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ATA Nº 4.257 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e cinco minutos, no 

Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 5ª (quinta) 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) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente a Vereadora 

Magali Vitorina da Silva (PTB) e o Vereador Telmo Vieira (PTB), ambos com faltas justificadas. 

Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario, a Diretora Legislativa, senhora 

Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, informando que as mesmas 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. Conforme solicitado pela Vereadora Sandra Schaeffer, a 

Diretora comunicou que a Homenagem destinada aos voluntários da APATA será realizada logo 

mais, às 19 horas, para que todos os homenageados possam participar. A seguir o Presidente da 

Casa deu início aos trabalhos, convidando para fazer parte da Mesa Diretora o Prefeito Municipal, 

senhor Tito Lívio Jaeger Filho e o Vice-prefeito, senhor Hélio Cardoso Neto, e, na sequência 

também convidou todos os presentes para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Diante 

da ausência da Vereadora Magali da Silva, Secretária da Mesa, o Presidente solicitou que a 

Vereadora Sirlei Silveira ocupasse esta cadeira durante os trabalhos desta Sessão. Prosseguindo, o 

Presidente convidou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, senhor 

Anildo Ribeiro Araújo, para fazer uso da Tribuna e explanar sobre as ações que estão sendo 

realizadas por esta Secretaria, bem como para apresentar uma Homenagem às “mulheres” que 

fazem parte destas ações. Ao final a senhora Clarice Quadros fez a entrega de camisetas com 

simbologia ao Dia da Mulher a cada Vereadora desta Casa Legislativa. Logo após o Presidente 

passou a palavra ao Prefeito Tito, o qual falou sobre as atividades da Semana da Mulher no 

município e também sobre a inauguração da Escola de Educação Infantil do Bairro Santa Rosa, Tia 

Paty, a realizar-se no próximo dia 08 de março. Ainda foi passada a palavra à Vereadora Mônica 

Facio, proponente do pedido de criação de uma Procuradoria da Mulher nesta Casa, a qual também 

falou das ações a serem realizadas durante a Semana da Mulher (02 a 11 do corrente mês). Dando 

continuidade aos trabalhos 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 060/2018, encaminhando Leis Municipais nº 6.043 a 6.056, 

sancionadas em 15 de fevereiro de 2018. Nº 069/2018, encaminhando Lei Municipal nº 6.057, 

sancionada em 20 de fevereiro de 2018. Nº 073/2018, solicitando espaço do Plenário dia 06 de 

março de 2018, a partir das 19 horas, para a realização do Fórum de Entidades do Conselho da 

Mulher. Nº 078/2018, encaminhando Lei Municipal nº 6.058, sancionada em 27 de fevereiro de 

2018, bem como Lei nº 6.020, sancionada em 24 de outubro de 2017. Publicidade de Projeto de 

Lei: PROJETO DE LEI N° 017/2018 (Executivo nº 021) Altera o Art. 1º da Lei Municipal 5.676, 

de 14 de maio de 2015. PROJETO DE LEI N° 018/2018 (Executivo nº 022) Autoriza o Poder 

Executivo a alienar imóvel público municipal. Logo após o Presidente solicitou a leitura da matéria 

em pauta, para discussão e posterior votação do Plenário. ORDEM DO DIA: Não havendo 

Projetos para deliberação o Presidente com a concordância dos demais Vereadores, colocou em 

bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas pelos presentes (12 votos 
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favoráveis), ausente a Vereadora Magali da Silva e o Vereador Telmo Vieira (faltas justificadas). As 

referidas proposições podem ser visualizadas na íntegra, clicando sobre as mesmas, na versão em 

PDF desta Ata. Indicação n° 073/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Colocação de um redutor de 

velocidade na Rua Osvaldo Cruz, próximo ao número 492, no Bairro Empresa. Indicação n° 

074/2018 - Ver. Daniel Laerte Lahm – Preto: Pedido de limpeza das sarjetas e roçada na Rua Pedro 

Emílio Martins, Bairro Tucanos. Indicação n° 075/2018 - Ver. Daniel Laerte Lahm – Preto: 

Colocação de saibro na Rua Armindo E. Bohrer, depois da ponte de Tucanos. Indicação n° 

076/2018 - Ver. Régis Bento de Souza: Pedido de construção de um necrotério (capela mortuária), 

no Bairro Empresa. Indicação n° 077/2018 - Ver. Régis Bento de Souza: Verificar e fazer 

manutenção nas lâmpadas situadas na estrada Beco Lauck, na localidade de Vila Tereza, próximo a 

Secretaria Distrital de Rio da Ilha. Indicação n° 078/2018 - Ver. Régis Bento de Souza: Reitero ao 

Executivo Municipal a Indicação nº 343/2017, solicitando que ao mesmo que designe uma Rua do 

Município de Taquara e esta seja denominada de Diácono Antônio Felipe Scheffel. Indicação n° 

079/2018 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer: Sugere ao Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria competente, que desenvolva o Projeto AAA (Atividades Assistidas por Animais), o qual 

proporciona descontração, recreação, entretenimento, vínculos e socialização. Indicação n° 

080/2018 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Pedido de colocação de uma placa de "Pare" na Rua 

Ildefonso Pinto, esquina com a Rua João Emílio Diehl, Bairro Mundo Novo. Requerimento n° 

021/2018 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva: Votos de Congratulações à Igreja Batista Betel 

da localidade de Santa Cruz, pela passagem de 38 anos, comemorada no dia 24/02, próximo 

passado. Requerimento n° 022/2018 - Ver. Régis Bento de Souza: À Gerência do Banco Itaú de 

Taquara/RS: melhoria em diversas deficiências apresentadas junto aos caixas eletrônicos desta 

agência. Requerimento n° 023/2018 - Ver. Régis Bento de Souza: À CORSAN: verificar um 

vazamento de água na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 2209, lado direito da via. 

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 LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB), VEREADORA 

MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB), VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 

(PSC). Nesse momento o Presidente interrompeu a Palavra em Expediente, para fazer a 

Homenagem Especial à APATA, tendo em vista que os homenageados já se faziam presentes no 

Plenário, conforme horário previamente agendado para as 19 horas. A referida Homenagem foi 

solicitada pela Vereadora Sandra Schaeffer, através do Requerimento nº 005, aprovado na Sessão 

Ordinária do dia 05 de fevereiro do corrente ano. Inicialmente foi feita a leitura de um breve 

histórico da Associação Protetora dos Animais de Taquara (APATA), desde sua fundação no ano 

de 2003 até os dias atuais. Após foi passada a palavra à Vereadora Sandra Schaeffer, proponente 

desta homenagem e em seguida à senhora Fernanda Branchine, Presidente da APATA. A 

homenagem foi finalizada com a apresentação de um vídeo institucional sobre o trabalho 

voluntariado desta Associação e com a entrega dos Certificados de Reconhecimento aos 

homenageados. Após o Presidente retomou a Palavra em Expediente: VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB), VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT), 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB), VEREADOR 

ADALBERTO CARLOS SOARES (PP), VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH 

DA SILVA (PTB), e VEREADOR DANIEL LAERTE LAHM (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 20h, o Presidente declarou 
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encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 12 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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