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ATA Nº 4.172 

Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 18h20min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 44ª 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, informando que as 

Sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o 

endereço eletrônico www.camarataquara.com.br no link TV Câmara. 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 as pessoas presentes e convidando a todos para realizar em conjunto a Oração do 

Pai Nosso, e, a pedido do Vereador Arleu Oliveira também foi feito um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma às vítimas fatais do acidente ocorrido com o avião em que viajava a equipe 

brasileira do Futebol Chapecoense, no dia de ontem. Depois disso o Presidente solicitou que a 

Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para 

publicidade da mesma. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 712/2016 – Encaminha Leis Municipais nº 

5.913 a 5.915, sancionadas em 18 de novembro de 2016. Nº 734/2016 – Encaminha relatório do 

atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de outubro de 2016, para ser fixado no 

mural desta Casa. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 118/2016 (Executivo nº 

080) Consolida e Altera o Código Tributário do Município de Taquara. Correspondência diversa 

recebida: Ofício da Rede Müller Supermercados de Taquara, informando que no último dia 28/11 

firmou parceria com a ONG As Samaritanas, estabelecida em nosso Município, para desenvolver 

sua campanha de final de ano Natal Solidário, que ocorrerá entre os dias 28/11 a 31/12/2016. E-mail 

da 55ª Zona Eleitoral de Taquara, comunicando que a diplomação dos vereadores eleitos, dos quatro 

municípios jurisdicionados, por essa Zona Eleitoral, acontecerá no dia 14 de dezembro de 2016, às 

09h30min, no auditório da FACCAT. Convite da E.M.E.F. Dr. Alípio Alfredo Sperb para Formatura 

de turma que ocorrerá no dia 16/12, às 19 horas. Convite da E.M.E.F. 25 de Julho, para a 2ª Cantata 

Natalina a ser realizada no dia 15/12, às 20 horas, no Barracão Católico São João Batista de 

Entrepelado. Após a leitura da matéria o Presidente informou que diante da publicidade do Projeto 

de Lei nº 118/2016 que trata do Código Tributário, o Procurador Jurídico do Poder Executivo virá a 

esta Casa na próxima quinta-feira (1º/11), às 10 horas, para prestar possíveis esclarecimentos sobre o 

tema, onde os Vereadores ficaram convidados a comparecer para acompanhar o projeto e sanar 

qualquer dúvida. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhado dos Pareceres, segundo a organização 

observada no Artigo 106 do Regimento Interno desta Casa. ORDEM DO DIA: PROJETO DE 

LEI Nº 117/2016 - VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Denomina de 

PASTOR FIDÊNCIO VASCONCELOS DE BITENCOURT, uma repartição pública do Município 

de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na 
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sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se 

os Vereadores Telmo Vieira, Valdecir de Almeida e Guido Mario. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 016/2016 - COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DAS CONTAS 

MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO DE 2010: 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 946-02.00/10-4, conforme segue: Artigo 1º - As contas do 

Exercício de 2010 do Poder Executivo do Município de Taquara, relativo à gestão do Senhor Délcio 

Hugentobler ficam aprovadas. Artigo 2º - As contas do Exercício de 2010 do Poder Executivo do 

Município de Taquara, relativo à gestão da Senhora Michelle Franck Sápiras ficam aprovadas. 

Artigo 3º - As contas do Exercício de 2010 do Poder Executivo do Município de Taquara, relativo à 

gestão do Senhor Lauri Fillmann ficam aprovadas. Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação. A Comissão Especial em consonância com o Parecer do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul votou pela aprovação das contas de governo do exercício de 2010, do 

Prefeito Délcio Hugentobler, Vice-prefeita Michelle Franck Sápiras e Lauri Fillmann (Prefeito em 

exercício), referente ao Processo de Contas nº TCE/RS 946.02.00/10-4. O Presidente colocou o 

presente Projeto de Decreto Legislativo em votação e o mesmo foi APROVADO por unanimidade 

na forma original. Falaram sobre a matéria os Vereadores Arleu de Oliveira, Guido Mario e Luiz 

Carlos Balbino. A seguir o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco 

a votação da matéria adiante e a mesma foi APROVADA por unanimidade. – Requerimentos: Nº 

296 e 298 a 301/2016; Requerimento de Pedido de Informação: Nº 063/2016 e Indicações: Nº 

357 a 360/2016. A pedido do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, autor do Requerimento Nº 

297/2016, o Presidente Guido Mario fez a retirada de pauta do mesmo antes do início desta Sessão. 

Após, diante da aprovação do Requerimento Nº 301/2016, do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues 

dos Santos, contendo Pedido de Licença ao cargo de Vereador, a partir da data de hoje, o Presidente 

comunicou que irá Convocar o senhor ANILDO RIBEIRO ARAÚJO (1º Suplente do Partido 

Progressista) para assumir a vaga da Vereança nesta Casa no dia 1º de dezembro de 2016, às 10 

horas, no Gabinete desta Presidência. Nesse momento o Vereador Arleu de Oliveira citou que 

devido à saída do Vereador Roberto Timóteo a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que 

encontra-se em andamento nesta Casa, ficará com uma vaga em aberta - necessitando assim o nome 

de um Vereador (a) para preenchê-la. O Vereador Adalberto Carlos Soares disponibilizou seu nome 

para ocupar a referida vaga, o qual foi acatado por unanimidade. O Presidente lembrou ainda que no 

início da próxima Sessão Ordinária também será escolhido o Vereador (a) que irá ocupar a vaga de 

Secretário (a) junto a Mesa Diretora. A seguir o Presidente Guido Mario deu início ao Grande 

Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem 

estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Iniciou dizendo que o Código Tributário está 

vindo novamente no final deste ano, se mostrando interessado em analisa-lo, pois segundo ele, deve-

se ter atenção no Código Tributário, pelo cidadão não aguentar mais pagar impostos. Mencionou que 

é reclamado que as pessoas não recolhem imposto, e justificou que não recolhem por não poder 

pagar. Questionou se os demais vereadores lembravam-se do projeto que está na justiça, relacionado 

ao Vereador Eduardo, o qual ninguém consegue pagar e hoje está sendo descontados juros e multas 

para que seja pago. Salientou que as pessoas devem saber administrar, criticando o Governador 

Sartori e o Presidente Temer referente ao aumento de impostos, dizendo ter que administrar de 

acordo com o que a população recebe. Disse ainda que por este motivo que o país está nessa 

“miséria”. Comentou sobre os congelamentos de salário e disse que se não tiver salário, as pessoas 
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não vão comprar nada, assim como não terão como pagar as contas. Questionou se os demais 

presentes acham que a pessoa deixará de comer para pagar imposto e já respondeu que de jeito 

nenhum. Solicitou que os demais vereadores observassem o que irá diminuir do passado para hoje 

referente ao Refis que foi votado, pois não conseguiu ser cobrado naquela época, e precisou ser 

reduzido para que seja pago. Observou que isso se deve ter cuidado. Continuou dizendo que além de 

ser cobrado, o trabalho não é realizado. Relatou que a estrada da Cachoeira é uma vergonha, dizendo 

que o Prefeito passou por lá e prometeu (melhorias), que deveria ter vergonha “na lata”, e que 

deveria mandar alguém lá tapar os buracos. Seguiu dizendo que ninguém quer que façam estrada 

nova, apenas reparos, pois existem muitos buracos. Ainda disse que se o responsável não consegue 

fazer isso, que seja removido da função e colocado outro no lugar, pois acredita que umas viagens de 

saibro não devem ser difíceis de fazer. Mencionou que estamos em época de plantação, e que a 

Secretaria de Agricultura não sabe o que diz pelo fato de não ir até o local olhar a situação atual e 

solicitou que se observasse a produção da região. Salientou ainda que alguns justificam pelo fato do 

produtor ter trator, mas deixou claro que o produtor tem trator para plantar, porém utiliza carro 

pequeno pra vir até a cidade quando falta algo, e com a situação das estradas, acaba gerando muitos 

prejuízos nos veículos. Observou que na Rua Henrique Bauer abriu um buraco e ao invés de 

localizar e corrigir o problema, logo foi tapado com brita, em seguida abriu novamente e fizeram o 

mesmo procedimento. Solicitou então que seja constado em ata, pois caso haja um acidente no local, 

deve-se condenar alguém. Informou que ao receber reclamações dos moradores da região, respondeu 

que tem cobrado, porém, ninguém faz nada. Dirigiu-se ao Presidente Guido, dizendo que existem 

dois requerimentos os quais ele deveria ter entrado na justiça e ainda não o fez, disse que no dia 

seguinte entraria na casa solicitando ao presidente que entre na justiça porque ele (Vereador Nelson), 

o Presidente Guido e todos os Vereadores juraram cumprir e fazer cumprir a lei, e o Presidente tem a 

obrigação de fazer cumprir a lei. Disse ainda que se o Prefeito não cumpre, o Presidente Guido deve 

entrar na justiça e que faça com que ele cumpra. Continuou dizendo que do contrário nada vai 

adiantar e questionou o que ficará fazendo na câmara com os demais vereadores. Explicou que o 

prefeito deve enviar a documentação que a casa pede, e que cabe ao presidente da casa colocar na 

justiça caso ele não envie. Repetiu que no dia seguinte estaria trazendo um documento na casa 

pedindo, pois do contrário, a população faz um requerimento e o prefeito faz o que bem entende, e 

salientou que na sua época como Presidente da Câmara se não mandava “o pau pegava”, segundo ele 

é assim que deve funcionar, pois era sua obrigação de colocar o prefeito na justiça e disse colocar 

mesmo. Concluiu opinando que se deve dar mais um prazo de cinco dias e depois então tomar uma 

providência, pois do contrário, ficarão falando, trazendo documento a essa casa e não resolvendo os 

problemas que a comunidade exige que sejam resolvidos. Neste momento o Presidente da Câmara 

de Vereadores Guido Mario Prass Filho se manifestou, dizendo que no dia seguinte estaria 

fazendo contato e pedindo que encaminhem os dois pedidos do Vereador Nelson, e passou a palavra 

ao Vereador Roberto Timóteo. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS (PP): Saudou o Presidente da Câmara, a mesa diretora, os demais vereadores, a imprensa 

e a comunidade. Iniciou comunicando à comunidade que à partir do dia seguinte ao dessa sessão, 

estará assumindo a pasta que já assumiu duas vezes em 2007 e 2014, retornando a pedido do partido, 

se colocando à disposição e fazendo um agradecimento especial aos colegas vereadores pelos quatro 

anos trabalhando juntos. Agradeceu aos servidores dessa casa, a sua família, a comunidade e disse 

ter sido uma honra estar nessa casa como vereador. Parabenizou Anildo e pediu que Deus sempre 

estivesse ao lado de todos para sempre fazer o melhor pela comunidade. Encerrou agradecendo a 

todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o Presidente da 

Câmara, os demais componentes da mesa diretora, demais colegas vereadores e comunidade 
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presente. Desejou boas vindas ao colega Anildo, que assumirá uma vaga na Câmara de Vereadores, 

dizendo ser uma satisfação tê-lo de volta à câmara por ser um político sério que faz a verdadeira 

política direcionada ao cidadão taquarense. Agradeceu ao Vereador Roberto Tomóteo, pelo trabalho 

nos últimos quatro anos, o elogiou e desejou sucesso na Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Tornou público um pedido pessoal que havia feito ao Vereador em questão, que busque uma forma 

de auxiliar os acumuladores de animais de pequeno porte do município de Taquara, pessoas que 

abrigam em suas casas de 20 a 250 animais, pessoas que não tem saúde física e mental, pessoas que 

não podem trabalhar por precisar cuidar dos animais que abriga em sua casa. Relatou que no mesmo 

dia dessa sessão, esteve na câmara um casal lhe procurando por não ter o que comer, e quanto mais 

alimentar os 50 animais que tem sob seus cuidados. Solicitou então ao Vereador Roberto Timóteo 

que encontre uma forma de que essas pessoas também sejam contempladas por algum tipo de 

programa social. Mostrou-se disposta a buscar alguma alternativa a nível federal ou estadual para 

essa necessidade. Encerrou desejando mais uma vez sucesso para todos e agradeceu a atenção de 

todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): 

Cumprimentou a mesa diretora, os colegas vereadores e demais pessoas presentes na casa. Iniciou 

fazendo registro de um evento do qual participou no último final de semana comemorando os 98 

anos da senhora Maria Santos de Oliveira. Elogiou a senhora Maria por sua saúde, pelos feitos de 

sua vida e pela forma como trata as pessoas. Parabenizou a senhora Maria, desejando-lhe muitos 

anos de vida, e agradecendo sua amizade. Informou que no dia seguinte ao dessa sessão seria um 

importante dia para a educação estadual do município de Taquara pela Câmara de Vereadores estar 

recebendo representantes da Secretaria Estadual da Educação, representantes da Coordenadoria 

Regional da Educação, para uma discussão sobre a continuidade da educação infantil nas escolas 

Breno Osvaldo Ritter, 27 de Maio, e Tristão Monteiro. Continuou dizendo que neste dia, contará 

novamente aos representantes do governo estadual que Taquara encampa o Ensino Médio na 

ESTAJA (Escola Taquarense de Jovens e Adultos) e também na Escola Theophilo Sauer, e por este 

motivo o Governo Estadual pode autorizar as matrículas para as crianças de cinco anos de idade nas 

três escolas. Solicitou a atenção da comunidade e os convidou para que participem dessa reunião no 

dia 30/11 às 9 horas na Câmara de Vereadores. Comunicou estar orgulhosa em ter participado da 

Sessão Solene em homenagem ao Título de Cidadão Taquarense e de Benemérito Taquarense, e 

pelas músicas de Bruno Pedroso, elogiando-o. Lembrou a comunidade no Bairro Empresa sobre o 

meio-frango do dia 10 de dezembro para ajudar os atletas do Projeto BEM. Desejou boas vindas ao 

Anildo Araújo e agradeceu ao Vereador Beto Timóteo pela convivência nessa casa, desejando-lhe 

sucesso. Encerrou agradecendo a todos pelo tempo cedido e desejando uma excelente semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente da câmara, os demais vereadores, ao 

público presente, em especial a Vereadora Carmem e também o Vereador Anildo e toda a sua 

família, também a imprensa e a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Destaca os encaminhamentos 

que está fazendo ao executivo municipal, referentes ao lazer os distritos de Rio da Ilha, Padilha e 

arredores, citando que a maior preocupação está na preservação da estrada geral de Rio da Ilha à 

Padilha e de Padilha à Taquara. Explicou que devido às chuvas, trechos da estrada sofreram erosão, 

apresentando grandes buracos e podendo causar acidentes. Continuou dizendo estar pedindo uma 

atenção do Secretário Distrital de Rio da Ilha, ciente de que o Secretário Distrital de Padilha Mario 

Pires está fazendo uma operação “tapa buraco”. Também citou que a Rua 17 de junho (que leva ao 

presídio estadual) recebeu patrolamento e saibramento, mas faltou ser realizada uma poda, pois o 

mato tem tomado conta da via, portanto está solicitando ao Secretário de Obras proceda com essa 

melhoria dentro das possibilidades. Citou a sessão solene em homenagem ao Título de Cidadão 

Taquarense, pessoas que fazem diferença em nosso município, mesmo que muitas vezes nem são 
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oriundos daqui, apenas residem, tem suas famílias e fazem a diferença preocupando-se com o 

próximo e melhorando a qualidade de vida no município de Taquara, sendo assim um cidadão 

benemérito. Mencionou o acidente aéreo com o time de futebol da Chapecoense, valorizando a 

preservação da vida. Parabenizou o Vereador Beto Timóteo, salientando o prazer em ter trabalhado 

ao seu lado, elogiando-o amplamente em seguida. Parabenizou também o colega Anildo pelo 

trabalho na Secretaria do Desenvolvimento Social, desejando que Deus lhe abençoe. Encerrou 

agradecendo o tempo cedido e agradeceu a Deus por estar representando a comunidade nessa casa.  

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, 

os demais vereadores, a Vereadora Carmen retornando a casa, e o Vereador Anildo o qual é amigo 

de anos. Citou algumas homenagens realizadas na sessão do dia anterior na entrega do Título de 

Cidadão Taquarense. Agradeceu o trabalho conjunto com Beto Timóteo por quatro anos, lhe 

desejando um bom trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. Parabenizou também o Pastor 

Edivaldo pelo I Encontro de Jovens da Assembleia de Deus Primitiva e seu belo trabalho, assim 

como ao Pastor Paulo Roberto que realizou um Encontro de Família dos bairros Mundo Novo e 

Aimoré ocorrido no último final de semana. Solicitou ao Presidente da Câmara que interfira junto a 

Secretaria de Obras na parada 136 da RS-020, para que possa ser feito um saibramento e 

patrolamento se possível, pois além de terem moradores na região, também tem uma entrada que vai 

para o rio onde largam embarcações. Agradeceu aos colegas pela votação do projeto dando o nome 

Pastor Fidêncio Bittencourt a uma repartição pública do município de Taquara. Mencionou que 

durante os três mandatos que teve, pode entregar o Título de Cidadão Taquarense para várias 

pessoas de grande importância para a cidade. Encerrou dizendo se sentir honrado pela oportunidade, 

lembrando que até o final de dezembro estará aqui e depois sairá de cabeça erguida por ter 

conseguido fazer seu trabalho, e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO 

CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, demais componentes da mesa, a 

imprensa, todas as outras pessoas presentes na sessão, em especial ao colega Anildo Araújo que na 

semana seguinte a essa sessão retorna a casa, desejando-lhe sucesso junto a Câmara de Vereadores. 

Agradeceu ao Vereador Beto Timóteo pela parceria, sendo um excelente vereador, e desejando-lhe 

um bom retorno a Secretaria de Assistência. Citou a oportunidade que os vereadores tiveram de 

homenagear pessoas da cidade durante a sessão de segunda-feira através do Título de Cidadão 

Taquarense, mencionando seu homenageado, o servidor do município, Alcides dos Santos Lima e o 

elogiou amplamente. Comunicou que na manhã deste mesmo dia em que ocorre essa sessão, esteva 

na localidade de Olhos d’Água e Moquem e verificou que as estradas estão bastante danificadas em 

função da chuva, logo, nessas localidades existem alguns pontos que merecem ser saibrados, 

solicitando que a Secretaria de Obras dê uma atenção especial a essas localidades. Solicitou também 

que a Secretaria de Obras recolha as pedras de paralelepípedo espalhados pela cidade, justificando 

que hoje estão utilizando o asfalto para tapar os buracos e as pedras soltas estão nas calçadas, 

exemplificando com o bairro Santa Rosa, onde em alguns pontos estão essas pedras atrapalhando a 

mobilidade urbana, assim como prejudicando o paisagismo urbano também. Finalizou mencionando 

um pedido do Vereador Lauri Fillmann, que é Presidente da Comunidade Católica de Padilha, 

transmitindo o convite para a festa de aniversário da comunidade no dia 04 de dezembro às 10h da 

manhã com uma missa seguida de um almoço e à tarde com os festejos populares. Agradeceu e 

desejou a todos uma boa semana. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Guido 

Mario Prass Filho transferiu o exercício da presidência ao Vereador Roberto Timóteo Rodrigues 

dos Santos para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO (PP): Saudou seu colega Beto Timóteo, nesse momento assumindo os trabalhos da casa, 

também os vereadores e funcionários presentes, a Vereadora Carmem que retornará em 2017 e o 
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Vereador Anildo que retomará os trabalhos no Legislativo desejando-lhe sucesso. Citou a 

importância dos trabalhos de um vereador no legislativo, gerando um elo entre a administração e o 

povo. Expressou sua felicidade ao ver a capa do Jornal NH escrito: “Vereadores em fim de mandato 

seguem gastando em viagens.” O vereador explicou que câmaras vizinhas gastaram 265 mil reais só 

com diárias, fora passagens, enquanto Taquara, Campo Bom e Ivoti, são exemplos por evitarem 

estes tipos de gastos. Salientou que os vereadores dessa casa devem se orgulhar, pois estão 

economizando recursos aqui, para que possam ser investidos na saúde, na educação, e em tantas 

áreas necessárias de nosso município. Continuou dizendo que os próprios vereadores estão aqui 

cobrando, e não faria sentido cobrarem melhorias enquanto fazem “gastança” do dinheiro público, 

enfatizando isso como um exemplo que essa câmara de vereadores deixou, do qual espera que seja 

seguido na próxima legislatura, economizando centavo por centavo para investir em melhorias para 

a cidade. Lembrou que no dia anterior ao dessa sessão, teve um dia de alegria nessa casa, quando 

cada vereador pode escolher algum homenageado para conceder o Título de Cidadão Taquarense ou 

Benemérito Taquarense. Mencionou seu escolhido, Franck Müller, o qual foi representado por sua 

filha, elogiando-o por seu trabalho atendendo nossa comunidade. Por último, fez menção ao acidente 

aéreo com o time de futebol da Chapecoense, se solidarizando com as famílias enlutadas, citando 

que havia um taquarense no voo e para nossa felicidade sobreviveu, desejou a recuperação do 

jogador. Encerrou mandando um grande abraço a todos. Após o Grande Expediente o Presidente 

lembrou a todos que amanhã quarta-feira (30), às 19h será realizada Audiência Pública solicitada 

pela Vereadora Sirlei, para tratar das questões que envolvem as matrículas das turmas de Educação 

Infantil para o ano letivo de 2017, das Escolas Estaduais 27 de Maio, Tristão Monteiro e Breno 

Ritter. Nada mais havendo a tratar, às 19h32min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 06 de dezembro de 2016, às 18 horas neste Plenário. 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 pelo Servidor Gustavo Evangelho de Abreu, o 

qual transcreveu os pronunciamentos durante o tempo de uso da Palavra em Expediente. E, 

conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. 

Sala de Sessões, 29 de novembro de 2016. 

 

 

 


