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ATA Nº 4.049 

Aos 18 dias do mês de março do ano de 2015, às 17h20min no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 3ª Sessão Extraordinária Autoconvocada 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), Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira (PTB), Lauri Fillmann (PDT), 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). Estava ausente o Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC). Por determinação do 
Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, a Diretora Legislativa, senhora 
Marilene Wagner deu início a terceira Sessão Extraordinária Autoconvocada, conforme 
Convocação Nº 003, de 18 de março de 2015, lembrando que a mesma foi divulgada através 
de e-mails aos endereços eletrônicos da Imprensa local e divulgada no site desta Casa. A 
partir desse momento o Presidente da Casa abriu os trabalhos da tarde convidando todos os 
presentes para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e logo solicitou que a Diretora 
Legislativa procedesse na leitura da matéria pertinente a esta Sessão. OFÍCIO DO SENHOR 
PREFEITO: OFÍCIO Nº 128, de 18 de março de 2015, solicita a inclusão de dois Projetos de Lei 
na Sessão de votação do dia de hoje, o primeiro se refere ao Projeto de Lei nº 035/2015 
(Executivo nº 026) que trata sobre a contratação de operários e motoristas, e, o segundo é o 
Projeto de Lei nº 037/2015 (Executivo nº 028) que trata da alteração do § 3º do Artigo 38, da 
Lei Municipal nº 4.712, de 22 de dezembro de 2010. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEI: 
PROJETO DE LEI Nº 039, de 18 de março de 2015 (Executivo Nº 029) Altera a Lei Municipal nº 
5.629, de 19 de dezembro de 2014. PROJETO DE LEI Nº 040, de 18 de março de 2015 
(Executivo Nº 030) Altera a Lei Municipal nº 5.657, de 26 de fevereiro de 2015, e dá outras 
providências. CONVOCAÇÃO Nº 003, de 18 de março de 2015: O Presidente desta Casa, 
Vereador Eduardo Kohlrausch, de acordo com o Artigo 98 do Regimento Interno, Convoca os 
senhores Vereadores para um conjunto de Sessões Extraordinárias Autoconvocadas a partir 
do dia de hoje, para publicidade e posterior discussão e votação dos Projetos de Lei Nº 
039/2015 (Executivo nº 029) e Nº 040/2015 (Executivo nº 030), incluindo os Projetos 
solicitados pelo Prefeito Municipal, através do Ofício nº 128/2015, lido anteriormente, 
estando à pauta sujeita a alteração. Diante da matéria apresentada, entre elas a do Projeto 
de alteração do Código Tributário, o Presidente Convocou uma Sessão Extraordinária 
Autoconvocada para amanhã, dia 19/03, às 17h, solicitando as Comissões que apresentem 
Pareceres aos Projetos supracitados. Nesse momento fizeram uso da palavra os seguintes 
Vereadores: Nelson Martins, Régis de Souza, Arleu Machado, Guido Mario, Adalberto Lemos 
e Sirlei Silveira. O Vereador Régis Bento de Souza solicitou que sua manifestação constasse 
nesta Ata como segue: “Gostaria de deixar um registro sobre o que ouvi nos meios de 
comunicação que o Prefeito conversou com os Vereadores, quando diz “Vereadores”, eu me 
encaixo nisso, mas comigo ninguém falou e não recebi nenhum convite ou convocação. Então 
certamente as minhas considerações com relação a isso não foram ouvidas, sobre a pauta da 
questão do Código Tributário, a gente respeita, mas quero deixar esse registro e o que está 
na mídia daquela forma não é verdade, alguns podem ser, mas não “os Vereadores”, pois eu 
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me encaixo. Eu não voto pelo menos ruim, posso votar dentro de uma pauta discutida, onde 
todos nós seguramos a responsabilidade, então eu votar novamente um Projeto só para 
deixar menos ruim para a comunidade, na minha concepção não é isso, pois sempre quis o 
melhor, posso errar e fazer o pior, mas vou assumir e vou segurar. Eu antecipadamente já fiz 
no início desta semana e da outra, uma manifestação aqui, que estaria em Porto Alegre numa 
audiência com o Secretário dos Transportes durante todo o dia, até convidei o Presidente, 
então não sei o horário que estarei aqui, não sei se estarei presente, mas antecipo e peço 
que conste na Ata da reunião essa minha manifestação que votaria contrário ao Projeto 
apresentado por esse motivo, porque não voto pelo menos ruim, voto pela questão 
construída e se a comunidade e os setores foram escutados eu não sei, porque o Projeto 
chegou hoje e não tenho tempo para fazer isso. É questão de lógica e é necessário votar 
entendo, mas para não gerar nenhuma polêmica ou acharem que estou falando coisa 
diferente ao que não posso falar, desrespeitando os pares. Muito obrigado e agradeço a 
atenção.” Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e às 18h 
declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada, lembrando que 
amanhã ocorrerá outra, às 17h, e às 14h será realizada reunião conjunta da CGP e COFF, 
conforme determinação dos membros das mesmas. 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, 18 de março de 2015...................................................................Silvana Lopes. 

 


