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ATA Nº 4.053 

Aos 31 dias do mês de março do ano de 2015, às 22h11min no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 5ª 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), 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). De imediato o Presidente desta Casa declarou 
aberta a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada, conforme acordada por 
unanimidade em Sessão Ordinária ocorrida anteriormente, solicitando que a Diretora 
Legislativa, senhora Marilene Wagner procedesse na leitura dos Projetos em pauta, 
acompanhados dos Pareceres das Comissões permanentes desta Casa, para posterior 
discussão e votação do Plenário: ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 047/2015 

(Executivo Nº 031) Altera o Art. 4º, da Lei Municipal nº 5.647/2015, que autoriza o 

Município de Taquara/RS a firmar Convênio com o INSTITUTO VITÓRIA, inscrito no CNPJ 

nº 03.880.767/0002-21. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 

Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se 

sobre a matéria o Vereador Valdecir de Almeida. PROJETO DE LEI Nº 048/2015 

(Executivo Nº 032) Autoriza o Poder executivo a destinar a quantia de até R$ 150.000,00 ao 

CTG “O Fogão Gaúcho”, para a realização da XXXI EXPOCAMPO, 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. Posto o Projeto em 

discussão, manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado, Valdecir de Almeida, Lauri 

Fillmann, Régis de Souza, Guido Mario, Moisés Rangel, Nelson Martins e Luiz Carlos 

Balbino. O Vereador Régis Bento de Souza solicitou que sua manifestação constasse nesta 

Ata na íntegra como segue: “Senhor Presidente, primeiro essas ações que estão aqui previstas 

já estão sendo executada lá na EXPOCAMPO, eu vi hoje, então está irregular sendo feito, isso 

aqui não vale nada essa Lei, é verdade isso que estou falando, tenho 30 anos, sou o mais novo 

aqui, mas não queira me comer de rodelinha porque não sou bobo. Segundo cadê a prestação 

de contas dos resultados para a comunidade da EXPOCAMPO do ano passado? Eu não vi. 

Terceiro, quanto que é ganho de patrocínio de cada empresa dessas aqui? Tá bom o Vereador 

não precisa saber, o Vereador tem que fiscalizar não tem que administrar, mas o COMAGRO 

sabe? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais sabe? O Sindicato Rural sabe? As entidades 

vinculadas ao setor do campo sabe? Me procuraram e disseram que não sabem. Produção do 

evento (Metrópole Eventos), não sei quem é, se é o aniversário do Município de Taquara, não 

tem alguém para produzir no Município a Festa do Município? Quanto que ela está ganhando? 

Não sei. Está no Projeto? Não está. O ano passado veio uma folha é só puxar no Projeto, eu 

briguei na Comissão até ficaram bravos comigo, essa folha veio aqui riscada a caneta, algumas 

linhas de 01 a 06 impressas e no plano de aplicação EXPOCAMPO Taquara, esse ano qual é? 

Presidente eu não estou para polemizar, mas com autorização dos colegas Vereadores eu peço 

para me abster da votação, porque certamente não consigo formular o voto sem ter essas 

informações, nem favorável, nem contrário, tal qual porque já está acontecendo essas ações lá 
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e infelizmente não tem no Projeto isso que entrou ontem na Casa, está sendo votado hoje, 

reconheço a sua posição e acho que está correta, é de grande valia a importância, não é esse o 

mérito, mas por essa questão me abstenho da votação. Obrigado.” Após o Presidente colocou o 

Projeto em votação e o mesmo foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (uma) 

abstenção do Vereador Régis de Souza. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a 
presença de todos e às 22h36min declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária 
Autoconvocada, lembrando que na próxima quinta feira, dia 02/04, às 19h nesta Casa, 
ocorrerá Sessão Solene de Homenagem aos 25 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Primitiva, proposição do Vereador Valdecir de Almeida. 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, 31 de março de 2015...................................................................Silvana Lopes. 

 


