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ATA Nº 4.064 

Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 15ª 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 Marcelino Guerra, da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Na 

sequência o Presidente convidou à senhora Graciela Piper, para fazer uso da Tribuna Popular pelo 

tempo de 15min, para falar a respeito do Projeto Mensagem da Cegonha, que tem como objetivo 

ajudar as meninas e mulheres grávidas, através de informações sobre a gestação, a pedido da 

Vereadora Sandra Schaeffer. Sobre esse assunto manifestaram-se os Vereadores: Sandra 

Schaeffer, Sirlei Silveira, Régis de Souza, Telmo Vieira e Roberto Timóteo. Prosseguindo com os 

trabalhos o Presidente atendendo ao pedido de alguns Vereadores, colocou em deliberação do 

Plenário a inversão de pauta desta Sessão e a mesma foi acatada por unanimidade. Após 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. OFÍCIO DO SENHOR 

PREFEITO: OFÍCIO Nº 229/2015, apresenta Mensagem Retificativa ao Artigo 1º do Projeto de 

Lei Nº 069/2015 (Executivo Nº 042), que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção 

Industrial e Sanitária dos produtos de origem animal no Município de Taquara/RS. 

PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº  074, de 24 de abril de 

2015 (Executivo Nº 043) Cria o PROPACOM - Projeto de Pavimentação Comunitária, dispõe 

sobre sua execução e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº  075, de 28 de abril de 2015 

(Executivo Nº 044) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE 

MOTOCICLISTAS DO VALE DO PARANHANA ÁGUIAS DO ASFALTO, para a realização 

da 17ª edição do Motoshow, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 076, de 12 de maio 

de 2015, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Proíbe jogar lixo ou 

resíduos sólidos urbanos nos logradouros públicos fora dos equipamentos e locais destinados para 

este fim e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 108/2015 VEREADOR 

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

Solene de Homenagem aos 50 anos de fundação da Associação dos Motoristas de Taquara/RS, a 

ser realizada no dia 20 de julho de 2015, às 19 horas, no Plenário deste Legislativo. Nº 109/2015 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por 

meio deste solicitar ao setor competente do DAER que informe esta Casa Legislativa como está o 

andamento da recuperação da estrada de Entrepelado, ERS 242, conhecida também como 

“Estrada do Taquaral”. O pedido se justifica tendo em vista que no ano passado foi dado início a 

este trabalho pela Empresa Dobil Engenharia LTDA, mas logo após foi paralisado o serviço e até 

o momento não mais retomado, ficando os moradores sem qualquer informação. Ressalto ainda 
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que este Vereador há alguns meses esteve em reunião com a Direção do DAER e foi comunicado 

que os trabalhos serão retomados logo em seguida, pela referida Empresa. Sendo o que tínhamos 

para o momento, agradecemos a compreensão e ficamos no aguardo de uma resposta. Nº 110, 111 

E 112/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, ao Governador do Estado do RS, senhor 

José Ivo Sartori, Secretário Estadual dos Transportes e Mobilidade, senhor Pedro Westphalen e 

Diretor-Geral do DAER, senhor Ricardo Moreira Nuñez: Requer que seja encaminhado Ofício às 

autoridades acima citadas solicitando que as mesmas envidem esforços para que seja incluída nas 

novas licitações a instalação em nossa cidade de 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 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. Nº 113/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Requer a 

Mesa Diretora desta Casa, que seja realizada cedência do Plenário desta Casa Legislativa, bem 

como do som e de servidor para que possamos realizar reunião do COMITÊ 

INTERLEGISLATIVO, no dia 10 de junho de 2015, a partir das 9 horas, momento em que os 

convidados irão abordar o tema “tratamento de esgoto do  Rio dos Sinos”. Em virtude das últimas 

reportagens da RBS TV que divulgou que o Rio dos Sinos atualmente, é o quarto rio mais 

poluído do Brasil, segundo índices do IBGE, faz-se necessário fazer esta reunião, pois este 

COMITÊ INTERLEGISLATIVO já vem acompanhando os trabalhos em todas as estâncias, 

momento em que estarão proporcionando este encontro para que todos tenham conhecimento das 

tratativas que estão ocorrendo sobre o tratamento do esgoto em todas as cidades envolvidas da 

Bacia dos Sinos. Nesta reunião deverão ser convidados os representantes das cidades banhadas 

pelo Rio dos Sinos percurso médio e superior, que são: Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara, 

Igrejinha, Três Coroas, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Rolante, Riozinho, Caraá e 

Santo Antônio da Patrulha, onde os Prefeitos, Secretários Municipais do Meio Ambiente e de 

Obras, Diretores locais da CORSAN, destas cidades estarão debatendo este assunto. Solicito 

ainda, que sejam convidados os seguintes representantes: Diretor de Expansão da CORSAN, 

senhor Marcus Vinicius Caberlon. Diretor Administrativo da CORSAN, senhor Marcus Vinícius 

Vieira de Almeida. Superintendente de Expansão da CORSAN, senhor José Finamor Pinto. 

Gerente da CORSAN local, senhor Marco Aurélio Rocha Pereira. Superintendente da 

Superintendência da Região Sinos - SURSIN, que tem sua sede em Canoas. Senhor Luciano 

Farina Marcon, Departamento de Obras – DEOB da CORSAN. Drª Ximena Cardozo Ferreira, 

Promotora de Justiça. Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Taquara/RS. 

COMITÊSINOS, em nome do seu Presidente ou representante. PRÓSINOS, em nome do seu 

Presidente ou representante. 2º Pelotão de Polícia Ambiental com sede em Canela, onde as 

cidades de Canela, Gramado e São Francisco de Paula fazem parte. 2º Pelotão de Polícia 

Ambiental com sede em Taquara, composta pelas cidades de Taquara, Rolante, Riozinho, Parobé, 

Três Coroas e Igrejinha. 1º Pelotão da Companhia Ambiental com sede em Osório, onde a cidade 

de Santo Antônio da Patrulha e Caraá, pertencem a esta Unidade. Associação Solidária dos 

Moradores da localidade de Morro Negro, Interior de Taquara/RS. Todas as Associações dos 

Moradores de Taquara/RS. Imprensa. ONGS:  Três Coroas: ASTEPAN – Senhor Luiz Carlos 

Ebert; Gramado: Movimento Ambientalista da região das Hortênsias (Presidente Senhor Hanz 

Brakemeier); São Francisco de Paula e Rolante – Projeto Miraserra – senhora Lisiane Becker; 
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Canela – ASTECAN – senhor Cilon Estivalet; Senhor Renato Wallauer – Projeto Cururuay; 

Projeto Peixe Dourado, desenvolvido em treze municípios, onde a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônio Martins Rangel da localidade de Olhos D’água – Distrito de Rio da Ilha, 

Taquara/RS, faz parte do mesmo, através da Professora Sabrina Dinorá Santos. Secretária do 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul – SEMA, senhora Ana Pellini ou 

representante. Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA. Fundação Estadual  de 

Proteção Ambiental – FEPAM. Diante desta vasta lista de convidados, autoridades, 

representantes de órgãos, pessoas influentes e interessadas na solução do problema de poluição 

do Rio dos Sinos, faz-se necessária a participação maciça de todos, para que a reunião obtenha 

resultados positivos e concretos, que servirão de orientação as Comunidades de cada cidade, bem 

como de uma grande união em busca de solução do problema, para que as futuras gerações não 

sofram com os problemas gerados no passado e que agora refletem no presente. Vamos socorrer o 

nosso Rio dos Sinos, elo entre todas as cidades aqui convidadas, onde somente a união conseguirá 

os objetivos almejados, salvando o Rio da poluição, elevando o mesmo no ranking de poluição 

para um rio menos poluído. Nº 114/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao 

cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao Deputado Estadual João Ervino 

Fischer (Fixinha) a elaboração de Projeto de Lei objetivando “estabelecer isenção de ICMS 

incidente sobre a fatura de energia elétrica relativas aos poços artesianos mantidos para 

abastecimento das comunidades cuja titularidade seja de Associações sem fins lucrativos”. 

Considerando a existência de Organizações Não Governamentais (ONG), que possuem dentre 

seus objetivos e serviços a coleta e distribuição de água potável para as famílias, principalmente 

residentes nas zonas rurais e locais do interior do Estado do Rio Grande do Sul que não são 

atendidos pelas concessionárias de abastecimento de água. Nº 115/2015 VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao 

setor competente da RGE a implementação de tarifa social incidente sobre o pagamento de 

energia elétrica para funcionamento do poço artesiano comunitário mantido pela Associação 

Solidária dos Moradores  do Morro Negro, sendo esta uma Associação sem fins lucrativos, 

situada em área rural do Município de Taquara/RS, cujo serviço de distribuição de água potável 

atende famílias carentes de agricultores e trabalhadores, as quais são atendidas pelos programas 

sociais do Governo, como o Bolsa Família. Destacamos que o custo da energia elétrica para o 

funcionamento do poço artesiano é pago por rateio entre todos os integrantes daquela Associação, 

conforme Nº Conosco 530521-6. Nº 116/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 

Envia Votos de Congratulações ao Senhor Delmar Henrique Backes, Diretor Geral da FACCAT, 

e em seu nome parabenizamos toda a Equipe pelo empenho ao longo dos anos, de trazer para esta 

Faculdade o Curso de Bacharel em Direito, autorizado pelo  MEC através da Portaria 334, 

publicada no Diário Oficial do dia 6 de maio de 2015. A FACCAT é orgulho para a comunidade 

Taquarense, pois é um referencial a nível nacional e devido ao trabalho educativo desenvolvido é 

destaque entre as demais instituições de ensino uma vez que forma excelentes profissionais e 

cidadãos de bem. E agora, mais uma vez conquista seu espaço com este curso tão esperado pela 

comunidade taquarense e região. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: 

Nº 034/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia do contrato 129/2011, firmado 

com Rádio Taquara LTDA, inclusive termos aditivos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao referido contrato. 

Justifico o pedido, pois busco saber o custo com publicidade tida pela Prefeitura em seu contexto 

geral. Nº 035/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia do contrato 058/2011, 

firmado com a empresa FK Comunicações e Desenvolvimento de Software LTDA, inclusive seus 

termos aditivos 1º, 2º, 3º, 4º. Justifico o pedido, pois estamos verificando o custo benefício dos 
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serviços à população municipal. Nº 036/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia 

do contrato 010/2011, firmado com Biomina Urbanizadora LTDA, inclusive termos aditivos 1º, 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º e seus anexos e planilhas de cálculos. Justifico o pedido, pois, foi altera 

a cláusula 2º, suprimindo o valor R$ 31.692,85. Nº 037/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Solicito cópia do contrato nº 005/2015, firmado com Biomina OCX Construtora e Projetos LTDA 

EPP, inclusive termo aditivo 1º e seus anexos e planilhas de cálculos. Justifico o pedido, pois foi 

alterada a planilha orçamentária do contrato. Nº 038/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Solicito cópia do contrato 035/2014, firmado com Construtora e Pavimentadora Pavicon LTDA, 

inclusive termo aditivo 1º e seus anexos e planilhas de cálculos. Justifico o pedido, pois foi 

alterada planilha orçamentária do contrato, reequilibrando o valor. Nº 039/2015 VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicito informação por qual motivo foi alterado o responsável técnico do 

contrato nº 005/2015, firmado com Biomina OCX Construtora e Projetos LTDA EPP, inclusive 

termo aditivo 1º? Também cópia dos atestados técnicos junto ao processo. INDICAÇÕES: Nº 

222/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente faça aquisição de um triturador de galhos com potência mais 

avançada, pois o existente adquirido recentemente pela Administração não supre a demanda 

necessária de nossa cidade. Nº 223/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o 

Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e Direção de 

Cultura, estude a possiblidade de colocar uma “carreta de bois” como forma de símbolo das 

carreteadas que ocorrem em nossa cidade alusiva a EXPOCAMPO e ao Acampamento 

Farroupilha, resgatando assim a cultura de parte de nossos antepassados. Sugiro como local para 

instalação o canteiro central da Avenida Sebastião Amoretti, no trecho entre a COOTALL e o 

Restaurante Lamperti (entroncamento das ERS 020 e 239). Nº 224/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com o setor de iluminação 

pública proceda no conserto de uma lâmpada na Rua Alziro Honório Mattos, nº 576, Bairro 

Empresa. Nº 225/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal 

juntamente com o setor de iluminação pública proceda no conserto de uma lâmpada na Rua 

Nonoai, nº 1210, Loteamento Olaria no Bairro Empresa. Nº 226/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com a Direção Geral de 

Turismo estude a possibilidade de fazer a confecção da palavra “Taquara” em pedra grês, nos 

canteiros centrais das principais entradas de nosso Município, pois este método identificaria 

melhor nossa cidade, uma vez que muitas pessoas passam por aqui e não percebem que é a cidade 

de Taquara/RS. Nº 227/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo 

Municipal através da Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto das estradas de 

Tucanos, bem como da estrada de Olhos D’água e Cachoeira Grande. Nº 228/2015 VEREADOR 

NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda 

com urgência no conserto da estrada que liga Olhos D’água a Cachoeira Grande. Nº 229/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Obras proceda com urgência no conserto de um cano de esgoto na esquina das Ruas Ernesto 

Alves com Cônego Pedro Bremm. Nº 230/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda em melhorias na 

estrada velha de Rio da Ilha que liga ao “15”. Nº 231/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito faça um estudo que 

possibilite tornar sentido único de estacionamento o trecho da Rua 17 de Junho, em frente ao 

Posto Central 24 Horas, que faz esquina com as Ruas Pinheiro Machado e Marechal Floriano, 

deixando a outra lateral livre para melhor fluir o trânsito no local. Caso esta solicitação seja 
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contemplada requeiro que a Administração intensifique a fiscalização neste ponto para que se 

faça cumprir tais normas. Nº 232/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Reitero a 

Indicação Nº 198, de 04 de março de 2013 (em anexo), no que segue: Solicito que o Executivo 

Municipal estude a viabilidade de instalar equipamentos para uma “academia ao ar livre”, na 

localidade de Padilha, a exemplo das já existentes no Parque do Trabalhador e na Praça da 

Bandeira. Tal pedido se justifica, pois além de proporcionar aos moradores momentos de lazer 

também seria uma forma de incentivo ao exercício físico que é o principal fator em uma melhor 

qualidade de vida. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convite do Comitê 

Intermunicipal Legislativo de Acompanhamento das Ações do Consórcio PRÓSINOS, para 

reunião Extraordinária que ocorrerá amanhã dia 13/05, às 9h, na Câmara Municipal da cidade de 

São Francisco de Paula. Informativos da Imprensa da Prefeitura Municipal de Taquara: Sétima 

Edição da Cavalgada de Prendas do Paranhana, a realizar-se no próximo domingo, dia 17/05, 

saindo da Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho, com percurso estimado em 23 km. 

Implantação do serviço de internet wi-fi gratuita no Parque do Trabalhador, no dia 1º de maio do 

corrente ano. Comunicado 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. Diante da inversão de pauta, após a leitura da 

matéria o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos de Leis, 

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  2ª 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. O presente Projeto recebeu Parecer favorável da 

Comissão Especial e foi aprovado por unanimidade com Emenda apresentada pelo Vereador 

Nelson Martins em primeira votação na última Sessão Ordinária, ocorrida no dia 05 de maio do 

corrente ano. Nesse momento o Projeto foi para discussão, onde seguido de votação foi 

APROVADO por unanimidade dos Vereadores, incluindo o voto do Presidente. 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. A Comissão 

Geral de Pareceres, Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão de Terras, 

Agricultura, Patrimônio e Habitação apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma 

original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade, com Parecer Jurídico desta Casa também 

favorável ao PL. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins e Guido Mario. 

PROJETO DE LEI Nº 067/2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Institui o dia 05 de junho DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, na 

forma que especifica. 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 Nelson Martins, Sandra Schaeffer, Telmo Vieira, Sirlei Silveira e Guido Mario. 

PROJETO DE LEI Nº 068/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES: Institui o Dia do Carreteiro de Bois, e inclui o mesmo no Calendário de Eventos. A 
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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 

Adalberto Soares, Nelson Martins, Guido Mario, Telmo Vieira e Arleu Machado. 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. 

Foi encaminhado Pelo Executivo Municipal Ofício nº 229/2015, lido anteriormente nesta Sessão, 

o qual apresentou Mensagem Retificativa ao Artigo 1º do Projeto em questão. A Comissão Geral 

de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 

favoráveis ao Projeto acatando a Mensagem Retificativa do Executivo. Posto o Projeto em 

discussão manifestaram-se os Vereadores Régis de Souza, Moisés Rangel, Nelson Martins e 

Guido Mario. O Vereador Régis Bento de Souza solicitou que sua justificativa constasse nesta 

Ata na íntegra como segue: “Senhor Presidente com relação à matéria deste Projeto eu li, estudei 

e serei contrário ao mesmo por alguns motivos e relato eles: Inicialmente vai acontecer como 

aconteceu em outros momentos, posso estar errado, tomara que eu esteja, chegar lá uma pessoa 

que tem uma indústria ou que tem um local, um estabelecimento de pequeno porte até 150 m², de 

médio porte de 151 m² a 350 m², a partir de grande porte de 350 m², e, serão impostas e cobradas 

taxas , impostos, juros, multas, correções e se não houver o pagamento terá o registro de dívida 

ativa podendo ser judicializado e diversas situações. Eu acredito que não é o momento de impor 

cobranças, pois já deveria se ter regulamentado essa atividade, mas vai acontecer isso, e daí vão 

dizer que foram os Vereadores que colocaram isso para ser cobrado e o momento econômico de 

vida tanto política quanto administrativa não é auspicioso nós votarmos um Projeto que venha 

regular e dar taxas. Registro isso porque existem muitas pessoas no nosso município que ainda 

não tem a condição hábil, ou quem sabe até o assessoramento técnico para que possa se 

regulamentar, daí vai começar se fiscalizar uma situação dessa, vai criar um caos imensurável. Eu 

não sei se foi consultado no Conselho Municipal de Agricultura, com os membros se foi tratado 

isso, eu não vi no Projeto de Lei uma ata ou uma reunião que foi com as entidades representativas 

com relação a isso, porque certamente depois o culpado vai ser o Vereador. Por esse motivo me 

coloco contrário ao Projeto. Obrigado.” O Vereador Moisés Cândido Rangel em seu 

pronunciamento Pediu Vistas ao Projeto, tendo em vista algumas dúvidas não sanadas com 

relação a matéria do mesmo, solicitando ainda para esta semana uma reunião com membros da 

Inspeção Sanitária do Município e outras entidades envolvidas para maiores esclarecimentos. 

Nesse sentido o Presidente colocou em deliberação do Plenário o Pedido de Vistas, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. A referida solicitação de pronta foi atendida pelo Presidente 

desta Casa. PROJETO DE LEI Nº 070/2015 (Executivo Nº 041) Prorroga o prazo previsto pelo 

§ 1º do Art. 1º, da lei nº 5.172/2013. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável 

ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria 

manifestou-se o Vereador Arleu Machado e o Vereador Régis Bento de Souza solicitou que sua 

justificativa constasse nesta Ata na íntegra como segue: “Senhor Presidente sou favorável ao 

Projeto, mas como uma questão de descargo de consciência no Projeto anterior a Lei 5.173/2013, 

tinha no seu artigo 1º especificações e logo abaixo no parágrafo 2º diz assim: No caso de 

descumprimento das finalidades previstas no parágrafo anterior, a área doada reverterá ao 

Município, incluindo benfeitorias que forem sob ela construídas. Não teve descumprimento de 

nada só que ainda não foi conseguido concluir neste prazo que foi dado êxito, daí por isso está 

sendo prorrogado. Qual é a minha preocupação? Até é uma questão que pode ser uma 

redundância minha, mas diz na Lei anterior, “caso descumprindo”, então se não foi concluído, 

não foi cumprido, pode não ter sido descumprido por não ter feito, mas sim por não ter prazo 
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hábil ou questão financeira entre outras. A minha sugestão seria suprimir este da Lei anterior e 

criá-lo na Lei seguinte que é a que está sendo apresentada, mas conversei com o Vereador Arleu, 

com a Assessoria Jurídica que diz que não teria nenhum problema ou qualquer impedimento 

posterior para com a Associação e deixo aqui registrado como um serviço social que se faz 

quanto à comunicação, mas sou favorável.” PROJETO DE LEI Nº 071/2015 de autoria do 

VEREADOR EDUARDO CARLOS  KOHLRAUSCH: Dispõe sobre a criação Escola da 

Democracia de Taquara-RS, e dá outras providências. O Vereador Eduardo Kohlrausch 

apresentou Emenda Retificativa ao Artigo 2º, Inciso I e à linha 18 da Mensagem Justificativa do 

Projeto. As Comissões Geral de Pareceres e de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram 

Pareceres favoráveis acolhendo e referida Emenda Retificativa. Posta a Emenda em discussão 

seguida de votação a mesma foi APROVADA por unanimidade. Após o Projeto acompanhado da 

Emenda foi à discussão e manifestaram-se os Vereadores: Régis de Souza, Nelson Martins e 

Roberto Timóteo, momento em que o Vereador Régis falou a respeito da questão técnica ao 

Artigo 2º, Inciso III que diz: “Serão disponibilizados no máximo 02 (dois) ônibus de 50 

(cinquenta) lugares cada...” Sobre isso entende como uma predeterminação, mas em algum 

momento pode não ocorrer dessa forma ou de repente os veículos podem sair mais caros do que a 

demanda. Nesse sentido sugeriu uma Emenda Verbal, onde sejam no máximo dois veículos de 

transporte coletivo, conforme a necessidade do momento, pois entende que assim se dará um 

controle maior de economia. O Presidente acatou a Emenda Verbal que ficou com a seguinte 

redação: Artigo 2º, Inciso III - “Será disponibilizado transporte coletivo para que os alunos 

interessados possam participar das Sessões Ordinárias que contemplará a Escola da Democracia, 

conforme prévia informação da Escola, custeados pelo Legislativo.” Diante do exposto o 

Presidente perguntou aos membros das Comissões CGP e COFF, se concordavam com a 

exposição da referida Emenda e os mesmos por unanimidade acolheram a mesma, onde logo após 

posta em votação foi APROVADA por unanimidade. A seguir o Projeto acompanhado das duas 

Emendas também foi à votação sendo APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 

072/2015 (Executivo Nº 046) Altera a Lei Municipal nº 5605, de 14 de novembro de 2014. A 

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

Posto o Projeto em discussão o Vereador Luiz Carlos Balbino manifestou-se como Líder de 

Governo solicitando a Retirada de Pauta do presente Projeto, bem como do Projeto de Lei nº 

073/2015 (Executivo nº 045), que altera a Lei Municipal nº 2.975, de 29 de agosto de 2002, e dá 

outras providências, o qual seria deliberado em seguida. O Vereador Luiz Carlos Balbino 

justificou que o pedido se faz necessário para uma análise mais profunda da matéria junto ao 

Jurídico desta Casa, sendo que ambos os Projetos versam sobre matéria semelhante. Nesse 

sentido o Presidente colocou a solicitação de Retirada de Pauta em deliberação do Plenário 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 222/2015 a 232/2015. Requerimentos: Nº 108/2015 a 116/2015. 

Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 034/2015 a 039/2015. Ata: Nº 4.063, da Sessão 

Ordinária do dia 05 de maio de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO COM APOIO DA VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através do 

presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Elaor Gomes Apolo, que veio a falecer 

no dia de hoje 12.05.2015. O senhor Elaor foi um dos primeiros funcionários da FACCAT 

atuando como Tesoureiro. O falecimento de um ente querido 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. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 
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Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o 

meio dos mares. Salmo 46.1-2.” 2º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Trânsito estude a possibilidade de inverter a preferencial da 

Rua Carlos Von Koseritz, a qual se inicia na Rua Medianeira e vai até a ERS 239, em frente ao 

Bairro Ideal. 3º - VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através 

da Secretaria de Obras proceda na limpeza de um bueiro na esquina da Rua Mundo Novo com a 

Ejo Macedo, pois os moradores estão no aguardo desta melhoria. 4º - VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na 

instalação de uma boca de lobo na Rua Carlos Huf Filho, esquina com a Rua Medianeira. O 

pedido se justifica, pois após a colocação do asfalto a água pega uma velocidade elevada da 

Escola até a entrada da referida rua que possui um declive acentuado, causando transtorno aos 

moradores. 5º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através 

da Secretaria de Trânsito providencie a colocação de uma placa de “PARE” na Rua Carlos Huf 

Filho, esquina com a Rua Celeste Domingos de Souza, entrada do Bairro Medianeira. 6º - 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital 

proceda em melhorias (patrolamento e ensaibramento), na estrada dos Imigrantes, localidade de 

Rio da Ilha com Padilha. 7º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria Distrital proceda em melhorias (patrolamento e ensaibramento), nas estradas 

do Bairro Santa Maria. Após a votação o Presidente informou que os comunicados de reuniões, 

eventos e outros encontra-se na pasta individual de cada Vereador, lembrando que reunião que 

ocorreria na próxima quinta feira, dia14/05, às 19h com o Conselho Municipal de Desporto, foi 

cancelada com nova data a ser agendada. A seguir manifestaram-se em Questão de Ordem os 

Vereadores Régis de Souza, Nelson Martins, Arleu Machado, Lauri Fillmann, Valdecir de 

Almeida, Luiz Carlos Balbino e Guido Mario, onde abordaram o assunto referente ao Projeto nº 

075/2015 (Executivo Nº 044) que autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o Clube 

de Motociclistas do Vale do Paranhana Águias do Asfalto, dado publicidade anteriormente nesta 

Sessão. Durante a discussão o Vereador Régis de Souza sugeriu que esta Casa convide os 

membros do referido Clube de Motociclistas para virem a Câmara tratar sobre alguns 

esclarecimentos constantes no Projeto. O Presidente com a concordância dos demais Vereadores 

acatou a referida sugestão, ficando agendada a reunião para a próxima segunda feira, dia 18/05, às 

18 horas, no Plenário desta Casa. Dando continuidade aos trabalhos 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. Antes disso o Presidente autorizou a saída do Plenário 

dos Vereadores Lauri Fillmann, Roberto Timóteo e Telmo Vieira. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas 

Vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Taquara. Participou da 1ª Expedição do 

Comitê Interlegislativo de Acompanhamento do Pró-Sinos, com o percurso saindo do Município 

de Santo Antônio da Patrulha até o Balneário João Martins Nunes, em Taquara. Avaliou que o 

Rio dos Sinos está bem preservado da sua nascente até Taquara, mas após é visível a sua poluição 

e o mau cheiro, principalmente em função do esgoto que é despejado no Bairro Empresa. 

Solicitou uma reunião do Comitê Interlegislativo na Câmara de Vereadores no dia 10 de junho, 

reunindo representantes das Prefeituras e Câmaras de Vereadores dos diversos Municípios 

banhados pelo Rio dos Sinos, Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS, 

Conselhos Municipais e Estadual de Meio Ambiente, FEPAM, CORSAN, Ministério Público, 

Patrulha Ambiental da Brigada Militar e Organizações Não Governamentais - ONGs ligadas ao 



               Ata nº 4.064, de 12 de maio de 2015.                                                                                                                        Página 9 de 15 

 

Meio Ambiente. Informou que o objetivo é fazer um amplo debate para que o Rio dos Sinos 

tenha condições de sustentar a nossa população com água potável. Convidou os produtores rurais 

interessados em cultivar melancias para uma reunião que acontecerá na Prefeitura Municipal, no 

dia 14 de maio, às 10 horas. Pleiteou o patrolamento e o ensaibramento da estrada que liga o 

Distrito de Rio da Ilha a localidade do "15". Pediu a empresa Rio Grande Energia - RGE,  que 

cobre a tarifa social de energia elétrica para a associação comunitária que faz o bombeamento da 

água do poço da localidade de Morro Negro. Encaminhou aos Deputados pedido para que 

elaborem uma lei isentando as associações sem fins lucrativos que tem como finalidade o 

abastecimento de água da população do interior rural. Agradeceu pela oportunidade. 

VEREADOR LAURI FILLMANN: Foi autorizado pelo Presidente, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, a se ausentar da Sessão Ordinária. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e os meios 

de comunicação. Assistiu no programa de televisão Bom Dia Rio Grande, pesquisa que indicava 

que na região do Alto Jacuí existem somente três policiais, sem a expectativa de reposição, 

deixando estas comunidades totalmente desprotegidas nos dias de folga. Lamentou a campanha 

do Governador do Estado que fez tantas promessas, principalmente nas áreas de segurança e de 

saúde, mas depois o primeiro corte de recursos foi exatamente nestas áreas, que já estavam 

defasadas de servidores, sem a perspectiva de novos concursos públicos para este ano e com a 

tendência de ficar pior. Parabenizou os policiais civis e militares de Taquara pelo seu mérito na 

realização do seu trabalho, conseguindo realizar prisões e apreensões de drogas, pois estão 

preocupados com a segurança da população. Lembrou que devido ao descaso nestas duas áreas, a 

marginalidade está bastante violenta com as constantes explosões nos bancos, parecendo dizer 

que como não existe policiamento, a casa está sem patrão. Apresentou o seu desagravo total ao 

Governador do Estado por esta situação na área de segurança pública. Agradeceu pela 

oportunidade. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores e 

aos presentes na Sessão. Agradeceu ao Secretário de Desenvolvimento Social Anildo Ribeiro 

Araújo pelo reconhecimento no atendimento das suas demandas. Relatou uma competição de som 

automotivo no Parque do Rolantchê que aterrorizou a comunidade da localidade de Acoita 

Cavalo e arredores. Foi concedido um aparte ao Vereador Guido Mario Prass Filho que 

informou que a Polícia Rodoviária Estadual estava multando os motoristas incomodados e com os 

que faziam barulho excessivo não aconteceu nada. O Vereador Moisés Cândido Rangel 

retomou o uso da palavra e falou que o pior foi para os moradores, principalmente para conseguir 

dormir. Organizou mais um abaixo assinado para ser protocolado no Ministério Público e o 

pedido de uma audiência com a Promotora Pública Ximena Cardozo Ferreira, para auxiliar a 

resolver esta situação, pois não respeitam nem o horário de descanso. O Presidente, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, informou que já ocorreu um evento deste gênero na Associação 

dos Motoristas com som excessivo até às 23 horas. O Vereador Moisés Cândido Rangel 

retomou o uso da palavra e complementou que no seu caso, o som começou às 18 horas e 

terminou somente ao amanhecer. Indicou que as obras de conservação na estrada da localidade de 

Açoita Cavalo iniciaram, mas estão ocorrendo de forma muito devagar. Solicitou o 

funcionamento do poço da localidade de Ilha Nova que já está pronto, inclusive com a rede de 

distribuição de água e também o da localidade de Morro Alto, que ainda não possui a rede de 

distribuição. Demonstrou o seu descontentamento com o Prefeito Municipal que marcou uma 

reunião com a comunidade no Bairro Empresa sobre as obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC justamente no mesmo dia e horário da Sessão, impedindo os Vereadores de 

participar deste assunto tão polêmico. Avaliou que a Câmara de Vereadores é parceira desta 
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Administração, votando favorável nos projetos de lei e devolvendo os recursos de suas economias 

ao Executivo. Citou o Projeto de Lei do Executivo que autoriza o repasse de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais) para o evento Motoshow e contrapôs com a falta de recursos da atleta 

paraolímpica Karoline Podlasinski, que está classificada para as Paraolimpíadas do Rio de Janeiro 

em 2016. Sugeriu o auxilio dos Vereadores para conseguir patrocínios e a possibilidade de 

recursos públicos para ela poder participar das competições e representar a cidade de Taquara. 

Agradeceu pela oportunidade. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se 

manifestou dizendo que pretendia fazer um repasse da Câmara de Vereadores, mas infelizmente 

não foi possível e que pretende ajudar particularmente, porque é importante incentivar a 

juventude no esporte. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas 

Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Sugeriu a Senhora Mimi, mãe da atleta 

paraolímpica Karoline Podlasinsk que estava presente na Sessão, que entre com um pedido de 

auxílio financeiro ao Município solicitando esta verba. Informou ao Vereador Guido Mario Prass 

Filho que a Prefeitura já recolheu lixo no Rio dos Sinos, que eram entregues aos recicladores, que 

depois devolviam para o mesmo rio o que não lhes interessava e quer estar presente nesta reunião. 

Confirmou o barulho do evento relatado pelo Vereador Moisés Cândido Rangel, com a 

reclamação de pessoas que inclusive moravam longe do local e que a Polícia Rodoviária Estadual 

aplicou multas nos motoristas que passavam pela estrada bem em frente ao evento. Solicitou ao 

Executivo a manutenção das estradas das localidades de Tucanos, Olhos D´água e Cachoeira, 

sugerindo que agora, antes das chuvas, iria se gastar pouco e que depois será um caos.  Leu uma 

notícia dizendo que a Prefeitura adquiriu um caminhão novo Mercedes Benz basculante para a 

Secretaria de Obras por R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com recursos repassados pela Câmara 

de Vereadores, conforme informou o Secretário Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças João 

Carlos de Moura. Indicou que este caminhão por este valor é usado e a população não pode ser 

enganada com uma informação falsa, porque é outra mentira dizendo que se trata de um veículo 

novo. Falou anteriormente ao Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho que se fosse ele devolveria o 

dinheiro da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e não construiria esta obra porque seria um 

elefante branco. Citou reportagem do Jornal NH que todas as UPAs estão paradas e que em 

Taquara será a do tipo 2, que precisará atender outras cidades com várias especialidades, o que 

vai quebrar o nosso Município que já está mal. Observou que esta obra foi licitada pelo ex-

Prefeito Délcio Hugentobler para ser construída na Rua Felipe Werb Filho e foi transferida para a 

Avenida Sebastião Amoretti, mas não foi apresentado documentação sobre esta mudança. 

Identificou conforme documentação emitida pela Prefeitura, que já foram pagos até o mês de 

abril 66% para a construtora da obra da UPA, mas o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho informou no 

jornal que 60% das obras foram concluídas, questionando estes pagamentos adiantados. 

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

comunidade presente no Plenário e os que escutavam pela Rádio Taquara e pelos meios de 

comunicação. Agradeceu ao Secretário de Obras pelo atendimento de sua solicitação de reparação 

de um buraco na Rua Julio de Castilhos. Indicou a construção de alguns bueiros na Rua Julio de 

Castilhos, entre as ruas Jacob Grun e Marechal Floriano, porque neste trecho não existe nenhum 

para escoar as águas pluviais, que amenizariam os riscos de enchentes nesta área central da cidade 

e também na Rua Carlos Huf Filho, em frente ao nº: 1.330, no Bairro Medianeira, que já recebeu 

o asfalto, mas continua empoçando água. Solicitou o patrolamento, ensaibramento, roçada e 

manutenção da iluminação pública nas localidades de Linha São João, Santa Bárbara, Areia, 

Arroio Grande e Linha Gonzaga, no Distrito de Entrepelado, que estão precárias. Citou o conserto 

de uma ponte próxima da propriedade do Senhor Rui Rosa, no Distrito de Entrepelado, que não 
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permite a passagem de veículos, prejudicando o trajeto do ônibus escolar, que precisa fazer um 

retorno que atrasa em 45 minutos o seu itinerário. Entendeu que as suas indicações ajudam ao 

Prefeito a agilizar o serviço público, senão vamos continuar com a concepção de que é a pior 

Administração nos últimos vinte e dois anos e meio. Pediu ao Executivo que trabalhe para que a 

comunidade fique satisfeita e desta forma o Prefeito não seja cobrado por este Vereador, porque 

assim demonstra que as coisas estão acontecendo, pois não podemos viver conformados. Afirmou 

que se não cobrar a comunidade lhe cobra, mas quem tem que trabalhar é o Prefeito e os seus 

escolhidos. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Moisés Cândido Rangel de 

que as coisas estão muito devagar. Opinou que o Executivo estude e analise a gestão financeira da 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para verificar se o Município terá condições de prestar 

estes serviços sem comprometer as suas finanças, porque tanto o Governos Estadual como o 

Federal não estão em uma boa situação econômica. Agradeceu pela oportunidade e se colocou a 

disposição da comunidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 

Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assistia e ouvia a Sessão. Participou 

do 1º Encontro de Músicos Taquarenses, que aconteceu no dia 1º de maio, no Parque do 

Trabalhador, em que os artistas locais tiveram a oportunidade de mostrar o seu talento e também 

do 2º Rotaract Running Day, no dia 09 de maio, no Parque do Trabalhador, em que a corrida dos 

participantes foi transformada em doações para a Associação Vida Animal. Elogiou o estado de 

conservação do Parque do Trabalhador, que é um espaço muito importante para se combater a 

rotina e o estresse do dia a dia da sociedade. Observou que os usuários atuais do Parque do 

Trabalhador são de pessoas e famílias que a utilizam para o esporte e o lazer, mas já foi um local 

de encontro de marginais e drogados. Comentou que se esta mudança foi possível, também pode 

ser feito em outros locais públicos, como na Praça da Bandeira ou na prainha do Balneário João 

Martins Nunes. Sugeriu em reunião com o Prefeito que cada bairro e distrito da cidade tenha a 

sua praça, com academias ao ar livre e brinquedos para as crianças, pois apesar das dificuldades 

financeiras do Município, podem ser feitas com o apoio de parcerias de empresas e associações 

de moradores. Reconheceu que a Prefeitura deve fazer a manutenção destes locais públicos, mas a 

população precisa fazer a sua parte, usando de forma educada e civilizada, cuidando e 

preservando do que é público. Opinou que o sacrifício de animais com rituais de sangue em certas 

cerimônias religiosas poderia ser substituído por oferendas em que os animais são devolvidos à 

natureza, como assistiu em um documentário sobre a Tailândia. Pediu que a Câmara de 

Vereadores destine parte das suas economias para investir na atleta Karoline Podlasinski competir 

nas Paraolimpíadas Rio 2016 e que os Vereadores farão o possível para que isto seja feito. 

Agradeceu a atenção de todos e desejou uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes na Sessão e os que acompanhavam pelos meios de comunicação. Registrou a 

visita na Câmara de Vereadores de uma turma de estudantes da Escola Estadual Felipe Marx, 

para conhecer o trabalho e a função legislativa. Elogiou o Projeto de Lei Escola da Democracia 

de Taquara, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, pois remeteu a sua experiência 

com estes alunos e os seus questionamentos sobre a política. Solicitou ao Diretor de Cultura 

Paulo Wagner auxiliar na sonorização e na estrutura de um palco para o evento Cultura Solidária, 

que acontece mensalmente no Parque do Trabalhador. Relatou que a reunião sobre os carros forte 

resultou em um documento enviado ao Prefeito pedindo que os mesmos fiquem o mínimo de 

tempo em frente das agências bancárias e outro enviado as empresas de transportes de valores 

comunicando a insatisfação da comunidade taquarense pela atitude truculenta dos vigilantes. 

Concordou com a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer sugerindo o auxílio financeiro da 
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Prefeitura para a atleta paraolímpica Karoline Podlasinski, pois é importante representar a cidade 

de Taquara e com a união de todos os Vereadores se torna fácil este convencimento. Colaborou 

com o Vereador Nelson José Martins, explicando a reportagem do jornal em relação às Unidades 

de Pronto Atendimento - UPA. Entendeu que quem recebeu a verba da UPA não quer projetar, 

quem projetou não quer construir, quem construiu não quer inaugurar e quem inaugurou está 

arrependido porque não pode manter, se transformando em um elefante branco. Afirmou que esta 

situação da UPA é preocupante. Agradeceu e desejou a todos uma excelente semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Foi autorizado pelo Presidente, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, a se ausentar da Sessão Ordinária. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente na Sessão e os ouvintes da Rádio 

Taquara. Encaminhou requerimento a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para uma Sessão 

Solene em homenagem aos 50 anos de fundação da Associação dos Motoristas de Taquara, no dia 

20 de julho, pelo reconhecimento do seu grande trabalho para a comunidade. Participou da 

reunião sobre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, no Bairro Empresa, 

com o calçamento de diversas ruas, o término da construção das casas populares e a obra do 

arroio Sonda. Esperou que confirmasse a informação dada pelos Secretários Municipais de 

Planejamento e Urbanismo José Inácio Wagner e de Gestão, Orçamento e Finanças João Carlos 

de Moura, de que com o recebimento dos recursos estas obras serão retomadas. Ficou preocupado 

com o problema do escoamento do chorume no Rio dos Sinos, proveniente do antigo depósito de 

lixo do Bairro Empresa, conforme matéria publicada no Jornal Panorama. Elogiou a iniciativa do 

Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, em divulgar sem custos o trabalho dos 

Vereadores atuais em uma página do Jornal Panorama e que na próxima edição será publicado as 

suas atividades. Afirmou que apesar de algumas divergências ou troca de partido, nunca fez nada 

pensando em si próprio e no seu bolso, mas sempre tomando decisões para a melhoria de vida da 

comunidade. Sentiu orgulho de Taquara ter a atleta paraolímpica Karoline Podlasinski 

representando o nosso Município e também concordou em destinar recursos públicos para que ela 

possa participar de competições esportivas. Desejou a todos uma boa semana e que Deus 

iluminasse o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou 

os colegas Vereadores, a plateia presente no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. Divulgou 

que foi aprovado o Projeto de Lei de sua autoria, que institui o Dia do Carreteiro de Bois, em 25 

de julho, que também é o dia do colono, em homenagem a estes colaboradores, em especial ao 

Senhor Luiz Matana, que participam dos desfiles comemorativos em nosso Município. Indicou à 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes a instalação de um monumento aos Carreteiros de Boi 

e também um pórtico em pedra grês indicando o nome do Município de Taquara, que ficariam 

localizados no trecho entre as rótulas da empresa Cootall e a subida para o antigo GEU. Citou o 

debate que aconteceu na Sessão sobre a conscientização ambiental e exemplificou com a limpeza 

geral de entulhos que ocorreu na Rua Albano Schein, no Bairro Tucanos. Relatou que uma 

semana depois presenciou pessoalmente que esta rua estava novamente tomada de despejos, após 

ter sido alertado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Requereu a troca de 

lâmpadas na Rua Nonoai, nº: 1.210 e na Rua Alziro Honório Mattos, nº: 576, ambas no Bairro 

Empresa. Desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 

LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente na Sessão e a imprensa. Elogiou 

novamente a postura imparcial do Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, mesmo 

sendo do mesmo partido do Governo Municipal e da forma imparcial como tem conduzido o 

Legislativo. Citou o cumprimento da convocação dos Secretários Municipais para relatar as 

dificuldades com a conclusão das obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, no 
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Bairro Empresa. Afirmou que não entendeu por que não é considerado um Vereador parceiro, 

mas de oposição e que cobra em demasia. Explicou que parceria não é uma mão de uma única via 

e sim de duas, pois o parceiro é aquele que toma, ajuda e também retribui na mesma forma, para 

poder atender a contento a comunidade. Criticou a afirmação de que os Vereadores não são 

parceiros, pois a Câmara de Vereadores devolveu valores de economias ao Executivo que 

poderiam ser usadas em muitas coisas que o Legislativo precisava, mas foi usado na aquisição de 

um caminhão para a Prefeitura e auxiliado o Corpo de Bombeiros, entre outras coisas. Informou 

que os Vereadores em troca não foram nem convidados para participar da entrega deste veículo, 

inclusive os da base governista. Considerou uma vergonha a maneira que o Executivo está 

tratando os Vereadores. Exemplificou com a reunião que ocorreu no Bairro Empresa 

apresentando as obras do PAC sem o convite para os Vereadores até do próprio Governo. Relatou 

que no ano de 2013 apresentou mais de oito pedidos de informação e em 2014 foram mais seis 

indicações sobre este assunto, mas não foi atendido em nenhum deles ou recebeu qualquer 

resposta. Analisou que somente após quatro pedidos de convocação que o Executivo enviou os 

Secretários Municipais para comparecerem na Câmara de Vereadores e apresentaram satisfação 

sobre esta situação, que não é para os Vereadores e sim para a população que não tem uma casa 

para morar ou está pisando no barro porque não tem calçamento. Discordou da explicação dada 

por estes Secretários Municipais que culparam os projetos do Governo anterior, mas se eles não 

têm condições de aperfeiçoar ou dinamizar uma pequena alteração é porque não possuem 

competência, pois os recursos financeiros estão disponíveis e as dificuldades para terminar as 

obras do PAC vão até o momento em que os Vereadores tomam uma atitude nesta Casa 

Legislativa. Comunicou que o Prefeito apresentou nesta reunião o reinício das obras do PAC para 

a próxima semana, mas que para isto precisou todo este desgaste com os Vereadores para o 

Executivo atender os moradores do Bairro Empresa. Avaliou que infelizmente o Governo 

Municipal tem dado este tipo de atenção para os munícipes e também para os Vereadores, 

inclusive os da situação. Esperou que um dia o Prefeito visse o tamanho da parceria prestada por 

este Legislativo, que é esnobado como um dos Poderes do Município. Agradeceu e desejou a 

todos uma boa semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou 

os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e a imprensa. Declarou que é favorável a 

ajudar os atletas do Município que levam o nome de Taquara para fora da cidade, com a 

elaboração pela Prefeitura de um plano com valores para atender as suas necessidades financeiras. 

Indicou que conhece a atleta Karoline Podlasinski desde que nasceu e que superou vários 

problemas físicos para chegar onde está atualmente. Entendeu que ela merece todo o apoio do 

Município, assim como o nadador Chico Holderbaum e o atleta Benito Di Franco e tem certeza 

que o Prefeito vai se sensibilizar com esta situação. Avaliou que o Prefeito recebeu muitas 

"pauladas", inclusive por parte de alguns Vereadores, mas muitas sem razão, apesar de não ter 

procuração para defender o Prefeito ou de possuir cargos na Prefeitura. Reconheceu o Prefeito 

Tito Lívio Jaeger Filho como o que mais realizou pavimentação de ruas na cidade, mas que é 

muito difícil administrar um Município. Exemplificou com a proibição por parte do Ministério 

Público exigindo que a pavimentação somente seja realizada quando a Prefeitura fizer o 

saneamento de esgoto pluvial. Declarou que não é contra esta decisão do Ministério Público, mas 

demonstrou esta contrariedade que impede o Executivo de fazer estas obras, apesar de já estar 

apto e com os recursos disponíveis. Analisou que o Município não está nas mil maravilhas, mas 

está indo quase além do que poderia fazer hoje devido as circunstâncias de um país e um Estado 

quebrado, com os recursos públicos concentrados em Brasília e retornando somente as migalhas 

para pagar os funcionários públicos, sobrando pouco para fazer investimentos. Agradeceu e 
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desejou a todos uma boa semana na presença de Deus. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, passou a Presidência para o Vereador Valdecir Vargas de Almeida como o 

Vereador mais votado entre os presentes, devido às ausências do Vice-Presidente, Vereador 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos e do Secretário, Vereador Telmo Vieira, para que pudesse 

se manifestar, aplicando subsidiariamente o Artigo 30, parágrafo 2º do Regimento Interno desta 

Casa. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas 

Vereadores, a comunidade presente na Casa, em especial o Presidente do PTB, Secretário João 

Luiz Ferreira e os ouvintes da Rádio Taquara e internet. Protocolou na semana passada, em Porto 

Alegre, os pedidos junto ao DAER, a Casa Civil do Governo do Estado e a Secretaria Estadual de 

Infraestrutura, a fim de continuar a luta por lombadas eletrônicas. Solicitou uma nova lombada 

eletrônica na ERS 020, na entrada dos Bairros Empresa e Cruzeiro do Sul, no KM 47 da ERS 

020, pois está saindo uma nova licitação. Pediu o auxílio do Vereador Régis Bento de Souza para 

incluir esta nova lombada eletrônica nesta licitação, porque os carros e caminhões passam 

naquele trecho a mais de 100 km/hora e são muitos os acidentes que ocorrem naquele local. 

Enviou votos de congratulações as Faculdades Integradas de Taquara - Faccat, pela conquista do 

novo Curso de Direito, na pessoa do professor Delmar Backes, que lutou muito para que isto 

acontecesse. Pediu com todo o respeito que o Senhor Prefeito, que é  do seu partido, o PTB, no 

qual caminhou lado a lado nas penúltimas e nas últimas eleições municipais, que cumprisse o que 

prometeu à comunidade taquarense quando chegasse ao poder, dando um esporte de qualidade à 

nossa comunidade. Relatou que as drogas estão cada vez mais batendo as portas da sociedade e 

nós como agentes políticos, temos o dever de dar opções aos nossos jovens, com locais e eventos 

para as práticas esportivas. Exemplificou com o Campeonato de Futebol de Salão, que iniciou no 

ano passado e por um problema na final até hoje não se realizou um novo jogo para se conhecer o 

campeão deste evento. Afirmou que o Prefeito tem grandes ideias, que é uma pessoa dinâmica, 

mas o esporte em Taquara está sucateado e medíocre. Citou um estudo da Organização 

Panamericana, que constatou que quando a Justiça determina que um Prefeito pague a internação 

de um dependente químico, custa cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês e com esse valor é 

possível fazer esporte para no mínimo cem crianças. Lembrou que já disse isto em outras 

oportunidades, que por conta do esporte dificilmente alguma destas 100 crianças cairá no mau 

caminho, porque a criança no esporte significa comunidade tranquila. Citou que existem em 

Taquara atletas que precisam de apoio, como o ciclista Tiago Lumertz dos Santos, conhecido 

como Bolacha, que ganhou vários títulos nacionais nas provas de down hill , o nadador Chico 

Holderbaum, que irá representar Taquara nos Estados Unidos e a atleta paraolímpica Karoline 

Podlasinski. Indicou o centenário Clube Padilhano, que precisa de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) para fazer um piso, que vai servir a toda a comunidade do Distrito de Padilha e  o Campo 

do Olaria, que precisa incentivar o esporte dos cerca de 11.000 (onze mil) habitantes do Bairro 

Empresa. Sugeriu ao Prefeito criar a Secretaria Municipal dos Esportes, pois precisamos de um 

esporte de excelência que precisa ser levado a sério neste Município. Justificou que foi para o 

PTB no ano de 2007 a convite do Prefeito, pois sabia que militava há 22 anos no esporte e que 

esta era a sua área. Convidou os Vereadores a participar no dia 14 de maio, às 19 horas, de uma 

reunião na Câmara de Vereadores, para tratar do Conselho Municipal do Desporto – CMD. 

Afirmou que este tema é importante e que não irá desistir, pois temos diversas Secretarias 

Municipais que não disseram a que vieram e o Esporte, quando teve uma Secretaria de 2001 a 

2008, funcionou muito bem em Taquara. Agradeceu ao Senhor Deus por estar aqui representando 

a minha comunidade mais uma vez e pela sua saúde e da família. Desejou que todos ficassem na 

Paz de Jesus. O Presidente em exercício, Vereador Valdecir Vargas de Almeida, concordou 
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com o pronunciamento anterior do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch em se criar a Secretaria 

dos Esportes e apontou este Vereador como a pessoa mais indicada para assumir esta nova 

Secretaria. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou a Presidência e 

agradeceu a lembrança do Vereador Valdecir Vargas de Almeida. Convidou os Vereadores a 

participar da reunião com o Grupo Águias do Asfalto, proposta pelo Vereador Régis Bento de 

Souza, que acontecerá no dia 18 de maio, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. Nada mais 

havendo a tratar, às 21h35min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 19 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, 12 de maio de 

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

 


