ATA Nº 4.207
Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2017, às 08h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 11ª Sessão Extraordinária, convocada pelo Presidente desta Casa, Vereador
Telmo Vieira (PTB). Estavam presentes os Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Carmem
Solange Kirsch da Silva (PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Levi Batista
de Lima Júnior (PTB), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Moisés
Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes
da Silveira (PTB). Ausentes os Vereadores: Magali Vitorina da Silva (PTB), Mônica Juliana Facio (PT
- Secretária), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) e Telmo Vieira (PTB –
Presidente). Por determinação do Presidente desta Casa a Diretora Legislativa, senhora Marilene
Wagner declarou aberta a presente Sessão Extraordinária que foi convocada durante a Sessão Ordinária
do dia 08 do corrente mês e ano, tendo a concordância unânime dos Vereadores presentes na mesma.
Também foi informado que esta Sessão teve sua divulgação no site desta Casa, através do endereço
eletrônico www.camarataquara.com.br, bem como no Portal de Informações do Legislativo com a sua
Ordem do Dia. A partir deste instante o Vice-presidente em exercício da Presidência nesta Sessão,
Vereador Moisés Cândido Rangel, deu início aos trabalhos, convidando a todos para realizarem em
conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou à Diretora Legislativa para proceder na leitura
do Projeto em pauta, acompanhado de pareceres, para discussão e posterior votação em Plenário.
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 070/2017 (Executivo nº 052) Autoriza o Poder Executivo
a firmar convênio com o DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. A Comissão de
Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela
aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o
Projeto foi aprovado pelos Vereadores presentes, estando ausentes os Vereadores: Magali da Silva,
Mônica Facio, Régis de Souza, Nelson Martins e Telmo Vieira. O Vereador Luis Felipe manifestou-se
sobre a matéria e pediu que ficasse registrada a seguinte colocação: “Apenas para constar e para quem
for lê o projeto não vai entender quase nada, porque ele não traz nenhuma informação. Eu acabei
votando porque claro que a tendência é trazer apenas benefícios, pois está se falando em convênio para
pavimentação de ruas, seja de asfalto ou de calçamento, e, numa conversa informal com o Vereador
Levi, foram feitas algumas ponderações que espero que realmente sejam estas e que possam se efetivar.
Apenas nesse sentido votei favorável.” Encerrando a Ordem do Dia, o Vice-presidente em exercício
estendeu convite a todos os Vereadores da Escola Municipal Calisto Letti, para a comemoração alusiva
ao Dia das Mães que ocorrerá no próximo dia 12/05, às 19 horas.Nada mais havendo a tratar, às
08h20min o Vice-presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão Extraordinária. 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, pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 10 de maio de 2017.
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