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Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2013, às 16h16min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 26ª Sessão Extraordinária Autoconvocada, 
deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), 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), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido 
Rangel (PSC), 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 (PDT). Ausente Vereador Eduardo 
Carlos Kohlrausch (PTB), justificado em Sessão anterior a essa, no qual o mesmo teve 
sua saída autorizada pelo Presidente Nelson Martins, devido a compromissos 
assumidos neste horário. De imediato o Presidente da Casa declarou aberta a 
presente Sessão solicitando que a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner 
procedesse na leitura da Moção de Apelo nº 017/2013, para posterior apreciação em 
Plenário. Publicidade: Moção de Apelo nº 017/013: Valdecir Vargas de Almeida, 
Vereador da Bancada do PDT, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal 
de Taquara /RS, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo a Empresa OI 
Telefonia, para ver a viabilidade técnica para instalação de linhas telefônicas na ERS 
239, KM 56, Nº 2018, na localidade de Padre Tomé, para as Empresas ali instaladas 
que estão gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso município. Após 
a publicidade, o Presidente colocou Moção Nº 017 em deliberação do Plenário e a 
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes, incluindo o voto 
favorável do Vereador Eduardo que estava ausente, conforme autorização do 
Presidente Nelson Martins. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida, 
Adalberto Soares, Nelson Martins e Guido Mario. Após a votação o Presidente 
convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, a 
realizar-se na próxima segunda-feira, dia 15/07, com data e hora a ser agendada e 
comunicada durante a semana, lembrando que nesta Sessão também será agendada 
reunião com os Vereadores para discutirem sobre os problemas relacionados às 
rodovias que cortam a cidade, ERS 115, 239 e 020, pois nas mesmas vem ocorrendo 
inúmeros acidentes de trânsito com vítimas fatais. Nada mais havendo a tratar, às 
16h25min, foi concluída a presente Sessão. E, para constar, eu, Silvana Fernandes 
Lopes, Servidora desta Casa, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, segue 
assinada por mim e pelos Vereadores presentes. Sala de Sessões, 09 de julho de 
2013............................................................................................................Silvana Lopes. 
  
 
 
 
 
 
 

 


