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Ata da Reunião referente ao Conselho Municipal de Desporto – CMD 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 19h10min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar sobre projetos e busca de 

recursos financeiros destinados a área do esporte em nosso Município. A presente Reunião teve 

como propositor o Vereador, também Presidente desta Casa Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 

conforme Requerimento número 092/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 28 de abril de 2015. 

Estiveram presentes os Senhores Antônio Edmar Teixeira de Holanda (Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes), Lorival da Rosa (Secretário de Captação de Recursos), 

Alexandre Lacerda Lencioni (Diretor de Esportes), Luciano Franceschi Figueiró (Representante da 

Guarda Negra de Capoeira), Marcos Aurélio Diogo (Representante de Futebol), Tiago Lumertz dos 

Santos (Representante do Ciclismo), Mauricio José Meneghel (Representante do Skate), Saul 

Rodrigo Serini (Representante do Vôlei), Everton Gomes da Rosa (Representando o Clube de Pega 

Fogo), Vanderlei Figueiró Texeira (Representando a Natação), João Schuk e Humberto Klein 

(Representando o Automobilismo). Presente os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP) e Eduardo 

Carlos Kohlrausch (PTB). Ausente os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos 

Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis 

Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer 

(PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de 

Almeida (PROS). O depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo 

digital de áudio no CD-ROM em anexo a Ata. O Vereador Eduardo Kohlrausch disse que o objetivo 

da reunião é para saber a que ponto está o CMD. Disse que foi ele quem fez a parte do Esporte no 

Plano de Governo do atual Prefeito, são todas promessas viáveis que eu o fiz com o Prefeito sentado 

ao meu lado. Falou que ajudou a criar essa expectativa de melhora no esporte e agora de alguma 

maneira com muito respeito vai cobrar essa expectativa aqui dentro, com esse poder que o eleitor lhe 

deu. O Vereador Adalberto Soares cumprimentou a todos e seguiu falando sobre as promessas que 

foram feitas sobre o esporte e não estão sendo cumpridas, disse ainda que o Vereador Eduardo vive 

o esporte, e quer que essas promessas aconteçam. O Diretor de Esportes Alexandre Lencioni falou 

que a última Lei número 3478 do CMD é do ano de 2005 (dois mil e cinco) do Prefeito Cláudio 

Kaiser, a Lei diz que o Conselho Municipal de Desportos de Taquara será constituído por 15 

(quinze) membros nomeados pelo Prefeito destacados no Esporte do Município de Taquara 

representando as seguintes modalidades, artes marciais, natação, futebol, bolão, surf, ciclismo, 

atletismo, vôlei, bocha, tênis, skate, pádel, automobilismo e ciclismo. No final da reunião o senhor 

Alexandre Lencioni, atual Diretor do Esporte, solicitou ao Presidente Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, a lista de presença dos representantes do CMD presentes nesta reunião, com os números 

dos contatos telefônicos, para poder se comunicar com os mesmos, e marcar reunião a ser agendada, 

para organizar a Diretoria e numa segunda reunião tratar com o Prefeito Tito Livio Jaeger Filho no 

que tange a recursos financeiros. Nada mais havendo a tratar, às 21h05min, o Vereador Eduardo 

Kohlrausch agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Aline 

Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata que 

segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 21 de maio 

de 2015...............................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


