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Ata da Sessão Solene de Homenagem aos 80 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Taquara/RS, 

realizada em 29.02.2016. 

Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19h55min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS realizou-se SESSÃO SOLENE de Homenagem aos 80 anos da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus em Taquara. A presente Solenidade foi solicitada pelo Vereador 

Valdecir Vargas de Almeida, através do Requerimento Nº 001, datado de 02 de fevereiro de 2016, 

aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do mesmo dia. Estavam presentes os seguintes 

Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de 

Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP-Presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis 

Bento de Souza (PMDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e 

Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausentes os Vereadores: Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 

Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB-Vice-presidente), Nelson José 

Martins (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP-Secretário) e Sandra Beatriz 

Schaeffer (PSDB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho 

a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Solene, 

desejando boas vindas a todos os presentes e informado que as sessões da Câmara de Vereadores 

de Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o endereço eletrônico 

www.camarataquara.com.br no link TV Câmara. A seguir foram convidadas as seguintes 

autoridades para comporem a Mesa Oficial dos Trabalhos: Vereador Guido Mario Prass Filho – 

Presidente desta Casa; Vereador Valdecir Vargas de Almeida – Propositor desta Homenagem; 

Prefeito Municipal de nossa cidade - senhor Tito Lívio Jaeger Filho; Pastor Presidente da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus de Taquara – senhor Enilton Vasconcelos Bitencourt; 

representando o Pastor Ronaldo Nogueira (Deputado Federal) – Pastor Juliano Fortes (Assessor de 

Gabinete); representando o Pastor Osvaldo Gomes Ibaldo (Presidente Estadual da Igreja 

Assembleia de Deus) – Pastor José Bento Pereira; representando o Prefeito da cidade de Parobé 

(senhor Cláudio Silva) – senhor Alderi Zanatta (Secretário daquele Município); representando as 

demais Congregações – Pastor Jussiê Teixeira (Presidente da Igreja Madureira de Taquara). Logo 

após o Vereador Valdecir Vargas de Almeida fez um breve discurso parabenizando o transcurso 

dos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus em Taquara e depois anunciou os membros que deram 

entrada no Plenário transportando as Bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Taquara e de 

cada Departamento da Igreja homenageada. Em seguida a Diretora Legislativa citou as demais 

autoridades presentes nesta Sessão - conforme consta na lista de presença, bem como nominou 

todos os membros que receberão os Certificados de Reconhecimento e Honra ao Mérito, 

consecutivos deste ato. Também foram lidos dois e-mails que justificaram as seguintes ausências 

com o subsequente teor: 1º - “Caro Presidente: Agradeço o convite a Sessão Solene em 

Homenagem aos 80 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Taquara, que 

acontecerá no dia 29 de fevereiro, na Câmara Municipal. Lamento não poder comparecer, por 

conta de compromissos anteriormente agendados, na mesma data. Aproveito para apresentar 

cumprimentos a todos os Vereadores de Taquara pela iniciativa da homenagem e peço que os 

transmita, também, à direção, colaboradores e membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 

pela passagem da importante data. Desejo êxito à solenidade. Cordialmente, Senadora Ana Amélia 

PP – RS.” 2º - “Devido a compromissos já assumidos com a faculdade no dia de hoje, não me farei 

presente nesta Sessão, mas deixo Votos de congratulações ao Vereador Valdecir Vargas de 

Almeida pela iniciativa de fazer esta Sessão Solene e parabenizo a todos os membros da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus pela trajetória dos 80 anos em prol dos ensinamentos de Deus. A 

todos vocês desejo felicidades e êxito nesta caminhada de Fé. Assina o Vereador Lauri Fillmann.” 

http://www.camarataquara.com.br/
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A partir deste instante o Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho deu início aos 

trabalhos da noite, cumprimentando a todos, em especial os homenageados desta solenidade e seus 

familiares. Logo após o Presidente convidou o Pastor Eloir da Rosa, para fazer a leitura de um 

versículo bíblico, seguido de uma Oração. Depois da Prece foram convidados para fazer parte da 

Mesa o Vereador Carlito Nicolini, da cidade de Gravataí e o representante do Exército Brasileiro – 

Senhor Wesley Baptista. Nesse momento todos em conjunto entoaram o Hino Nacional Brasileiro 

e a seguir o Presidente desta Casa passou a condução dos trabalhos ao Vereador Valdecir Vargas 

de Almeida – Propositor desta Homenagem. O Vereador Valdecir expressou sua deferência e após 

convidou o Evangelista Adriano Araújo, para fazer a leitura do histórico dos 80 anos da Igreja 

Assembleia de Deus em Taquara. Na sequência foi convidado para sentar ao lado do Vereador 

Régis, seu Suplente Idalci Renato Lamperti, o qual assumirá a vereança nesta Casa, a partir de 

amanhã pelo período de 30 dias, tendo em vista o Pedido de Licença do Vereador Régis. 

Prosseguindo com os trabalhos o Vereador Valdecir convidou o Coral da União Feminina 

Assembleia de Deus de Taquara – UFADT, para fazer a apresentação dos cânticos de dois Hinos 

de Louvor e depois a Cantora Luna Maely também apresentou-se. Em seguida o Vereador Valdecir 

deu início na entrega dos Certificados de Reconhecimento e Honra ao Mérito, convidando sua 

esposa para auxiliá-lo, onde o primeiro Certificado foi entregue ao Pastor Presidente Enilton 

Bitencourt e sua esposa Mirian, a qual ficou encarregada de entregar o restante a todas Dirigentes 

do Círculo de Oração. Depois o Pastor Vice-presidente Milton Tavares de Almeida recebeu seu 

Certificado ficando encarregado de entregar os demais a todos os membros de Congregações, 

Evangelistas e Presbíteros. Segue ainda o nome dos Homenageados que receberam seus 

Certificados nesta solenidade: Pastor Marcelino Guerra; Pastor José Eloir da Rosa; Pastor José 

Carvalho; Presbítero Antônio Marcos; Evangelista Paulo de Vargas Simões; Superintende Elias 

Pimentel; Superintendente Elizete Almeida; Superintendente de Jovem Jossé Lara; Dirigente do 

Coral União Feminina Lisandra Mathias Nath; Superintendente DCO Fernanda Mathias Rangel; 

Secretária da UFADT Cristiane Simões; Cantora Luna Maely; Pastor Presidente/Estadual Osvaldo 

Gomes Ibaldo (Certificado recebido pelo seu representante Pastor José Bento Pereira); Deputado 

Ronaldo Nogueira (Certificado recebido pelo seu representante Pastor Juliano Fortes). Por motivos 

de saúde o Pastor de Honra Fidêncio Vasconcelos Bitencourt e sua esposa Ivolete Bitencourt, não 

puderam se fazer presentes nesta Homenagem, mas o Vereador Valdecir comunicou que nesta 

semana irá pessoalmente à residência dos mesmos levando os Certificados. Após o Vereador 

Valdecir prestou suas considerações finais, homenageando a Igreja com a entrega de uma placa, 

onde foi feita uma miniatura da primeira Igreja construída em Taquara, na localidade de Morro 

Negro. E, a seguir devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente Guido Mario, o qual de 

imediato concedeu a palavra pelo tempo de dois minutos aos Vereadores presentes e demais 

membros da Mesa Oficial. Finalizando os trabalhos o Presidente agradeceu a presença de todos e 

convidou o Pastor Enilton Bitencourt para conduzir um momento de oração para o encerramento 

desta Sessão Solene, lembrando aos convidados que no saguão em frente ao Plenário seria servido 

coquetel. Nada mais havendo a tratar às 21h55min foi encerrada a presente Sessão. Os trabalhos 

efetivados nesta solenidade encontram-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-

ROM de Nº 011-2016. Segue anexa a esta Ata a lista de presença dos convidados. E, para constar, 

eu, Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta Casa Legislativa, lavrei a presente Ata, que segue 

assinada por mim, e pelos Vereadores presentes nesta reunião, conforme Resolução Nº 004/2015. 

Sala de Sessões, 29 de fevereiro de 2016. Silvana Lopes. 

 


