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   ATA Nº 4.063 

Aos 05 dias do mês de maio do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 14ª 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), 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). 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 convidou o Pastor Robson de Oliveira, da Igreja Bíblica 

Comunidade Schalom de nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Na 

sequência o Presidente convidou à senhora Lenara Ballim (Presidente do CONDICA) e o senhor 

Fernandes Vieira dos Santos (Diretor do Lar Padilha), para fazer uso da Tribuna Popular pelo 

tempo de 15min, para falar a respeito da alteração das Leis Municipais que tratam do pleito da 

eleição dos Conselheiros Tutelares que ocorrerá no mês de outubro do corrente ano. Diante da 

relevância da matéria, foi incluído na pauta desta Sessão a publicidade dos Projetos de Lei Nº 072 

e 073/2015, que tratam do respectivo assunto para que os mesmos possam ser votados na próxima 

Sessão Ordinária. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem 

como na Publicidade dos Projetos de Leis. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 

PROJETO DE LEI Nº 067, de 05 de maio de 2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO: Institui o dia 05 de junho DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL, na forma que especifica. PROJETO DE LEI Nº 068, de 05 de maio de 2015 de 

autoria do VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Institui o Dia do Carreteiro de Bois, 

e inclui o mesmo no Calendário de Eventos. PROJETO DE LEI Nº 069/2015 (Executivo Nº 042) 

Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos produtos de origem 

animal no Município de Taquara/RS, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 070/2015 

(Executivo Nº 041) Prorroga o prazo previsto pelo § 1º do Art. 1º, da lei nº 5.172/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 071, de 05 de maio de 2015 de autoria do VEREADOR EDUARDO 

CARLOS  KOHLRAUSCH: Dispõe sobre a criação Escola da Democracia de Taquara-RS, e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 072/2015 (Executivo Nº 046) Altera a Lei Municipal 

nº 5605, de 14 de novembro de 2014. PROJETO DE LEI Nº 073/2015 (Executivo Nº 045) Altera 

a Lei Municipal nº 2.975, de 29 de agosto de 2002, e dá outras providências. 

REQUERIMENTOS: Nº 100/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao cumprimentá-lo 

cordialmente, venho por meio deste solicitar ao Departamento competente da RGE  que faça a 

substituição com urgência de um poste de energia localizado na Rua Germano Paiva, nº 120, 

Bairro Mundo Novo desta cidade, pois o mesmo está em mau estado de conservação, causando 

insegurança aos moradores e a todos que por ali transitam. Nº 101/2015 VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Ao cumprimentá-la cordialmente por meio deste solicito a senhora Polyanna Souza da 

Cunha, da Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A da RGE, informação 

referente à situação do aumento de potencialização da rede de energia elétrica nas localidades de 
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Morro Alto, Ilha Nova e Vila Tereza, Interior de nosso Município. O pedido se justifica tendo em 

vista a reunião realizada há aproximadamente cinco meses com a vossa presença, bem como o 

Prefeito Municipal, Secretário de Planejamento, Secretário Distrital de Rio da Ilha e moradores 

destas localidades, tratando do assunto supracitado, mas até a presente data, não obtivemos 

nenhuma resposta. Nesse sentido fico no aguardo de algum retorno sobre esta reivindicação para 

prestar as devidas informações aos moradores. Sendo o que tínhamos para o momento, 

renovamos votos de considerações. Nº 102, 103 E 104/2015 EM NOME DE TODOS OS 

VEREADORES: A STV – Segurança e Transporte de Valores; BRINKS - Segurança e 

Transporte de Valores e PROSEGUR - Segurança e Transporte de Valores - Ao cumprimentar 

Vossa Senhoria, responsável pela administração dessa conceituada Empresa, queremos informar-

lhe que, na tarde de quarta-feira, 15 de abril de 2015, reuniram-se no Legislativo Municipal 

Taquarense, Vereadores, Representantes das Unidades Bancárias da cidade, Brigada Militar, 

Prefeitura Municipal e Empresas de Segurança Privada para iniciar uma discussão sobre os 

carros-fortes que atendem as Instituições financeiras no município. A proposição surgiu através 

do Requerimento número 069 de 07 de abril, feito pela Vereadora Sirlei Silveira, onde suscita a 

discussão sobre a má utilização das vias públicas, pelos veículos transportadores de valores 

(carros-fortes) e a insegurança que os moradores experimentam, diariamente, ao se depararem 

com vigilantes intempestivos, despreparados e muitas vezes com atitudes truculentas voltadas aos 

cidadãos transeuntes das vias e, por vezes, clientes das agências bancárias, contratantes da 

referida prestação de serviços. Outrossim, relatamos que nesse encontro ficou decidido, que esse 

Legislativo Municipal, faria o presente documento e o enviaria às empresas responsáveis pela 

prestação do serviço, relatando os incidentes, pedindo que orientem melhor os seus profissionais 

e também para que tomem ciência da discussão que está se iniciando em nossa cidade e as 

mudanças que surgirão, à partir dela. Certos de podermos contar com Vossa ajuda para minimizar 

os comportamentos truculentos, oriundos dos vigilantes contratados pela empresa, ora sob a sua 

administração, no intuito de dar uma satisfação aos munícipes, autores das reclamações, feitas 

nessa casa legislativa, enviamos cordiais saudações, reiterando que ficaremos no aguardo da 

ciência desse documento e das deliberações efetivadas, a partir deste. Nº 105/2015 VEREADOR 

NELSON MARTINS: Através do presente encaminho Votos de Congratulações a Administração 

Municipal extensivo aos Servidores das pastas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 

Diretoria de Cultura, Secretaria da Saúde e setor de iluminação do Município, bem como o apoio 

do SESC/Taquara, pelo belíssimo Evento realizado no Parque do Trabalhador, no dia 1º de maio 

do corrente ano, das 9h às 22h. O local recebeu a programação do Primeiro Encontro de Músicos 

Taquarenses, que contou com apresentações de diversos estilos musicais, bem como espaço de 

brinquedos infláveis, Biblioteca Infantil e o Brique do Lar Padilha. Estendo ainda felicitações a 

todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram na realização deste Evento que 

proporcionou momentos de descontração e muita alegria ao grande público que se fez presente. 

Parabéns! Nº 106/2015 VEREADOR LAURI FILLMANN: Através do presente, envio Votos de 

Pesar aos familiares do senhor Alziro Steill, que veio a falecer no dia 03/05, 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 nos dê 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 consolados. Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 

Mateus 5, verso 3 ao 5.” Nº 107/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Requer que 

seja encaminhado Ofício ao Chefe da Casa Civil do RS, Deputado Marcio Biolchi, ao Secretário 

Estadual dos Transportes e Mobilidade, senhor Pedro Westphalen e ao Diretor-Geral do DAER, 
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senhor Ricardo Moreira Nuñez, solicitando aos mesmos que envidem esforços para que seja 

instalada em nossa cidade, lombada eletrônica junto a ERS 020, Km 47 (próximo a Fruteira 

Taquarense), bem como no Km 51, na ERS 239 e instalação de uma balança de pesagem 

rodoviária entre os Km 53 a 58, na ERS 020. O apelo se faz necessário, visando amenizar os 

problemas nas rodovias que cortam o nosso Município, devido ao grande número de acidentes 

ocorridos em pequenos trechos e em breve período. Nesse sentido o apoio das nobres autoridades 

na realização dessas demandas certamente amenizaria os problemas não só da comunidade 

taquarense, mas sim de uma região como um todo. Sendo o que se apresenta para o momento, 

renovamos votos de consideração e respeito. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO: Nº 033/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Requer que o Executivo 

Municipal encaminhe a esta Casa cópia do documento que transferiu a realização da construção 

de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA, da Rua Felipe Werb Filho, nº 1001, Bairro 

Sagrada Família para a Avenida Sebastião Amoretti, esquina com a Rua Coronel Diniz. Tal 

pedido vem de encontro à proposta aprovada pelo Ministério da Saúde, sob o nº 

11940.346000/1120-02, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro e Projetos no valor total de R$ 2.236.885,06, conforme Empresa 

vencedora da Licitação “Concorrência Nº 007/2012”, Biomina Urbanizadora LTDA, (folha em 

anexo). INDICAÇÕES: Nº 214/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito 

que o Executivo Municipal através da Secretaria Distrital proceda com urgência na reforma de 

uma parada de ônibus situada na localidade de Morro Pelado, próximo da Igreja Luterana, pois a 

mesma encontra-se muito danificada, podendo colocar em risco as pessoas que ali aguardam o 

transporte, conforme fotos em anexo. Nº 215/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar projeto de 

construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que contemple os Bairros: 

Recreio, Ronda, Jardim do Prado, Fogão Gaúcho, parte do Centro e arredores, pois muitas 

famílias encontram dificuldades com relação a um local adequado e próximo de seus bairros, para 

deixar seus filhos enquanto estão trabalhando. O pedido se justifica, tendo em vista que as EMEIs 

existentes em Taquara ficam localizadas nos Bairros mais distantes, sendo necessária uma que 

atenda os locais supracitados. Nº 216/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente atenda a reivindicação da 

Associação dos Moradores do Km 04, referente à conclusão da rede hídrica no que segue: 

Complementação da rede na faixa de domínio do DAER, a qual já tem autorização protocolada 

na Prefeitura; Rede de poço até a caixa d’água, cuja liberação do proprietário também já está na 

Prefeitura. Nº 217/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria competente proceda no recolhimento de galhos na Rua Bahia, em 

frente ao nº 727, no Bairro Santa Teresinha, pois os mesmos estão causando transtornos a todos 

os transeuntes. Nº 218/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria competente providencie o alargamento da estrada de Morro Velho, 

pois na mesma existem curvas muito estreitas que impedem a passagem de dois veículos por vez, 

causando perigo de acidente a todo o momento. Nº 219/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente viabilize o serviço 

de melhoria (patrolamento, ensaibramento, roçada, etc.), na estrada de Morro Alto, pois a mesma 

encontra-se intransitável. Nº 220/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA COM APOIO DE 

TODOS OS VEREADORES: Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, 

aproveitamos para relatar-lhe que na data de 15 de abril de 2015, quarta-feira, reuniram-se no 

Legislativo Municipal Taquarense, Vereadores, Representantes das Unidades Bancárias da 
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cidade, Brigada Militar, Prefeitura Municipal e Empresas de Segurança Privada para iniciar uma 

discussão sobre os carros-fortes que atendem as Instituições financeiras no nosso município. A 

proposição surgiu através do Requerimento número 069 de 07 de abril, proposto por esta 

Vereadora e aprovado por todos os Vereadores, onde suscita a discussão sobre a má utilização 

das vias públicas, pelos veículos transportadores de valores (carros-fortes) e a insegurança que os 

moradores experimentam, diariamente, ao se depararem com vigilantes intempestivos, 

despreparados e muitas vezes com atitudes truculentas voltadas aos cidadãos transeuntes das vias 

e, por vezes, clientes das agências bancárias, contratantes da referida prestação de serviços. 

Outrossim, informamos que nesse espaço de discussão, foi decidido que, essa Casa Legislativa 

ficaria encarregada de enviar o presente documento, solicitando a implementação em frente às 

Unidades Bancárias do município  de Taquara, de um espaço reservado para o estacionamento 

dos carros- fortes, responsáveis pelos transportes de valores, como forma de facilitação, para 

chegada e saída desses veículos. Essa seria uma forma de aproximá-los das agências para que 

passem menos tempo e sejam menos truculentos com a população taquarense, evitando assim, a 

fila dupla que tranca o trânsito e, em muito desagrada os munícipes taquarenses. Aproveitamos o 

momento para reiterar a Vossa Excelência que essa é mais uma luta, assumida pelo Legislativo, 

motivada pela insistente solicitação de cidadãos taquarenses, insatisfeitos com algumas situações 

desagradáveis, ocorridas com uma frequência preocupante. Assim sendo, solicitamos a Vossa 

atenção para tal solicitação, deliberando sobre a presente solicitação, para que possamos dar um 

retorno positivo, aos cidadãos taquarenses, que aguardam por deliberações relacionadas à esse 

assunto. Sendo o que havia para o momento e, contando com a habitual colaboração que Vossa 

Excelência destina as questões que deixam a comunidade desfavorecida, ficamos no aguardo e 

enviamos cordiais saudações. Nº 221/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que 

o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente, implante em Taquara o Projeto 

Cão Comunitário. Desde 2009, vigora no RS, a Lei N° 13.193, de 30 de junho de 2009, que 

dispõe sobre o controle de reprodução de cães e gatos de rua, proíbe a eutanásia e institui o Cão 

Comunitário, estabelecendo campanhas educacionais à população, além da identificação, adoção 

e esterilização dos animais, ou seja, as pessoas que prestam atendimento a esses cães estão 

respaldadas por uma lei estadual. O que significa este projeto? Cão comunitário - animal que vive 

nas ruas, mas que recebe alimento e carinho dos moradores. Podem ser adotados por grupos 

específicos de pessoas, que têm a responsabilidade de cuidar de um ou mais animais, sem 

necessariamente levá-los para casa. Essas pessoas precisam oferecer todas as condições para que 

os animais tenham uma vida saudável, sendo que os animais são castrados, vacinados e micro 

chipados. Este projeto representa muitos benefícios para a comunidade, porque esses animais 

criam uma barreira sanitária: por serem vacinados, não existe risco de transmissão de doenças, de 

brigas por fêmeas no cio, se castrados, e, por serem territorialistas, sua presença evita que outros 

bichos invadam ou sejam abandonados naquele endereço. É muito frequente animais serem 

abandonados em empresas, escolas, praças, rodoviárias, órgãos públicos. O animal é super dócil, 

está sendo cuidado pelos funcionários, ou frequentadores, mas não pode permanecer no local, 

então se não acharem uma ONG que venha buscá-lo, o que fazer com este animal? A sociedade 

precisa urgentemente adotar uma postura mais cidadã e temos que ter mudanças, que possibilitem 

as pessoas bem intencionadas conseguirem resultados melhores para este tipo de problema. E já 

temos leis para que isto ocorra, basta colocá-la em prática. Todas as escolas deviam adotar um 

Animal Comunitário, pois os benefícios são inúmeros: além de ensinar as crianças a respeitar os 

animais, um cão trabalha o emocional e o psicológico das pessoas. A desculpa que o cão pode 

morder a criança é equivocada. Cães  bem tratados e dóceis só mordem se forem ameaçados, 
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basta se ter este cuidado. Crianças que convivem com animais são mais calmas e aprendem 

principalmente valores como respeito, responsabilidade, bondade e cidadania. E o que se falar 

dos parques ou Condomínios Fechados? Funcionários podem assumir a responsabilidade e serem 

treinados para isso. Eles terão um Cão Comunitário, que faz companhia durante as rondas, 

durante a manutenção e limpeza e que usufrua desse espaço público. As empresas podem adotar 

também mascotes. A presença de um animal combate o estresse e a monotonia do dia a dia. 

Favorece a interação entre os funcionários e trabalha a afetividade e as relações interpessoais. 

Cães Comunitários podem viver muito bem e muito tempo, sendo mantidos por uma comunidade 

em uma rua, praça, condomínio ou qualquer estabelecimento. A proteção Animal é papel de toda 

uma sociedade e não pode ser apenas delegada às ONGS. Todas as ONGS estão abarrotadas de 

animais graças ao descaso do poder público e ao comodismo de toda uma sociedade que acha que 

resolve o problema empurrando o animal para um Abrigo. Animal Comunitário não é a solução 

de todos os problemas, mas salva vidas, promove mobilizações em prol da causa animal, fortalece 

as relações pessoais nas comunidades e alivia a superlotação em que se encontram as ONGS. 

Como pode ser implantado o projeto? A Prefeitura, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, 

pode fazer parcerias com empresas que queiram unir a marca da empresa com o bem 

estar animal, tornando o ponto em frente aos estabelecimentos comerciais um local para dar 

comida e água aos Cães Comunitários. As empresas que queiram solicitar um alimentador ou 

custear a fabricação dos próximos, divulgando sua marca, devem procurar a Secretaria do Meio 

Ambiente. Estes alimentadores também podem estar distribuídos em vários outros locais, como 

parques, praças, órgãos públicos, escolas, desde que tenham alguém responsável pelos cuidados 

com os cães comunitários. Uma bela, simples e eficiente ideia que, unida ao controle 

populacional, pode fazer com que os seres humanos entendam que o mundo é de todos e que o 

respeito não é uma questão de escolha. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 

Ofício nº 072/2015, do Diretor de Gestão Territorial da METROPLAN, em atenção ao 

Requerimento nº 068/2015, de autoria do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 

288/2015. Ofício nº 398/2015, da Promotoria de Justiça de Taquara, em atenção ao Ofício D.L. nº 

279/2015. Ofício do Senado Federal em atenção a Moção de Apelo nº 006/2015, de autoria do 

Vereador Eduardo Kohlrausch, contida no Ofício D.L. nº 064/2015. Convites do Presidente da 

Câmara de Vereadores de Igrejinha, Vereador Josué da Rosa, para os seguintes eventos: Reunião 

do Conselho Comunitário das Regiões Pedagiadas – COREPE, a realizar-se amanhã, dia 06/05, 

às 10h e Conversando sobre turismo, gerando negócios, a realizar-se no dia 07/05, às 19h. Após a 

leitura da matéria 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: VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, os servidores públicos e a 

imprensa em geral. Lamentou a morte de uma adolescente acidentada na ERS 020 e constatou 

que existe uma verdadeira guerra no trânsito no Brasil e que em Taquara não é diferente. 

Comentou que quando indicou a implantação de quebra molas nas estradas, principalmente na 

sua zona urbana, estava defendendo a vida das pessoas. Considerou a travessia em frente a 

Estação Rodoviária, na Avenida Sebastião Amoretti, que liga os bairros ao centro, uma 

verdadeira roleta russa. Sugeriu a união dos três poderes públicos do Executivo, Legislativo e 

Judiciário, nos 3 níveis Federal, Estadual e Municipal, para construir uma passarela neste local 

para a travessia de pedestres, que pouparia inúmeras vidas. Comunicou que a Prefeitura irá abrir 

várias escolas de educação infantil, que é uma das coisas que o Município precisa, pois retirarão 
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das ruas as crianças sem um local adequado para ficar. Citou a Escola de Educação Infantil 

Abrasce - Ilha do Pavão, em Porto Alegre, como um exemplo de como tratar a infância e a 

juventude com pouco dinheiro. Afirmou que para evitar os crimes e o tráfico de drogas, 

garantindo um futuro melhor, é preciso retirar as crianças das ruas e colocar em escolas 

adequadas para estudar. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana na presença de Deus. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores, o público 

presente e os ouvintes dos meios de comunicação. Encaminhou pedido ao Executivo para agilizar 

a colocação da canalização de água do Bairro Km 4, pois a autorização do DAER para utilizar a 

faixa de domínio na lateral da rodovia e a liberação do proprietário do terreno para fazer a ligação 

do poço à caixa d´água já foram providenciadas pelos moradores, que esperam há mais de 8 anos 

pelo serviço. Solicitou ao Executivo a construção de uma escola de educação infantil para atender 

os bairros Recreio, Ronda, Jardim do Prado, Fogão Gaúcho e o centro da cidade, pois não existe 

nenhuma creche instalada nestes locais. Pediu também a reforma da parada de ônibus da 

localidade de Morro Pelado, que ameaça desabar. Citou as reportagens que mostravam que o Rio 

dos Sinos é o 4º rio mais poluído do Brasil. Buscou informações junto a CORSAN, sobre o 

recurso de R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais) destinados para o saneamento 

básico em Taquara e anunciaram que na licitação de Taquara não houve empresas interessadas 

em fazer a obra, mas que vai ser novamente aberta, para tratar 77% do esgoto do Município. 

Informou que no próximo dia 08 de maio começará a 1ª Expedição Legislativa de Preservação e 

Recuperação da Bacia do Rio dos Sinos. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou os 

colegas Vereadores, as pessoas que acompanhavam a Sessão e a imprensa. Desejou votos de 

pesar aos familiares pelo falecimento do Senhor Alziro Steill, da localidade de Padilha Velha. 

Sugeriu a compra de um rolo compactador para a Secretaria de Obras melhorar a qualidade das 

estradas do interior, a exemplo do que já faz os Municípios vizinhos. Foi concedido um aparte 

para o Vereador Nelson José Martins, que usou como exemplo a cidade de São Francisco de 

Paula, mas constatou que não gostam de copiar o que é feito em outros Municípios. O Vereador 

Lauri Fillmann retomou o uso da palavra e relacionou também os Municípios de Rolante e 

Igrejinha que possuem um rolo compactador. Defendeu a utilização de zeladores para fazer os 

primeiros reparos nas estradas e que estas contratações não teriam um custo que fizessem com 

que a folha de pagamento disparasse, diferente de outros cargos que sempre extrapolam. 

Constatou que estas duas medidas não resolveriam o problema de manutenção das estradas do 

interior, mas ajudariam bastante. Desejou uma semana abençoada e produtiva. VEREADOR 

LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas 

presentes no Plenário e os meios de comunicação. Comentou que o convívio entre as pessoas 

criam divergências, às vezes acirradas, mas os seres humanos têm a qualidade e a grandeza de 

reconhecer os exageros e superar os seus desentendimentos, referindo-se ao caso envolvendo o 

Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que já foi superado. Divulgou que pretende 

apresentar emendas ao Projeto de Lei nº: 73, referente ao Conselho Tutelar, pois entendeu que 

existem algumas distorções que não concorda. Citou a exigência do Ensino Fundamental para os 

Conselheiros Tutelares, pois ele não é necessário nem para exercer os cargos de Prefeito, 

Vereador e até para Presidente da República. Discordou também da proibição de divulgação das 

propostas dos candidatos no rádio, pois pretende garantir a entrevista de todos os candidatos na 

Rádio Taquara, conforme ocorreu nas eleições anteriores. Mencionou a obrigatoriedade para as 

próximas eleições dos candidatos possuírem o Ensino Médio ou pelo menos estarem matriculados 

no Ensino Médio ou supletivo de 2º Grau, que podem gerar fraudes, pois o candidato se matricula 

e depois desiste do curso. Avaliou que este Projeto de Lei é relevante e por isto devemos discuti-
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lo item por item. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 

Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que estava presente no Plenário. Comunicou que 

aconteceu na Câmara de Vereadores a 1ª Reunião da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, 

com as presenças do Deputado Estadual Elton Weber, do Deputado Federal Heitor Schuch e 

principalmente das entidades representativas da agricultura. Relatou que esta reunião serviu para 

dar o pontapé inicial nos trabalhos e definir as próximas reuniões que ocorrerão na primeira 

segunda-feira de cada mês, na Câmara de Vereadores. Avaliou que estas reuniões servirão para 

discutir as alternativas de melhoria e de desenvolvimento para o interior do nosso Município. 

Informou que os problemas de conservação da estrada da localidade de Açoita Cavalo continuam 

do mesmo jeito e somente colocaram um pouco de saibro em alguns locais. Anunciou que 

conforme conversa com os moradores, a comunidade pretende tomar uma postura diferente a 

partir da próxima semana. Concordou com a sugestão do Vereador Lauri Fillmann sobre a 

utilização de zeladores nas estradas, que também já apresentou anteriormente, pois a sua ausência 

representa uma economia burra, gerando um gasto muito maior para se consertar depois esta 

estrada. Indicou que cobra desde o início do seu mandato o abandono da praça do Bairro Santa 

Teresinha, que já vem desde o Governo passado, pedindo que sejam tomadas providências. 

Recebeu reclamações dos moradores sobre o estado desta praça e também uma posição referente 

a nova praça no terreno do antigo prédio dos Calçados Beira Rio. Agradeceu pela oportunidade. 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas 

presentes no Plenário. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Lauri Fillmann, 

dizendo que o zelador é a peça mais importante que existe para a conservação das estradas. 

Informou que o Município tem dificuldades em colocar os zeladores porque pagam uma miséria e 

ninguém quer trabalhar por este salário, que é muito baixo e deveria haver uma reclassificação 

deste cargo na Prefeitura. Pediu o recolhimento de galhos na Travessa Retorno com a Rua 

Cônego Pedro Bremm, pois causou inclusive o entupimento do esgoto. Relatou que o Sindicato 

dos Municipários de Taquara há quase vinte anos oferece aos Prefeitos parte do terreno da sua 

sede, na Rua Tristão Monteiro, para construção de uma creche em troca de 30% das vagas serem 

destinadas aos filhos dos funcionários públicos municipais, mas infelizmente fica somente na 

promessa. Avaliou que a sinaleira com o sinal piscante resolveu em parte o problema de falta de 

segurança sobre a ponte do Rio dos Sinos na ERS 020. Sugeriu que fossem retirados os tachões 

da pista sobre a ponte, pois os caminhões estão respeitando o tráfego, não passando mais do que 

um ao mesmo tempo e os automóveis poderiam passar nas duas pistas, como já fazem 

atualmente, desviando por trás dos tachões. Foi concedido um aparte para o Presidente, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que divulgou que na última reunião na Câmara de Vereadores o 

DAER não compareceu. Entendeu que a liberação da ponte foi um "peitaço" muito grande por 

parte do DAER. Criticou o fato de a sinaleira ter estragado e não ter sido consertada ou trocada. 

Comunicou que vai continuar protocolando no DAER, em Porto Alegre, pedido para a solução do 

conserto da ponte. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra e agradeceu ao 

Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores por auxiliar a resolver um problema da 

documentação requerida ao Executivo sobre a Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Indicou 

uma situação grave nesta documentação que precisa ser corrigida, pois na licitação, que foi 

realizada na Administração passada, consta o terreno na Rua Felipe Werb Filho e não existe uma 

transferência autorizando a construção para a localização atual, na Avenida Sebastião Amoretti. 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os colegas Vereadores, a 

comunidade que acompanhava a Sessão no Plenário e a que escutava pela Rádio Taquara. 

Participou de diversas atividades em empresas do transporte coletivo alusivas ao Dia do 
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Trabalho, como uma forma de reconhecimento ao trabalhador. Desejou um feliz dia das mães, em 

especial para as nossas Vereadoras, que acontecerá no próximo domingo. Relatou que a sua filha 

ouviu da sua professora na escola a afirmação de que o Vereador era a pessoa que ajudava o 

Prefeito e lhe perguntou se ajudava o Prefeito como Vereador. Constatou que ajuda 

economizando recursos públicos que são devolvidos ao Executivo quando não utiliza diárias de 

viagens a Porto Alegre ou Brasília, com as suas despesas limitadas na Câmara de Vereadores ou 

quando vota contrário ao aumento de salário dos políticos, devolvendo a sua diferença. Avaliou 

se cobrando do Prefeito os problemas da cidade, como os buracos nas ruas do Bairro Santa Maria 

ou a construção do dique do Loteamento Olaria não o está ajudando, pois então vai começar a 

elogiar, parabenizando-o pelo buraco na esquina da Rua Ernesto Alves com a Rua Marechal 

Floriano. Refletiu sobre qual a maneira que poderia ajudar o Prefeito, se elaborando, aprovando, 

sendo contrário ou se abstendo na votação das leis. Indicou que o Prefeito precisa fazer a sua 

parte, estando presente, tendo posição, porque ele é o maestro, o técnico que dá as coordenadas e 

a definição para o Município, pois caso contrário, para todo e qualquer problema o Prefeito tem 

que ser ajudado. Perguntou o que o Prefeito está fazendo na Prefeitura e o que pode fazer para 

ajudar o Prefeito.  Apontou que, infelizmente, muitas destas perguntas não têm respostas e a 

nossa comunidade precisa de muitas respostas. Parabenizou aos poucos ou muitos que acham que 

o Prefeito faz. Afirmou que ajuda o Prefeito quando cobra, fala a verdade, é ríspido e até mesmo 

quando é mal educado. Comunicou que está à disposição da comunidade. Agradeceu e desejou a 

todos uma boa semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 

Saudou os colegas Vereadores, a comunidade, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. 

Alertou que o estado de conservação das calçadas continuam causando danos as pessoas, a 

exemplo do acidente que derrubou um pedestre, que ficou gravemente machucado, em frente à 

Escola Estadual Rodolfo Von Yhering. Lembrou da Lei que foi aprovada na Câmara de 

Vereadores, na qual votou favorável, que possibilita uma parceria com as empresas para melhorar 

as calçadas e se colocou a disposição para ajudar nesta busca. Conversou com o Secretário 

Municipal de Obras sobre a falta de ensaibramento no Loteamento Olaria, que garantiu que será 

providenciado na próxima semana, pois foi realizado somente o patrolamento. Indicou que a 

Secretaria Municipal de Obras tem pouca estrutura de mão de obra e maquinário para atender 

todas as suas atividades. Reconheceu o esforço desta Secretaria, que nos últimos dias colocou 400 

canos na Rua Mundo Novo, outros 300 canos na Rua Flores da Cunha e instalou 10 caixas com 

grades na Rua Picada Gravatá até a Rua Mundo Novo. Relatou que no ano passado, que foi de 

eleição, o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, que é um programa do Ministério da 

Educação, financiou 100% das solicitações para o ensino superior e neste ano atendeu somente 

10%, impossibilitando que os estudantes continuassem com os seus estudos. Criticou o fato de o 

Governo Federal financiar a construção de estádios de futebol ou portos em outros países e não 

ter compromisso com o FIES, perguntando como ficarão as outras políticas públicas.  Pediu o 

apoio dos demais Vereadores para a aprovação do Projeto de Lei de sua autoria, que reserva o 

percentual de 2% das moradias populares a serem construídas no Município de Taquara para os 

Policiais Civis e Militares Estaduais da ativa com estabilidade, para fins exclusivos de moradia 

junto à área física do patrimônio público das Escolas Municipais da cidade. Citou como exemplo 

o policial militar residente na Escola Estadual Felipe Marx, que trouxe segurança para esta 

escola, com praticamente zero de custo. Agradeceu a todos pela oportunidade. VEREADORA 

SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade 

que assistia e escutava a Sessão. Relatou que a Deputada Estadual Regina Becker Fortunati foi 

autora do Projeto de Lei nº: 21/2015, que propunha a alteração do Código Estadual de Proteção 
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aos Animais, proibindo o sacrifício de animais em rituais religiosos, mas foi vetado por ser 

considerado inconstitucional. Explicou que este Projeto de Lei levantou muitos debates na 

comunidade gaúcha, pois teriam cunho discriminatório e persecutório com as religiões de matriz 

africana, como a Umbanda e a Quimbanda. Informou que os protetores da causa animal negam 

que exista qualquer motivação preconceituosa, pois visam somente a integridade dos animais. 

Falou que a Deputada Estadual Regina Becker Fortunati declarou que não é mais possível admitir 

maltratar os animais na sociedade moderna e garantiu que durante o seu mandato na Assembleia 

Legislativa também pretende apresentar projetos de lei para regular os criadouros e abatedores de 

animais e até mesmo a ordenha de vacas, pois tem conhecimento de maus tratos na pecuária 

gaúcha. Citou a Lei Estadual nº: 12.131, que acrescentou ao Código Estadual de Proteção aos 

Animais a possibilidade de sacrifícios de animais destinados a alimentação humana dentro dos 

cultos religiosos africanos, que foi declarada constitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul. Manifestou que é muito questionada sobre este assunto difícil de opinar por ser 

uma protetora dos animais, mas pensa que este assunto precisa vir ao debate pela sociedade, pois 

é um processo longo que passa pela conscientização e o diálogo e que simplesmente proibir o 

sacrifício de animais não resolve o problema. Apresentou mais um projeto sugestão ao Executivo 

dentro da sua luta diária pela causa animal, que é a do cão comunitário, que consiste em adotar 

um animal de rua que recebe carinho e alimento dos moradores, que ficam com a 

responsabilidade de cuidar destes animais sem necessariamente precisar levar para a sua casa, 

pois eles continuariam nos mesmos locais, cabendo ao poder público realizar a castração, 

vacinação e a micro chipagem. Avaliou que já existem muitos cães e gatos comunitários no 

Município, regulamentada pela Lei Estadual nº: 13.193/2009. Considerou a proteção animal papel 

de toda uma sociedade, que não pode ser apenas delegada a Organizações Não Governamentais - 

ONGs e que precisamos ofertar mais amor e menos sangue em nossa comunidade. Agradeceu a 

atenção e desejou a todos uma semana abençoada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Saudou os colegas Vereadores, ao público que prestigiava a Sessão, os ouvintes da Rádio 

Taquara e dos demais veículos de comunicação. Encaminhou ao Executivo um requerimento 

verbal para a poda de uma taquareira na estrada para Tucanos, próximo a sede do Medonho, pois 

pode causar um acidente. Solicitou a Secretaria competente o recolhimento de galhos na Rua 

Bahia, em frente ao nº: 727, no Bairro Santa Teresinha, o término do ensaibramento e 

patrolamento na estrada da localidade de Morro Alto e também o alargamento da estrada de 

Morro Velho, pois dificulta o tráfego de caminhões que transportam carvão e madeira. 

Encaminhou pedido de informações para a empresa Rio Grande Energia - RGE, sobre o 

andamento da melhoria na potência da rede elétrica na localidade de Ilha Nova, conforme 

solicitado em reunião anterior, que contou com a presença de representantes da RGE, o Prefeito 

Municipal, de Vereadores e os moradores. Destacou o projeto de parceria entre o poder público e 

as empresas privadas, que beneficiarão a comunidade do Distrito de Padilha, com a instalação de 

uma escola de educação infantil naquela localidade. Parabenizou a parceria da comunidade no 

auxílio desta construção, que trará um grande amparo aos pais. Agradeceu a Deus e desejou uma 

boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas 

Vereadores, o público presente na Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou o 

Vereador Moisés Cândido Rangel pela instalação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, 

da qual faz parte e também é parceiro. Elogiou as presenças do Deputado Estadual Elton Weber e 

do Deputado Federal Heitor Schuch, de grande importância para ouvir as entidades 

representativas do setor rural e cobrar pela manutenção da filantropia da EMATER. Relatou o 
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que lhe aconteceu na noite do último domingo, na rodovia estadual próxima ao Município de 

Montenegro, quando a empresa que realizava o recapeamento asfáltico não sinalizou uma das 

pistas da estrada, provocando o estouro dos pneus de aproximadamente 30 veículos. Informou 

que foi chamada a Polícia Rodoviária Estadual de Montenegro ao local, que riram da situação, 

culpando o atual Governo do Estado e sugerindo cobrar os prejuízos na Praça de Pedágio, que é 

administrada pela Empresa Gaucha de Rodovias – EGR. Divulgou que a GR também se eximiu 

da culpa, dizendo que era de responsabilidade da empresa que realizava a obra e que registrassem 

uma ocorrência policial. Foi concedido um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho 

que entendeu que a responsabilidade também é da EGR, que tem a concessão da estrada e cobra o 

pedágio, classificando a situação como um descaso e um absurdo. O Vereador Valdecir Vargas 

de Almeida retomou o uso da palavra e também considerou um absurdo esta situação. Solicitou 

que seja providenciado um calendário de podas no Município, principalmente agora com a 

aquisição de um caminhão para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que considerou um 

avanço, mas sugeriu que também se adquira um triturador de galhos, para produzir adubo 

orgânico aos nossos agricultores. Desejou um feliz dia das mães, em nome da Vereadora Sirlei e 

das funcionárias públicas Marilene e Silvana e que Deus iluminasse o coração de cada um. 

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. Elogiou a Administração 

Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, na pessoa do Diretor de Cultura Paulo 

Wagner, pela realização do 1º Encontro de Músicos Taquarenses, com 22 apresentações, 

realizado no dia do Trabalho, no Parque do Trabalhador. Indicou que neste evento também 

aconteceu o Brique do Lar Padilha, que superou as expectativas dos organizadores na venda de 

roupas. Avaliou que o Lar Padilha trabalha neste e em outros eventos como a Expocampo, 

Motoshow e as provas do Taquara Automóvel Clube - TAC, para angariar recursos e manter a 

entidade funcionando plenamente. Participou da 4ª Reunião da Comissão de Saúde da Câmara de 

Vereadores, com as presenças do Prefeito Municipal, da Diretora do Hospital, do Diretor de 

Saúde, de Vereadores e médicos. Alertou que nesta reunião foi anunciado que desde setembro do 

ano passado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, que é mantido pelo Governo 

do Estado, não vem recebendo os repasses, que atualmente estão sendo bancados pelo Município 

de Taquara para não deixar de funcionar e atender a comunidade. Comunicou que foi adquirida 

uma caminhonete S10 4x4 para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que não possuía 

veículo desde que o seu foi incendiado na garagem da Prefeitura, obtida com recursos 

provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente e também um caminhão Mercedes Benz 

710 para o recolhimento de entulhos e galhos, melhorando este serviço. Divulgou que a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos comprou um caminhão truck, sendo pago em 

parte com os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devolvido pelas economias da Câmara de 

Vereadores, para agilizar o serviço de transporte de saibro. Encaminhou um requerimento para a 

empresa Rio Grande Energia - RGE, para a substituição de um poste que está em precárias 

condições, na Rua Germano Paiva, nº: 120. Felicitou todas as mães pelo seu dia. Desejou a todos 

uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas 

Vereadores, a comunidade presente no Plenário e a imprensa. Solicitou ao Executivo que envie 

com a máxima urgência a alteração da Lei de criação do Conselho Municipal de Entorpecentes – 

COMEN, que inclui mais uma entidade para integrar este Conselho. Encaminhou um 

requerimento verbal para o Executivo informar se os repasses para o Instituto Criar Vitória estão 

sendo feitos em dia e quantas crianças estão sendo atendidas atualmente neste importante projeto. 

Participou da instalação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, criado pelo Vereador 
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Moisés Cândido Rangel junto com os demais Vereadores e achou de fundamental importância 

esta discussão, porque não se perdeu as ideias apresentadas no ano passado, que está sendo dada 

continuidade. Acreditou que a contribuição do parlamentar consiste em organizar a comunidade 

para que tenha vez e voz dentro do Município. Discordou da posição da Administração Municipal 

em demorar 7 meses para enviar para a FEPAM o pedido de licenciamento ambiental do projeto 

do dique do Loteamento Olaria, necessário para a empresa loteadora realizar a obra. Pediu 

encarecidamente ao Executivo se ainda não fez que envie imediatamente o projeto para a 

FEPAM, de modo que os moradores não sofram mais com o risco das enchentes. Desejou uma 

boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os 

colegas Vereadores, os servidores da Casa, a comunidade presente no Plenário, em especial o 

Presidente do PTB e Secretário Municipal de Administração João Luiz Ferreira e os que 

acompanhavam a Sessão pela Rádio Taquara e internet. Informou que na semana passada deveria 

ter acontecido na Câmara de Vereadores a 15ª Reunião sobre lombadas eletrônicas e a balança 

rodoviária, com a presença do DAER, mas que infelizmente não enviou nenhum representante. 

Analisou que se o DAER tivesse instalado a balança rodoviária, conforme prometido em março 

de 2013, certamente a ponte do Rio dos Sinos sobre a ERS 020 não estaria atualmente nesta 

situação. Comentou com o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Paulo Möller, que no 

Governo anterior do PT pelo menos o DAER enviava alguém e mostrava a realidade da ponte. 

Afirmou que não estava criticando os Vereadores do PMDB, mas agora no Governo atual, parece 

que tudo que foi feito anteriormente é novidade e passou a ser verdade. Esperou que o problema 

da ponte não se transformasse em uma nova Boate Kiss, pois os mesmos engenheiros do DAER 

que informaram do perigo agora a liberaram com uma sinaleira piscante. Relatou que o próprio 

DAER reconheceu que a ponte foi planejada para 24 toneladas e não para as necessidades atuais 

de mais de 60 toneladas. Comunicou que vai recomeçar a protocolar no DAER, em Porto Alegre, 

pedido para a solução do conserto da ponte, assim como já fazia no Governo passado, como 

também incluir a instalação de uma balança rodoviária e uma nova lombada eletrônica na ERS 

020, próximo a entrada dos bairros Cruzeiro e Empresa. Elaborou um Projeto de Lei, com o 

auxílio do Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores Advogado Luciano Campana, que dispõe 

sobre a criação da Escola da Democracia, com o objetivo de desmitificar e incentivar os jovens na 

política. Explicou que consiste em fazer com que 100 estudantes de uma escola do ensino médio 

elaborem um Projeto de Lei, com o auxílio da Assessoria Jurídica, que passará pela análise das 

Comissões, para verificar a sua constitucionalidade e posteriormente será enviada pela Mesa 

Diretora para a apreciação do Plenário pelos Vereadores. Avaliou pelos movimentos de 2013 que 

os jovens querem ser ouvidos e com este Projeto de Lei pretende criar um canal de comunicação 

para ouvi-los e mostrar qual o papel de um Vereador.  Citou que existem três poderes no 

Município, mas o Poder Legislativo é o único que tem as suas reuniões abertas para a 

comunidade. Agradeceu a Deus por poder representar a sua comunidade como Vereador e pela 

saúde da sua família. Desejou um grande dia a todas as mães. O Presidente em exercício, 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos retomou o uso da palavra e achou 

interessante este Projeto de Lei, pois comprovou que os jovens do Grupo de Desbravadores, no 

qual teve contato, demonstraram vontade pela participação na política. Apresentou um 

requerimento verbal para realizar uma parceria entre o Peru e a cidade de Taquara, num encontro 

que reunirá a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal e os representantes das Faculdades 

de Taquara - FACCAT.  O Presidente, Eduardo Carlos Kohlrausch retomou o uso da palavra e 

salientou que o Projeto de Lei da Escola da Democracia visa ouvir os jovens e mudar o conceito 

que alguns deles têm da política de que o Vereador não faz nada. Após a Palavra em Expediente o 
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Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos em pauta, acompanhados 

dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO 

DIA: De acordo com os parágrafos 3º e 4º do Artigo 173 do Regimento Interno desta Casa 

foi colocado em  1ª Votação o PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001, de 28 

de abril de 2015: Altera a redação do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Taquara, 

estabelecendo critérios para convocação de Sessões extraordinárias, e dá outras providências. De 

acordo com o Artigo 40 da Lei Orgânica, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica precisa de 3/5 dos 

votos da Câmara para ser aprovado nos dois turnos. Nestes casos, havendo necessidade da 

maioria absoluta dos votos, o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch participará da 

votação do presente Projeto de acordo com o que determina o Artigo 19 da Lei Orgânica de nosso 

Município. Foi apresentada durante a reunião da Comissão Especial de análise ao presente 

Projeto, pelo Vereador Nelson Martins, Emenda ao Artigo 17, alterando o parágrafo único para 

parágrafo 1º e criando um paragrafo 2º que ficou com a seguinte redação: “Todos os Projetos que 

versem sobre auxílios financeiros para festas ou eventos deverão ser solicitados ao Executivo 

com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do mesmo. O pedido de auxílio deverá 

constar do Projeto de Lei, sob pena de rejeição do mesmo.” A Comissão Especial apresentou 

Parecer favorável ao Projeto acolhendo a referida Emenda e a mesma foi APROVADA por 

unanimidade. A seguir o Projeto acompanhado da Emenda também foi APROVADO por 

unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Lauri Fillmann, 

Adalberto Lemos, Guido Mario e Arleu Machado. PROJETO DE LEI Nº 059/2015 (Executivo 

Nº 038) Desafeta área verde do Município de Taquara e autoriza cedê-la na forma de concessão 

de direito real de uso para reassentamento de moradores situados em área de preservação 

permanente do Loteamento Freguesia do Mundo Novo. Foi observado no Projeto à emissão de 

Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão de Terras, Agricultura, 

Patrimônio e Habitação. Nesse sentido o Presidente da Comissão Geral de Pareceres, Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos manifestou-se solicitando a Retirada de Pauta do Projeto, para que 

esta Comissão apresente seu Parecer e a votação do mesmo ocorra na próxima Sessão Ordinária. 

A referida solicitação de pronta foi atendida pelo Presidente desta Casa. PROJETO DE LEI 

Nº  066/2015, de autoria do VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS: Reserva o percentual de 2% das moradias populares a serem construídas no Município 

de Taquara/RS, para os Policiais Civis e Militares Estaduais da ativa com estabilidade, para fins 

exclusivos de moradia junto a área física do patrimônio público das Escolas Municipais da 

cidade. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 

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

Vereadores: Roberto Timóteo, Guido Mario e Luiz Carlos Balbino. A seguir o Presidente colocou 

em deliberação do Plenário a Moção de Repúdio Nº 022/2015, de autoria do Vereador 

Eduardo Kohlrausch, a qual foi dada publicidade na Sessão Ordinária de 28.04.2015, que trata 

da contenção geral de gastos do governo gaúcho que vai atingir no próximo mês a Polícia Civil e 

já atinge a Brigada Militar (BM) em relação ao uso de combustível em viaturas. A Comissão 

geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em 

bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Indicações: 

Nº 214/2015 a 221/2015. Requerimentos: Nº 100/2015 a 107/2015. Requerimento de Pedido 

de Informação: Nº 033/2015. Atas: Nº 4.062, da Sessão Ordinária do dia 28 de abril de 2015 e 

Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2014, realizada 

em 28.04.2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito 
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que o Executivo Municipal informe a este Vereador se os repasses do “Criar Vitória” estão sendo 

feitos dentro do prazo e também quantas crianças estão sendo contempladas com este Projeto. 2º - 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Considerando que este Vereador teve a 

oportunidade de ministrar palestra em Curitiba sobre o Desenvolvimento Social, ocasião em que 

encontrou o Cônsul do Peru que também fazia parte deste Seminário, realizando palestra sobre o 

Desenvolvimento Empresarial, surgiu à ideia de realizar uma parceria entre o Peru e a cidade de 

Taquara. Segundo tratativas este Cônsul estará vindo a Taquara nos próximos trinta dias, 

momento em que estaremos abordando assuntos para o desenvolvimento do nosso Município, ou 

seja, intercâmbio para os estudantes da FACCAT e a possibilidade de virem se instalar empresas 

daquele País. Nesse sentido acho importante que seja realizado um encontro com os Vereadores, 

Prefeito Municipal e representante da FACCAT, para recebê-lo e ao mesmo tempo tratar do 

referido assunto. Nesse sentido solicito ao Prefeito Municipal que proceda na confecção dos 

convites às pessoas interessadas a participar deste encontro, informando também que a Câmara de 

Vereadores e a FACCAT estão fazendo parte deste movimento. 3º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria responsável proceda na poda 

de uma taquareira na estrada de Tucanos, próximo ao “Campo do Medonho”, pois a mesma está 

invadindo o leito da rua, causando transtorno e prejudicando os veículos, além, da possibilidade 

de ocorrer acidente no local. Nada mais havendo a tratar, às 21h o Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para 

o dia 12 de maio 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 pelos Vereadores desta 

Casa. Sala de Sessões, 05 de maio de 2015..........................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


