ATA Nº 4.158
Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 18h15min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 33ª 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 e aos demais presentes. 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 convidando a
todos 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. Ofício D.L. 523, de 13 de setembro 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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data de hoje, conforme recibo de
transferência. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 539/2016, em complementação ao Ofício Gab.
nº 460/2016 – informando que após buscas realizadas nos arquivos da Prefeitura Municipal de
Taquara foi verificado que as numerações das Leis Municipais nº 1182/88, 1301/89 e 2066/96,
não foram utilizadas. Nº 556/2016, encaminha relatório do atendimento a Lei Federal nº
9.452/97, referente ao mês de julho de 2016, para ser afixado no mural desta Casa Legislativa.
Nº 562/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.886, sancionada em 17 de agosto de 2016 e
5.887 e 5.888, sancionadas em 25 de agosto de 2016. Nº 571/2016, encaminha Lei Municipal
nº 5.877, sancionada em 06 de julho de 2016, informando ainda, que a referida Lei foi
encaminhada para assinatura do Diretor Administrativo da CORSAN, retornando ao
Município na data de hoje (02/09/2016), conforme Ofício nº 031/2016. Publicidade de
Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 087/2016 (Executivo Nº 064) Dispõe sobre o Sistema
de Cultura de Taquara, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações
entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 088/2016 (Executivo Nº 065) Autoriza o Poder Executivo contratar
emergencialmente servidor Fonoaudiólogo para atuação na Secretaria de Saúde. PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2016 – VEREADORES: LUIZ CARLOS BALBINO
DE OLIVEIRA, ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA e LAURI FILLMANN: A Comissão
Especial da Câmara Municipal de Taquara/RS, criada com a finalidade de cumprir o inciso V
do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 165, caput do Regimento Interno desta
Casa, EXPEDE o presente Decreto Legislativo, com base no Processo nº TCE/RS 569602.00/12-1. “Conforme Artigo 165, § 1º continua a disposição dos senhores Vereadores o
parecer prévio do TCE com cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2016, da Comissão
Especial, dado publicidade anteriormente.” PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2016 MESA DIRETORA: Determina a criação de “link” específico, no site da Câmara de
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Vereadores de Taquara/RS, quando necessário, e dá outras providências. Correspondência
recebida: Convite do SESC para evento de prestação de contas dos 10 anos do Programa Sesc
Maturidade Ativa, de Taquara, cuja a missão é promover a qualidade de vida e dar um novo
significado para o envelhecimento. O evento será realizado no próximo dia 22/09, às 15 horas
no Clube Comercial de Taquara. Convite da EMEI Domênica, para a Noite Farroupilha que
ocorrerá dia 16/09, a partir das 18h30min. Após o Presidente com a concordância dos demais
Vereadores colocou em bloco a votação da matéria adiante e a mesma foi APROVADA por
unanimidade. Indicações: Nº 300 e 301/2016. A seguir o Presidente lembrou a todos que na
próxima semana, dia 20/09 (terça-feira) teremos o Feriado alusivo a Proclamação da
República, sendo que a Sessão Ordinária deste dia foi transferida para o dia 21/09 (quartafeira), tendo expediente normal nesta Casa no dia 19/09 (segunda-feira). Nesse momento o
Vereador Valdecir de Almeida perguntou ao Presidente da possibilidade do horário do início
da próxima Sessão Ordinária ser às 19 horas, tendo em vista compromissos já assumidos. O
Presidente colocou o referido pedido em deliberação do Plenário e o mesmo foi acatado por
unanimidade. Não havendo inscrição para o uso da Palavra em Expediente, às 18h30min o
Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 21 de
setembro de 2016 (quarta-feira), às 19 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, 13 de setembro de 2016.
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