ATA Nº 3.916
Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2013, às 14h10min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara, realizou-se a 30ª 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). 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 o Presidente convidou os Vereadores para realizarem a entrega do
cheque referente ao repasse de auxílio financeiro destinado aos programas de apoio a
Segurança (conserto da viatura da Patrulha Rural), conforme a Lei Municipal Nº
5.274/2013, o referido cheque foi recebido pelo Presidente do CONSEPRO, Senhor
Luiz Weber. Depois disso foi solicitada a leitura da matéria pertinente a esta Sessão no
que segue: Publicidade: Resolução Administrativa Nº 001, de 26 de julho de 2013 de
autoria da Mesa Diretora: Autoriza o Poder Legislativo, a transferir dotações
orçamentárias para suplementação por redução de créditos, no valor de R$ 55.000,00
(cinquenta mil reais). A referida Resolução foi lida na íntegra e após aprovada por
todos os Vereadores, entrando em vigor na data de sua publicação. Na sequência o
Presidente colocou em deliberação do Plenário as Atas Nºs 3.910 a 3.915 e as mesmas
foram aprovadas por unanimidades dos Vereadores. A seguir o Presidente solicitou
que os membros da Comissão Especial de Trânsito, criada através da Portaria nº
054/2013, se agilizem para tratar deste assunto, dando prioridade a troca de sinaleira
na ERS 115, trecho urbano, onde está colocada na sequência da outra, causando
transtorno e vários acidentes. Também verificar os problemas que ocorrem nas outras
rodovias que cortam a cidade (020 e 239). Manifestaram-se sobre este assunto os
seguintes Vereadores: Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Roberto Timóteo, Sirlei
Silveira, Adalberto Lemos e Sandra Schaeffer. Da mesma forma o Presidente também
solicitou que a Comissão Temporária de Saúde desta Casa veja da denúncia do ExVereador Paulo Mello referente à omissão de socorro por parte do Hospital Bom Jesus
de Taquara, quanto à falta de Neurologista, no qual já foi feita uma Ata registrando o
fato. Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a presente Sessão,
Convocando uma Sessão Extraordinária, para logo após, solicitada pelo Executivo
Municipal, através do Ofício nº 540/2013. 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, 26 de julho de 2013......................................................................Silvana Lopes.

