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ATA Nº 4.075 

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 23ª 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), 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). Ausente o Vereador Régis Bento de Souza 

(PMDB). 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 deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento 

em que desceu ao Plenário e se posicionou de joelhos conduzindo uma oração, onde citou o Salmo 139 

e pediu ao Senhor Deus uma bênção individual a cada Vereador e Servidor desta Casa, bem como aos 

seus familiares. Após, de acordo com o Requerimento Nº 146 de autoria do Vereador Guido Mario 

Prass Filho aprovado em Sessão Ordinária do dia 23 de junho do corrente ano, o qual foi encaminhado 

Ofício D.L. Nº 534/2015, protocolado no Executivo no dia 1º de julho de 2015, convidando um 

profissional técnico que responde pela alimentação escolar no Município para vir a esta Casa no início 

da Sessão Ordinária desta noite prestar esclarecimentos a respeito da procedência da carne utilizada nas 

escolas da rede municipal, o Presidente convidou à senhora Lilian Cordova Alves, para fazer uso da 

Tribuna Popular pelo tempo de quinze minutos para sua explanação sobre o assunto solicitado. Sobre 

este tema manifestaram-se os Vereadores: Telmo Vieira, Moisés Rangel, Guido Mario, Sandra 

Schaeffer e Luiz Carlos Balbino. Depois disso o Presidente requereu que a Diretora Legislativa fizesse 

a leitura dos Ofícios D.L. autorizando a entrega de cópias de documentos solicitados por Vereadores 

desta Casa, totalizando entorno de três mil e cinquenta folhas: Ofício D.L. Nº 579 de 06 de julho de 

2015: Eduardo Carlos Kohlrausch, Presidente desta Casa Legislativa, com base no Requerimento 

Verbal de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho, aprovado em Sessão Ordinária do dia 30 de 

junho de 2015, encaminha em anexo cópia na íntegra das Atas desta Legislatura, exercícios 2013, 2014 

e 2015 até o presente momento, totalizando 1.061 folhas, na maioria cópias de frente e verso, o que 

resultou mais de 2000 cópias. Ofício D.L. Nº 580 de 06 de julho de 2015: Eduardo Carlos Kohlrausch, 

Presidente desta Casa Legislativa, com base no Requerimento Verbal de autoria do Vereador Guido 

Mario Prass Filho, aprovado em Sessão Ordinária do dia 30 de junho de 2015, encaminha em anexo o 

levantamento através de cópia das relações – Extrato de Credor com Descrição das Diárias pagas aos 

Vereadores e Servidores desta Casa, da Legislatura anterior, Exercícios de 2009 a 2012, sendo que o 

total de cópias foi de 13 folhas. Ofício D.L. Nº 581 de 06 de julho de 2015: Eduardo Carlos 

Kohlrausch, Presidente desta Casa Legislativa, com base no Requerimento Nº 155/2015 de autoria do 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, aprovado em Sessão Ordinária do dia 30 de junho de 

2015, encaminha em anexo, 1939 folhas, contendo as cópias de todos os contratos feitos a partir do dia 

primeiro de janeiro de 2015, juntamente com lista de tudo que foi adquirido para uso da Casa com 

cópias de notas fiscais, balanço de pagamento de todas as formas com valor e número dos cheques, 

cópias de todo balanço financeiro com entrada e saída dos recursos, incluindo a folha de pagamento. 

Também para tornar ainda mais transparente o trabalho realizado durante o Exercício de 2015, 

encaminho em anexo, cópia do Relatório de Gestão Fiscal e a Manifestação Conclusiva do Controle 

Interno referente ao 1º Quadrimestre de 2015 da Gestão em que Eduardo Carlos Kohlrausch encontra-

se na Presidência. Informamos ainda, que não foi entregue as cópias referente à Licitação da 
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Contratação da Rádio Taquara, pois este pedido foi protocolado na Prefeitura no dia 23.06.2015 e até o 

presente momento não foram entregues as cópias solicitadas para poder entregar a Vossa Senhoria. 

Segue em anexo, a cópia do Protocolo feito junto a Prefeitura. Ofício D.L. Nº 582 de 06 de julho de 

2015: Eduardo Carlos Kohlrausch, Presidente desta Casa Legislativa, com base no Requerimento Nº 

165/2015 de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, que estará sendo apreciado e 

votado na noite de hoje, Sessão Ordinária do dia 07 de julho de 2015, foram entregues pelo servidor 

Genedarço de Souza Machado, do setor Administrativo desta Casa, mais ou menos 40 folhas contendo 

as cópias, referente ao processo de Licitação da Informatização do Plenário, as quais Vossa Senhoria ao 

verificar na íntegra o Processo in loco, selecionou algumas folhas solicitando cópias das mesmas. A 

referida documentação foi entregue em Plenário nesta Sessão aos Vereadores requerentes, os quais 

assinaram o recebimento do material, conforme os respectivos Ofícios. Na sequência nos termos dos 

Artigos 103 e 104 do Regimento Interno desta Casa, o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse à leitura na íntegra da Ata Nº 4.074, da última Sessão Ordinária que ocorreu no dia 30 de 

junho de 2015. Depois disso foi dada a publicidade das matérias que deram entrada nesta Casa até o 

presente momento, bem como dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO 

Nº 299/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.708 a 5.710, sancionadas em 11 de junho de 2015. 

OFÍCIO GAB. Nº 332 de 30 de junho de 2015, informando ser necessário VETAR o Projeto de Lei de 

origem deste Poder Legislativo, sob nº 090, de 09 de junho de 2015, que propõe alterações dos 

padrões de vencimento do quadro de provimento efetivo da Câmara de Vereadores, conforme diversas 

razões apresentadas no presente Ofício, as quais foram lidas na íntegra nesta Sessão. OFÍCIO GAB. 

Nº 333 de 30 de junho de 2015, informando ser necessário VETAR o Projeto de Lei de origem deste 

Poder Legislativo, sob nº 089, de 09 de junho de 2015, considerando que a proposição está em 

desacordo com preceitos de ordem constitucional, resultando inconstitucionalidade material, bem 

como em relação às normas locais previstas pela Lei Orgânica, conforme diversas razões 

apresentadas no presente Ofício, as quais foram lidas na íntegra nesta Sessão. OFÍCIO D.L. Nº 578, 

de 06 de julho de 2015, encaminhado pelo Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Kohlrausch, em 

atenção aos Ofícios Gab. Nº 332 e 333, de 30 de junho de 2015 (lidos acima): Diante de alguns 

equívocos tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, não será tornado público neste 

momento, os VETOS encaminhados pelo Executivo Municipal, através dos Ofícios Nºs 332 e 333 de 30 

de junho de 2015, protocolados nesta Casa no dia 1º de julho de 2015, para que possamos esclarecer 

as informações citadas, como motivo de VETO, no que segue: Item 1 – Projeto não foi apresentado 

pela Mesa Diretora estando à proposição firmada somente pela Presidente. Informamos que a cópia 

referida nesta citação e encaminhada junto ao VETO é a Redação Final, que para o envio da mesma 

ao Executivo nesta Legislatura, sempre foi assinada apenas pelo Presidente da Casa e sempre aceita 

pela Administração. - Com relação aos Projetos de Lei Nºs 089 e 090/2015, afirmamos que os 

referidos Projetos foram assinado pela Mesa Diretora, desde a sua apresentação em Plenário, e que os 

mesmos foram encaminhados junto a Redação Final por ocasião do Ofício Nº 489/2015, protocolado 

na Prefeitura, conforme folhas carimbadas pela Servidora Luciana A. Berz, no dia 16.06.2015. Segue 

comprovação de entrega dos Projetos de Lei em anexo. Item 2  - 3 - 4 Apontam a falta da Estimativa 

do Impacto Orçamentário-financeiro ou declaração do ordenador da Despesa o que motivou os 

demais apontamentos. - Informamos que não foi encaminhado o Impacto Orçamentário-financeiro 

junto aos Projetos 089 e 090/2015, ao Executivo, porém afirmamos que o referido documento 

encontra-se anexado junto ao original do processo das referidas Leis, pois o Impacto Orçamentário 

Financeiro foi confeccionado pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura, conforme pode ser verificado 

no e-mail em anexo, encaminhado pelo senhor André Luis Vaz da Silva – Técnico Contábil do 

Município de Taquara, no dia 15 de junho de 2015 (segunda-feira). Este Impacto foi solicitado por 
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telefone pelo Servidor desta Casa, senhor Genedarço Souza Machado à Servidora da Prefeitura, 

Senhora Patrícia Liege de Vargas no dia 11 de junho de 2015, que na ocasião informou, que o senhor 

André não se encontrava, e que voltaria ao trabalho na segunda feira por motivos de doença na 

família. Como é do conhecimento de Vossa Excelência a Câmara de Vereadores de Taquara, não 

possui Contabilidade própria, o que nos impossibilita de confeccionar o Impacto Orçamentário 

Financeiro e nos obriga a pedir ao setor da contabilidade da Prefeitura, pois somos sabedores que o 

Impacto Orçamentário Financeiro deve integrar os Projetos de Lei 89 e 90/2015, cumprindo assim o 

que determina a legislação. Com relação ao Limite Prudencial – Índice de 5,70% e o Limite Máximo – 

Índice de 6,00 %, com Despesa total de Pessoal, pode-se verificar que no item VI do Impacto 

Orçamentário Financeiro os percentuais sinalizados pela Contabilidade da Prefeitura foi de:  3,14% 

para o exercício de 2015, 3,36% para o Exercício de 2016, 3,26% para o exercício de 2017 e 3,26% 

para o exercício de 2016, o que comprova que a criação de cargos propostos neste Projetos de Lei, 

não apresentam  nenhum risco ao Poder Legislativo frente a eventual apontamento do Tribunal de 

Contas com Despesas de Pessoal. Ainda para elucidar a proposição dos Projetos de Lei Nºs 89 e 

90/2015, ambos foram aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes nas Sessões 

Extraordinárias Auto Convocadas por esta Presidência. E, que este Presidente, em dois momentos se 

reuniu com os Vereadores que aceitaram o convite para reunião e que todos foram unânimes na 

confecção dos Projetos, inclusive dando sugestão dos mesmos, o que comprova a vontade dos 

vereadores desta Casa. Também informamos que durante a tramitação e votação destes Projetos nas 

Comissões e no Plenário desta Casa, todos foram seguindo a forma Regimental, cumprindo as 

exigências do Regimento Interno e da Lei Orgânica, e os Vereadores que se manifestaram em 

Plenário, falaram da grandeza e da necessidade destes cargos na Câmara de Vereadores, o que pode 

ser comprovado através das Atas e da gravação na íntegra destas Sessões. Afirmamos que estes 

Projetos prevendo o Concurso Público, são de interesse da Comunidade, pois diversas pessoas 

procuraram esta Casa para saber quando o mesmo será realizado, pois os servidores Efetivos são os 

verdadeiros guardiões da documentação do Poder público e o Poder Legislativo também precisa 

destes Servidores em todas as áreas de atuação na Casa. Estes Projetos também vieram suprir a 

exigência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que ano após ano tem auditado esta 

Casa e orientado os Presidentes a fazerem Concurso Público, pois é notório o grande número de 

Cargos em Comissão que anualmente estão nesta Casa trabalhando. Esclarecemos ainda que nestes 

Projetos de Lei, estão sendo corrigidos os valores pagos aos atuais Servidores Concursados do Poder 

Legislativo, que no presente momento, o valor básico dos mesmos é menor do que o valor pago ao CC- 

1 (Cargo em Confiança - 1), por isso o termo usado de renomeação, pois os atuais Servidores 

Concursados passaram dos atuais Padrões 6, 7, 8 e 9, para 7, 8, 9 e 10 seguindo assim o nivelamento 

previsto em Lei. Ainda para esclarecer, assim como a Prefeitura, a Promotoria, o Fórum e outros 

órgãos governamentais possuem serviço de Portaria, esta Casa já na Presidência do Vereador Arleu 

Machado de Oliveira, contratou serviço de segurança através de Licitação. Já este Presidente fez 

Pregão para contratação de Porteiro, onde o custo mensal frente ao que será pago para o servidor 

concursado que ocupar a vaga de Zelador não terá o total do desembolso financeiro atual. Com 

relação aos cargos de auxiliar de serviços gerais, conforme descrição sintética e analítica do projeto, 

queremos informar que os Projetos de Leis estão criando estas vagas, porém enquanto Vossa 

Excelência  disponibilizar as duas servidoras concursadas pela Prefeitura, para prestar estes serviços 

nesta Casa, não haverá necessidade de incluir no Concurso Público as duas vagas previstas, porém, se 

em algum momento esta cedência deixar de existir, o Poder Legislativo ficará prejudicado, pois terá de 

fazer um novo concurso para preencher esta lacuna. Cabe-nos também informar que a DPM 

apresentou Parecer onde em um dos itens foi questionado o prazo limite no qual o gestor não pode 
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aumentar despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular 

do respectivo Poder, por isso este Projeto foi apreciado e votado nesta Casa até o dia 15 de junho, e 

encaminhado a Vossa Excelência o Ofício D.L. 489, de 15 de junho de 2015, em anexo, onde parte dele 

transcrevo neste momento: “Vossa Excelência que se manifeste o mais breve possível quanto a sanção 

das presentes Leis no prazo máximo do dia 30 de junho de 2015, tendo em vista que os respectivos 

Projetos tratam de criação de cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TELEFONISTA, 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE, ASSESSOR DE IMPRENSA, TESOUREIRO, TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA e ZELADOR, que deverão ser preenchidos mediante Concurso Público que será 

realizado ainda este ano, e a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu Artigo 21, Parágrafo Único é 

clara nesta questão”. Do Controle da Despesa Total com Pessoal. Art. 21. É nulo de pleno direito o 

ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: (...) Parágrafo único. Também é nulo 

de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 

anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. Diante de 

todos estes fatos, e ainda buscando esclarecer o número de cargos criados nestes Projetos, 

informamos: “são 10 (dez) cargos e não 15 (quinze) cargos como vem sendo falado, pois no Projeto os 

5 (cinco) cargos de Auxiliar Legislativo, são os cargos preenchidos e de pessoas que já estão 

trabalhando nesta Casa. No aguardo da Vossa manifestação com relação aos esclarecimentos 

realizados neste Ofício, para que possamos realizar o Concurso Público, subscrevemo-nos. OFÍCIO 

DO SENHOR PREFEITO Nº 343 de 07 de julho de 2015 em atenção ao Ofício D.L. Nº 578, de 06 de 

julho de 2015, acima descrito: Informamos que, embora ausência de subscrição da Mesa Diretora 

desta Casa Legislativa na redação final dos Projetos de Leis nº 089 e 090/2015, verificamos que na 

cópia dos respectivos projetos constam tais requisitos, enquanto que os demais documentos não 

acompanharam aquelas proposições, verificando-se que este Poder Executivo não recebeu 

oficialmente solicitação de relatório de impacto orçamentário-financeiro em relação aos mesmos 

projetos, bem como os documentos foram enviados em 06 de julho de 2015, conjuntamente como o 

ofício acima referido, e não estão firmados pelos profissionais responsáveis. PUBLICIDADE DE 

PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 103, de 30 de junho de 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. PROJETO 

DE LEI Nº 104, de 03 de junho de 2015 (Executivo Nº 064) Autoriza o Poder Executivo a desafetar 

área de terras e destiná-la, na forma de concessão de direito real de uso, para o CENTRO DE 

TRADIÇÕES GAÚCHAS ESSSENCIA GAÚCHA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

105, de 03 de julho de 2015 (Executivo Nº 065) Altera a Lei Municipal nº 5.248/2013, e a composição 

do Conselho Municipal de Entorpecentes – COMEN. PROJETO DE LEI Nº 106, de 07 de julho de 

2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Institui a homenagem 

especial denominada de POLICIAL DA PATRULHA AMBIENTAL – DESTAQUE DO ANO, no 

município de Taquara-RS, e dá outras providências. Inclusão de Pauta: PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 004, de 07 de julho de 2015 (Assinado pelos Vereadores: Eduardo Carlos Kohlrausch, Adalberto 

dos Santos Lemos, Lauri Fillmann, Moisés Cândido Rangel, Nelson José Martins e Valdecir Vargas de 

Almeida) - Altera o artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara/RS, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 164/2015 VEREADORES 

ADALBERTO LEMOS E SIRLEI SILVEIRA: Requerem a Mesa Diretora o que segue: “Dando 

prosseguimento às reuniões que vem sendo realizadas no Bairro Empresa com relação  à construção do 

Dique no Loteamento Olaria, e  motivados pela legislação atual ter transferido para a FEPAM a 

responsabilidade de licenciar a referida obra do Dique, justificamos a necessidade  destas reuniões na 

Câmara de Vereadores, solicitando a Mesa Diretora que convidem para a reunião agendada para o dia 
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09 de julho de 2015, às 14 horas, no Plenário desta Casa,  a Promotoria Pública, a Secretaria Municipal 

do Planejamento, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Loteadora Tabaí, Representantes da 

FEPAM, Vereadores e Imprensa, para que possamos encontrar solução deste caso.” Nº 165/2015 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito informação ao Presidente desta 

Casa Legislativa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, com base no artigo 5º (XXXIII) da 

Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a 

Informações Públicas – dirijo-me respeitosamente a Vossa Senhoria, com o objetivo de apresentar o 

seguinte Requerimento de Informação, relacionado ao Pregão que deu origem a contratação da 

empresa que fará a informatização do Plenário desta Casa, bem como acesso a todos os documentos das 

empresas participantes, mas não se limitando a – as seguintes informações: Em cumprimento ao artigo 

11 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações deve ser imediato. Diante do 

exposto estou aguardando a designação de funcionários para que acompanhe este Vereador 

ao acesso dos documentos, já com autorização para fornecimento de cópias dos mesmos, 

entendidos necessários por este Vereador. Nº 167/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: No 

Plano de Carreira da Legislatura anterior, foi feita previsão através de Lei para que os Professores que 

trabalhavam 40 horas tenham desdobramento incorporado. Atualmente a partir da nova Lei do 

Magistério  estes pagamentos não estão sendo realizados o que entendemos que está sendo negado a 

estes profissionais o direito adquirido que é norma inviolável pela Constituição Federal. Segue em 

anexo cópia do Ofício Nº 273 de 9 de maio de 2014 encaminhado a SIMUT acompanhado de Parecer 

Jurídico assinado pelo então Procurador Jurídico –Senhor Gilberto Bittencourt, que trata desta questão, 

bem como da Lei Municipal 4124 de 16 de dezembro de 2008 que Estabelece a possibilidade de 

transformação dos regimes de 20 para 40 horas semanais, para os professores que atuaram em regime 

de Convocação no período que estabelece, e dá outras providências. Neste sentido, peço a Mesa 

Diretora que agende reunião para o dia 24 de julho de 2015, às 9 horas, no Plenário desta Casa 

Legislativa com o Executivo Municipal ou representante, com o Assessor Jurídico – Senhor Gilberto 

Bittencourt, com o Secretário Municipal de Educação – Senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda, 

com o Secretário  Municipal da Administração – Senhor João Luiz Ferreira e o Secretário da Fazenda – 

Senhor João Carlos Moura junto aos Professores que possuem o desdobramento de classe, Vereadores e 

Imprensa para que possamos resolver esta situação. Nº 168/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

R. DOS SANTOS: Apresento Requerimento a Mesa Diretora desta Casa Legislativa como  

forma de discussão e tentativa de inibir a violência nos dias atuais, principalmente em relação à mulher 

e também valorizar e respeitar as mesmas que estão assumindo o seu papel de fato na sociedade. Nesse 

sentido solicito que seja criada uma Frente Parlamentar “Combate Violência Contra a Mulher” como 

proposta para ampliar o debate relacionado ao tema e a rede de proteção às mulheres em situação de 

violência, agregando novos públicos e estratégias para incentivar o acesso das mulheres à justiça, e 

conscientizar os homens de que a violência contra elas é crime e precisa ser extinta de nossa sociedade. 

Diante do exposto também requeiro que seja anunciado com antecedência à data da criação desta Frente 

Parlamentar para que esta Casa possa convidar para o ato de criação as seguintes autoridades: Prefeito e 

Vice Prefeito Municipal, Secretários de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho da Mulher. Nº 

169/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO, COM APOIO DOS DEMAIS 

VEREADORES: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora Eraci Maria 

Reichert, que veio a falecer aos 66 anos no dia 1º/07, próximo passado. O falecimento de entes 

queridos significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a 

Deus que vos deem forças para suportar esse momento de dor. Bem aventurados os humildes de 

espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem aventurados os que choram, porque eles serão 
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consolados. Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 5.” Nº 

170/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa que viabilize a entrega 

de um Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito a senhorita Luana Caroline dos Passos, pela 

conquista do 1º lugar na categoria infantil de Miss Mundial Rio Grande do Sul 2015, em evento 

realizado no Hotel Everest em Porto Alegre, no último dia 27/06. O pedido se justifica, devido à 

dedicação desta jovem de apenas 13 anos de idade que já eleva o nome de Taquara em suas conquistas. 

Sugiro que este ato seja feito no início da Sessão Ordinária do dia 14 de julho de 2015. Nº 171/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa que seja realizada 

Sessão Solene de Homenagem aos 10 anos de Emancipação Ministerial da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Taquara/RS (ocorrido em 16/09/2005), a ser efetivada 

no dia 21 de setembro de 2015, às 19h30min, no Plenário deste Legislativo. Nº 172/2015 VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Requer seja constituída COMISSÃO ESPECIAL  de 

Vereadores nesta Casa, com base no Artigo 71, inciso III, §2º do Regimento Interno para apuração dos 

fatos ocorridos em relação à saída dos Vereadores da Sessão Ordinária do dia 23 de junho de 2015, para 

que seja oportunizado a ampla defesa e o contraditório aos  Vereadores Adalberto Carlos Soares, Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira, Sandra Beatriz Schaeffer, Arleu Machado de Oliveira, Guido Mário 

Prass Filho, Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos  e Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que pode gerar 

o desconto definitivo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) destes Vereadores. Diante do 

impedimento de participar desta Comissão os Vereadores acima nominados, por força dos artigos 14, 

IV do Regimento Interno e 15, I da Lei 4.994/12, indico para compor a COMISSÃO ESPECIAL os 

Vereadores Lauri Fillmann – PDT para Presidente, Vereador Régis Bento de Souza - PMDB como 

Relator e Telmo Vieira – PTB – Vogal. Segue em anexo, documento com o texto do presente 

Requerimento, protocolado na Diretoria Legislativa no dia 30 de junho de 2015. Regimento Interno 

Art. 40. O Presidente dirigirá e representará a Câmara  na forma da Lei Orgânica e deste Regimento. III 

– Quanto a Administração da Câmara Municipal. d) Determinar a abertura de sindicâncias e processos 

administrativos. Nº 173/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA COM APOIO DOS DEMAIS 

VEREADORES: Através deste enviamos Votos de Congratulações aos integrantes do Corpo de 

Bombeiros da nossa cidade, pela passagem do Dia do Bombeiro, comemorada em 02 de julho próximo 

passado. Felicitamos ainda a belíssima confraternização realizada no dia 02/07, próximo passado, na 

sede do Quartel do Corpo de Bombeiros de Taquara. “A vida é constante nos riscos. Vivê-la significa 

estar sujeito a eles. Alguns riscos são evitáveis, no entanto, algumas pessoas escolhem-no como 

profissão, para que outras estejam mais seguras. A profissão de Bombeiros é uma destas. E, todos os 

dias, somos espectadores de ações, das mais simples às mais complexas, daqueles homens e mulheres 

que escolheram para dever de ofício “salvar vidas e proteger patrimônios”. Parabéns! Nº 174/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental João Martins Nunes, bem como ao Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, Antônio Edmar Teixeira de Holanda e sua equipe, pela conquista do 

Prêmio Cultura FAMURS/CODIC, na categoria Livro, Leitura e Literatura, em evento realizado no dia 

1º/07, próximo passado, durante o 35º Congresso dos Prefeitos, no Plaza São Rafael, em Porto Alegre. 

A Escola concorreu com o projeto “O Mundo da História Infantil – As possibilidades da Deficiência”. 

Em nome do Professor idealizador do projeto, Juarez Copello, felicitamos ainda a Direção, Professores 

e alunos deste Educandário que se comprometeram nesta causa, adquirindo assim esta justa premiação. 

Parabéns a todos! “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina!” INDICAÇÕES: Nº 

323/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 

Secretaria de Obras proceda com a máxima urgência no conserto de um esgoto na Rua Adolfo 

Fernandes da Silva, n° 480, Habitar Brasil, Bairro Mudo Novo, pois o mesmo está há mais de dois 



Ata nº 4.075, de 07 de julho de 2015                                                                                                       Página 7 de 16 

 

meses a céu aberto, conforme fotos em anexo. Justifico o pedido, pois já foram feitas várias solicitações 

e o problema ainda encontra-se do mesmo jeito. Nº 324/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente faça a desobstrução da 

tubulação de esgoto na Rua João Luiz Nicolini, próximo a EMEI da Travessa Santa Rosa. Nº 325/2015 

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

Secretaria competente proceda na retirada de montes de terra que ficou desde o último patrolamento da 

Rua dos Metalúrgicos, no Loteamento Santa Rosa. Nº 326/2015 VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize o conserto da 

ponte pênsil situada na localidade de Vila Tereza que liga a estrada dos Imigrantes. Nº 327/2015 

VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de 

iluminação pública proceda no conserto de luminárias na localidade de Três Irmãos, próximo a Capela 

Mortuária. Nº 328/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de fazer uma pintura em amarelo indicando 

“proibido estacionar” ao lado esquerdo da Rua Pinheiro Machado, trecho compreendido entre a Rua 

Coronel João Pinto e Júlio de Castilhos, lateral da Igreja Católica. O pedido se justifica para dar maior 

fluidez no trânsito deste local, pois recentemente uma parte da Pinheiro Machado foi transformada em 

mão única e neste espaço tornou-se possível o estacionamento dos dois lados da Rua, impossibilitando 

que os veículos se posicionem de forma correta (lado a lado), quando uns querem acessar a Júlio de 

Castilhos e outros querem seguir reto pela Pinheiro Machado. Nº 329/2015 VEREADOR VALDECIR 

DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras faça o 

sarjeteamento da Rua Carlos Huf Filho até a esquina com a Rua Celeste Domingos de Souza, no Bairro 

Medianeira e que nesta esquina também seja construída uma boca de lobo para o escoamento da água 

das chuvas, pois a mesma está invadindo as residências, inclusive a Igreja Congregação Cristã do 

Brasil, causando transtorno a todos que por ali transitam. Nº 330/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 

providencie a recolocação dos paralelepípedos retirados da Rua Lothar De La Rue, no trecho 

compreendido entre a rua Dr. Adelino E. Barth e a Avenida Sebastião Amoretti. Este trecho está 

intransitável, pois em função das chuvas se formaram buracos cheios de lama que tomam a metade da 

rua. Nº 331/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, 

juntamente com as Secretarias do Meio Ambiente e da Educação, organize um “evento de rua” durante 

a Semana Municipal de Conscientização e Proteção dos Animais. Esta intervenção cultural e 

gastronômica deverá ser realizada em um local aberto, e deverá ser um encontro de pessoas do bem, de 

diferentes linguagens, mas que veem a rua com os mesmos olhos e querem transformá-la em um dia de 

lazer, além da rua. Arte, música, pessoas, comidinhas e bebidinhas (Food Trucks), interação social, 

amigos, animais, família, doces, crianças, diversão. Local para expor, vender, trocar, doar! A rua é 

linda, tem espaço pra todos e tem gosto pra tudo! O objetivo desse projeto é trazer para Taquara um 

pouco sobre a cultura urbana/alternativa e a gastronomia de rua, longe dos grandes centros, oferecendo 

uma experiência única. Gerando integração, abrindo diálogos, agregando ação social, recreações, 

oficinas, bazar, gastronomia e promovendo a cultura popular como ferramenta de desenvolvimento 

econômico, social e criativo. Neste evento também poderão ser realizadas feiras de adoções 

responsáveis de animais, bem como atividades que incluam palestras e campanhas, com o objetivo de 

gerar reflexão, comemoração e conscientização acerca dois direitos dos animais. MOÇÃO: MOÇÃO 

DE APOIO Nº 027/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminha a 

presente Moção ao Deputado Federal Alceu Moreira (PMDB/RS), pela apresentação do Projeto nº 

173/2015, que criminaliza o descumprimento das restrições impostas pela Lei Maria da Penha, o qual 

foi aprovado na última semana pela Comissão de Seguridade Social da Câmara. Agora a matéria segue 
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para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada novamente, segue para o Senado. Pela 

proposta, quem não cumprir as ordem de não se aproximar da vítima ou de respeitar uma distância 

mínima poderá ser detido de 30 dias a 2 anos. O autor explica que atualmente se houver o 

descumprimento dessas restrições, a vítima terá que acionar a Polícia Militar, através do telefone 190, 

mas só haverá alguma medida prática se, de fato, tiver sofrido uma ameaça ou agressão. Isso, de acordo 

com ele, porque não há uma tipificação - previsão - para esse tipo de ação pelo agressor. "É uma forma 

de aperfeiçoar a Lei Maria da Penha a fim de proteger ainda mais as mulheres que foram vítimas de 

algum tipo violência", argumentou Alceu Moreira. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 

Ofício nº 01119/2015, do Gabinete do Senado Federal, em atenção a Moção de Aplauso nº 024/2015, 

de autoria dos Vereadores da Bancada do PP desta Casa, encaminhada através do Ofício D.L. nº 

499/2015. Ofício nº 05768/2015, do Gabinete do Comandante-Geral da Brigada Militar do RS, em 

atenção a Moção de Apelo nº 025/2015, de autoria dos Vereadores que compõem a Comissão 

Temporária de Segurança Pública desta Casa: Telmo Vieira, Guido Mario e Moisés Rangel. Ofício nº 

305/2015, da Câmara de Vereadores de Campo Bom, comunicando que em Sessão Ordinária foi 

aprovada por unanimidade a Moção de Apoio nº 19/2015, que trata da Inclusão de meta garantindo 

Educação Ambiental aos Planos Municipais e Estaduais de Educação nas respectivas redes de ensino. 

Convite da Escola Municipal Alípio Alfredo Sperb, para Fórum Estudantil e Feira do Livro a realizar-

se nos dias 13, 14, 16 e 17 de julho do corrente ano. Convite da Escola Municipal Luis Böes, para o 

Arraial no dia 11 de julho de 2015, a partir das 14h. Convite da Escola 17 de Abril, para Fórum 

Estudantil que ocorrerá dia 10/07, a partir das 18h30min. Convite da Escola Estadual Felipe Marx, para 

o evento “Findi Cultura”, que ocorrerá dia 11/07. Comunicado nº 153541/2015, do Ministério da 

Educação, de acordo com a legislação vigente, informando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Depois disso o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos 

a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e 

mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou a Mesa 

Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas que se encontravam presentes no Plenário e os que 

acompanhavam pelos meios de comunicação. Destacou a iniciativa de um grupo de voluntárias da 

Estética Sandra e Carla, que realizaram um brique beneficente e do Frigorífero Santo André, na doação 

de uniformes em benefício dos atletas do Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor. Agradeceu por esta 

iniciativa em nome dos 150 participantes deste projeto comunitário que acontece no campo do 

Palmeiras. Divulgou que a Casa da Criança do Lar Padilha, que atende 20 crianças entre zero e dez 

anos precisa do envolvimento da comunidade para não fechar, como aconteceu com a APROMIN, 

principalmente no auxílio para o pagamento das despesas com o aumento da conta de energia elétrica. 

Convidou os moradores do Loteamento Olaria para participar de uma reunião sobre a construção de um 

dique, que acontecerá no dia 9 de julho, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Comunicou que na 

sequência haverá uma reunião sobre as enchentes e os alagamentos, proposta pelo Vereador Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos. Agradeceu e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR 

TELMO VIEIRA: Saudou o Presidente, os membros da Mesa, os colegas Vereadores, o público 

presente, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais meios de comunicação. Externou as suas 

convicções de que a crise que está acontecendo no mundo, no Brasil e no Estado tem a sua origem na 

política, porque são decisões e encaminhamentos políticos que levam a este caminho. Afirmou que está 

sendo retirado o básico e oferecido somente o mínimo nas áreas de saúde, segurança, educação e 

desenvolvimento, provocado por decisões políticas erradas, que não priorizaram as necessidades 

básicas do cidadão. Enalteceu a Administração Municipal de Taquara, na qual faz parte, que priorizou a 
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área da saúde, diferente do Governo Estadual, sem medir esforços para manter aberto o Hospital Bom 

Jesus e o Posto de Saúde 24 Horas. Citou a pavimentação asfáltica da Rua Mundo Novo, demonstrando 

que Taquara está em desenvolvimento. Parabenizou o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, que em meio as 

dificuldades, está dando o melhor de si como gestor deste Município. Comunicou que já está marcada a 

data da inauguração da Escola de Educação Infantil do Distrito de Padilha, uma antiga reivindicação 

daquela comunidade. Solicitou que a Secretaria responsável proceda no recolhimento dos entulhos e 

galhos do loteamento do Projeto Habitar Brasil, no Bairro Empresa. Parabenizou a comunidade de 

Morro Alto pela vispada em benefício da Sociedade desta localidade, que ocorreu no dia 6 de julho. 

Agradeceu a Deus por estar representando a sua comunidade e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o Presidente, os colegas Vereadores, 

a plateia que assistia a Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Enviou votos de congratulações aos 

integrantes do Corpo de Bombeiros de Taquara, pela passagem do seu dia, comemorado em 2 de julho 

com um almoço de confraternização, no qual esteve presente. Leu uma mensagem de parabéns aos 

bombeiros, que dizia: “A vida é constante nos riscos. Vivê-la significa estar sujeita a eles. Alguns riscos 

são evitáveis, no entanto algumas pessoas escolhem-no como profissão, para que outros estejam mais 

seguros. A profissão de bombeiros é uma destas. Todos os dias somos espectadores de ações, das mais 

simples as mais complexas. Homens e mulheres que escolheram para dever de ofício salvar vidas e 

proteger patrimônios”.  Enviou votos de congratulações a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

João Martins Nunes e ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes Antônio Edmar 

Teixeira de Holanda, pela conquista do Prêmio Cultura da FAMURS/CODIC, na categoria Livro, 

Leitura e Literatura, com o projeto “O Mundo da História Infantil – As possibilidades da Deficiência”, 

em evento realizado durante o 35º Congresso dos Prefeitos, em Porto Alegre. Parabenizou o professor 

Juarez Copello, idealizador do projeto, bem como a direção, professores e alunos deste educandário, 

que se comprometeram nesta causa para adquirir esta justa premiação. Encaminhou pedido para a 

realização de uma Sessão Solene da Câmara de Vereadores, em homenagem aos 10 Anos de 

Emancipação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, pelo belíssimo 

trabalho prestado na cidade de Taquara. Solicitou à Secretaria Municipal de Obras faça com a máxima 

urgência o sarjeteamento na Rua Carlos Huff Filho e a construção de uma boca de lobo na esquina com 

a Rua Celeste Domingos Sonza, no Bairro Medianeira, pois a água está invadindo as residências e 

também o patrolamento, ensaibramento e roçada nas estradas do Distrito de Pega Fogo, que estão 

críticas. Reiterou o pedido de limpeza e o recolhimento dos entulhos nas ruas próximas à Escola 

Estadual Breno Ritter, da antiga Secretaria de Obras e da empresa Piscinas Beluga. Pediu que o Prefeito 

Municipal parasse de picuinhas com a Câmara de Vereadores e os seus integrantes e envie um Projeto 

de Lei para destinar os recursos para a aquisição do tanque do caminhão dos bombeiros. Entendeu que 

o Corpo de Bombeiros e a comunidade não podem continuar pagando por estas brigas, pois já perderam 

o terreno onde está sendo construída a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que provocou mais 

gastos com a construção do muro de contenção. Convidou à comunidade para a Sessão Solene em 

homenagem pelo Cinquentenário de fundação da Associação dos Motoristas, que acontecerá no dia 20 

de julho, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Desejou um grande abraço a todos e que Deus ilumine 

o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os 

membros da Mesa, os colegas Vereadores, as pessoas presentes na Sessão, a imprensa e os ouvintes da 

Rádio Taquara. Solicitou à Secretaria Distrital de Rio da Ilha o conserto da ponte pênsil que liga a Vila 

Teresa à Linha Caloni e ao Setor de Iluminação a troca de lâmpadas das luminárias públicas na 

localidade de Três Irmãos, próximo a Capela Mortuária. Indicou à Secretaria de Segurança e Trânsito 

que retirasse o estacionamento de carros na Rua Pinheiro Machado, entre as ruas Coronel João Pinto e 

Julio de Castilhos, ao lado da Igreja Católica, para permitir naquele trecho uma pista dupla e assim 
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diminuir os congestionamentos que se formam naquele trecho da rua. Acompanhou o Secretário 

Municipal de Obras na vistoria da construção da quadra esportiva da EMEF 17 de Abril e nas obras de 

canalização das ruas Mundo Novo, Flores da Cunha e Santarém, para posterior asfaltamento. Comentou 

sobre a crise financeira do Estado, que está afetando diretamente a nossa saúde, com o atraso dos 

repasses aos Municípios e hospitais filantrópicos, com o consequente corte de serviços e atendimentos. 

Avaliou que em Taquara não será diferente e no futuro também vai nos afetar e que devemos estar 

preparados para esta situação. Prestigiou os atletas taquarenses que participaram do Campeonato 

Brasileiro de Bicicross, que ocorreu no Município de Campo Bom. Constatou que infelizmente estes 

ciclistas não possuem uma pista em Taquara para realizar os seus treinamentos, que proporcionaria uma 

melhor preparação para as provas. Agradeceu pela atenção. VEREADOR ADALBERTO DOS 

SANTOS LEMOS: Saudou o Presidente, os demais componentes da Mesa, os colegas Vereadores e a 

comunidade presente na Sessão. Convidou os moradores do Loteamento Olaria para participar de uma 

reunião sobre a construção do dique no Bairro Empresa, que acontecerá no dia 9 de julho, às 14 horas, 

na Câmara de Vereadores. Apresentou o requerimento de nº: 167 para a realização de uma reunião no 

dia 24 de julho, para discutir sobre o cumprimento do plano de carreira de alguns professores que ainda 

não tem os seus direitos reconhecidos, apesar do parecer favorável do setor jurídico da Prefeitura. 

Divulgou que uma pessoa se manifestou nos meios de comunicação, cobrando dos Vereadores e do 

Prefeito o patrolamento na Rua Guaranis, no Bairro Medianeira. Explicou que é um equívoco da 

população achar que os Vereadores tem o poder de decisão para executar uma obra, pois tem somente o 

de reivindicar, sugerir e ajudar nos encaminhamentos dos cidadãos junto ao Executivo Municipal. 

Concedeu um aparte para o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que informou que nas ruas 

Guaranis, Tapajós e adjacências foi realizado um patrolamento e perguntou se esta demanda era antiga. 

O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou o uso da palavra e informou que esta manifestação 

estava postada no Facebook, com diversas fotos mostrando a difícil situação do local e apresentou um 

requerimento verbal para o ensaibramento desta rua. Sugeriu que se elabore um documento, com a 

participação das Câmaras de Vereadores, do Parlamento Metropolitano e da Associação dos Municípios 

do Vale do Paranhana - AMPARA, reivindicando ao Governo do Estado o repasse das verbas da saúde 

para os hospitais da região. Apontou que o Hospital Bom Jesus já anunciou o fechamento de alguns 

atendimentos e com certeza vai acarretar mais dificuldades para a população. Agradeceu e desejou uma 

boa semana a todos. O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou dizendo que 

o país está cada vez mais mal administrado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 

Cumprimentou o Presidente, os demais membros da Mesa, os Vereadores, a plateia presente no 

Plenário e a imprensa. Informou que houve alagamentos no centro provocados pelas chuvas da última 

sexta-feira, com a água chegando a invadir algumas lojas. Conversou com o Prefeito sobre a 

necessidade de aumentar os bueiros na zona central, porque a situação é caótica. Pediu uma maior 

fiscalização por parte da Prefeitura e do PROCON sobre a necessidade de existir caixas registradoras 

no comércio, principalmente para conferir a soma dos valores dos produtos. Indicou que infelizmente o 

PROCON não está funcionando como deveria no seu trabalho de fiscalização, não por culpa dos 

servidores, como no cumprimento da indicação do preço dos produtos nos supermercados. Afirmou que 

não tem mais esperança que a ponte do Rio dos Sinos na ERS 020 seja consertada, pois existem pontes 

em pior situação no Estado e que infelizmente os Vereadores foram feitos de bobos e de idiotas pelo 

DAER com as suas promessas. Concedeu um aparte para o Presidente Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que concordou com esta afirmação e arriscou que antes de 2017 esta situação não deve 

mudar. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e constatou que a 

população continua com medo de passar pela ponte, prejudicando o comércio, principalmente no 

horário noturno. Mostrou preocupação com o fechamento dos hospitais e com a piora da saúde por 
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culpa dos Governos Federal, Estadual e de alguns Municípios, apesar de Taquara estar ainda resistindo 

a esta crise. Analisou que a situação da saúde no Brasil é de calamidade pública, em função do 

desgoverno federal, que mentiu para a população nas eleições e passou um calote. Agradeceu e desejou 

a todos uma boa semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Saudou os presentes no Plenário. Concedeu um aparte para o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, 

que disse que felizmente a Empresa Gaúcha de Rodovias instalou uma lombada eletrônica na ERS 115, 

próxima ao Supermercado Nacional, que foi uma luta de todos os Vereadores de Taquara. O Vereador 

Guido Mario Prass Filho retomou o uso da palavra e afirmou que a lombada eletrônica foi por mérito 

do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch. Entendeu que esta lombada eletrônica vai dar mais segurança 

aos moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, que precisam atravessar a rodovia ERS 239, que possui 

grande movimento de veículos. Reiterou o pedido de colocação de uma luminária em frente da 

propriedade do Senhor Nelson Fleck, que havia sido solicitado há 60 dias, mas cujo requerimento não 

foi localizado no setor responsável pela iluminação pública. Analisou que o tanque do caminhão de 

bombeiros é importante, mas a área da saúde tem que ser prioridade na destinação das economias da 

Câmara de Vereadores, pois não iremos nos perdoar se houver o óbito de uma criança por falta de 

atendimento. Avaliou que não devemos culpar autoridades ou partidos políticos, pois o problema se 

instalou no país e não devemos agora tirar proveito político desta crise da saúde que bate na nossa 

porta. Concedeu um aparte para o Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch, que disse que o Vereador 

Guido Mario Prass Filho é coerente, mas que não podemos nos esquecer de que a Câmara de 

Vereadores já está deixando com o duodécimo R$ 401.800,00 (quatrocentos e um mil e oitocentos 

reais) para a área da saúde. Mostrou preocupação com a falta de projetos protocolos em Brasília pela 

Secretaria Municipal de Captação de Recursos e com a postura do Executivo Municipal, que está 

botando este compromisso nas costas do Poder Legislativo. Avaliou que ficará assustado quando secar 

a torneira dos recursos da Câmara de Vereadores. O Vereador Guido Mario Prass Filho retomou o 

uso da palavra e pediu diálogo entre os Vereadores para resolver este impasse. Entendeu que quando os 

hospitais de Porto Alegre pararem de atender a situação ficará muito séria. Solicitou ao Executivo a 

retirada do excesso de saibro proveniente do patrolamento da Rua dos Metalúrgicos e a desobstrução da 

canalização de esgoto da Rua João Luiz Nicolini, próxima da futura creche, localizadas no Bairro Santa 

Rosa. Convidou para a inauguração do Posto de Saúde do Distrito de Pega Fogo, que acontecerá no dia 

9 de julho e será muito importante para esta comunidade. Enviou votos de pesar para os familiares da 

Senhora Eraci Maria Reichert, conhecida pipoqueira da cidade, na qual todos tinham um carinho 

especial. Desejou um grande abraço a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da 

palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou o Presidente, os 

membros da Mesa Diretora, os Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, em especial do Presidente 

do PTB João Luiz Ferreira e os meios de comunicação. Parabenizou a Escola Municipal João Martins 

Nunes pela merecida conquista do Premio Cultura da FAMURS. Destacou a cobertura das quadras 

esportivas das escolas municipais, a ampliação das escolas de educação infantil e o calçamento e 

asfaltamento das ruas, apesar das dificuldades financeiras. Identificou que as críticas à Administração 

Municipal têm diminuído bastante no momento em que obras importantes estão acontecendo na cidade. 

Citou a preocupação com o agravamento da crise na área da saúde, conforme conversa com o Diretor 

de Saúde Vanderlei Petry e pela constatação da procura de pacientes de outras cidades no Posto de 

Saúde 24 Horas, principalmente na madrugada e nos finais de semana, exigindo exames e 

medicamentos que deveriam ser destinados para a população de Taquara. Afirmou que a Câmara de 

Vereadores já fez muito pelo Estado, como o auxílio para custear os alugueis dos policiais, as viaturas 

entregues para a polícia e o caminhão para os bombeiros, que são legítimas, mas a saúde deve vir em 

primeiro lugar. Citou o pronunciamento anterior de um Vereador que não nominou, que criticou a troca 
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do terreno dos bombeiros para a UPA, mas lembrou que este mesmo Vereador era do partido do ex-

Prefeito, que brigou com todo o mundo para tirar os bombeiros de uma sede própria para levar para o 

Município de Igrejinha, desamparando os taquarenses. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL: Saudou o Presidente, os colegas Vereadores, a sua esposa presente no Plenário e os 

ouvintes da Rádio Taquara e da internet. Indicou que a exemplo do Vereador Guido Mario Prass Filho, 

também solicitou a instalação de uma luminária em frente da propriedade do Senhor Nelson Fleck, na 

localidade de Arroio Grande. Concedeu um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho, que 

disse que a empresa Rio Grande Energia - RGE fez a substituição do poste e não recolocou a luminária 

já existente. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e informou que o Setor de 

Iluminação não recebeu este pedido de instalação de uma luminária, apesar de ter em mãos o 

comprovante do protocolo recebido pelo Gabinete do Prefeito. Conversou com o Senhor Afonso, 

responsável pelo Setor de Iluminação da Prefeitura, que garantiu para a próxima semana a instalação 

desta luminária. Demonstrou através da resposta da nutricionista Lilian Alves, responsável pelo Setor 

de Alimentação Escolar da Prefeitura, que a carne fornecida para a merenda escolar não é de qualidade, 

conforme foi constatado por reclamações de algumas merendeiras de escolas municipais. Sugeriu 

novamente que a carne da merenda escolar possa ser fornecida diretamente pelo produtor rural, de 

modo a gerar renda e ter uma melhor qualidade com economia de recursos. Pediu à Secretaria 

Municipal de Obras o patrolamento e o ensaibramento das estradas do interior, especialmente da 

localidade de Alto Santa Rosa e da localidade de Açoita Cavalo, pelo acesso da localidade de Moquém, 

que está dificultando inclusive o transporte escolar. Agradeceu pela atenção. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS: Saudou a Mesa Diretora, os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. 

Solicitou a completa retirada dos entulhos da Travessa Retorno, para não entupir a canalização. 

Concordou que a Prefeitura faça a poda das árvores dos passeios públicos, mas afirmou que até o 

momento não foi feito nada e que depois do dia 15 de julho as árvores não brotam mais. Indicou 

novamente a manutenção da estrada da Barca, na localidade de Olhos D´água, que é municipal e não 

particular, para atender a propriedade do último morador. Sugeriu que o Prefeito envie o Secretário 

Distrital Mario Pires para tapar os buracos na estrada da Cachoeira, conforme já pediu há oito meses, 

pois ele soube como fazer este serviço nas estradas do Distrito de Padilha. Informou que no último dia 

10 de julho faltou plantão médico ao meio dia no Posto de Saúde 24 Horas que é pago pela Prefeitura 

através de uma empresa contratada, que deve realizar este trabalho. Avisou há dois anos atrás que a 

área de saúde iria ter problemas no futuro e que a Prefeitura não se preparou para esta realidade. Pediu 

que o Prefeito não se envolvesse com os assuntos da Câmara de Vereadores, principalmente quando diz 

que esta Casa vai aumentar as suas despesas, para o bom andamento dos trabalhos legislativos. Citou 

que quando foi Presidente do Legislativo gastou 2, 68% na folha de pagamento e que este problema 

está na Prefeitura, que não está tendo o mesmo cuidado. Analisou que a Prefeitura e a Câmara são dois 

poderes independentes e quem deve resolver esta situação são os Vereadores e não o Prefeito, que tem 

muita coisa para cuidar, como o pagamento dos juros do RPPS. Afirmou que se os Vereadores fossem 

dar algum palpite na Prefeitura, provavelmente ouviriam do Prefeito para que cuidassem da Câmara e o 

mesmo se aplica ao Chefe do Executivo. Concedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que 

informou que a sua saída e a do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos da Mesa Diretora não 

teve o envolvimento do Prefeito e concorda que os Vereadores devem resolver esta situação. O 

Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra e esperou que a Comissão instituída pela 

Câmara de Vereadores consiga resolver este impasse. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 

Declinou o uso da palavra. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS 

(transcrição na íntegra): Quero saudar a Mesa Diretora, colegas Vereadores, imprensa e a comunidade. 

Quero fazer questão de registrar exatamente o horário: 5 para as 11 horas. Então a Sessão começou às 6 
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horas e veio até o horário de 5 para as 11 horas. Eu tenho recebido aqui, só que antes de falar aqui, eu 

quero fazer um convite para a comunidade, que nesta sexta-feira vai estar sendo lançado o varal 

solidário pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Uma iniciativa muito legal, muito boa, que está 

acontecendo lá, pedindo para a comunidade participar, que é mais um evento da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, que é muito interessante. Eu tenho recebido aqui diversos torpedos, de 

pessoas me perguntando o que está acontecendo, o que aconteceu e por que na Sessão está sendo lido a 

Ata, o que está se passando. Pois muito bem, gente. Eu quero responder. Na verdade nós estamos aqui 

até esta hora hoje e não é pela hora, porque para mim não tem problema algum, estou sendo pago para 

isto, mas quero dizer que isto aí tem origem lá atrás. Isto acabou acontecendo na minha opinião por 

uma ilegalidade do Presidente desta Casa, que acabou levando a leitura da Ata para vencer o pessoal no 

cansaço. Parabéns, Presidente. Parabéns, o Senhor venceu os Vereadores no cansaço. No cansaço, 

Senhor Presidente. Não foi na legalidade, foi no cansaço que ele venceu a todos. E aqui sem medo de 

errar, o Senhor venceu, o Senhor teve um ato ilegal lá atrás e acabou fazendo toda esta manobra para 

conseguir vencer os Vereadores no cansaço. E conseguiu. Eu quero dizer uma coisa. Quero repetir 

novamente o que eu tenho dito. Sou Presidente da Comissão de Saúde. O fato se deu da minha saída da 

Mesa Diretora por não concordar com algumas coisas que o Presidente vem fazendo dentro desta Casa. 

E quero dizer mais. Nós estamos enfrentando o maior problema da história deste país na saúde. Nós 

temos que juntar cada centavo. Nós temos que guardar cada centavo. O que o Senhor Nelson dizia 

agora a pouco, Senhor Nelson, eu me lembro bem do Senhor falando desta questão, que tinha que 

guardar. Tinha que se prevenir, porque a crise vinha e iria estourar na saúde. E de fato, é o que está 

acontecendo hoje. Nós já temos aí diversas cidades vizinhas com serviços fechados, que não estão 

acontecendo mais e é o que está próximo a começar a acontecer em nosso Município. Fiquei 

extremamente preocupado. Hoje conversei com a Diretora do Hospital. Fiquei extremamente 

preocupado com a situação. E aqui quero fazer um apelo, Senhores Vereadores, quero fazer um apelo a 

cada um dos Senhores, que nos ajude a convencer o Presidente desta Casa a não gastar um centavo com 

computador, com telão que está previsto para gastar nesta Casa. Eu lhes peço ajuda, para não acontecer 

mais esta insanidade. Quero aqui pedir encarecidamente a cada um dos Senhores, porque quem 

prometeu o dinheiro lá para a saúde, não foi eu, Presidente, foi o Senhor, que prometeu R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). Foi o Senhor, não fui eu. Este R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) quem prometeu foi o Senhor e até agora foi só R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Por isto 

que eu tenho perguntado onde está o dinheiro? E o Senhor não tem dito. Seria muito simples. O Senhor 

pegar o microfone e pegar o dinheiro? Onde estão os R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)? O 

Senhor está guardando para gastar em computadores para colocar nesta Casa? Eu não quero 

computador. Eu quero remédio para a saúde. Eu quero médico para a saúde. Eu quero atendimento na 

saúde da nossa comunidade. E é isto que eu vou exigir durante todo o meu mandato. Não me 

amedronto, Presidente. Não me amedronto com ocorrência policial. Não me amedronto com 

ameaçazinha. Não, pode ficar bem tranquilo, que quanto a isto o Senhor não vai me amedrontar. E 

enquanto eu for Vereador nesta Casa, eu vou dizer aquilo que eu acho que está certo. E nós tivemos 

diversas ilegalidades nesta Casa. Fomos vencidos, Senhores Vereadores, a maioria desta Casa não teve 

direito. A maioria dos Vereadores não tiveram direito nesta Presidência desta Casa. Um dia alguém vai 

responder por isto. Pode ter certeza disto. Que Deus nos conduza ao futuro, com respeito e dignidade. E 

até lá se Ele nos permitir. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou o 

Presidente, os demais membros da Mesa Diretora, os colegas Vereadores e a comunidade que assistia à 

Sessão. Relatou que vivemos momentos tensos, de desordem e de desânimo, ao escutar da própria 

Presidente da República Dilma Rousseff, que vai lutar com unhas e dentes para manter o seu mandato. 

Entendeu que uma Presidente que se preocupasse com o país deveria lutar com unhas e dentes para 
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diminuir a inflação, o desemprego e retomar o crescimento do país e não para se manter no poder. 

Narrou a fábula do vendedor de cachorro quente, que conta a história de um empreendedor, que de 

tanto ouvir falar em crise, acabou por acreditar nesta realidade ao ponto de reduzir os investimentos, até 

ter que fechar o seu próspero negócio. Falou da importância dos 5 "P" para o sucesso de um negócio: 

praça, preço, produto, pessoal e promoção.  Perguntou se diante desta situação estamos no pior 

momento de todos os tempos ou estamos deixando de vender o nosso cachorro quente. Entendeu que 

como qualquer problema a crise vai passar e em curto ou longo prazo chegará outra, pois faz parte da 

vida empresarial, da economia, do mercado e da vida. Afirmou que não podemos desanimar e 

influenciar no espírito inovador, criativo, empreendedor e produtivo, sem deixar espaço para novas 

perspectivas. Destacou que em momentos de crise é que avaliamos de forma mais contundente qual o 

valor que poderíamos estar entregando ao mercado que ainda não foi agregado ao nosso produto ou 

serviço. Pediu que tivessem uma atitude e um pensamento mais positivo diante dos obstáculos que 

aparecem no nosso dia a dia. Agradeceu a atenção de todos e desejou uma excelente semana. 

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (transcrição na íntegra): Boa noite colegas 

Vereadores, a comunidade presente que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara e o 

Presidente do PTB que está até agora também nos acompanhando. Quero dizer que eu fui durante muito 

tempo funcionário desta Casa e fiz muita transcrição de Ata da palavra dos Vereadores. E 

lamentavelmente eu tenho que dar um depoimento para vocês aqui, que eu nunca vi tamanha 

leviandade em certas declarações que eu ando acompanhando desde em torno de 15 dias atrás para cá. 

A tentativa de desconstrução de uma pessoa que não quer ser bonzinho, mas que tem 22 anos de 

história dentro da política taquarense e não caiu de paraquedas em Taquara. O Vereador é leviano a 

ponto de insistir em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Este valor, Vereadores, estão no 

mesmo lugar que estavam no ano passado e no ano retrasado. No ano passado, inclusive quando era o 

Vereador do seu partido o Presidente, Vereador Arleu. O Vereador Arleu, que devolveu sem o 

duodécimo R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais). E como eu falei na semana 

passada, o Vereador Arleu não desviou um centavo. É leviano de sua parte ficar insistindo numa 

situação que o Senhor sabe que não existe. Até agora, Vereador Roberto Timóteo, não vou chegar ao 

ponto que o Senhor chegou, o Senhor pode ficar tranquilo, foi devolvido com o duodécimo que está lá 

R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais). Eu acho estranho também, Senhoras e Senhores, 

que algumas pessoas, eu vou cuidar muito o tom da voz para que eu não pareça um ditador, mas 

algumas pessoas tem dito muito aqui, que eu procuro impor algumas coisas. Eu sem sombra de dúvida, 

eu tenho a certeza que os dois Vereadores são homens sérios, tanto o Vereador Nelson como o 

Vereador Arleu vão concordar comigo, acho que não teve Presidente que fez mais reuniões aí para 

discutir certas coisas do que eu fiz. Eu fiz, eu acho que todos vão lembrar, eu acho que ninguém vai 

dizer que não aqui, mas não custa a gente tentar, a gente lembrar isto aí. Eu fiz uma reunião para falar 

do concurso público. Eu fiz três reuniões para falar do concurso público, inclusive na minha sala uma 

delas e duas aqui no Plenário, onde inclusive nós abrimos espaços para sugestões de cargos que 

deveriam ter, inclusive de zelador e tesoureiro. Foi feito na minha gestão isto, foi feito isto aí. O 

Vereador Nelson vai se lembrar. Tivemos três reuniões. Sobre o caminhão de bombeiros, tenho que 

fazer justiça. Tenho que fazer justiça porque a posição de não dar desde o começo foi a de apenas dois 

Vereadores, pelo que me lembro: Vereadora Sandra e Vereador Arleu. Estes dois tiveram desde o 

começo uma posição de não dar o tanque para o caminhão de bombeiros. Os dois tiveram. Estes eu sou 

obrigado a tirar o chapéu. Não estão que nem galo de chaminé conforme o vento. Também discuti, 

foram os únicos dois que acharam o contrário. Informatização do Plenário, Senhoras e Senhores, eu me 

lembro de que no passado foi uma ideia do Vereador Arleu, que ele chegou a dizer que só não fez por 

tempo e que inclusive a empresa esteve aqui falando com os Senhores e as Senhoras. E não teve um 
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Vereador que disse o contrário. E aí eu quero saber se eu estou agindo errado. Fizemos o que? Abrimos 

um pregão eletrônico para qualquer empresa do Estado poder participar. Agora simplesmente, porque 

eu não sei o que aconteceu, mudaram, inclusive está se vivendo uma política agora que concurso 

público não é bom em Taquara também. É só aqui eu acho que não é bom. Agora de repente o Senhor 

está dizendo que não quer, mas o Senhor concordou naquele dia. O Senhor concordou naquele dia, 

Vereador, não seja leviano. Vereador, eu estou com a palavra, eu não lhe interrompi antes. O Senhor 

me dirigiu a palavra antes e eu não lhe interrompi. Mas assim, vocês acham que eu vou agora tirar para 

bobo, Senhoras e Senhores, uma empresa que vem aqui participar de um pregão, porque de alguma 

maneira estão querendo que eu renuncie para outra pessoa assumir, dando uma espécie de golpe aqui 

dentro? Não, eu não vou fazer isto. Inclusive vale lembrar, que naquele dia que o Vereador Telmo 

renunciou e ele assinou o papel e o Senhor não quis assinar. Não sei por que o Senhor queria tanto 

renunciar e de repente o Senhor não quis assinar a renúncia. Não sei o que aconteceu. Aquele dia eu fiz 

questão que o Senhor ficasse sentado aqui na Mesa Diretora, para que a gente fizesse na próxima 

semana. O Vereador Balbino, que é líder de Governo, quis que eu fizesse a eleição. Eu fiz a eleição.  

Não foi do agrado dos Senhores e das Senhoras, especialmente do seu. Eu fiz a eleição. O Senhor o que 

fez? O Senhor fez um teatro, o Senhor quis sentar no Plenário, o Senhor quis. O Senhor sabe que o 

Senhor é assim. Não é? O Senhor abandonou mesmo, enquanto que o Vereador Telmo teve a dignidade 

de sentar aqui. Agora quanto às questões que o Senhor anda me acusando... Já encerro, Senhor 

Presidente. O Senhor com certeza, não é ameaçazinha não. Eu tenho uma esposa em casa, duas filhas, 

que sabem o quilo de sal que elas comem comigo, para o Senhor largar ao vento o que o Senhor quiser. 

Agora outra situação. O Senhor se lembra de que um dia o Senhor me pediu diária aqui sentado nesta 

mesa, para ir num evento em São Paulo e outro em Curitiba? Não, eu assumo o que eu falo. E eu disse 

para o Senhor o seguinte: Vereador Beto, isto aí fica ruim que o evento não é da Câmara. Aí o Senhor 

iria com o Prefeito à Pelotas, olhar aquele projeto dos canos, que eu disse que era muito bom. Ali eu 

disse: Não, ali não tem problema, que é um trabalho do Senhor. O Senhor se lembra disto? E de repente 

o Senhor vai dizer na rádio que eu ofereci diária para o Senhor? Vereador, com todo o respeito, o 

Senhor se lembra também que depois de vocês terem participado de uma reunião com o Prefeito 

Municipal, o Senhor disse para mim, olhando nos meus olhos ali em baixo na sua sala: o Prefeito 

ponderou algumas situações e se nós fizermos o concurso público nós vamos perder os cargos. O 

Senhor se lembra que o Senhor me disse isto? O Senhor se lembra? O Senhor não está lembrado não é? 

Claro que não. É melhor pegar o nome de uma pessoa e jogar na lama. Agora eu quero dizer uma coisa. 

Quero dizer uma coisa bem séria, com todo o respeito a todas as Vereadoras, os Vereadores e a todos 

que me ouvem. Eu estou revendo, Senhoras e Senhores, inclusive com a minha família, se eu serei 

candidato a Vereador de novo, porque do alto da pouca experiência que eu tenho de 10 anos, Senhora 

Marilene, que a Senhora foi a minha chefe, eu nunca vi alguém descer tanto o nível para alcançar o 

poder. Inclusive o que se diz aí de boca pequena, que o Prefeito Tito lhe prometeu a Vice-Prefeitura no 

ano que vem para o Senhor fazer isto, porque alguém deveria ter. Eu sei de outra situação, para o 

Senhor ter uma ideia, que num determinado dia estavam discutindo: lá na Câmara não tem nada, mas 

será que na vida particular dele não tem? Com todo o respeito, deixem a minha vida quieta. Eu faço há 

22 anos provas de ciclismo e não incomodo ninguém. O Senhor se quiser chegar a algum lugar, não use 

as minhas costas, Vereador, vai plantar alguma coisa. Inclusive no ano passado se dizia muito aqui. O 

Senhor gosta realmente de causar polêmica. O Presidente em exercício, Vereador Valdecir Vargas de 

Almeida, pediu o encerramento do pronunciamento. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 

retomou o uso da palavra e disse: Já encerro. Não, eu levei pau duas semanas a fio. Duas semanas que 

eu estou apanhando e não falei nada. Eu estou no meu espaço. O Senhor chegou a ganhar um prêmio de 

melhor Vereador de Taquara quando o Senhor ficou um ano de Secretário lá. Mas eu peço assim que os 
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meus colegas, a minha família, as pessoas que conhecem o meu trabalho, disseram: Não, Eduardo, 

alguma coisa tu tens que falar, está demais. Está demais. Dizer que eu estou ameaçando. Eu não 

ameacei ninguém. Eu fui à Delegacia registrar ocorrência. Eu não vou deixar o meu nome ser jogado na 

lama e pisar em cima. Não. Não, porque a mentira, como eu disse um monte de vezes, quando ela é 

muito dita ela passa a ser verdade e comigo não vai acontecer isto. Obrigado a todos vocês e fiquem 

todos na paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente o Presidente comunicou que a 6ª Reunião com o 

Hospital Bom Jesus, que seria realizada amanhã, dia 08/07, às 14h, nesta Casa, terá uma nova data 

agendada, tendo em vista que os representantes do Hospital não poderão comparecer, pois estarão em 

reunião neste horário. Dando continuidade aos trabalhos da noite o Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei em pauta, acompanhado dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 

deliberação e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 079, de 26 de maio de 

2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Dispõe sobre a 

criação do programa de Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública Municipal do Município de 

Taquara/RS, e dá outras providências. O Vereador Luiz Carlos Balbino autor desta proposição 

apresentou Emenda Retificativa total ao PL, as quais consideraram como substitutivo do mesmo. A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer pela aprovação do Projeto com todas as Emendas 

apresentadas. Posto em votação do Plenário todas as Emendas em conjunto e posteriormente o Projeto 

acompanhado das Emendas, ambos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores presentes, 

estando ausente o Vereador Régis de Souza. 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 dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Régis de Souza: Indicações: Nº 

323/2015 a 331/2015. Requerimentos: Nº 164/2015 e 165/2015, e, 167/2015 a 174/2015. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o serviço de ensaibramento na 

Rua Guaranis, Bairro Medianeira, pois a mesma encontra-se intrafegável e os moradores cobram por 

melhorias o mais rápido possível. 2º - VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente viabilize com urgência o alargamento dos bueiros na Rua 

Marechal Floriano, no Centro da cidade, onde criou-se um “bolsão”, próximo aos Comércios e 

novamente com a última forte chuva ocorrida na sexta passada, dia 03/07, a água acabou invadindo os 

estabelecimentos deste local, prejudicando os proprietários. Nada mais havendo a tratar, às 23h20min o 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 

Convocando a próxima para o dia 14 de julho de 2015, (terça feira), 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 pelo Servidor Fernando Machado de Bittencourt, o qual 

transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pela Mesa 

Diretora, conforme Artigo 103 do Regimento Interno. Sala de Sessões, 07 de julho de 

2015................................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


