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ATA Nº 4.177 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2017, às 17h25min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se Sessão de Posse dos Vereadores e Vereadoras; Prefeito e Vice-prefeito, 

para a Legislatura de 2017 a 2020. Com a autorização do Excelentíssimo senhor Guido Mario Prass 

Filho – Presidente desta Casa no exercício de 2016, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner 

declarou aberta a presente Sessão de Posse dos Vereadores, Vereadoras, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos 

e reeleitos para a Legislatura de 2017 a 2020, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do 

Município de Taquara/RS e o Regimento Interno desta Casa Legislativa. A Diretora informou ainda 

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. A seguir foi convidado a compor 

a Mesa de Honra desta solenidade o Senhor Guido Mario Prass Filho – Presidente desta Casa no 

exercício de 2016 e reeleito Vereador para o período de 2017 a 2020; a Senhora Carmem Solange 

Kirsch da Silva - Vereadora mais votada entre os eleitos para a Legislatura de 2017 a 2020 e o Senhor 

Tito Lívio Jaeger Filho (Prefeito desta cidade reeleito em 2016). A seguir foram nomeadas as 

autoridades e representantes de autoridades que estiveram presentes neste ato, os quais encontram-se 

registrados na lista de presenta anexa a esta Ata. Da mesma forma vai anexa a lista de presença do 

protocolo geral dos demais convidados, salientando que os trabalhos efetivados nesta Sessão estão 

gravados na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM de Nº 001-2017. Nomeados ainda o 

Senhor Hélio Cardoso Neto (Vice-Prefeito eleito em 2016) e os seguintes Vereadores e Vereadoras 

eleitos e reeleitos para a Legislatura de 2017 a 2020: Adalberto Carlos Soares (PP), Daniel Laerte Lahm 

(PTB), Levi Batista de Lima Junior (PTB), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva 

(PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Mônica Juliana Facio (PT), 

Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Na sequência todos os presentes foram 

convidados para entoarem o Hino Nacional Brasileiro e em seguida para realizarem em conjunto a 

Oração do Pai Nosso. Após o Vereador Guido Mario Prass Filho - Presidente desta Casa no exercício 

de 2016, fez uso da palavra e procedeu no ato de posse à Presidente em Exercício Vereadora Carmem 

Solange Kirsch da Silva, a qual prestou o juramento mencionado no Artigo 7º do Regimento Interno da 

Câmara de Taquara: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento 

Interno desta Casa, as Leis da União, do Estado e do Município e exercer o meu mandato sob a 

inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra”. Depois disso, o Vereador Guido Mario declarou 

empossada a Vereadora Carmem Kirsch e passou a ela os trabalhos da Sessão. Nesse momento, a 

Vereadora Carmem convidou o Senhor Levi Batista de Lima Junior, segundo Vereador eleito mais 

votado nesta Legislatura a fazer parte da Mesa Diretora e a secretariar a Sessão. Após isso, a Presidente 

em exercício convidou os Vereadores eleitos a ocuparem os lugares reservados a eles e, em seguida, 

solicitou a entrega do Diploma e da Declaração de Bens, e depois pediu para que realizassem o 

juramento do Artigo 7º citado anteriormente. Depois de prestarem o juramento, a Presidente declarou 

empossados os Vereadores (as) e solicitou ao Secretário em exercício, Vereador Levi Batista para 

proceder na leitura do Artigo 32 do Regimento Interno da Câmara: “A eleição da Mesa ou o 

preenchimento de vaga que nela se verifique, far-se-á por maioria simples e voto aberto”. I – Cada 

Vereador deverá declarar seu voto. II - Em caso de empate, quando da apresentação de mais de uma 

composição de candidatos, será proclamado eleito o candidato mais votado para cada posto da Mesa”. 

Neste sentido o Secretário perguntou aos Vereadores se existia nomes indicados para comporem a 

Chapa para eleição da Mesa Diretora, momento em que foi formada apenas uma Chapa com os 

seguintes nomes: TELMO VIEIRA (candidato a Presidente), MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 
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(candidato a Vice-presidente) e MÔNICA JULIANA FACIO (candidata a Secretária). A votação foi 

aberta e, por unanimidade, a Chapa supramencionada foi eleita, instante que a Presidente em exercício 

declarou empossados os membros que irão compor os trabalhos da Mesa Diretora para o exercício de 

2017, passando a Presidência da Sessão ao Presidente eleito, Sr. Telmo Vieira que deu continuidade aos 

atos solenes de Compromisso e Posse do Senhor Prefeito e seu respectivo Vice. Nesse sentido foram 

designados três Vereadores (Magali, Sandra e Sirlei) a conduzirem até a Mesa Diretora o Prefeito e o 

Vice eleitos. O Presidente Telmo Vieira solicitou ao Prefeito e ao Vice a entrega do Diploma e da 

Declaração de Bens conforme prevê o art. 11 do Regimento Interno. Na sequência, os dois últimos 

cumpriram o seguinte juramento: “Prometo manter, preservar e cumprir as Constituições Federal e 

Estadual, a Lei Orgânica Municipal e demais leis da União, do Estado e do Município, a exercer o 

meu cargo com honra e lealdade , obrigando-me a promover o bem estar do povo e o desenvolvimento 

do Município” (art. 48 LOMTaq). Após o juramento, o Presidente declarou empossado o  senhor TITO 

LÍVIO JAEGER FILHO, no cargo de Prefeito Municipal da cidade de Taquara e o Senhor HÉLIO 

CARDOSO NETO, no cargo de Vice-prefeito desta cidade e ambos fizeram o uso da palavra. Depois 

disso foi entoado o Hino Rio-grandense e por fim, o Presidente Telmo Vieira convidou os presentes a 

acompanharem o Prefeito e seu Vice ao Palácio Coronel Diniz Martins Rangel, onde ocorreria o ato de 

Transmissão de Cargos. Nada mais havendo a tratar, às 18h30min, o Presidente Telmo declarou 

encerrada a presente Sessão, convocando os senhores Vereadores para a primeira Sessão Ordinária que 

ocorrerá no dia 03 de janeiro de 2017, às 18 horas, momento em que as Bancadas deverão indicar os 

seus respectivos líderes, e os mesmos indicarão os Vereadores que farão parte das Comissões 

Permanentes existentes nesta 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, 1º de janeiro de 2017. 

 

 

 


