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Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2013, às 16h20min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 9ª Sessão Extraordinária, deste Legislativo, 
a pedido do Executivo Municipal, 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), 
Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 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). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador 
Nelson José Martins, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta 
a presente Sessão Extraordinária, solicitada pelo Executivo Municipal, através do 
Ofício Nº 540/2013 e a partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da 
tarde convidando todos os presentes para realizarem em conjunto a Oração do Pai 
Nosso. Depois disso foi solicitada a leitura da matéria pertinente a esta Sessão no que 
segue: Ofícios do Senhor Prefeito: OFÍCIO Nº 615/2013, apresenta Mensagem 
Retificativa à ementa, ao Art. 1º e ao § 1º do Art. 2º, do Projeto de Lei Nº 149/2013 
(Executivo Nº 125), que passa a ter a seguinte redação: Ementa: Autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos financeiros para o CONSEPRO – Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública de Taquara, e dá outras providências. OFÍCIO Nº 616/2013, em 
atenção ao Despacho nº 021/2013, da Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização, contido no Ofício D.L nº 339/2013, em relação ao Projeto de Lei nº 
110/2013 (Executivo nº 089), que trata de operações de crédito com o Badesul 
Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS. Publicidade de Projetos de Leis: 
PROJETO DE LEI Nº 148, DE  25 DE JULHO DE 2013 (Executivo Nº 124) Autoriza o Poder 
executivo Municipal a doar uma bandeira do município de Taquara, para o Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria Metal Mecânica e Material Elétrico de Taquara. 
PROJETO DE LEI Nº 150, DE 25 DE JULHO DE 2013 (Executivo Nº 126) Autoriza o Poder 
executivo a disponibilizar cargas de brita, bem como um caminhão para o transporte 
de escavadeira hidráulica, para a empresa PR MACIEL & CIA LTDA – CNPJ/MF 
91.327.932/0001-07. PROJETO DE LEI Nº 152, DE 25 DE JULHO DE 2013 (Executivo Nº 
128) Ratifica o convênio firmado pelo Município de Taquara com a empresa Onze 
Construtora e Urbanizadora Ltda, e, dá outras providências. Ordem do Dia: PROJETO 
DE LEI Nº 110/2013 (Executivo Nº 089) Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS, 
e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original. A Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização não apresentou Parecer por falta de informações vindas do Executivo 
Municipal. Iniciando a discussão do Projeto em questão, o Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos Pediu Vistas do mesmo. Colocado em deliberação do Plenário, pelo 
Presidente Nelson Martins, o Pedido de Vistas foi Rejeitado com 10 (dez) votos 
contrários dos Vereadores: Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Arleu 
Machado, Guido Mario, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Luiz 
Carlos Balbino e Adalberto Soares. E, 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores: 
Eduardo Kohlrausch, Moisés Rangel, Sandra Schaeffer e Adalberto Lemos. Nesse 
sentido o Projeto foi à votação sendo APROVADO com 12 (doze) votos favoráveis dos 



Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Moisés Rangel, Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, 
Telmo Vieira, Arleu Machado, Guido Mario, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Lauri 
Fillmann, Luiz Carlos Balbino e Adalberto Soares. E, 02 (dois) votos contrários dos 
Vereadores: Sandra Schaeffer e Adalberto Lemos. Manifestaram-se os seguintes 
Vereadores: Nelson Martins, Telmo Vieira, Luiz Carlos Balbino, Valdecir de Almeida, 
Adalberto Soares, Roberto Timóteo, Lauri Fillmann, Sirlei Silveira, Guido Mario e Arleu 
Machado. Os Vereadores Adalberto Lemos, Eduardo Kohlrausch e Sandra Schaeffer 
solicitaram que suas manifestações constassem nesta Ata, na íntegra, como segue: 
Vereadora Sandra Schaeffer: -“Estamos aqui discutindo um endividamento do 
Município de Taquara até o limite de três milhões de reais, não são três reais, não são 
trinta reais, não são trezentos reais, não são três mil, são três milhões de reais. Eu 
como Vereadora tenho a responsabilidade de realizar o meu trabalho de uma forma 
transparente e quero muito ser respeitada nessa transparência e no realizar das 
minhas funções. Os Poderes Executivo e Legislativo são independentes entre si, mas 
dependem um do doutro para o bom andamento e desenvolvimento da nossa cidade. 
A partir do momento que o meu trabalho como Vereadora, como membro da COFF 
não é respeitado deixa de existir esta função aqui dentro, porque se eu como membro 
da COFF quando esse Projeto chegou até a COFF, eu não o entendi perfeitamente, 
porque eu não tenho essa obrigação, eu quero entendê-lo para poder emitir um 
parecer, se como COFF enviamos para o Executivo onze questionamentos e esses 
questionamentos não são respondidos, eu quero que me digam aonde está o respeito 
por esta Comissão? O Projeto chega sexta-feira na Casa para ser votado, eu não estou 
empatando nada, eu sou a favor do desenvolvimento da cidade, eu quero que 
Taquara tenha asfalto e que isso fique registrado em Ata, para que depois não digam: 
- A Vereadora Sandra Schaeffer do PSDB votou contra o asfalto na cidade de Taquara. 
Não, o meu voto é contrário a esse Projeto numa forma de mostrar que eu quero que 
o meu trabalho aqui dentro seja respeitado, porque se eu tenho prazos a cumprir, se 
eu venho nos horários na Comissão para fazer as avaliações, eu também quero que 
quando a gente faça algum questionamento eles sejam respondidos, nem que seja 
para dizer: - COFF não temos as respostas ainda, por favor deem mais um tempo. Nós 
vamos dar, porque até então o nosso trabalho tem se pautado no respeito e eu exijo 
que seja desta forma, porque se não eu vou me retirar da COFF, porque não tem o 
porquê eu estar aqui me reunindo semanalmente analisando projeto por projeto para 
ver se ele é constitucional ou não, para ver se tem mérito ou não e depois 
simplesmente eles vêm aqui, são colocados aqui e tem que votar, porque se não 
estão dizendo que se as verbas não vierem para Taquara a culpa é de vocês, não, não 
é culpa nossa, porque nós estávamos esperando essas respostas para dar um 
andamento no Projeto, se nós aqui temos preocupação com o prazo, me parece que 
no Executivo não aconteceu o mesmo.” Vereador Eduardo Kohlrausch: -“Eu vou votar 
a favor, porque também não sou contra o desenvolvimento e acredito que nenhum 
Vereador aqui dentro é, agora eu quero que fique registrado em Ata, até porque se 
inventa de não passar eles vão dizer lá que fui eu, hoje se aparecer uma mulher 
grávida do outro lado foi o Eduardo, nem passei perto, mas foi. Eu acho que nós 
temos que pensar que algum setor da Prefeitura e eu penso aqui que tenho que 
inocentar o Prefeito nisso, mas algum setor na Prefeitura que é responsável pela 
liberação desse Projeto, porque essa discussão é toda semana que acontece, eu dizia 
já algumas vezes senhoras e senhores que o Vereador Paulo Mello, eu sugeri isso ao 



Presidente, mas o Presidente é um cara muito democrático o seu Nelson, ele quer 
ainda dar essa abertura, mas acho que ele mesmo já está vendo que não dá mais. O 
Paulo Mello tinha até quinta-feira ao meio para vim os projetos na Casa, eu acho que 
tinha que fazer isso porque a democracia é boa só que tem certas coisas, eu digo que 
quando o Paulo Mello foi Presidente da Casa, senhor Presidente, ele tinha uma norma 
que se o projeto não chegasse até quinta-feira, claro isso para Sessões Ordinárias, não 
era votado na segunda-feira, e estão mandando aí faltando cinco minutos para 
começar a Sessão, tem gente rindo da nossa cara pessoal, vamos ser sinceros, a gente 
tem que dizer isso aí, claro que agora vão falar, vão aumentar muito mais o que eu 
estou falando aqui, bom não quero ir adiante ainda, mas eu vou votar esse Projeto a 
favor, porque não quero mais uma vez ser aquele Vereador que votou contra, porque 
vão dizer, apesar de já dizer o que estou dizendo agora eles vão aumentar um monte, 
mas Senhor Presidente eu peço ao Senhor e eu sei que o Senhor tem esse 
pensamento que seja a última vez que aconteça isso, porque os Vereadores da 
Comissão estão repletos de razão nesse sentido, tem que se ter respeito, são três 
Poderes no Município, nós temos que ser gentis com eles e eles têm que nos 
respeitar. Eu voto a favor desse Projeto, mas que, volto a dizer, que seja a última vez 
que aconteça isso dentro da nossa Câmara de Vereadores, eu peço, não estou aí para 
determinar nada, porque sou um Vereador e nós temos um Presidente, mas é um 
pedido que eu faço. Obrigado.” Vereador Adalberto Lemos: -“Presidente eu gostaria 
de justificar meu voto, sou favorável ao Projeto como eu disse antes e queria que 
constasse em Ata. Votei contrário pela indignação da maneira que nós fomos 
tratados, a Comissão foi tratada, só por isso votei contrário, mas acho que o nosso 
Município é carente sim de asfalto, é necessário, é um endividamento justificado, 
acredito eu, mas pela falta de transparência no nosso poder de analisar o Projeto é 
que em forma de protesto voto contrário. Obrigado.” PROJETO DE LEI Nº 149/2013 
(Executivo Nº 125) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o 
32º BATALHÃO DE POLICIAMENTO MILITAR – 5ª CIA DA BRIGADA MILITAR – 
TAQUARA, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres em conjunto, sendo 
favoráveis ao Projeto em questão acatando a Mensagem Retificativa do Executivo 
Municipal, contida no Ofício nº 615/2013. Posto em discussão, seguido de votação o 
Projeto, juntamente com a Mensagem Retificativa foi APROVADO por unanimidade 
dos Vereadores. Nada mais havendo a tratar, às 16h55min o Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão Extraordinária, solicitada pelo Executivo Municipal, 
conforme Ofício nº 540/2013, Convocando outra, para logo após, para apreciação dos 
Projetos que foram dados publicidade anteriormente nesta Sessão. E, para constar eu 
Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue 
assinada por mim, e após lida e achada conforme, será assinada pelos Vereadores do 
Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 29 de julho de 2013...................Silvana Lopes. 
 
 
 
 
 
 

 


