ATA Nº 3.910
Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2013, às 16h15min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 27ª 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), 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). Ausente o Vereador
Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador
Nelson José Martins, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a
presente Sessão e 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. Em seguida
solicitou que a Servidora procedesse na leitura do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002,
para 2ª votação do mesmo. Ordem do Dia: 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA Nº 002/2013, de autoria da MESA DIRETORA: Inclui o § 2º no Art. 15, da Lei
Orgânica Municipal. (Altera o período de recesso). O presente Projeto foi aprovado com Emenda
Modificativa em 1ª votação na Sessão Extraordinária Autoconvocada, do dia 03 de julho do
corrente ano e após o interstício de 10 dias estará sendo apreciado em 2ª votação nesta noite.
O Presidente colocou o Projeto em deliberação do Plenário e o mesmo foi APROVADO em 2ª
votação por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos
Balbino de Oliveira. Após a votação foi discutido a respeito do Projeto nº 130/2013, que trata do
repasse de recursos financeiros ao CONSEPRO. Discutiram sobre isso os Vereadores: Nelson
Martins, Valdecir de Almeida, Guido Mario, Arleu Machado, Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Sandra
Schaeffer, Régis de Souza, Roberto Timóteo, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann e Eduardo
Kohlrausch. Todos os Vereadores supracitados se posicionaram a favor do referido Projeto e
concluindo o assunto o Presidente, juntamente com os demais Vereadores decidiu que se o
Executivo Municipal não tiver condições de realizar tal repasse, então esta Casa, através das
suas economias, ainda neste mês de julho, estará fazendo o repasse de duzentos reais a cada
policial da Brigada Militar desta cidade, para que o Executivo através de projeto de lei efetue o
pagamento. O Presidente falou que irá procurar o Secretário Municipal da Fazenda para
apresentar o Projeto em uma semana, para dar auxílio aos policiais militares, caso o Prefeito
não encaminhe este projeto, nós estaremos fazendo um Projeto de Lei retirando 1% da Receita,
dos 7% da receita desta Casa, no qual apresentei este Projeto no ano passado abrindo mão
deste percentual em favor do município. O Presidente falou aos policiais militares presentes,
que podem sair com uma certeza desta Casa, de que se o Prefeito não mandar o projeto a esta
Casa, esta Casa irá repassar o valor de R$ 200,00 das economias que esta Casa faz,
independente do 1%, porque não se sabe quando vai vir. Neste mês nós estaremos repassando
o valor de R$ 200,00 a todos os PMS que estão aqui na companhia. Disse que se o Prefeito não
mandar o Projeto, esta Casa estará repassando o dinheiro esta semana para que ele mande o
Projeto, caso ele não tenha dinheiro. A Casa sempre apoiou estes repasses e com certeza irá
apoiar caso o Município não mandar para pagar este mês ainda, esta Casa vai fazer o repasse
para que o Executivo pague os policiais. Na sequência o Presidente colocou em deliberação do
Plenário as Atas nºs 3.902 a 3.909 e as mesmas foram Aprovadas por unanimidade dos
Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. Nada mais havendo a
tratar, às 16h43min, o Presidente encerrou a Presente Sessão, convocando uma Sessão
Extraordinária, a seguir, solicitada pelo Executivo Municipal, através do Ofício Gab. nº 540/2013,
para publicidade dos Ofícios e Projetos que chegaram a esta 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, 15 de julho de 2013......................................................................................Silvana Lopes.

