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ATA Nº 4.256 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e dez minutos, 

no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 4ª (quarta) 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), Carmem Solange Kirsch da Silva 

(PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Levi Batista de Lima Júnior (PTB – Vice-presidente), Luis Felipe 

Luz Lehnen (PSDB), 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). Ausente a Vereadora 

Magali Vitorina da Silva (PTB), falta justificada. Por determinação do Presidente desta Casa, 

Vereador Guido Mario, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente 

Sessão Ordinária, informando que as Sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser 

assistidas em tempo real, através do endereço eletrônico www.camarataquara.com.br no link TV 

Câmara e através do Blog do Masutti. E, também são transmitidas pela Rádio Taquara, a partir das 20 

horas, logo após a Hora do Brasil. A seguir o Presidente da Casa deu início aos trabalhos convidando 

a todos para realizar em conjunto a Oração do Pai Nosso e na sequência solicitou que a Diretora 

Legislativa procedesse na leitura da documentação e dos Projetos que deram entrada nesta Casa, para 

publicidade dos mesmos. Publicidade de Projeto de Resolução: PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

002/2018 - MESA DIRETORA: Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vereadores 

e Vereadoras de Taquara/RS. Correspondência recebida: Ofício Circular 001/2018 – Gab. 

Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação: Informam que por uma iniciativa desta 

Secretaria, construída com a Bancada Gaúcha, houve a destinação de recursos via emenda de Bancada 

para aquisição de máquinas e equipamentos, que serão repassados aos municípios por indicação dos 

31 Deputados Federais e 03 Senadores. Salientam ainda que esse município está com o Plano de 

Trabalho aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Caixa Econômica 

Federal, para ser contemplado com o maquinário (01 retroescavadeira). Ressaltam também que está 

em curso o processo licitatório e, assim que os equipamentos sejam adquiridos pelo Estado, os 

mesmos serão repassados aos municípios. Em seguida, de acordo com o Art. 71 do Regimento Interno 

desta Casa, o Presidente solicitou novamente aos Líderes de Bancada que indicassem os nomes dos 

Vereadores que poderão compor a Comissão Especial de Alteração a Lei Orgânica, lembrando que 

o Vereador Luis Felipe e a Vereadora Mônica Facio, já solicitaram a participação. Após as devidas 

indicações, a referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: LUIS FELIPE LUZ 

LEHNEN (PSDB), MÔNICA JULIANA FACIO (PT), SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP), 

RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB), SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB) e 

TELMO VIEIRA (PTB). A Bancada do PSC declinou sua vaga. Prosseguindo com os trabalhos, o 

Presidente solicitou a leitura da matéria em pauta, para discussão e posterior votação do Plenário. 

ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 016/2018 (Executivo nº 017) Institui o Programa de 

Recuperação Fiscal do Município de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão 

de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela regularidade do Projeto em 

relação à forma e legalidade. O Presidente colocou o Projeto em discussão e manifestaram-se sobre a 

matéria os seguintes Vereadores: Nelson Martins, Telmo Vieira e Régis de Souza. (Discussão do 

Projeto de Lei Nº 016/2018). Colocado em votação o presente Projeto de Lei, este foi aprovado por 

unanimidade dos presentes (13 votos favoráveis), ausente a Vereadora Magali da Silva (falta 

justificada). PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/2018 - MESA DIRETORA: Institui o Turno 

Único na Câmara de Vereadores de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

Parecer pela regularidade do Projeto em relação à forma e legalidade. O Presidente colocou o Projeto 

https://www.youtube.com/watch?v=UeLNLXh6A_4
https://www.youtube.com/watch?v=UeLNLXh6A_4
http://www.camarataquara.com.br/
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6299
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6299
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6299
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6275
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6275
https://youtu.be/UeLNLXh6A_4?t=10m10s
https://youtu.be/UeLNLXh6A_4?t=10m10s
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6294
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=6294


Ata nº 4.256, de 26 de fevereiro de 2018                                                                                                    Página 2 de 3 

 

em discussão e seguido de votação, este foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis, 01 (um) voto 

contrário (Vereador Luis Felipe) e 01 (uma) ausência da Vereadora Magali da Silva (falta justificada). 

Após a votação houve justificativa de voto dos Vereadores Luis Felipe e Telmo Vieira. (Justificativa 

de voto ao Projeto de Resolução nº 001/2018). Na sequência havendo a concordância dos 

Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram 

aprovadas por unanimidade dos presentes (13 votos favoráveis), ausente a Vereadora Magali da Silva 

(falta justificada). As referidas proposições podem ser visualizadas na íntegra, clicando sobre as 

mesmas, na versão em PDF desta Ata. Requerimento n° 018/2018 - Ver. Guido Mario Prass Filho: 

Votos de Pesar, pelo falecimento da senhora Geni dos Santos Moraes, ocorrido no dia 20/02/2018. 

Requerimento n° 019/2018 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: À Mesa Diretora - que seja agendada 

para o dia 19 de junho de 2018, às 18h30min, Sessão Solene à Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Rodolfo Von Ihering, pela passagem dos 100 anos de fundação em nosso município. 

Requerimento n° 020/2018 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Congratulações à Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus da Rua Assunção, no Bairro Empresa, pela inauguração realizada no 

dia 11/02, próximo passado. Indicação n° 063/2018 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva: Que o 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Saúde, estude a possibilidade de destinar 

exclusivamente o espaço de uma sala existente no Posto de Saúde de Fazenda Fialho, para vacinação. 

Indicação n° 064/2018 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva: Solicita à Secretaria responsável, que 

seja providenciada com urgência a distribuição dos medicamentos básicos, nas unidades dos Postos de 

Saúde do Interior de nosso município. Indicação n° 065/2018 - Ver.ª Marlene Terezinha Haag: Que a 

Secretaria competente providencie uma roçada no terreno que fica no entroncamento da Rua Profª 

Pascoalina A. Faedrich com a ERS 020, no Bairro Santa Rosa. Indicação n° 066/2018 - Ver.ª Marlene 

Terezinha Haag: Que a Secretaria de Obras providencie conserto de um buraco que se formou na 

Travessa Santa Rosa, cruzamento com a Rua Auto João Muratore, final do asfalto e início do 

paralelepípedo. Indicação n° 067/2018 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Que o setor de iluminação 

pública providencie uma revisão geral e conserto de luminárias na localidade de Morro da Pedra, 

estrada da Grota e estrada dos Flores, especialmente na Rua Iguaçu. Indicação n° 068/2018 - Ver. 

Guido Mario Prass Filho: Pedido de uma adequação com saibro na lateral da ERS 239, em frente à 

usina de lixo, do lado aposto, para que os caminhões que levam os materiais para o local possam parar 

na lateral. Indicação n° 069/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Providências com relação ao 

congestionamento na sinaleira do IACS, principalmente nos seguintes horários: pela manhã das 7h às 

7h27min e à tarde das 13h às 13h25min. Indicação n° 070/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: 

Reposição de calçamento na esquina das ruas Tristão Monteiro com a Júlio Ostermann, próximo ao 

número 233 no Bairro Petrópolis. Indicação n° 071/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Fazer uma 

revisão das lâmpadas na localidade de Rio da Ilha, pois existem várias queimadas, principalmente na 

estrada geral. Indicação n° 072/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Solicita ao Poder Executivo a 

denominação de uma Rua do município de Taquara como “BECO CITY”. Pedido de Informação n° 

014/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Quais providências estão sendo tomadas com relação ao 

estacionamento rotativo, atualmente suspenso nas áreas centrais de nossa cidade. Encerrando a Ordem 

do Dia o Presidente 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. 

Fizeram uso da PALAVRA EM EXPEDIENTE os seguintes Vereadores: VEREADOR LEVI 

BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB), VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB), 

VEREADORA MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB), VEREADORA MÔNICA JULIANA 

FACIO (PT), VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB), VEREADORA SANDRA 

BEATRIZ SCHAEFFER (PP), VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA (PTB), VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB), VEREADOR ADALBERTO 
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CARLOS SOARES (PP) e VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB). 

Após estes, o Presidente da Câmara, Vereador Guido Mario Prass Filho transferiu o exercício da 

presidência ao Vereador Levi Batista de Lima Júnior para que pudesse se manifestar em tribuna. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP). Nada mais havendo a tratar, às 19h40min, o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 05 de 

março de 2018, 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, sendo que a Palavra em Expediente, as discussões de projetos e justificativas de voto (quando 

houver), apresentam-se de forma audiovisual através de hiperlinks na versão em PDF desta Ata, os 

quais foram configurados pelo Servidor Gustavo Evangelho de Abreu, o qual também assina a 

mesma. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes 

nesta Sessão. O conteúdo dessa Sessão encontra-se disponível no canal da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS no YouTube, e no CD nº 01 do arquivo de mídias de 2018. 
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