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Ata da Sessão Solene de Homenagem aos 50 anos de fundação da Associação dos Motoristas de 

Taquara/RS, realizada em 20.07.2015. 

Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2015, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS realizou-se SESSÃO SOLENE, sob a Presidência do Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos 

Soares (PP), Moisés Cândido Rangel (PSC – Secretário), Nelson José Martins (PMDB), Régis 

Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS – Vice-Presidente). 

Ausentes os Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira 

(PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 

(PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) e Telmo Vieira (PTB). Por determinação do 

Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch a Diretora Legislativa, senhora 

Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Solene em Homenagem aos 50 anos de 

Fundação da Associação dos Motoristas de Taquara/RS. A presente Solenidade foi solicitada 

pelo Vereador Valdecir Vargas de Almeida, através do Requerimento Nº 108, aprovado por 

unanimidade na Sessão Ordinária do dia 12 de maio de 2015. Foram convidadas para compor 

a Mesa Oficial dos Trabalhos as seguintes pessoas: Senhor Odilon Borba Lopes (atual 

Presidente da Associação dos Motoristas); Senhor Armindo Almiro Hugentobler e Senhor 

Nereu Campos da Silva (representando os ex-presidentes desta Associação), Ricardo Luiz 

Neumann (representando os atuais Festeiros desta Associação) e Senhor Moacir Clomar 

(Presidente da Câmara de Vereadores de Parobé). A seguir todos os presentes foram 

convidados a entoarem o Hino Nacional Brasileiro e logo após o Presidente desta Casa deu 

início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes em especial os 

homenageados da noite, momento que passou a palavra ao Vereador Valdecir de Almeida, 

propositor desta Sessão Solene, o qual fez um breve discurso para suas considerações iniciais, 

bem como realizou a entrega de um troféu com formato de um ônibus ao Presidente da 

Associação, senhor Odilon Lopes, como forma de homenagem a todos que fizeram e fazem 

parte desta Agregação. Na sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa fizesse a 

leitura de um breve histórico da Associação dos Motoristas de Taquara desde a sua fundação 

até os dias atuais. Após a leitura do histórico o Presidente justificou a ausência do Vereador 

Lauri Fillmann dizendo que as atuais cheias dos rios prejudicaram sua vinda nesta noite, uma 

vez que ele reside na localidade de Padilha, Interior de nosso Município, e, da mesma forma o 

Vereador Telmo vieira não pôde se fazer presente. Na sequência com a chegada do Prefeito 

Tito Lívio Jaeger Filho, o Presidente convidou o mesmo para fazer parte da Mesa dos 

Trabalhos. Em seguida foi convidado o Grupo Vocal Contra Ponto, que é composto por 14 

integrantes e tem como Maestro o Professor Nilton Macedo, para fazer uma apresentação com 

duas músicas. Após foi dado início a entrega dos Certificados de Reconhecimento e Honra ao 

Mérito pela passagem dos 50 anos de Fundação da Associação dos Motoristas Encosta do 

Nordeste do Rio Grande do Sul, concedendo aos Ex-presidentes, Presidente e Festeiros atuais 

que participaram e participam desta história. Nesse momento o Presidente passou a condução 

deste ato ao Vereador Valdecir de Almeida, propositor desta Solenidade. Dessa forma foi 

solicitado aos homenageados para que na medida em que fossem nominados, viesse até a 

frente da Mesa Diretora para receber a Homenagem, momento em que seriam fotografados e 
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depois disso concedida a palavra a quem quisesse utilizá-la. Os certificados foram entregues 

individualmente pelos Vereadores presentes as seguintes pessoas: Atual Presidente - ODILON 

BORBA LOPES; Ex-presidentes - ARMINDO ALMIRO HUGENTOBLER; CLÁUDIO 

RENCK; ELIANDRO VALTEMIR HOFEMAISTER; EMERSON ATUATTI CUNHA; 

MAURO AUGUSTO DA SILVA; NEREU CAMPOS DA SILVA e PAULO DAVI LIVI. 

Atuais Festeiros - CLAUNIR FERREIRA SOARES e sua esposa DÉBORA BRITO 

SOARES; FLÁVIO HEINS COMASSETO e sua esposa VERA MARIA STEFFEN 

COMASSETO; PAULO RUBEM RAUBER e sua esposa NEUSA MARIA TURELLA 

RAUBER; RICARDO LUIZ NEUMANN e sua esposa IARA ROSANI NEUMANN. Os 

Homenageados que não puderam se fazer presentes receberão posteriormente seus 

Certificados. Logo após a entrega dos Certificados o Grupo Vocal Contra Ponto foi convidado 

novamente para fazer outra apresentação com mais duas músicas. Em seguida o Vereador 

Valdecir de Almeida concedeu palavra a cada Vereador presente pelo tempo de 2min, para 

suas considerações finais e após aos componentes da Mesa Oficial. Finalizando a homenagem 

o Vereador Valdecir agradeceu a presença de todos e às 21h declarou encerrada a solenidade, 

convidando as pessoas presentes para participar de um coffe break, que foi oferecido pela 

Associação homenageada. Segue anexa a esta Ata a lista de presença dos convidados. E, para 

constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, servidora desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue 

assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 20 de julho 

de 2015...................................................................................................................Silvana Lopes. 

 


