
                    

ATA Nº 4.060 

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2015, às 17h08min no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 3ª Sessão Extraordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

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

Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario 

Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Moisés Cândido Rangel (PSC), 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). Ausência dos Vereadores Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB), Nelson José Martins (PMDB) e Régis Bento de Souza (PMDB), justificada 

pelo Presidente que os mesmos encontram-se fora da cidade, não tendo tempo hábil para se fazerem 

presentes nesta Sessão. Inicialmente o Presidente Eduardo Kohlrausch comentou que às vezes existem 

algumas discussões mais acaloradas, mas como Presidente deve representar todos os Vereadores e 

defender o interesse de todos que é o respeito enquanto Legisladores, e, essa semana lamentavelmente 

ouviu de uma pessoa, não entrou em detalhes de quem é, mas uma pessoa dizendo que os Projetos não 

tem problema nenhum de chegar em cima da hora, porque os Vereadores vêm aqui uma vez por 

semana. Isso escutou e se revoltou com essa situação, porque sabe que mesmo aqueles que têm algumas 

divergências são Vereadores eleitos pela comunidade e sabem como é difícil entrar na vereança. Então 

está na hora de ter respeito e sabe o quanto o Vereador Arleu tentou enquanto Presidente em 2014 e o 

Vereador Nelson em 2013, pois sabe o quanto economizam e deixam de fazer algumas coisas 

prioritárias para devolver ao Executivo e mesmo assim não são tratados com respeito. Após pediu 

desculpa pelo desabafo e solicitou que a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner procedesse na 

leitura da matéria pertinente a esta Sessão. Ofício do Senhor Prefeito Nº 195, de 23 de abril de 2015: 

Solicitando Convocação de um conjunto de Sessões Extraordinárias para apreciação e votação do 

Projeto de Lei nº 040, que autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o Clube de 

Motociclistas do Vale do Paranhana Águias do Asfalto, para a realização da 17ª edição de Motoshow, e 

dá outras providências, tendo em vista que o evento acontecerá no próximo final de semana, dias 24, 25 

e 26 de abril de 2015. Convocação Nº 004, de 23 de abril de 2015: Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, de acordo com o artigo 98 

do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Convoca os senhores Vereadores, para um conjunto de 

Sessões Extraordinárias solicitadas pelo Executivo através do Ofício Nº 195/2015, protocolado nesta 

Casa no dia de hoje, às 14h30min. A presente Sessão foi convocada pelo Prefeito conforme artigo 17 

da Lei Orgânica Municipal, onde o Presidente na mesma tarde, através de contato telefônico aos 

Vereadores, fez a convocação, devido ao exíguo tempo e posterior Sessão Extraordinária para 

apreciação e votação do Projeto, não havendo tempo hábil para convocar por escrito todos os 

Vereadores. Houve a concordância da maioria dos Vereadores para que a Sessão Extraordinária seja 

realizada na tarde de hoje, com início às 17 horas. Publicidade do Projeto de Lei: PROJETO DE LEI 

Nº 061/2015 (Executivo Nº 040) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE 

MOTOCICLISTAS DO VALE DO PARANHANA ÁGUIAS DO ASFALTO, para a realização da 17ª 

edição de Motoshow, e dá outras providências. Seguindo o Regimento Interno e havendo a concordância 

dos senhores Vereadores, o Presidente encerrou a presente Sessão Extraordinária (às 17h15min), 

solicitada pelo Executivo Municipal e tendo em vista a urgência da apreciação e votação do Projeto de 

Lei Nº 61, Convocou na sequência  uma segunda Sessão Extraordinária, dado ao fato que a Comissão 

Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização emitiu Parecer para apreciação e 

votação do presente Projeto de Lei. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara 

de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim, e achada conforme 

será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 23 de abril de 

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



                    

 


