Ata Nº 4252 - Sessão Solene do Ato de Posse e transmissão automática dos cargos da Mesa
Diretora para o exercício de 2018, a partir do dia 1º de janeiro de 2018.
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se Sessão Solene de Posse e transmissão automática dos cargos
da Mesa Diretora para o exercício de 2018, sob a Presidência do Vereador Telmo Vieira, o qual
contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Carmem Solange
Kirsch da Silva (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), Sandra Beatriz Schaeffer (PP)
e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausentes os Vereadores: Daniel Laerte Lahm (PTB),
Nelson José Martins (PMDB) e Régis Bento de Souza (PMDB). Por determinação do Presidente desta
Casa, Vereador Telmo Vieira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner, declarou aberta a
presente Sessão Solene de celebração dos cargos da Mesa Diretora, ocorrendo à transmissão e a posse
dos mesmos, automaticamente, no dia 1º de janeiro de 2018, bem como da indicação e nomeação dos
Vereadores que irão compor a Comissão Representativa que irá atuar durante o período de recesso
nesta Casa, conforme determinação contida na Resolução nº 008 de 30 de novembro de 2009. A seguir
foi convidado para fazer parte da Mesa Oficial dos trabalhos o Prefeito de nossa cidade, senhor Tito
Lívio Jaeger Filho e o Vice-Prefeito, senhor Hélio Cardoso Neto. Após foi citada as demais autoridades
presentes e convidados da noite, conforme conta na lista de presença anexa. No momento também foi
registrado um e-mail encaminhado pelo Secretário Municipal de Educação, senhor Antônio Edmar
Teixeira de Holanda, justificando sua ausência, bem como de sua equipe de trabalho, tendo em vista
compromissos de formaturas nesta noite. Na sequência todos os presentes foram convidados para
entoar o Hino Nacional Brasileiro e após para fazer a Oração do Pai Nosso. A partir deste instante o
Presidente deu início aos trabalhos, onde fez um breve discurso de agradecimento referente ao período
em que presidiu este Poder Legislativo neste ano de 2017, em especial aos funcionários desta Casa e
seus colegas Vereadores. Depois disso o Presidente convidou para ocupar os lugares vagos junto às
mesas dos Vereadores desta Casa, o Presidente da Câmara de Sapiranga, senhor José de Moura; o
Presidente da Câmara de Parobé, senhor Ênio Terra e o Presidente eleito para 2018 da Câmara de
Campo Bom, senhor Victor Souza. Após o Presidente fez referência ao que ficou acordado e votado na
Sessão Ordinária do dia 27 de novembro de 2017, ocasião em que foi feita a eleição da Mesa Diretora
para o exercício de 2018, e, acatando o que determina a Resolução nº 008/2009, deu início na
Cerimônia de Celebração da Eleição dos cargos da Mesa Diretora para o exercício de 2018, sendo que a
transmissão e a posse dos mesmos ocorrerão automaticamente, no dia 1º de janeiro de 2018. O
Presidente lembrou ainda que após este ato, também seria indicando e nomeando os membros da
Comissão de Representativa que atuará durante o período de recesso desta Casa, salientando que as
Comissões Permanentes que atuarão no exercício de 2018, serão escolhidas na primeira Sessão
Ordinária do ano de 2018, conforme ficou acordado na Sessão Ordinária realizada no dia 18 do corrente
mês e ano (Ata 4250). Iniciando a Cerimônia o Presidente convidou para compor a Mesa dos
Trabalhos, os Vereadores que foram eleitos para presidir a Mesa Diretora deste Poder Legislativo no
ano de 2018 – Guido Mario Prass Filho (Presidente); Levi Batista de Lima Júnior (Vice-Presidente) e
Magali Vitorina da Silva (Secretária). Logo após o Presidente Telmo declarou empossados os
Vereadores supracitados, desejando a eles sucesso e êxito. Para aludir esta Celebração o Presidente
convidou a Cantora Magda Santos, para apresentar duas músicas denominadas “Quão grande é meu
Deus” e “Deus no Secreto”. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente concedeu a palavra pelo tempo
de até cinco minutos aos Vereadores empossados anteriormente, Guido Mario; Levi Batista e Magali da
Silva, e, após também concedeu a palavra aos demais Vereadores desta Casa e Vereadores presentes
das cidades de Parobé, Sapiranga e Campo Bom, que quisessem se manifestar pelo tempo de dois
minutos. Posterior a isso o Presidente deu início a formação da Comissão Representativa desta Casa
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que atuará no período do recesso legislativo que vai de 21 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de
2018. De acordo com o Art. 74 do Regimento Interno desta Casa e dos Artigos 34 a 36 da Lei Orgânica
do Município de Taquara, a Comissão Representativa, deve ser constituída por número ímpar de
Vereadores. É composta pela Mesa Diretora e demais Vereadores indicados pelas respectivas bancadas,
assegurada à representação proporcional de todos os partidos que compõem o Poder Legislativo,
perfazendo no seu total, a maioria absoluta da Câmara. Neste sentido a Comissão Representativa de
plano, fica composta pelos respectivos membros da Mesa Diretora, respeitado seus períodos, acrescida
dos Vereadores representantes dos Partidos. A Presidência da Comissão Representativa cabe ao
Presidente da Câmara, cuja substituição se faz na forma regimental. Nesse sentido o Presidente
perguntou aos Líderes de Bancadas quais seriam suas sugestões e após as devidas indicações a
Comissão Representativa ficou constituída e nomeada a partir do dia 1º de janeiro de 2018 da
seguinte forma: Mesa Diretora (Guido Mario, Levi Batista e Magali da Silva); Luis Felipe Luz Lehnen
(PSDB), Marlene Terezinha Haag (PTB) e Moisés Cândido Rangel (PSC). A Comissão Representativa
no período de 21 a 31 de dezembro de 2017, fica constituída pela atual Mesa Diretora: (Telmo Vieira,
Moisés Rangel e Mônica Facio), bem como os demais representantes dos Partidos acima especificados.
A Bancada do PP declinou sua vaga e a Bancada do PMDB não tinha Vereador representante presente
nesta Sessão Solene. Encerrando a Solenidade o Presidente concedeu a palavra ao Prefeito desta cidade,
senhor Tito Lívio e após agradeceu a presença de todos encerrando este ato às 19h35min. Os trabalhos
efetivados nesta Sessão Solene encontram-se gravados na íntegra em arquivo digital de áudio no CDROM de Nº 129-2017. 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, também vai assinada pelos Vereadores presentes.
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