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 ATA Nº 4.154 

Aos 16 dias do mês de Agosto do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 29ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a 

Presidência do Vereador Guido Mario Prass Filho (PP), 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 (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz 

Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José 

Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - 

Secretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo 

Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, 

Vereador Guido Mario Prass Filho, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou 

aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos 

colaboradores da Imprensa e ao público presente. Para melhor andamento da Sessão pediu a todos 

que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. A partir deste instante o 

Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os 

presentes e convidando os mesmos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na 

sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da 

documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Antes disso a Diretora 

informou que as respostas das Indicações e Pedidos de Informações encaminhadas pelo 

Executivo Municipal, bem como todas as respostas dos Requerimentos estão sendo divulgadas no 

sistema “Portal de Informações do Legislativo” e ficam à disposição dos senhores Vereadores e 

de toda a comunidade. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 448/2016, encaminha Leis Municipais nº 

5.877, 5.878 e 5.879, sancionadas em 06 de julho de 2016. Ofício D.L. Nº 511, de 11 de agosto 

de 2016 – Ao Executivo Municipal: Vereador Guido Mario Prass Filho, Presidente desta Casa 

Legislativa, comunica que foi realizada transferência de recursos financeiros, referente à 

devolução do duodécimo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na data de hoje, conforme 

recibo de transferência. Publicidade de Projetos de Leis e de Moção: PROJETO DE LEI Nº 

085/2016 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Retifica o parágrafo único do Artigo 

2° da Lei Municipal N° 2.859, de 28 de dezembro de 2001. PROJETO DE LEI Nº 086/2016 – 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Retifica o parágrafo 5º no 

Artigo 3° da Lei Municipal N° 5.865, de 03 de junho de 2016. MOÇÃO DE APELO Nº 035/2016 

- VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Ao Governador do RS reiterando as 

Moções de Apelo nº 031, 032 e 033/2016 - para que seja realizado curso de formação de 

Soldados da Brigada Militar, com a finalidade de atuarem em nosso Município, tendo em vista o 

baixo número de policiais ativos em nossa cidade. Correspondência recebida: Ofício nº 

Dl.00911.03128/2016 – Ministério Público, Promotoria de Justiça de Taquara, cientificando de 

que o Inquérito Civil nº 00911.00043/2008 recebeu promoção de arquivamento, a qual será 

submetida à homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Trata-se de Inquérito 

Civil instaurado para apurar a falta de segurança na rodovia RS-115, Km zero a três, em 

Taquara/RS, a partir do encaminhamento de abaixo-assinado da população solicitando instalação 

de controlador de velocidade na rodovia, no trecho referido, no perímetro urbano de Taquara, 

bem como de documentação elaborada pela Câmara Municipal de Vereadores, dando conta dos 

problemas causados pela falta de segurança no trânsito no local (acidentes com danos e óbitos). 

Convite da Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes para a Chegada do Fogo Simbólico no dia 19/08/2016, às 16h15min, na Brigada Militar 
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de nossa cidade, bem como para a Corrida do Fogo Simbólico e Semana da Pátria no dia 

1º/09/2016, às 8h30min, na Praça Marechal Deodoro. Após a leitura da matéria, conforme 

determina a Resolução Nº 002, de 22 de março de 2016 - o Presidente deu início a Ordem do Dia, 

solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da matéria em pauta. ORDEM DO 

DIA: PROJETO DE LEI Nº 082/2016 – MESA DIRETORA: Altera a redação da Lei nº 5.149 

de 2013, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma 

original e o mesmo foi APROVADO por 10 (dez) votos favoráveis e 04 (quatro) contrários dos 

Vereadores: Nelson Martins, Régis de Souza, Adalberto Lemos e Eduardo Kohlrausch. A seguir 

o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a 

seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Requerimentos: Nº 247 a 249/2016.  Não 

havendo inscrição para o uso da Palavra em Expediente e nada mais tendo a tratar, às 18h25min o 

Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 23 de Agosto 

de 2016, às 18 horas no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, 

Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por 

mim, e, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes 

nesta Sessão. Sala de Sessões, 16 de Agosto de 2016.  

 

 


