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ATA Nº 4.258 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da Câmara 

de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 6ª (sexta) 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), 

Magali Vitorina da Silva (PTB), 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). 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. A seguir o Presidente da Casa deu início aos trabalhos, convidando 

todos os presentes para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e após foi realizada 

Homenagem Especial aos integrantes do Grupo Terno de Reis, Estrela do Oriente, do Distrito de Rio 

da Ilha, conforme Requerimento nº 007, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 05 de 

fevereiro do corrente ano, de autoria do Vereador Telmo Vieira. Neste ato foi feita a leitura de um 

breve histórico do Grupo e em seguida o Vereador Telmo manifestou-se prestando sua homenagem. 

Ao final foram entregues Certificados de Reconhecimento e Agradecimento aos homenageados e 

também foi exibido no telão algumas apresentações realizadas pelo Grupo Terno de Reis. Na 

sequência foi passada a palavra ao senhor José Adair Ferreira Alves (Mestre do Grupo), o qual 

prestou agradecimento em nome dos demais homenageados e assim foi encerrada a Homenagem 

Especial. 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. Publicidade de Projeto de Lei: PROJETO DE LEI N° 019/2018 (Executivo nº 018) 

Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE MOTOCICLISTAS DO VALE 

DO PARANHANA ÁGUIAS DO ASFALTO, para a realização da 20ª edição do Motoshow, e, dá 

outras providências. Correspondência recebida: Cartão de Páscoa da EMEF Nereu Wilhelms. 

Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

a diversas entidades. Logo após o Presidente solicitou a leitura da matéria em pauta, para discussão e 

posterior votação do Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 018/2018 (Executivo nº 

022) Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel público municipal. 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 o 

Vereador Régis de Souza Pediu Vistas ao mesmo. Manifestaram-se os Vereadores: Guido Mario, Luis 

Felipe, Régis Souza, Telmo Vieira e Nelson Martins. (Discussão do Pedido de Vistas ao Projeto de 

Lei nº 018/2018). Colocado em votação o Pedido de Vistas, este foi rejeitado por dez (10) votos 

contrários (Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Telmo Vieira, Marlane Haag, Mônica 

Facio, Moisés Rangel, Daniel Lahm, Levi Batista e Magali da Silva), quatro (04) votos favoráveis 

(Régis Souza, Luis Felipe, Nelson Martins e Carmem Kirsch). Posto em votação o Projeto de Lei, na 

forma original, este foi aprovado por doze (12) votos favoráveis e dois (02) votos contrários dos 

Vereadores Nelson Martins e Régis Souza. (Justificativa de voto ao Projeto de Lei nº 018/2018). 

Em seguida 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). As 
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referidas proposições podem ser visualizadas na íntegra, clicando sobre as mesmas, na versão em PDF 

desta Ata. Indicação n° 081/2018 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Viabilidade de construir na Rua 

Coberta, onde é realizada anualmente a Festa da Melancia, um monumento com o símbolo da 

melancia, resgatando assim parte da história da nossa cidade. Indicação n° 082/2018 - Ver. Adalberto 

Carlos Soares: Pedido de roçada, patrolamento e ensaibramento na estrada da Cruzinha. Indicação n° 

083/2018 - Ver.ª Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira: Solicita o desassoreamento do Arroio Sonda, 

em toda a sua extensão, localizado no Bairro Empresa, pois essa ação evitará que a água invada as 

casas e colaborará também para a diminuição de enchentes nas casas do Loteamento Olaria. 

Requerimento n° 024/2018 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo falecimento do 

senhor Olavo Diefenbach, ocorrido no dia 02/03/2018 (o Vereador Luis Felipe e a Vereadora Sandra 

Schaeffer associaram-se a este Requerimento em Plenário). Requerimento n° 025/2018 - Ver. Guido 

Mario Prass Filho: Ao DAER e EGR: pintura no leito das pistas destinadas as ciclovias da ERS 115 e 

da ERS 020 em nossa cidade, para demarcação de utilização de pedestres e ciclistas. Requerimento n° 

026/2018 - Ver.ª Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira: À Brigada Militar e Polícia Civil de Taquara: 

estabelecer parceria entre estes órgãos para solucionar a situação de insegurança que vem ocorrendo, 

com relação a forma como os munícipes taquarenses estão sendo abordados, principalmente nas 

proximidades do Supermercado Rissul. Requerimento n° 027/2018 - Ver. Guido Mario Prass Filho: À 

Corsan/Taquara: solicita prestação de contas com relatório demonstrativo dos resultados do exercício 

do Município de Taquara do ano de 2017, contendo a descrição das contas e seus valores. 

Requerimento n° 028/2018 - Ver.ª Mônica Juliana Facio: Ao DAER: estudo de implementação de 

acostamento na ERS 020, sentindo Taquara/São Francisco de Paula, trecho a partir da esquina com a 

Rua Professora Pascoalina Faedrich até a localidade do Km 4. Requerimento n° 029/2018 - Ver.ª 

Mônica Juliana Facio: Ao DAER: roçada à margens da ERS 020 sentindo Taquara/São Francisco de 

Paula, trecho a partir da esquina com a Rua Professora Pascoalina Faedrich até a localidade do Km 4. 

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: 

VEREADORA MAGALI VITORINA DA SILVA (PTB), 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 CARLOS SOARES (PP), VEREADORA 

CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB), VEREADOR LEVI BATISTA DE LIMA 

JUNIOR (PTB), e VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB). 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 encerrada 

a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 19 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 02 do arquivo de mídias de 2018. 
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