ATA Nº 4.159
Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 34ª 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 – Vicepresidente), 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. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 089/2016 - MESA DIRETORA:
Prorroga a vigência da Lei 5.105 de 06 de outubro de 2.012, e dá outras providências. PROJETO DE
LEI Nº 090/2016 - MESA DIRETORA: Fixa os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito do Município
de Taquara e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 091/2016 - MESA DIRETORA: Fixa os
subsídios dos Secretários Municipais de Taquara e dá outras providências. Ofício D.L. 525, de 21
de setembro de 2016 – Ao Executivo Municipal: Vereador Guido Mario Prass Filho, Presidente
desta Casa Legislativa, comunica que conforme contato verbal com o servidor do Poder Executivo,
Senhor André Luis Vaz da Silva, no dia de hoje, será realizada Audiência Pública, que tratará da
Prestação de Contas relativo ao 2º Quadrimestre de 2016 do Poder Legislativo em conjunto com o
Executivo, que demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, de acordo
com a Lei de Responsabilidade Fiscal Nº 101/2000 em seu Artigo 9º, parágrafo 4º, bem como o
Artigo 21, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. A referida Audiência Pública foi agendada
para o dia 27 do corrente mês, às 16h30min no Plenário desta Casa. Declaração de Publicidade do
Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre do ano de 2016: Declara para os devidos fins e a
quem de direito vier a interessar que na data de 21 de setembro de 2016, conforme a Lei Municipal
nº 2.880/2002, que “Denomina o mural da Câmara Municipal como Imprensa Oficial do Poder
Legislativo”, foi publicado no mural desta Casa, o comunicado e o relatório da Gestão Fiscal
referente ao demonstrativo simplificado do relatório de Gestão Fiscal – Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social até o 2º Quadrimestre de 2016. Correspondência recebida: Convite da
Administração Municipal, para a 1ª FEMICTA – Feira Municipal de Iniciação Científica de Taquara
Mostra de Trabalhos Escolares, nos dias 27 e 28 de setembro de 2016, das 13h30min às 16h30min,
nas dependências do Clube Comercial de nossa cidade. Informativo do IBGE (O seu Município em
números 2016). Após a leitura da matéria 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 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. A Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi
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APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 088/2016 (Executivo Nº 065) Autoriza o
Poder Executivo contratar emergencialmente servidor Fonoaudiólogo para atuação na Secretaria de
Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2016 - MESA
DIRETORA: Determina a criação de “link” específico, no site da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, quando necessário, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça
apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO
por unanimidade. 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 302 a
306/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 049 e 050/2016. Os Requerimentos Nº
253 e 254/2016 foram aprovados com 13 (treze) votos favoráveis e uma abstenção do Vereador
Régis Bento de Souza. Depois da Ordem do Dia o Presidente Guido Mario deu início ao Grande
Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem
alfabética descrita no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. Antes disso o Presidente
manifestou-se dizendo que por encontrarem-se num período eleitoral, e apenas na intensão de
auxiliar, lembra a todos que as manifestações ocorridas durante as Sessões realizadas nesta Casa
serão de inteira responsabilidade do Vereador que utilizar a palavra. PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Eu me responsabilizo, mas
o Prefeito não se responsabiliza pelas estradas, vão lá olhar a estrada da Cachoeira, a situação que tá
de buraco. Eu tive na Padilha e na Cruzinha – o pessoal tá pensando que querem que o Mario
assuma lá – assuma a estrada da Cachoeira, porque não há condições de andar. Hoje eu fui ali no
Catarina soldar de novo o protetor do motor – é uma vergonha. Sabe quem é que tá fazendo a estrada
ali na entrada? Rolante. Eles não têm vergonha na cara. Então tá na hora de tomarem uma decisão
em relação a isso. Outra coisa, alguém ganha na Secretaria do Meio Ambiente sete mil, seis mil,
cinco mil, quatro mil – e outra coisa um cachorro quebrou uma pata e a senhora me ligou – disse
olha a senhora ligue para o Meio Ambiente – por incrível que pareça até hoje não tinham atendido e
alguém ganha pra isso. Nesse município, olha, tem que acabar com isso aí, as pessoas ganham para
fazer o serviço e não fazem – é uma vergonha, mas acho que isso vai acabar, eu vou dizer pra vocês
uma coisa e eu disse pra ela – a senhora ligue se não atender bote na promotoria que é lá que eles
tem que ir pra poder as coisas andarem, se não, não tem um meio né, alguém tem que recolher – a
mulher pegou o cachorro, não era dela o cachorro – pegou da rua botou dentro do pátio e queria uma
solução, mas ninguém dá uma solução, ela me ligou duas vezes eu disse não a senhora faz o seguinte
– se não lhe atender meta na promotoria que lá eles vão, porque lá a boca tá sendo ruim pra eles –
tem que ser lá. Nada mais havendo a tratar, às 19h20min o Presidente encerrou a presente Sessão
Ordinária, convocando a próxima para o dia 27 de setembro de 2016, às 18 horas no Plenário desta
Casa, lembrando ainda que neste dia às 16h30min, será realizada Audiência Pública da Prestação de
Contas do 2º quadrimestre de 2016 dos Poderes Legislativo e Executivo. 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, 21 de setembro de 2016.
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