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ATA Nº 4.061 

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2015, às 17h16min no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 4ª 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. De imediato o 

Presidente desta Casa declarou aberta a presente Sessão Extraordinária, solicitada pelo Executivo 

Municipal, conforme Ofício Nº 195/2015 e Convocação Nº 004/2015, solicitando que a Diretora 

Legislativa, senhora Marilene Wagner procedesse na leitura do Projeto em pauta, acompanhado 

dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação do Plenário: 

ORDEM DO DIA: 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. A Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 

REJEITADO com 10 (dez) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Adalberto Lemos, 

Arleu Machado, Eduardo Kohlrauch, Guido Mario P. Filho, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, 

Roberto Timóteo, Sirlei Silveira e Valdecir de Almeida. E, 02 (dois) votos favoráveis dos 

Vereadores Sandra Schaeffer e Telmo Vieira. Ausentes os Vereadores Luiz Carlos Balbino, 

Nelson Martins e Régis de Souza. O Presidente votou de acordo com o Artigo 19 da Lei Orgânica 

de nosso Município. Segue abaixo todas as manifestações dos Vereadores na íntegra sobre a 

matéria: Vereador Guido Mario Prass Filho: Eu quero me manifestar em nome da Bancada em 

relação a esse Projeto. Nós não temos nenhuma objeção ao Clube Moto Show, mas a Bancada se 

reuniu e também em respeito ao Presidente Eduardo a Bancada do PP vota contra o Projeto. 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira: Eu só quero justificar o meu voto. Na 

verdade a um tempo atrás a menos de trinta dias eu fui procurada por um menino Guilherme 

Winter que foi premiado que já teve mais de cinquenta prêmios recebidos no Brasil, no Rio 

Grande do Sul e inclusive no Exterior e ele recebeu um prêmio novamente e ele teria que 

participar de uma feira na Turquia e me procuraram e eu conversei com o Prefeito e o Prefeito 

disse que não recebeu, não concordou com o auxilio para a viagem e disse pra mim o seguinte já 

aviamos conversado que esse ano iria diminuir e inclusive encerrar com os auxílios. Então isso 

foi uma combinação feita por nós. Em respeito ao TAC que também é um evento Taquarense não 

recebeu auxilio algum, inclusive cobrou porque os Vereadores não quiseram dar, nós não 

podemos nem votar porque não veio Projeto pra casa. Então se o TAC não recebeu se o Lar 

Padilha que está pra receber uma verba ficou sentado e não foi nem atendido para discutir a 

questão de quinze mil reais que partirá do Legislativo para ajudar oitenta crianças pra que 

reformem um transformador, ou melhor, instalem um transformador então em respeito ao 

ROTARY que está tentando isso e não foi atendido em respeito ao TAC, em respeito a APAE e 

principalmente em respeito ao Guilherme Winter que deveria levar o nome de Taquara a Turquia 

para concorrer a um prêmio e não recebeu auxilio eu voto contra a ajuda ao Projeto que está agora 

em discussão ao Moto Show, era isso. Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch: Antes de passar 
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para o Beto eu quero dizer o seguinte, que bom que a colega, amiga Vereadora Sirlei colocou á 

respeito do ROTARY a Dona Elena Weber e o Senhor Jeferson me procuraram um dia eu disse 

que sabia que vocês todos iriam concordar que parte das economias dos quinze, não é o Eduardo 

é os quinze, que nós estamos deixando de fazer cursos que nós precisamos né Vereador Arleu, 

não é malandragem é trabalho do Vereador, quinze mil reais a Vereadora Sirlei falou de um 

transformador que é sessenta, tem que ver a felicidade dos dois me emocionei com aquilo, outra a 

APAE mais quinze mil eles fazem um baita de um meio frango lá e tu sabe o que é um meio 

frango Vereador Lauri Fillmann, e consegue cinco mil de um grande meio frango, mais quinze 

também não estão conseguindo. Ontem eu estava na Caixa Econômica Federal, tem uma prática 

aqui que se tem usado muito com os Vereadores, não sei dizer daí quem tem feito isso, eu estava 

na Caixa Federal no caixa expresso e eu vi uma Senhora falando dos Vereadores, a Senhora deu 

pra ver que era uma pessoa bem esclarecida não lembro o nome dela, e ela disse assim, deu 

problema, que minhas contas que estavam vencendo segunda, e estou pagando juros porque os 

Vereadores votaram em cima da hora, e eu cheguei porque ela estava falando com uma atendente 

da Caixa Econômica Federal e disse a Senhora desculpa eu me meter no seu assunto mais é que 

eu sou Vereador e que a verdade nós não votamos em cima da hora, veio lá de cima em cima da 

hora, dai eu fui para o outro caixa e ela veio em mim de novo, e aí mais o que vocês vão fazer, 

tem que fazer alguma coisa, e eu disse a Senhora tem que ir lá em cima procurar eles lá. O que eu 

quero dizer com isso, tem acontecido diversas situações e é botada na nossa conta toda vida que 

nem a Sandra falou então assim isso é uma prática no mínimo deselegante pra não dizer outra 

coisa, com quem economiza, com quem aprova os Projetos, com quem não complica em nada 

com o Executivo, com quem o pessoal principalmente é parceiro do Executivo eu falos dos 

quinze, mesmo aqueles que votam contra é democrático. Então assim tem ser tomada uma atitude 

e eu quero agradecer a vocês todos aqui. Vereador Adalberto dos Santos Lemos: Obrigado 

Presidente. Eu aqui quero me manifestar também, e segunda-feira, aliás, quarta-feira que foi na 

tribuna eu me manifestei lhe parabenizando pela sua postura como nosso líder como Presidente 

desta Casa, sua conduta tem sido ilibada, eu queria deixar aqui esse registro eu não tenho 

sinceramente nada contra o Moto Show, muito pelo contrário eu acho que é um evento que 

engrandece o nosso Município, mas desde o início do meu mandato se vocês forem assistir ou se 

eu for relembrar vocês, vocês vão lembrar eu tenho falado desde o início da questão prioridade, 

nós temos que ter prioridade e agente vê que o Município não tem prioridade eu vou dizer por 

que eu estou dizendo isto. Ano passado se eu não me engano foi repassado pras entidades em 

torno de seiscentos mil reais, e nós Vereadores temos levado muito na cabeça por essas coisas 

que tem vindo em cima da hora para votar, nós temos pagado um preço muito alto desde o ano 

passado Presidente, eu tenho certeza que se nós levar para a comunidade o que vocês preferem 

uma economia para eventos ou preferem terminar uma casinha pra uma pessoa que não tem onde 

morar, com certeza as pessoas vão se sensibilizar e vão fazer isso como disse a Vereadora Sirlei 

como muito bem colocou a questão do Lar Padilha, poxa quinze mil reais os caras estão 

batalhando e ás vezes a gente tem dado dinheiro para uns eventos que não tem tanta importância 

em termos de priorização, não é que o evento não tenha importância, mas na questão priorização 

eu acho que ele não ficaria em primeiro lugar ele ficaria em quarto, quinto e agente está aqui 

destinando dinheiro pra essas coisas. É isso que ás vezes eu tenho a incompreensão com a minha 

pessoa comigo como Vereador do Executivo que acha que a gente está fazendo uma posição 

ferrenha e como bem colocou o Senhor Presidente nós não estamos aqui fazendo uma posição 

ferrenha, muito pelo contrário nós temos sido todos os quinze Vereadores todos muito parceiros 

do Executivo quando aqui nós fizemos nossas economias deixando ás vezes de nos qualificar 

mais como Vereador fazendo esses cursos fora, assistindo palestras que nós precisamos, quase 
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todos nós aqui precisamos porque somos Vereadores de primeiro mandato, nós precisaríamos 

deste artigo para poder nos qualificar e nós estamos pensando no Executivo, pensando muito mais 

na comunidade e aí a gente vê o Executivo com um desrespeito desta Casa, está é a questão que 

eu quero dizer não tenho nada contra o Prefeito Tito a não ser está questão sobre á priorização, 

acho que tem que haver prioridade sim, já que dizem que o Município está tão endividado, se nós 

quisermos sair deste atoleiro então que não só a Câmara faça a sua parte e que o Executivo 

também faça a sua parte, fazendo a questão da priorização. Obrigado e desculpa eu ter me 

alongado Presidente. Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer: Obrigado Senhor Presidente. É 

lamentável tudo que está acontecendo, a forma como esses repasses estão sendo feitos, eu 

questiono muito de como são escolhidas as entidades para as quais tenham que a ver esse repasse, 

qual o critério que se está utilizando no Executivo, se uma entidade pode creio eu que todas as 

outras também possam e eu acho muito confortável a posição do Executivo, nessa forma deles 

estarem trabalhando porque eles largam de lá pra cá, a bomba estoura aqui e nós temos que 

segurar todas as pontas como tem sido feito á muito tempo. Então eu penso quais são as 

prioridades do Município, é obvio que a prioridade é educação, saúde, segurança, obras, mas 

quem tem que dizer isso me parece que tem que vir de lá pra cá, tem que assumir o compromisso 

lá em dizer não, as entidades não ganharam verba para fazer verba para festa esse ano, agora eu 

também não acho justo para com uma entidade que está em seu décimo sétimo evento que vem 

recebendo verba que já protocolou o evento ano passado que está contando com está verba aí 

chega um, dois dias antes por falha do Executivo e nos mandaram o Projeto não vão receber 

então eu estou votando favorável a esse Projeto por uma questão de justiça e por saber que este 

evento também tem um lado social que beneficia algumas entidades, meu voto é favorável mais 

meu voto é contra a forma que o Executivo está encaminhando todos estes Projetos. Vereador 

Lauri Fillmann: Boa tarde Vereadores, boa tarde Presidente. Apenas para contribuir penso na 

questão parabenizar nessa visão do auxilio do Lar Padilha, resíduo ali junto ao lado a vinte e 

cinco, vinte oito anos e todo mundo sabe colegas Vereadores e especialmente quem está ali do 

lado que a energia elétrica abastece aquela casa ali é muito precário, muito se deixa de fazer mais 

oficinas ali quando vai para o lado da noite tem um campinho de futebol, sabemos que essas 

crianças estão necessitadas, então quanto mais ocupação melhor, então realmente é lamentável 

soma se a isso a questão de que desde o fechamento da APROMIN a dois, três quatro anos que o 

Lar Padilha assumiu praticamente toda essa demanda de criança e adolescentes que precisam 

desse amparo, então praticamente é a única casa nesse sentido no Município e precisa 

urgentemente que seja olhado com mais atenção com mais carinho especialmente nessa questão 

sabemos que a energia elétrica é uma questão vital, está muito sério aquilo ali, falo isso com 

propriedade que resido ao lado ali, e seguidamente tem quedas de luz, em virtude das más 

condições é uma rede muito ultrapassada então que bom que tem entidades dispostas a auxiliar, 

mias o Poder Público mais do que nunca tem que olhar isso, só queria deixar este registro, 

obrigado. Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch: Obrigado Vereador Lauri. É interessante 

mais uma vez ressaltar que desse sessenta mil reais necessários para o transformador vinte e cinco 

por cento desse valor virá da nossa economia e só o que essa Senhora a Dona Elena Weber quer é 

ser recebida lá, só isso. Eu tenho certeza que vocês todos aí, que a gente vai dar as mãos juntos aí 

né Sirlei nessa situação e não vamos entregar as pontas, eles vão fazer três quatro cinco meios 

frangos para conseguir os quinze e como gente está fazendo economias podemos ajudar eles. 

Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch: Volto a dizer aqui o que outros colegas já falaram que 

não temos nada contra nenhuma entidade só que quando o cobertor é curto Vereador Arleu 

existem prioridades, a própria Vereadora Sirlei e Vereador Timóteo tantos falaram sobre isso e é 

a realidade precisamos saber certinho onde damos o tiro e outra situação colegas o Telmo vai ter 
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que sair mais a gente vai ter que fazer uma reuniãozinha rápida com o nosso Jurídico. É 

interessante dizer que eles recebiam dez mil e passaram a receber dezessete, setenta por cento a 

mais qual é o critério pegando o que a Sandra falou, qual é o critério para um aumento desse 

tamanho é bom o evento é mais os outros sete não poderiam ter sido para outra entidade, então 

encerro está sessão. Vereador Adalberto dos Santos Lemos: A Vereadora Sirlei fez uma 

colocação e tem ali, ela justificou a questão da economicidade que o Prefeito mandou para ela e a 

questão também que acredito que era muito bom o Senhor esclarecer nos meios de comunicação 

o porquê dessa nossa votação pra que fique bem claro pra que não aja distorção porque ás vezes a 

falta de explicação gera uma distorção e nos prejudica e nós estamos fazendo aqui é uma coisa 

bem sensata não é uma represaria contra ninguém eu acho que é uma coisa justa, aja vista a todo 

o instante o Executivo vim queixar se por falta de verba para tocar os Projetos existente, obrigado 

Presidente. Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch: Semana passada Vereadora Sirlei, antes de 

te passar rapidinho mesmo pra gente poder falar com o Doutor Luciano, semana passada eu fui 

procurado pessoal pela pessoa que mora ali na Rua Coronel Diniz onde uma Senhora lá que teve 

a casa incendiada na Empresa, ela faz as necessidades na frente da porta daquele Senhor, sabe o 

que é isso na calçada da porta dele a netinha dele disse que outro dia estava olhando, pega o que o 

Vereador Beto e o que todos falaram na verdade, as prioridades, a mulher esta na rua será que 

realmente se botar na opinião pública o pessoal preferiria que a mulher saísse da rua que ela e 

seus dois filhos estão andando pra lá e pra cá, ou uma situação dessas. Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira: Senhor Presidente acho que é muito oportuno nós colocarmos 

a falta do critério, que não existe o critério, se o carnaval não ganhou se o TAC não ganhou se o 

Lar Padilha não foi atendido se o ROTARY não foi atendido porque nós Vereadores vamos votar 

a favor para o Moto Show, então é o critério, então por não existir o critério a gente não vai agora 

modificar algo que foi combinado pela economia e para que a gente possa priorizar aquilo que é 

realmente importante para o Município de Taquara neste momento e as importâncias são tantas 

que não podemos nem relaciona-las por serem tantas. Eu penso que a falta de critério para a 

destinação da verba é o nós temos que nos embasar é importante que agente assegure isso porque 

o TAC até agora nos cobra de o porquê nós não votamos favoráveis, o Projeto nem chegou então 

como que agora chega um pro Moto Show nós temos que ter um comportamento igual, não é para 

um não é para ninguém. Nada mais havendo a tratar, às 17h35min o Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária, Convocando a próxima 

Sessão Ordinária para o dia 28 de abril de 2015, 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, e achada conforme será assinada pelos Vereadores 

desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 23 de abril de 2015.....................................Silvana Lopes. 

 


