogará os demais hospitais, 
principalmente os da capital, que são os de referência quando há uma superlotação 
aqui na cidade. Somos sabedores que o problema é geral, e que as queixas e 
necessidades são as mesmas, por isso faz-se necessário os investimentos nesta área, e 
aqui em Taquara como já explanamos, a vontade da população foi expressada - 
“queremos um Hospital Regional que realmente atenda a demanda regional”, por isso 
os recursos da Participação Popular e Cidadã foram indicados para esta área. Senhor 
Governador, agora na Participação Popular e Cidadã de 2013, mais uma vez a 
população apontou a nível regional como prioridade, elegendo como primeira 
demanda a ser executada pelo Governo do Estado, a construção e instalação da UTI 
NEONATAL, junto ao espaço físico do Hospital Bom Jesus de Taquara. Preocupados 
também com a vontade popular, e dos recursos financeiros do Estado para que esta 
construção e funcionamento da UTI NEONATAL se tornem uma realidade, pedimos 
também que sejam destinados recursos financeiros e que no orçamento para o ano 
de 2014, seja feita provisão financeira para a ampliação de leitos e a construção e 
instalação da UTI NEONATAL junto ao Hospital Bom Jesus. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofício da FEDERACOM referente à manifestação de adesão e 
apoio a Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das 
Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul. Ofício da Secretaria da Segurança Pública 
Instituto-Geral de Perícias – Departamento de Criminalística, enviando cópia do Laudo 
Pericial nº 19898/2012, referente ao incêndio ocorrido nesta Casa, no dia 24/10/2012. 
Convite da Brigada Militar, através do Policiamento Ambiental, para Solenidade de 
Formatura da Turma de Patrulheiro Ambiental Mirim 1º Semestre – 2013 a realizar-se 
no dia 29/08/2013, às 19h no Plenário desta Casa Legislativa. Convite para Audiência 
Pública que irá tratar das dificuldades nos processos de licenciamentos ambientais, 
que ocorrerá no próximo dia 28/08, no Palácio Farroupilha. Ofício da Secretaria 
Municipal de Saúde, em atenção ao Pedido de Informação nº 095/2013, do Vereador 
Roberto Timóteo. Ofício da APAE agradecendo o apoio desta Casa, junto aos trabalhos 
realizados nesta Entidade. E-mail da Câmara Municipal de Vereadores de Portão 
encaminhando para o conhecimento dos Vereadores desta Casa, as Moções de Apoio 
e Repúdio referente ao PLC 103/2012 que versa sobre o Plano Nacional da Educação 
especificamente a Meta Quatro, Estratégias 4.1, 4.3, 4.6 onde trata do computo das 
matrículas nas escolas especializadas, garantia de oferta de atendimento educacional 
especializado e garantia de oferta da educação bilíngue (LIBRAS). E-mail do Gabinete 
do Deputado Anthony Garotinho e Deputado Ronaldo Caiado acusando o 
recebimento da Moção de Apelo nº 020/2013, de autoria da Vereadora Sandra 
Schaeffer, que trata do aumento das penas previstas para crimes contra a fauna no 
Projeto do Senado nº 236/2013 da Reforma do Código Penal Brasileiro. Convites da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para: chegada do Fogo 
Simbólico que ocorreu no dia 26/08 e Horas Cívicas alusivas a Semana da Pátria de 
01/09 a 07/09/2013. Folheto da Prefeitura Municipal de Taquara sobre a 
programação da Semana da Pátria de 2013. Convite da Justiça do Trabalho de Taquara 
para a Solenidade em comemoração aos 50 anos da Justiça do Trabalho em Taquara, 
a realizar-se no próximo dia 29/08. Telegramas do Ministério da Saúde e Comunicado 
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do Ministério da Educação referente à liberação de recursos financeiros. Ofício da 
Secretaria Estadual de Segurança Pública em atenção ao Requerimento Nº 146/2013, 
de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, com apoio unânime dos Vereadores 
desta Casa. Ofício do SESC – Fecomércio/RS, em atenção ao Requerimento nº 
167/2013, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L nº 392 e 393/2013. 
Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a 
Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos 
Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em Plenário. 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 160/2013 (Executivo Nº 134) Altera artigo 10, da 
Lei Municipal nº 2.734, de 09 de maio de 2001, que Institui o Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor, cria o Programa Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e o Fundo Municipal de 
Defesa do Consumidor, alterada pela Lei Municipal nº 4.194, de 18 de março de 2009, 
e, dá outras providências. Na Comissão Geral de Pareceres foram apresentadas duas 
Emendas Modificativas e colocadas em deliberação do Plenário às mesmas foram 
APROVADAS por unanimidade dos Vereadores. Após o Projeto acompanhado das 
Emendas também foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador Arleu 
Machado. PROJETO DE LEI Nº 167/2013, de autoria do VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH – Dispõe sobre o tempo de espera ao atendimento nas 
agências dos correios do Município de Taquara/RS, e dá outras providências. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 
original acolhendo o Parecer Jurídico desta Casa. Posto em discussão, seguido de 
votação o referido Projeto foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Eduardo, Sandra, Telmo, Nelson, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino, 
Sirlei, Adalberto Soares e Guido Mario. Após a votação o Presidente da Casa, com a 
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir, 
a qual foi lida anteriormente nesta Sessão e a mesma foi APROVADA por 
unanimidade. Segue a matéria: Moções: Nº 023 e 024/2013. Requerimentos: Nº 189 
a 194/2013 e 197 a 199/2013. Pedido de Informação: Nº 107/2013. Indicações: Nº 
650 a 664/2013. Atas: Nº 3.925 e 3.926. Diante da urgência da apreciação do Projeto 
nº 172/2013 da Banda Marcial para compra de equipamentos e também do Projeto 
nº 170/2013, ambos dados publicidade anteriormente nesta Sessão, o Presidente 
Convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para logo após, para votação 
dos referidos Projetos. Nada mais havendo a tratar, às 16h, o Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 02 de setembro 
do corrente ano, às 18h no Plenário desta Casa. 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, 28 de agosto de 2013...................................Silvana Lopes. 
 
 
 
 
 
 
 

 


