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ATA Nº 4.092 

Aos 06 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 36ª Sessão Ordinária 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), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 

(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC Secretário), 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 Vice-Presidente). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos 

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

Ordinária, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao 

público presente. A partir deste instante o Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos 

trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para 

realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Antes de dar continuidade ao andamento da Sessão, 

o Presidente informou que houve um problema junto aos disjuntores elétricos do prédio desta Casa, 

causando uma queda parcial de energia no Plenário e nesse sentido, com a concordância unânime 

dos Vereadores a Palavra em Expediente desta noite foi declinada. Depois disso foi solicitada a 

leitura das documentações que deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. OFÍCIO 

DO SENHOR PREFEITO: Ofício Nº 547/2015 encaminhando relatório do atendimento a Lei 

Federal nº 9.452/97, referente ao mês de agosto de 2015, para ser afixado no mural desta Casa. 

PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005, de 

06 de outubro de 2015 de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL - Concede o 

Título de Cidadão Taquarense ao Senhor JOÃO CARLOS DE BRITO. PROJETO DE LEI Nº 123, 

de 29 de setembro de 2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Cria 

parágrafo único ao Artigo 23 da Lei Municipal Nº 2.975, de 29 de agosto de 2015. PROJETO DE 

LEI Nº 124, de 29 de setembro de autoria dos VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E 

TELMO VIEIRA - Cria o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Taquara/RS - FMGC. 

INDICAÇÕES: Nº 440/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 

Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de uma 

lixeira na Rua Sebastião Bristotti, nº 248, localidade de Morro da Cruz, pois os moradores precisam 

descartar o lixo no chão e longe de suas residências, ficando o mesmo exposto até a sua coleta. Nº 

441/2015 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito que o Executivo Municipal estude a 

viabilidade da construção de um elevador junto ao prédio da Prefeitura de nosso Município, para 

facilitar o acesso às dependências superiores do mesmo, principalmente para pessoas idosas ou com 

qualquer tipo de dificuldade de locomoção que precisam enfrentar vários degraus de escada quando 

necessitam atendimento público. Nº 442/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que 

o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente, construa um pergolado na área que 

fica sobre o banheiro público na Praça Marechal Deodoro da Fonseca. Esta é uma área livre na qual 

muitas pessoas a utilizam para descansar, bater um papo, tomar chimarrão, porém, não existe 

nenhuma cobertura na mesma. Fica a indicação de se construir no local um pergolado, que pode ser 

feito de bambu, com cobertura vegetal, tornando um local de descanso sombreado muito agradável 

para encontro dos taquarenses. Nº 443/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que 

o Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência no conserto do 

cano que faz a distribuição da água na Pracinha da Água Mineral, no Bairro Empresa, pois vândalos 

quebraram e obstruíram o mesmo impedindo que as pessoas utilizem essa água, que inclusive muitos 
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a usavam até mesmo como remédio. Nº 444/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no 

patrolamento e ensaibramento da estrada de Alto Tucanos até a subida do morro que dá acesso a 

localidade de Lageadinho, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 

445/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras faça com urgência a colocação de aproximadamente 50 canos em um trecho da 

localidade de Morro da Cruz, pois no mesmo o esgoto está correndo a céu aberto, causando mau 

cheiro e desconforto aos moradores. Nº 446/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito 

que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento 

do Loteamento Maciel e arredores, pois as ruas estão em péssimas condições de uso. Nº 447/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita que o Executivo Municipal proceda no patrolamento e 

ensaibramento da Rua São Cristóvão, no Bairro Santa Rosa, pois as demais ruas foram contempladas 

e esta ainda não, causando transtornos aos moradores, conforme demonstra as fotos abaixo. Nº 

448/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento na estrada paralela a 

ERS 239, próxima aos Fetter, trecho da localidade de Moquém até Olhos D’água, pois a mesma está 

em péssimas condições de uso. REQUERIMENTOS: Nº 271/2015 VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar ao Departamento 

competente da RGE (Rio Grande Energia), a retirada da rede de energia elétrica situada  na 

localidade de Rio da Ilha, estrada velha com acesso para Rolante (Moquém), na propriedade da 

senhora Oliria Fernandes dos Reis, nº 345. O pedido se faz necessário, pois a rede passa bem 

próxima da residência fazendo-se necessário o deslocamento da mesma, se possível, mais próximo 

da estrada. Nº 272/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH EM NOME DA CASA: 

Através do presente, envio Votos de Congratulações aos proprietários da Empresa Congelados 

Heisler, senhor Celso Heisler e Sirlei de Meira Brizola, pela inauguração da Padaria Heisler – 

Confeitaria e Cafeteria que ocorrerá na noite de hoje (06/10), às 19h, na Rua Federação, nº 2645, 

sala 4 e 5. Desejo que Deus ilumine o desenvolvimento de mais este trabalho, o qual ao longo dos 

anos vem servindo a população com produtos de ótima qualidade. Parabenizo também o proprietário 

Celso pela passagem do seu aniversário na data de hoje. Nº 273/2015 VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

de Taquara, pela realização do XVI Congresso do Evangelismo, ocorrido nos dias 02 a 04/10, 

próximos passados com o Tema: “Reavivados para anunciar o Evangelho.” Atos 4.31. Parabenizo a 

todos em nome do Pastor Presidente Enilton V. Bitencourt e dos Superintendentes Pr. José Eloir da 

Rosa e EV. Esequias de Oliveira Kaipper. Desejo que Deus permaneça abençoando para a 

continuidade desta obra. PORTARIA Nº 79/2015: Restabelece por tempo indeterminado a 

nomeação dos membros da Comissão Especial Pluripartidária, Pró-movimento com as Regiões do 

Vale dos Sinos, Caí, Paranhana e Encosta da Serra, para a criação da Universidade Federal dos 

Vales – UNIVALES – para a nossa região, habilitando a cidade de Taquara/RS para receber um 

Polo Universitário. A referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: TELMO 

VIEIRA, SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA, SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER, ADALBERTO CARLOS SOARES, ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS E 

GUIDO MARIO PRASS FILHO. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 

319/2015, do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

atenção ao Requerimento nº 197/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. Ofício nº 

95/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em atenção ao Requerimento 

nº 200/2015 de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. Ofício nº 001525/2015do Ministério das 

Cidades em atenção ao Requerimento Verbal de autoria do Vereador Guido Mario, contido no 
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Ofício D.L. nº 866/2015. E-mail da Agenda Paranhana 2020, Ampara e FACCAT, convidando para 

o 3º Diálogos de Integração do Paranhana, com o tema Saúde, que será realizado no dia 14 de 

outubro de 2015, no auditório do Sindicato das Indústrias de Calçados de Igrejinha, às 9h. Após a 

leitura da matéria o Presidente abriu espaço para pedidos de Requerimentos Verbais e em seguida 

deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos em pauta acompanhados dos Pareceres 

das Comissões desta Casa para posterior deliberação e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 

PROJETO DE LEI Nº 103/2015 (Executivo Nº 063) Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 5.684 

de 21 de maio de 2015, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos 

produtos de origem animal no Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres e a 

Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os 

Vereadores Nelson Martins e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 120/2015 (Executivo Nº 076) 

Autoriza o Poder Executivo prorrogar convênio com a Associação Pró-Ensino Superior de Novo 

Hamburgo, mantenedora da Universidade FEEVALE e dá outras providências. A Comissão Geral de 

Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO 

por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 121/2015 (Executivo Nº 077) Ratifica o convênio 

firmado entre o Município de Taquara e o Município de Canoas, e dá outras providências. A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na forma original e o mesmo 

foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Nelson Martins. Em 

seguida o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da 

matéria a seguir sendo a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 440/2015 a 

448/2015. Requerimentos: Nº 271/2015 a 273/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADORA 

SIRLEI SILVEIRA: Solicita que o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública 

providencie com urgência a colocação de mais luminárias junto a Praça da Bandeira, devido à 

ocorrência de assaltos naquele local, onde só na última sexta feira (02/10) foram dois, inclusive com 

agressão física, deixando a população apreensiva ao passar pela Praça. 2º - VEREADORA SIRLEI 

SILVEIRA: Ao saudá-los cordialmente venho por meio deste solicitar a Brigada Militar de nossa 

cidade que seja realizado um patrulhamento mais acentuado no entorno da Praça da Bandeira, 

devido à ocorrência de assaltos naquele local, onde só na última sexta feira (02/10) foram dois, 

inclusive com agressão física, deixando a população apreensiva ao passar pela Praça. Sendo o que 

tinha para o momento, renovamos votos de respeito e consideração. 3º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto 

de um buraco na Rua Maranhão, em frente ao nº 1482, no Bairro Santa Teresinha. Justificativa: A 

referida rua foi recentemente asfaltada e supostamente uma infiltração d’água causou este buraco 

que já virou uma cratera, colocando em risco todos que por ali transitam. 4º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na 

revitalização do “Centrinho” da localidade de Padilha com pinturas nos cordões das calçadas e na 

Ponte. 5º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada do Morro 

Alto e Quarto Frio, pois tal serviço tem sido feito só numa parte ficando outras desassistidas. 6º - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada na descida que liga 

Morro Alto a Açoita Cavalo, pois o feriado de Finados está próximo e sem esta melhoria as pessoas 

não irão conseguir nem chegar ao Cemitério. 7º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Anildo Buhl que veio a falecer 

no dia 03/10, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, 

pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O 
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Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua 

entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. 8º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Reitera a Indicação nº 272, de 02 de junho de 2015, de autoria deste Vereador no que segue: 

“Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente estude a viabilidade 

com a máxima urgência da retirada de uma árvore em frente ao Hospital Bom Jesus, pois a mesma 

não está num local apropriado e suas raízes estão danificando a calçada, prejudicando o sistema da 

rede de água daquela entidade de Saúde.” O pedido se justifica, pois até a presente data nada foi 

resolvido, sendo que a calçada não pode ser consertada sem a retirada da árvore e isto também está 

lesando os transeuntes, principalmente os cadeirantes. 9º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Que o Executivo Municipal providencie com urgência o conserto de um buraco na Rua Buenos 

Aires, próximo ao nº 380, ao lado do Bar do senhor Paulo. O pedido se justifica tendo em vista que 

esta melhoria já foi solicitada à Prefeitura e a CORSAN, sendo que a CORSAN informou que o 

serviço não pertence a eles, mas a situação continua lá, prejudicando os moradores. 10º - 

VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Obras proceda no patrolamento e ensaibramento da Rua Ejo Macedo no Loteamento Campestre, 

bem como em todas as ruas do Loteamento Nunes, pois as mesmas estão em péssimas condições. 

11º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Reitera o Pedido de Informação nº 101, de 15 de 

setembro de 2015, de autoria deste Vereador no que segue: “Tendo em vista as dificuldades 

noticiadas com a saúde, especialmente com nosso Hospital, bem como informação extra oficiais de 

que o valor de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), repassado ao executivo em 11 de 

agosto de 2015, não foi endereçado para indicações que fizemos. Nesse sentido gostaria de saber 

onde foi aplicado este valor? Se foi endereçado ao Hospital?” 12º - VEREADOR ARLEU DE 

OLIVEIRA EM NOME DA CASA: Por meio deste reforçamos o pedido verbal feito ao DAER no 

dia 22 de setembro do corrente ano, solicitando a retirada imediata dos tachões luminosos e da 

sinaleira junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020 em Taquara/RS, para possibilitar a 

passagem dupla de veículos uma vez que esta medida já foi liberada. Tal solicitação se faz 

extremamente urgente para evitar acidentes que certamente estão próximos a ocorrer. Após a Ordem 

do Dia manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: Valdecir de Almeida, Arleu de 

Oliveira, Roberto Timóteo, Nelson Martins, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Sirlei Silveira e 

Telmo Vieira. Nada mais havendo a tratar, às 18h55min o Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 13 de outubro de 2015, às 18h, no Plenário desta 

Casa. 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 pelos Vereadores presentes nesta 

Sessão, conforme Resolução nº 004/2015. Sala de Sessões, 06 de outubro de 

2015..................................................................................................................................Silvana Lopes. 

 


