ATA Nº 4.247
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e vinte minutos, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 44ª (quadragésima quarta) Sessão
Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Telmo Vieira (PTB), o qual contou com a
presença dos seguintes 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), Magali Vitorina da Silva (PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Moisés
Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Mônica Juliana Facio (PT - Secretária), Nelson José Martins
(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira (PTB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Telmo Vieira, a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas
a todos, 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 e transmitidas,
através da Rádio Taquara e do Blog do Masutti. A partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos
trabalhos da noite, cumprimentando as pessoas presentes, ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de
comunicação, momento em que convidou a todos para realizar em conjunto a Oração do Pai Nosso.
Depois disso o Presidente convidou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação,
senhor Anildo Araújo, para fazer uso da Tribuna Popular, para divulgação dos programas e eventos a
serem realizados por esta Secretaria na semana corrente e na próxima. Após o Presidente informou que a
Homenagem da noite iria tardar um pouco, devido à chegada de outros homenageados que estavam a
caminho e pediu a compreensão de todos. Nesse sentido foi dado continuidade aos trabalhos da presente
Sessão, onde o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação e
dos Projetos que deram entrada nesta Casa, para publicidade dos mesmos. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº
642/2017, encaminha Lei Municipal nº 6.026, sancionada em 24 de novembro de 2017. Nº 644/2017,
encaminha Lei Municipal nº 6018, sancionada em 17 de outubro de 2017. Publicidade de Projetos de
Lei: PROJETO DE LEI N° 134/2017 - VER.ª CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA: Dispõe sobre
a iluminação do prédio da Câmara de Vereadores de Taquara, nos respectivos meses e cores alusivos a
campanhas de prevenção a doenças e promoção da vida. PROJETO DE LEI N° 135/2017 (Executivo nº
106) Concede bonificação salarial os Agentes Comunitários de Saúde do Município de Taquara/RS, e dá
outras providências. PROJETO DE LEI N° 136/2017 (Executivo nº 102): Declara de interesse público e
autoriza o uso de área municipal para instalação de equipamentos de retransmissão de sinais de televisão e
dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 138/2017 VER.ª CARMEM SOLANGE KIRSCH DA
SILVA, VER. TELMO VIEIRA, VER.ª MÔNICA JULIANA FACIO E VER.ª MARLENE TEREZINHA
HAAG: Denomina de ANITA DOMINGOS DA ROSA uma Rua da cidade de Taquara/RS.
Correspondência recebida: Convite da Brigada Militar de Taquara, para a Formatura de Encerramento
do Projeto Policial Militar Mirim, a realizar-se no próximo dia 12/12, às 18h30min, na Câmara de
Vereadores de Taquara. Convite da Escola Municipal Alípio Sperb, para a Formatura que ocorrerá no
próximo dia 20/12, às 20h, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar. Após a leitura da matéria o
Presidente abriu a Ordem do Dia, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: ORDEM DO DIA:
PROJETO DE LEI N° 131/2017 (Executivo nº 103) Estabelece um "espaço de gastronomia" no Parque
do Trabalhador e dá outras providências. O Vereador Telmo Vieira apresentou Emenda Aditiva ao
Projeto. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela regularidade do Projeto e da
Emenda em relação à forma e legalidade. O Presidente colocou a Emenda em discussão e nesse momento
o Vereador Luis Felipe Pediu Vistas ao Projeto. Falaram sobre a matéria os Vereadores: Telmo Vieira,
Sirlei Silveira, Nelson Martins, Levi Batista, Mônica Facio e Guido Mario. Após o Presidente colocou em
votação o Pedido de Vistas solicitado pelo Vereador Luis Felipe e este foi rejeitado com 09 (nove) votos
contrários (Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Guido Mario, Sandra Schaeffer, Marlene Haag, Daniel Lahm,
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Magali da Silva, Mônica Facio e Moisés Rangel). E, 05 (cinco) votos favoráveis (Luis Felipe, Levi
Batista, Régis Souza, Nelson Martins e Carmem Kirsch). Na sequência o Presidente colocou em votação a
Emenda Aditiva e esta foi aprovada com 10 (dez) votos favoráveis, 03 (três) votos contrários (Luis Felipe,
Régis Souza e Carmem Kirsch) e 01 (uma) abstenção do Vereador Daniel Lahm. Também foi apresentada
em Plenário, Emenda Aditiva, pelo Vereador Guido Mario Prass Filho. Conforme Art. 160, III, a, do
Regimento Interno desta Casa, foi colocada em votação a apresentação da Emenda subscrita e esta foi
aprovada com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Luis Felipe. A Sessão foi
suspensa por três minutos para que a Comissão de Constituição e Justiça elaborasse parecer. Depois disso
foi lido o Parecer da CCJ, onde os membros da mesma votaram pela regularidade da Emenda apresentada
em Plenário, em relação à forma e legalidade. O Presidente colocou em votação a referida Emenda e esta
foi aprovada por unanimidade (14 votos favoráveis). Posto em votação o Projeto de Lei com a Emenda
Aditiva do Vereador Telmo e a Emenda Aditiva do Vereador Guido Mario, este foi aprovado com 13
(treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Luis Felipe. Falaram sobre as matérias os
Vereadores: Luis Felipe, Sandra Schaeffer, Carmem Kirsch, Nelson Martins, Adalberto Soares, Régis
Souza e Levi Batista. O Vereador Luis Felipe solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata como
segue: “Apenas reforço aqui, votei favorável a Emenda apresentada em Plenário, porque contemplou e
resolveu um problema no projeto, mas ainda no meu entendimento insisto em dizer que o projeto foi
votado de forma precipitada e que deveria sim ter passado por uma ampla discussão com a sociedade
sobre qual melhor espaço gastronômico no parque, uma ampla discussão sobre a proibição ou não do
consumo de bebida alcoólica e não apenas da venda de bebida alcoólica, porque não adianta nada o
Prefeito não autorizar a venda e o pessoal vai lá no Nacional e caba comprando ou em qualquer outro
estabelecimento comercial. Então nesse sentido, no meu entendimento o projeto veio com uma série de
vícios, os quais deveriam nos impedir de votar.” O Vereador Nelson Martins solicitou que contasse
nessa Ata a descrição do Art. 160, no que segue: “Art. 160, III, a, do Regimento Interno desta Casa - Não
serão permitidas Emendas após os prazos previstos nos incisos anteriores, salvo exceção quando
requerido pelo Vereador no momento da discussão da matéria, devendo tal requerimento ser devidamente
aprovado por maioria simples do Plenário. a) Permitida a apresentação de Emenda no momento da
discussão, essa poderá ser escrita ou verbal, quando então será transcrita, sendo a sessão interrompida
pelo tempo necessário para o Parecer das Comissões competentes.” PROJETO DE LEI N° 133/2017
(Executivo nº 105) Institui o calendário de pagamento do IPTU para o exercício de 2018 e autoriza o
Poder Executivo a firmar convênios com as instituições bancárias e, dá outras providências. A Comissão
de Orçamento, Finanças e Fiscalização (COFF), apresentou Emenda Retificativa ao Projeto. Foram
apresentados Pareceres da COFF e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pela regularidade do
Projeto e Emenda Retificativa em relação à forma e legalidade. Posta em discussão seguida de votação a
referida Emenda, esta foi aprovada por unanimidade (14 votos favoráveis). A seguir o Projeto de Lei com
a Emenda também foi aprovado por unanimidade. Falaram sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe,
Nelson Martins e Guido Mario. Na sequência o Presidente com a concordância dos demais Vereadores
colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade (14
votos favoráveis). Requerimento n° 275/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Ao Deputado Estadual
Fixinha - que seja desenvolvido um projeto referente à mudança de local da sinaleira que dá acesso à Rua
Tristão Monteiro. Requerimento n° 276/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo
falecimento do senhor Roberto Fischborn, ocorrido no dia 29/11/2017. Requerimento n° 277/2017 - Ver.
Régis Bento de Souza: À Mesa Diretora - apresenta Pedido de Licença do mandato de Vereador, de
acordo com o Artigo 17, Inciso I, letra b, do Regimento Interno desta Casa, a partir de 06/12/2017 a
19/12/2017, para tratar de interesse particular, sem qualquer remuneração, e que seja convocado suplente,
para igual período, nos termos regimentais. Requerimento n° 278/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho:
Ao IACS - encaminha para conhecimento Ofício do DAER, referente à implantação de um Caetano, para
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que o semáforo seja respeitado junto a este Instituto em Taquara na ERS 020 no Km 46+840. Aprovado
com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Vereadora Carmem Kisrch, com a seguinte
justificativa de voto, solicitada em Ata: “Sou contrária porque ele fica numa rodovia que hoje está
precária por cauda daquela ponte e as pessoas que vão da cidade de noite, que vão estudar ou fazer
alguma coisa pra lá, se tem que escapar tem ali mais multa, pegar mais multa, arrecadar mais dinheiro
das pessoas que não estão sendo valorizadas do rio pra lá e que tem hoje uma ponte que tá um absurdo,
sinaleira que já está ali trancando, então assim sou contrária, porque pra arrecadar mais multa e não
fazer nada na “020”, sou contrária. O dia que a 020 tiver adequada para atender a nossa população,
principalmente do rio pra lá, ou pessoas da cidade que vai atender Porto Alegre ou que seja em médico
ou qualquer coisa, eu até poderei seu favorável, porque todos sabem que tem um Colégio ali, então que
façam uma rótula, já foi pedido pra isso, mas menos arrecadação de mais multas pra governo que não faz
nada para nós aqui no município de Taquara.” Votação destaque - Requerimento n° 279/2017 - Ver.
Daniel Laerte Lahm - Preto, Ver. Levi Batista de Lima Júnior e Ver.ª Marlene Terezinha Haag: À Mesa
Diretora - solicitam liberação para participar do 122º Seminário Brasileiro a realizar-se nos dias 7 e 8 de
dezembro do corrente ano na cidade de Porto Alegre, bem como pagamento de diárias e da inscrição do
referido Seminário. Aprovado com 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Vereadores
Adalberto Soares, Nelson Martins e Régis Souza. Indicação n° 542/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer:
Reitera a Indicação nº 481/2014 - que seja implantado um serviço de ambulância veterinária para atender
animais de rua - Samuvet. Indicação n° 543/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Colocação de dois
redutores de velocidade na estrada da Grota, localidade de Morro da Pedra, um próximo ao Mercado Joe e
outro próximo à Escola Municipal Dona Leopoldina. Indicação n° 544/2017 - Ver. Telmo Vieira: Solicita
que o Executivo reconheça a EMEF Rudi Lindenmeyer, como uma Escola Quilombola e de Utilidade
Pública, e que seja elaborada uma Lei Municipal neste sentido. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente
convocou Sessão Extraordinária para o próximo dia 07/12, às 11 horas, para a publicidade da Lei
Orçamentária de 2018 (LOA). Na sequência, havendo a concordância unânime dos Vereadores, o
Presidente abriu exceção, isentando a Palavra em Expediente desta Sessão, para realizar a Homenagem
Especial à Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Leichtveis, agendada para o dia de hoje (04),
às 18 horas, mas que por mudança de protocolo não foi possível fazer neste referido horário. Nesse sentido
o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa desse início na Homenagem mencionada que foi
solicitada pelos Vereadores Guido Mario Prass Filho, Carmem Solange Kirsch da Silva e Magali Vitorino
da Silva, através do Requerimento nº 252, aprovado em Sessão Ordinária do dia 06 de novembro de 2017.
Para este ato foi convidado para fazer parte da Mesa Diretora o Secretário Municipal de Educação, Cultura
e Esportes, Senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda e a Diretora da Escola Emílio Leichtveis, Senhora
Joice Cristine Korndörfer. Em seguida foi feita a leitura de um breve histórico da Escola desde sua
fundação até os dias atuais e após foi concedida a palavra aos Vereadores propositores desta Homenagem.
Logo após foram entregues os Certificados de Reconhecimento aos Homenageados presentes a os que não
puderam se fazer presente receberão os mesmos posteriormente pela Diretora Joice. Ao final da
Homenagem foi concedida a palavra aos Vereadores que quisessem se pronunciar e depois aos convidados
da Mesa. O Presidente fez um breve discurso de encerramento e agradeceu a presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, às 21h20min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a
próxima para o dia 11 de dezembro de 2017, às 18h, 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.
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