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ATA Nº 4.065 

Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 16ª 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 Rui Barbosa, da Comunidade Evangélica Deus é Fiel, do Bairro Empresa de 

nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Na sequência 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 da Lei Municipal 

Nº 5.629, de 19 de dezembro de 2014: Atualiza o Código Tributário do Município, Consolida a 

Legislação Tributária e dá outras providências. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 

013/2015, em atenção ao Pedido de Informação nº 240/2015, do Vereador Adalberto Lemos, contido 

no Ofício D.L. nº 240/2015. OFÍCIO 194/2015, encaminha Lei Municipal nº 5.671, sancionada em 

16 de abril de 2015. OFÍCIO 197/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.672 a 5.674, sancionadas 

em 24 de abril de 2015. OFÍCIO Nº 217/2015, encaminha Lei Municipal nº 5.675, sancionada em 30 

de abril de 2015. Promulgação pela Mesa Diretora desta Casa de Emenda a Lei Orgânica Nº 

027, de 12 de maio 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. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 077/2015 

(Executivo Nº 047) Altera o Art. 2º da Lei Municipal nº 5.672, de 24 de abril de 2015. PROJETO 

DE LEI Nº 078, de 19 de maio de 2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 

Dispõe sobre os ECOPONTOS no município de Taquara/RS. REQUERIMENTOS: Nº 117/2015 

BANCADA DO PP (Vereadores: Adalberto Soares, Arleu Machado, Guido Mario P. Filho e 

Roberto Timóteo R. dos Santos) - Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares da 

senhora Iracema Brochieni Rangel, que veio a falecer no dia 17/05, próximo passado. 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. “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 118/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Através do presente, envio Votos de 

Congratulações aos proprietários da Loja Marisa, senhor José Leodir Azeredo Pimentel e senhora 

Marisa Ribeiro Pimentel, situada na Rua Coronel João Pinto, nº 2516, a qual completou cinco anos 

no mês de abril do corrente ano, prestando um excelente trabalho em nossa cidade. Estendo ainda 

cumprimentos aos funcionários e clientes desta Loja, desejando que permaneçam por longos anos 

em nosso Município. Nº 119/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Requer seja enviado 

convite ao Secretário Municipal de Captação de Recursos, senhor Lorival da Rosa, para que venha a 

esta Casa, no início da próxima Sessão Ordinária, dia 26 de maio do corrente ano, para prestar 
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informações sobre quais políticas públicas estão inseridas nesta Pasta com relação à busca de 

incentivo ao esporte no Município de Taquara/RS. Considerando que o Coordenador da ONU no 

Brasil em evento em Brasília diz que “Acesso ao esporte é um direito humano”, justifico o pedido 

para que a comunidade taquarense tenha as devidas informações sobre o assunto. Segue em anexo 

informativo do evento acima citado. Nº 120/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao 

cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao Deputado Federal do Partido 

PCdoB, João Derly de Oliveira Nunes Junior, informações se há algum programa onde as Escolas 

Municipais e Estaduais possam ser incluídas para receberem o “kit de material esportivo”, como já 

ocorreu em anos anteriores, no mandato da Deputada Manuela d’Ávila. Considerando que o 

Coordenador da ONU no Brasil em evento em Brasília diz que “Acesso ao esporte é um direito 

humano”, justifico o pedido para que o Município de Taquara/RS tenha as devidas informações 

sobre o assunto. Segue em anexo informativo do evento acima citado. Sendo que se apresenta para o 

momento, renovo votos de considerações. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 

INFORMAÇÕES: Nº 040/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito ao Executivo 

Municipal que informe a este Vereador sobre as obras do PAC ao que segue: Segundo informações 

do Secretário de Planejamento, senhor Inácio, algumas ruas tiveram problemas de falta de algum 

tipo de estrutura. Nesse sentido solicito saber quais os tipos de dificuldades estão sendo enfrentadas 

para colocar em execução as referidas obras que compreende calçamento, casas e Arroio Sonda. 

Justificativa: Estas informações se fazem necessárias para que a comunidade possa ter conhecimento 

sobre tais obras que são de fundamental importância para o Bairro Empresa. Nº 041/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita cópia do Pregão Presencial Nº 11/2015, referente ao 

contrato 26, no que se refere à compra de dois caminhões semi novos para serem usados pela 

Secretaria de Obras e de Meio Ambiente, bem como cópia da empresa vencedora deste certame, 

com os valores da proposta. Justificativa: Esta Casa Legislativa tem mensalmente devolvido 

recursos financeiros à Administração Municipal, oriundos das economias deste Poder, através da 

devolução antecipada do duodécimo, no qual parte do mesmo foi empregado na compra destes 

caminhões, os quais queremos saber a forma da aquisição e da empresa responsável pela venda. Nº 

042/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal cópia da legislação na 

íntegra que regula a habilitação dos concessionários de taxis e condutores, inclusive se houve algum 

Decreto sobre o tema no ano de 2015. Aproveitando o ensejo solicito saber se existe algum incentivo 

da Prefeitura para atualização e qualificação dos concessionários e condutores de taxi. Nº 043/2015 

VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal informe a este 

Vereador qual foi o valor total pago na construção da Ponte situada na localidade de Linha São João, 

bem como encaminhe cópia do projeto da obra. INDICAÇÕES: Nº 233/2015 VEREADOR GUIDO 

MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implantar o 

serviço de internet wi-fi gratuito nas Praças de nossa cidade (Marechal Deodoro e Bandeira), 

conforme foi inserida no Parque do Trabalhador, no último dia 1º de maio, sendo uma melhoria 

colocada a disposição da comunidade taquarense. Nº 234/2015 VEREADOR ROBERTO 

TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 

providencie com urgência o recolhimento de podas de árvores  na Rua Theodoro Ritter, Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, pois trata-se de uma quantia grande e cada dia aumenta ainda mais. Nº 

235/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o conserto de canos 

quebrados na Rua Theodoro Ritter, em frente ao nº 2747, Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois 

parte da rua já está afundando. Nº 236/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 

SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria responsável providencie 
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com urgência o recolhimento de podas de árvores  na Rua Osvaldo Brandão que faz esquina com a 

ERS 115. Nº 237/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 

Executivo Municipal providencie com a máxima urgência medidas de melhoria no morro  na 

localidade de Entrepelado, sentido Três Pinheiros, pois trata-se de um morro muito perigoso para o 

tráfego de veículos e em dias de chuva o perigo aumenta ainda mais. Nº 238/2015 VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 

competente providencie com urgência a entrega de saibro na propriedade do senhor conhecido como 

“Zé do Melado”, pois este material foi adquirido através de Lei Municipal e já foram feitos diversos 

protocolos na Prefeitura. O pedido se faz urgente por se tratar de produtor rural que está no limite 

para escoamento da sua produção. Nº 239/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 

SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie o 

conserto de calçadas na Rua João Brussius, nº 950 atrás do Hospital Bom Jesus no Bairro Sagrada 

Família. Nº 240/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 

Executivo Municipal proceda com urgência na colocação de uma laje entre a calçada e a mureta do 

valão na Rua Pinheiro Machado para o escoamento da água da chuva. Nº 241/2015 VEREADORA 

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

competente proceda com urgência no serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua João Manoel 

Correa, no Bairro Santa Maria. A situação que a referida rua se encontra é crítica, com muitos 

buracos e valetas, lembrando que várias crianças e adolescentes a percorrem a pé para chegarem às 

Escolas, assim como muitos moradores do local. Se não é o pó enfrentam a lama. Para os 

automóveis a situação também é bastante complicada, pois ao desviarem dos buracos podem atingir 

algum pedestre ou danificarem seus veículos. É necessária uma medida urgente por parte da 

Secretaria de Obras no sentido de minimizar os problemas deste local. Segue foto em anexo. Nº 

242/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente 

coma Secretaria competente, providencie a instalação de academias ao ar livre, em todas as Praças 

de todos os Bairros de nosso Município. No Bairro em que não tiver Praça, se faz necessária a 

criação de espaço de lazer, onde possa ser instalada uma academia ao ar livre. Vários moradores dos 

Bairros relatam as dificuldades de virem até o Parque do Trabalhador e a Praça da Bandeira, para 

conseguirem realizar uma atividade física. Os locais nos quais estão instaladas as academias ao ar 

livre, são distantes e dificultam o acesso dos moradores dos Bairros a estes locais. Será uma 

iniciativa muito positiva permitir que todos Bairros tenham um local para seus moradores se 

exercitarem. Esta iniciativa também pode se estender as localidades do Interior de Taquara. 

Lembrando sempre, que investimentos em atividades físicas é uma forma de prevenir doenças e 

futuros investimentos da área da saúde. Nº 243/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria responsável proceda no recolhimento de 

galhos na Rua João Bayer, em frente ao nº 612, Bairro Petrópolis. Nº 244/2015 VEREADOR 

GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria responsável 

proceda no recolhimento de galhos na Rua Anita Garibaldi, esquina com a Rua Bandeirantes, no 

Bairro Petrópolis. Nº 245/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA, COM APOIO DE TODOS OS 

VEREADORES: Ao cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger 

Filho, aproveitamos para relatar que os moradores do Bairro Empresa, estão sendo  prejudicados por 

suas residências se encontrarem localizadas às margens ou proximidades  do Arroio Sonda e, por 

conta dessa localização, frequentemente, suas moradas serem invadidas pelas águas das chuvas. 

Outrossim, aproveitamos para relatar que a obstrução do Arroio Sonda  pela terra que caiu em seu 

interior, o lixo trazido pelas águas, os galhos e até troncos de árvores, colaboram para que a água das 

chuvas, invadam com mais violência esses lares, causando um enorme prejuízo aos moradores do 
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Bairro Empresa. Diante de tais fatos, os vereadores abaixo subscritos, solicitam o desassoreamento 

do Arroio Sonda, em toda a sua extensão, localizada no Bairro Empresa, pois essa ação evitará que a 

água invada as casas e colaborará também, diminuindo a possibilidade de enchentes nas casas do 

Loteamento Olaria. Sendo o que tínhamos para o momento e, contando com a imediata efetivação 

dessa ação, pois a previsão é de que teremos uma estação fria e chuvosa, nesse ano de 2015, 

antecipamos agradecimentos e enviamos cordiais saudações. Nº 246/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente coma Secretaria competente proceda 

em reparos no asfalto junto às calçadas da Rua Júlio de Castilhos, nos trechos compreendidos desde 

a Secretaria de Educação, passando em frente a APAE. Este asfalto está todo 

quebrado, comprometido, dificultando tanto o estacionamento no local, como a passagem de 

pedestres, principalmente os alunos que frequentam a APAE. É uma das entradas de nossa cidade 

que merece uma melhor atenção. Seguem fotos em anexo. Nº 247/2015 VEREADORA SIRLEI 

SILVEIRA: Encaminha Projeto Sugestão: “Educação Sexual como forma de prevenção a gravidez 

precoce e a doenças sexualmente transmissíveis”. A “sexualidade” é um tema extremamente 

relevante e, tratá-lo com naturalidade, tanto na família como na escola, fará toda a diferença na 

educação das nossas crianças e jovens. Porém, diante da realidade, ora enfrentada, podemos 

constatar que, tabus foram criados, nos primórdios e, seguem vivos, na atualidade, em nosso meio, 

por conta disso, o tema foi relevado a segundo e terceiro plano, sendo deixado de lado, tanto na 

família, como dentro dos espaços escolares, devido a isso, nossas crianças estão desprovidas da 

orientação adequada e carente das informações necessárias, para crescerem de forma saudável, 

lidando bem com seu corpo e com as mudanças que ocorrem, por conta do crescimento, ficando, 

dessa forma, fragilizadas, encontrando dificuldades para se protegerem e também para lidar com as 

transformações que o seu corpo vai apresentando e as sensações que vão experimentando. Desde o 

nascimento, nossas crianças, ficam na frente da televisão, assistem cenas inadequadas à sua faixa 

etária, pois os seus responsáveis, não respeitam, nem seguem a recomendação, que sugere a idade 

adequada, para assistirem a programação, portanto, acabam vendo cenas de sexo, violência, entre 

outras, sem estarem preparados, despertando precocemente, sensações, com as quais não sabem 

lidar, pois não deveriam estar assistindo. Na sequência, também por conta dessa falha na educação, 

despreparados e precocemente, os jovens praticam o sexo, daí contraem doenças, são surpreendidos 

pela gravidez precoce ou crescem vítimas do abuso, gerado pela total desinformação. Em 

decorrência disto, evidencia-se a relevância de se tratar as questões de sexualidade na escola, visto 

ser este um local privilegiado de educação para as crianças e adolescentes. O presente projeto 

sugestão, visa promover a sensibilização para um desenvolvimento de uma consciência crítica e para 

tomada de decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade. O projeto de educação sexual será 

conduzido pelo professor Regente da Classe e terá como objetivos específicos: 1) Facilitar a 

compreensão das diferenças de gênero e suas implicações entre os adolescentes; 2) Explicitar a 

informação de como ocorre a Reprodução Humana; 3) Favorecer a compreensão das transformações 

bio-psico-sociais decorrentes da puberdade; 4) Promover um processo de autoconhecimento e 

conhecimento do outro entre os adolescentes, com vistas ao estabelecimento de relações 

interpessoais mais saudáveis; 5) Abordar as diferentes formas de relacionamentos interpessoais: 

amizade, “ficar/pegar”, namoro e casamento; 6) Oportunizar uma forma de reflexão sobre as 

consequências que podem ocorrer a partir de uma gravidez precoce e inesperada; 7) Promover aos 

jovens um espaço de reflexão diante das diferentes escolhas, quanto à orientação sexual; 8) 

Possibilitar um momento de reflexão acerca da prostituição e violência sexual no Brasil e suas 

consequências negativas, para àqueles que assumem essa opção para si. Todas as turmas de alunos 

tem no currículo escolar, semanal, um período de Regência de Classe, com o Professor Orientador 
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da turma, geralmente escolhido pelos alunos, motivados pela afinidade, com o professor eleito o 

regente. Daí a importância desse professor realizar esse trabalho de esclarecimento e orientação aos 

seus alunos para que não cresçam na ignorância e por conta disso, desprotegidos. 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 248/2015, da Secretaria da Segurança 

Pública do estado do RS, em atenção ao Requerimento nº 025/2015, do Vereador Régis de Souza, 

contido no Ofício D.L. nº 090/2015. Ofício nº 008/2015, da CORSAN de Taquara, em resposta ao 

Ofício D.L. nº 322/2015, no qual encaminhou cópia das Indicações, Requerimentos e Pedidos de 

Informações de assuntos relacionados a esta Companhia. Ofício nº 02001.004769/2015-15, do 

Ministério do Meio Ambiente, em atenção a Moção de Apelo nº 036/2013, da Vereadora Sandra 

Schaeffer, que trata do SUS Animal. Ofício RT 77114/2015, da OI, em atenção ao Requerimento nº 

080/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 316/2015. Convite da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Secretaria de Segurança, Trânsito e 

Mobilidade Urbana, para a programação do Dia Municipal de Educação no Trânsito, que ocorrerá no 

dia 21 de maio de 2015, às 9h no Parque do Trabalhador. Convite do Conselho Municipal de 

Educação de Taquara, para Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Educação a realizar-se 

amanhã, dia 20/05, às 18h, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cézar. Convite da Assembleia 

Legislativa para Audiência Pública da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 

Tecnologia que ocorrerá no dia 25/05, às 14h, no Palácio Farroupilha em Porto Alegre, para tratar do 

projeto de implantação de uma universidade pública federal (Universidade Pública dos Vales Caí, 

Paranhana e Sinos). Convite da Assembleia Legislativa, Deputado Gabriel Souza, para a primeira 

reunião da Frente Parlamentar pelo Controle Populacional de Animais Domésticos a ser realizada no 

dia 21/05, às 18h. Convite da Câmara de Vereadores de Rolante para o 1º Conhecendo e 

Valorizando Ações, que ocorrerá no dia 28/05, às 19h, na Sociedade de Canto Carlos Gomes. Após a 

leitura da matéria a Vereadora Sandra Schaeffer solicitou inversão de pauta, a qual foi colocada pelo 

Presidente em deliberação do Plenário sendo a mesma aprovada por unanimidade. Logo após o 

Vereador Valdecir de Almeida pediu permissão ao Presidente para fazer uso da Tribuna Popular 

para entregá-lo um Troféu que recebeu em seu nome no evento realizado no CTG O Fogão Gaúcho, 

na última sexta feira, dia 23/05, no qual esteve representando este Legislativo contando também com 

a presença do Vereador Arleu Machado. O Troféu se refere aos relevantes trabalhos prestados por 

esta Casa junto ao Fogão Gaúcho, através da Presidência do Vereador Eduardo Kohlrausch 

juntamente com os demais Vereadores. Depois disso o Presidente abriu espaço aos Pedidos de 

Requerimentos Verbais e logo após 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: 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 através do 

Ofício nº 229/2015, 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 referida Mensagem. O Presidente colocou o Projeto com a 

Mensagem Retificativa em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade. 

Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Moisés Rangel, Nelson Martins e Guido Mario. 

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 e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 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. Na Sessão ordinária do dia 12 de maio de 2015, de acordo com o artigo 110, parágrafo 
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único do Regimento Interno desta Casa, o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira solicitou a 

Retirada de Pauta, como Líder de Governo, que posto em votação do Plenário, a mesma foi 

aprovada por unanimidade. O Vereador Luiz Carlos Balbino apresentou Emenda ao Artigo 1º, que 

altera o Inciso VI do Artigo 9º do presente PL, passando este a ter a seguinte redação: VI – “Ter 

escolaridade mínima o ensino fundamental”. Na Comissão Geral de Pareceres a Relatora/Vogal 

Vereadora Sirlei Silveira manifestou-se pela aprovação do Projeto na forma original, “rejeitando” 

Emenda Retificativa do Vereador Balbino. O Vereador Adalberto Lemos acompanhou o voto da 

Relatora/Vogal, estando ausente no momento da reunião desta Comissão o Vereador Roberto 

Timóteo R. dos Santos. Posto em votação do Plenário a Emenda de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Balbino, a mesma foi REJEITADA com a seguinte votação: 04 (quatro) votos favoráveis dos 

Vereadores Arleu Machado, Guido Mario P. Filho, Luiz Carlos Balbino e Telmo Vieira. E, 10 (dez) 

votos contrários dos seguintes Vereadores: Adalberto Lemos, Adalberto Soares, Lauri Fillmann, 

Moisés Rangel, Nelson Martins, Régis de Souza, Roberto Timóteo R. dos Santos, Sandra Schaeffer, 

Sirlei Silveira e Valdecir de Almeida. Diante da rejeição da Emenda, o Presidente colocou em 

votação o Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO com 12 (doze) votos favoráveis e 

02 (dois) votos contrários dos Vereadores Luiz Carlos Balbino de Oliveira e Telmo Vieira. 

PROJETO DE LEI Nº  075/2015 (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. Foi 

encaminhado Pelo Executivo Municipal através do Ofício nº 240/2015, Mensagem Retificativa 

alterando a Ementa e o Artigo 1º, do presente Projeto. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão 

de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto acatando a 

referida Mensagem. O Presidente colocou o Projeto com a Mensagem Retificativa em discussão e 

seguido de votação foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os 

Vereadores Nelson Martins e Guido Mario. 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 233/2015 a 247/2015. Requerimentos: Nº 117/2015 a 120/2015. 

Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 040/2015 a 043/2015. Ata: Nº 4.064, da Sessão 

Ordinária do dia 12 de maio de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO 

LEMOS: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria responsável preste uma atenção especial 

junto a E.M.E.F. Dr. Lauro Hampe Müller no Bairro Cruzeiro do Sul, pois há meses este Vereador 

esteve visitando esta Escola, onde constatou que a cozinha encontrava-se em péssimas condições de 

uso, inclusive com equipamentos eletrônicos ligados com água a altura de quase um palmo. O 

pedido se faz necessário tendo em vista a seriedade do problema e a falta de providências até o 

momento. 2º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras viabilize o patrolamento nas ruas do Bairro Empresa, pois as mesmas 

encontram-se em péssimo estado de conservação. 3º - VEREADOR ARLEU MACHADO: Através 

do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Guido Engel, que veio a falecer no dia 

18.05, próximo passado. 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. 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.” 4º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal 

informe a este Vereador quem foi os vencedores do Campeonato Citadino de Futsal do ano de 2014 

nas categorias de “Campeão e Vice-Campeão”, solicitando ainda que a Administração não 

disponibilize fichas de inscrição para a edição de 2015, sem antes prestar a informação acima citada 
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como forma de prestação de contas as equipes participantes e a comunidade taquarense. 5º - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal viabilize a 

criação de um mutirão para o recolhimento de podas de árvores nas ruas de nossa cidade, tendo em 

vista que o calendário para este fim não foi criado pela Administração e estamos no período de poda, 

onde as pessoas colocam estes resíduos nas calçadas, possibilitando a obstrução dos bueiros com as 

chuvas. 6º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal informe a este 

Vereador dentro do prazo regimental como está o andamento detalhado da dívida com a RGE. 7º - 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal através do Secretário de Segurança, 

Trânsito e Mobilidade Urbana informe a este Vereador como está o andamento do complemento do 

projeto técnico do sistema de videomonitoramento em nossa cidade. Solicito ainda que seja 

encaminhada cópia do Ofício nº 248/2015 e anexos, da Secretaria da Segurança Pública do Estado 

do RS, no qual informa que estão aguardando o referido complemento para darem o andamento 

correto do pleito. 8º - VEREADORES - TELMO VIEIRA, ARLEU MACHADO e SIRLEI 

SILVEIRA: Solicitam a Mesa Diretora desta Casa que agende reunião o mais breve possível 

convidando o Secretário Municipal de Meio Ambiente, senhor Sérgio Luiz Prates de Moraes, bem 

como os proprietários de todas as “casas noturnas” de nossa cidade, que utilizam som como 

entretenimento, para juntos encontramos um padrão no volume do som que não prejudique as 

referidas casas nem os cidadãos que se avizinham as mesmas. 9º - VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no patrolamento e 

ensaibramento nas ruas do Bairro Mundo Novo. 10º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente providencie com 

urgência a retirada de uma árvore situada na Rua Júlio de Castilhos, em frente à Confeitaria Marisa, 

próximo da Câmara de Vereadores. O pedido se justifica, pois a mesma já está podre arriscando cair 

em cima de pedestres ou veículos, bem como atrapalhando a fachada do referido estabelecimento. 

Ressalto que a proprietária se responsabiliza em fazer um novo plantio de outra árvore no mesmo 

local, conforme determinações do Meio Ambiente. 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. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade 

presente no Plenário. Relatou que foi procurado entre 20 e 30 dias atrás por funcionários públicos 

concursados no cargo de Técnico em Enfermagem, que reivindicaram uma mudança de padrão 

salarial junto ao Executivo sem sucesso, pois não conseguiram contato com o Prefeito. Convidou 

para uma reunião na Câmara de Vereadores todos os Técnicos em Enfermagem concursados e o 

Executivo, que se fez representar pelo Assessor Jurídico Advogado Edson Kassner e pelo Diretor de 

Saúde Vanderlei Petry, que agradeceu por estar sempre presente quando convidado para participar 

das reuniões. Comunicou que nesta reunião pode abrir o diálogo entre as partes, pois segundo foi 

informado, o Prefeito não tinha conhecimento desta reivindicação dos Técnicos em Enfermagem. 

Ficou acertado que será formada uma Comissão destes funcionários, que se reunirão no dia 25 de 

maio, às 15 horas na Câmara de Vereadores, para elaborar as reivindicações da categoria e 

posteriormente encaminhar ao Executivo. Informou que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

começou a fazer gratuitamente para os associados o Cadastramento Ambiental Rural - CAR, que é 

obrigatório para os proprietários rurais. Comentou que o Vereador Guido Mario Prass Filho falou 

que a Prefeitura é obrigada a fazer o CAR, mas discordou desta opinião porque a Lei estabelece que 

o poder público deva orientar e não realizar propriamente o CAR. Convidou a comunidade e os 

Vereadores a participar da inauguração da nova pecuária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que 
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acontecerá no dia 21 de maio, a partir das 9 horas. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR 

NELSON JOSÉ MARTINS (Transcrito na íntegra): Queria saudar a Mesa, os colegas 

Vereadores e Vereadoras e as pessoas presentes no Plenário. O Guido falou a respeito das podas, eu 

fiz o pedido e está há três meses e eles não um jeito de tirar as podas. É que eles não têm nem noção 

de como começar um mutirão, falta noção para isto. Esta que é a grande verdade, mas tem que ser 

tirado porque na frente da minha casa, deve fazer uns dois meses e ali na Rua Marechal Floriano, 

uns dois meses que eles estão prometendo e não aparecem. É ruim estas promessas, que ficaram 

complicadas no final da história. Eu pedi que o Executivo fizesse a informação da dívida da RGE, 

que é uma dívida histórica no Município, que vem de Prefeito para Prefeito e ninguém acerta porque 

eu tive no Tribunal de Justiça e não sabia que os Municípios tiveram, o Governo do Estado também, 

eles colocam no precatório e tem um "x" para colocar até 2019. Quando chegar em 2020 tem que 

pagar tudo. Aí como é que este Município, que já está sendo endividado, este Prefeito vai endividar 

este Município muito. Eu quero estar errado. Eu quero que conste em Ata na íntegra o que eu estou 

dizendo agora. O Vereador Moisés falou a pouco dos técnicos. Não, o quadro de técnicos deve ser 

uns trinta ou quarenta. O quadro é novecentos servidores, tira os professores e sobra em torno de 

quase quinhentos servidores, que estão esperando para receber o pulo do padrão. E o Prefeito 

recebeu do Sindicato, tem o pedido de cada servidor lá pedindo e ele disse que não paga porque 

precisa fazer asfalto. E não vai pagar. O Délcio não pagou quatro anos e ele não vai pagar também. 

Não, vale o pedido, Vereador. Quem faz o pedido, o direito dele vale no pedido. Este Município vai 

ficar inviável. Eu estou dizendo para vocês que o Prefeito está endividando este Município para 

acabar quando. Quanto é que vocês acham que dá isto. E eu vou trazer, eu não queria fazer isto, eu 

vou trazer um documento a semana que vem, que o Prefeito Tito disse e assinou que deve e vai 

pagar quando tiver dinheiro as professoras. Isto é o fim da picada, é de cabo de esquadra. Então o 

seguinte. Eu não queria fazer isto, mas já que ele está nesta aí, eu vou trazer na semana que vem para 

vocês verem. Ele mandou o assessor jurídico mandar e eu não aceitei um pedido do Sindicato. Aí eu 

não aceitei porque não tinha a assinatura dele. Ele queria largar no assessor jurídico e não senhor. 

Ele fez um documento e assinou que deve e vai pagar quando tiver dinheiro. Mas o que é isto? O 

que é isto? Eu vou trazer, eu não queria trazer este documento. Este documento já não é de hoje. O 

documento é de mais tempo, mas já que eles gostam de pisar no meu calcanhar, então vai começar 

agora a felpa pegar também. Então, eu vou trazer o documento a semana que vem para comprovar 

que ele assinou que deve e vai pagar quando tem dinheiro. Vereadora Sirlei, de professora, que já é 

mal paga, ele deve. E outra coisa, a dívida não é só dele, é do Délcio também. Eu vou botar os dois 

no carrinho porque todos os dois devem. Não adianta dizer que só um deve. Todos os dois. Os dois 

devem e nem um dos dois pagou e agora ele assinou que deve e vai pagar quando tiver dinheiro. 

Olha, faça-me o favor. É ruim isto aí, mas fazer o que. Outra coisa, Senhor Presidente. Há alguma 

queixa de alguns Secretários na Prefeitura que esta Câmara não está ajudando. Eu não entendi. 

Quanto eu repassei, quanto o Arleu repassou, quanto o Senhor está fazendo, repassando. Eu quero 

dizer para vocês, pedi para a funcionária Marilene achar o documento que em 2012 eu fiz um 

documento baixando de 7% para 6%, deixando 1% para eles, que repercute em R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais) por ano. Foi concedido um aparte para o Presidente, Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch, que falou: Foi em 2011, foi na eleição para aumentar de 10 para 15 

Vereadores. O Senhor na época inclusive disse que só votaria se fosse feito esta emenda. O 

Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra e falou: É isto aí. Ninguém ajuda? Esta 

Administração vai botar a mão, não corrigido, em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 

reais), que por intermédio desta Casa, foi deixado 1%. Os que não estavam aqui, mas se estivessem 

votariam também. E esta mesma lei, eu devo estudar agora ela, porque conforme acontecer, nós 
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devemos desfazer. Deve deixar vir os 7% para a Câmara, porque eles dizem que tu deixas 1%, que 

vai repercutir em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no mínimo por ano e a Câmara não está 

ajudando, fora o dinheiro que nós, os 15 Vereadores mandaram para lá. O que eles querem da vida. 

Eles que vão administrar bem direitinho a Prefeitura que anda e não endividem este Município. Eu 

quero que a minha fala, Senhor Presidente, conste na íntegra na ata, porque nós vamos conversar 

sobre isto depois. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, se manifestou dizendo: 

Constará Senhor Vereador Nelson José Martins. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que acompanhava à Sessão e escutava pela 

Rádio Taquara e internet. Deixou juntamente com o Vereador Nelson José Martins, os votos de 

pesar aos familiares da Senhora Iracema Brochieni Rangel, que foi filiada ao partido PMDB. Foi 

concedido um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho, que informou que os votos de 

pesar foram apresentados pela bancada do PP, partido que ela concorreu nas últimas eleições para 

Vereadora, como reconhecimento pelo seu trabalho. O Vereador Régis Bento de Souza retomou o 

uso da palavra e avisou que usa muito as redes sociais na internet e postou a foto de uma cratera no 

calçamento na esquina da Rua Pinheiro Machado com a Rua Bento Gonçalves, que é corriqueiro no 

nosso Município. Comunicou que o problema foi resolvido e parabenizou o Prefeito pelo 

atendimento desta reivindicação da comunidade. Indicou ao Executivo a legislação federal que 

abrange a capacitação dos condutores de taxi e pediu auxílio para que eles possam se qualificar 

profissionalmente, a exemplo do que aconteceu no Município de Parobé. Entendeu como importante 

esta iniciativa, para melhorar e aperfeiçoar este serviço que é de grande valia em nosso Município. 

Recebeu a resposta de um pedido de informação que encaminhou ao Governo do Estado sobre a 

parceria entre a Brigada Militar e o Município sobre o videomonitoramento, que indicou a falta de 

documentos sobre o Projeto Técnico. Enviou este documento ao Secretário Municipal de Segurança 

e Trânsito para que tomasse providências e também a Comissão de Segurança da Câmara de 

Vereadores para que tomasse conhecimento. Leu no editorial do Jornal Panorama o custo da 

Expocampo foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nos dois últimos anos, mas está faltando o 

medicamento Ibuprofeno e outros remédios nos postos de saúde. Entendeu que deve ser analisado se 

o propósito da festa foi atingido, que era o ranqueamento do gado, mas que não foi realizado. 

Informou que não compareceu na Expocampo porque a população precisava pagar a entrada, pois 

deveria ser gratuito devido aos investimentos com dinheiro público. Avaliou que não é somente a 

Câmara de Vereadores que tem que economizar, mas também a Prefeitura, pois se tem dinheiro para 

fazer festa também deveria ter para resolver o problema das pessoas. Afirmou que quer ajudar o 

Prefeito, mas ele também deve ajudar a comunidade. Agradeceu e desejou um abraço a todos. 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas 

Vereadores, a imprensa e a comunidade. Relatou o problema dos entulhos das podas de árvores que 

está sendo realizadas desordenadamente por não existir um calendário de recolhimento. Entrou em 

contato com o Prefeito, que garantiu que será realizado um mutirão e apresentar um calendário de 

recolhimento. Foi concedido um aparte para o Vereador Nelson José Martins, que falou que 

estamos entrando novamente no período de podas de árvores. O Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos retomou o uso da palavra e demonstrou surpresa com as dificuldades 

enfrentadas pelo Hospital Bom Jesus, principalmente em relação ao pagamento das obrigações do 

Estado do Rio Grande do Sul. Indicou que estes atrasos motivaram um visita aos Diretores da 

Secretaria Estadual da Saúde para cobrar estes repasses, mas foi alegado que não tinham recursos 

financeiros disponíveis. Ficou decepcionado e envergonhado com a notícia de que o Governador do 

Estado usou o helicóptero do Estado para ir a uma festa de um deputado do seu partido. Afirmou que 

não estava falando isto para o Vereador Nelson José Martins porque também pediu votos para este 
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candidato. Indicou parece que estamos vivendo em outro mundo e em outra realidade, porque de um 

lado não tem remédio para uma criança ou pagamento para o hospital e do outro lado simplesmente 

usam uma aeronave do Estado para ir a uma festa de aniversário. Entendeu que as pessoas precisam 

começar a ter vergonha na cara, porque é isto que nós estamos precisando. Demonstrou a sua 

indignação com uma entrevista na televisão em que o magistrado Dr. José Renato Nalini foi 

questionado sobre o pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) de auxílio moradia e 

respondeu: "Isto foi um agradinho, porque nós não podemos ir todo dia a Miami para comprar 

ternos. Nós precisamos deste agradinho". Considerou este juiz um grande cara de pau pela sua 

resposta infeliz e de uma falta de respeito com a sociedade e com as pessoas que trabalham e levam 

este país nas costas. Agradeceu pela oportunidade. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que se 

encontravam no Plenário e que acompanhavam pelos meios de comunicação. Divulgou o Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado em 

18 de maio. Presenciou ao caminhar pelo centro de Taquara um evento organizado pelo Lar Padilha, 

em que os jovens, acompanhados pelos seus professores, divulgaram panfletos sobre este tema e 

fizeram apresentações artísticas. Parabenizou o diretor do Lar Padilha, Fernandes Vieira dos Santos, 

pela iniciativa de alertar e esclarecer a população sobre este assunto, evitando a gravidez de meninas 

adolescentes e prevenindo o abuso sexual, tão comum em nossa sociedade. Afirmou que enquanto 

houver preconceito e não começarmos a falar e orientar as nossas crianças e jovens, teremos 

abusadores em grande quantidade e não será resolvida esta questão. Remeteu aos projetos sugestão 

de sua autoria, propondo a educação sexual no currículo das escolas e a criação de uma rede de 

proteção, com diretores, professores, Conselho Tutelar e Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Pediu a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores que convide para uma reunião sobre este tema, os 

representantes da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA e da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Falou sobre este assunto com o Prefeito, que concordou com a necessidade de ser organizar para 

mudar esta realidade, porque enquanto não houver uma mudança, não obteremos resultados 

positivos. Citou como exemplo um dado estatístico muito alto do ano de 2013, em que o Município 

de Taquara apresentou 117 jovens grávidas menores de 17 anos de idade. Convidou a comunidade, 

em especial os professores, para participar da Audiência Pública para discutir a elaboração do Plano 

Municipal de Educação, que acontecerá no dia 20 de maio, no Centro Educacional Índio Brasileiro 

Cezar. Agradeceu e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: 

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

e dos demais veículos de comunicação. Externou a sua preocupação quanto a epidemia de dengue, 

que vem assolando o nosso pais, o Estado e as cidades vizinhas. Conversou com o Diretor Municipal 

de Saúde Vanderlei Petry, para juntamente com a comunidade, propor ações de combate e prevenção 

do mosquito. Indicou que a área de segurança também causa preocupação, pois a violência que está 

atingindo o país acaba refletindo aqui em Taquara. Pediu condições mínimas de trabalho para que os 

policiais possam realizar o seu trabalho, pois não estamos seguros nas nossas casas e ruas. Convidou 

os colegas Vereadores que integram a Comissão de Segurança para solicitar um maior efetivo de 

policiais junto ao Governo Estadual, através da elaboração de um documento mostrando as 

ocorrências policiais e as dificuldades encontradas pelos órgãos de segurança em nosso Município 

para combater esta criminalidade. Apresentou um requerimento verbal, juntamente com os 

Vereadores Arleu Machado de Oliveira e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, solicitando uma 

reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e os proprietários de casas noturnas que 

utilizam som como entretenimento, para definir um padrão no volume, que está prejudicando o 
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descanso dos cidadãos. Destacou o trabalho dos Secretários Distritais no avanço das melhorias nas 

estradas do interior, apesar do pouco maquinário disponível para realizar estas obras. Parabenizou o 

Coordenador Distrital de Obras Newton Leão da Silva, pelo ótimo serviço que vem prestado dentro 

das possibilidades ao nosso Município. Sugeriu a realização de um mutirão para agilizar o 

recolhimento de galhos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, focando o serviço 

bairro por bairro, pois a hoje a cidade está com entulhos por toda parte.  Agradeceu a Deus por estar 

representando a sua comunidade e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR 

VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, a plateia que assistia a Sessão e os 

ouvintes da Rádio Taquara. Representou a Câmara de Vereadores na entrega de troféus pelos 

serviços prestados à Expocampo, que ocorreu na tertúlia do CTG O Fogão Gaúcho, no dia 16 de 

maio. Elogiou esta entidade tradicionalista pelo trabalho desenvolvido junto a nossa juventude. 

Parabenizou o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, pela forma como agiu nesta Casa e 

também em conseguir divulgar sem custos o trabalho dos Vereadores em uma página do jornal 

Panorama. Indicou nesta matéria, que foi publicada na semana passada, mostrar para a comunidade 

várias obras que já fez e os projetos que estão sendo pleiteados. Apresentou um requerimento verbal 

solicitando que a Secretaria de Meio Ambiente verifique o estado das árvores podres que estão no 

passeio público na Rua Julio de Castilhos, principalmente em frente a Confeitaria Marisa, antes que 

cause algum acidente com vítimas ou um prejuízo material, gerando uma indenização futura contra a 

Prefeitura. Solicitou ao DAER que providencie o nivelamento no acostamento da ERS 239, com a 

entrada do acesso ao Loteamento Jaeger, pois no estado atual pode causar acidentes. Concordou e 

parabenizou a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira pelo seu requerimento pedindo o 

desassoreamento do Arroio Sonda, no Bairro Empresa, provocando enchentes aos moradores 

próximos em dias de muita chuva. Afirmou que não é contra os invasores, mas a forma como agem 

no recolhimento de lixo, descartando o que não usam dentro do Arroio Sonda, que acaba obstruindo 

os pontilhões e acarretando alagamentos. Desejou uma boa semana a todos e que Deus iluminasse o 

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

Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, em especial o Senhor Adelar Marques e o colega de 

partido Cigano, sempre atento aos acontecimentos e aos ouvintes da Rádio Taquara. Compareceu na 

Rua Mundo Novo para acompanhar os trabalhos de canalização para o posterior recebimento de 

asfalto. Parabenizou a equipe da Secretaria de Obras, na pessoa do Secretário Luiz Hennemann e do 

Diretor Juarez Leão, que providenciaram a troca do encanamento antes de realizar o asfaltamento da 

rua. Também verificou o excelente trabalho realizado no asfaltamento da ruas Medianeira e Carlos 

Von Koseritz. Observou que algumas ruas do Loteamento Maciel precisam de patrolamento, 

principalmente a Rua Carlos Huff Filho. Recebeu a informação dos moradores da localidade de Alto 

Tucanos que a estrada está em péssimas condições, especialmente na saída para o Lajeadinho e 

pediu providências à Secretaria de Obras. Convidou a comunidade a participar da tradicional festa 

de corais do Grupo de Canto Eia Alegre, no próximo dia 24 de maio, na localidade de Ilha Nova. 

Ficou feliz com o pronunciamento do Vereador Telmo Viera, que informou que o Secretário 

Distrital de Padilha Mario Pires está focado na melhoria das estradas da localidade de Ilha Nova. 

Visitou o Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, no Bairro Km 4, que está totalmente restaurado 

e elogiou o trabalho de toda a equipe responsável. Destacou o Dia Mundial dos Museus, 

comemorado em 18 de maio, citando este que é público e o Museu Harald Alberto Bauer, do Cimol. 

Revelou que gosta de observar as peças antigas, pois é uma forma de reviver o passado e a época dos 

nossos pais e avós. O Vereador Guido Mario Prass Filho indicou que também existe o Museu 

Arqueológico do Rio Grande do Sul - Marsul, localizado também no Bairro Km 4. Agradeceu e 

desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou 
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os colegas Vereadores e a comunidade presente no Plenário. Elogiou a equipe que está fazendo as 

roçadas no Bairro Empresa. Agradeceu ao Secretário de Meio Ambiente Sergio Luiz Prates de 

Morais pela retirada de uma árvore que estava colocando em risco os moradores e as residências na 

Rua Lima, no Bairro Empresa. Relatou a reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores com os 

técnicos de enfermagem concursados que pleiteiam a mudança de padrão salarial. Entendeu que o 

Prefeito deveria abrir este canal de diálogo com esta categoria da saúde para ouvir as suas 

reivindicações, pois foi uma promessa de campanha que está no seu plano de Governo. Informou 

que o Prefeito estava caminhando no último sábado no Bairro Empresa, para conversar com os 

moradores sobre as obras do PAC, apesar de achar que ele já deveria ter constatado a importância 

deste projeto na comunidade há muito tempo. Não acreditou no que algumas pessoas lhe falaram, de 

que o Prefeito, o Secretário Anildo Araújo e a Coordenadora do Posto de Saúde teriam dito que os 

moradores não deveriam fazer nenhum pedido para os Vereadores de oposição, porque eles não tem 

condições de resolver nenhum problema. Afirmou que se fosse verdade seria um descaso para com 

os Vereadores porque não se considera um Vereador que não tem oposição, que também não tem 

trabalhado para ajudar o Executivo, seja na aprovação de projetos, na economia desta Casa para 

destinar ao Executivo e que tem trabalhado bastante para ajudar a comunidade. Informou que o 

Prefeito fez uma reunião no CIEP no mesmo dia da Sessão Ordinária do Legislativo para que os 

Vereadores não comparecessem, mas não surtiu efeito, porque a comunidade não está acreditando na 

suas palavras, que não conferem com a prática. Constatou que o Posto de Saúde do Bairro Empresa 

está abandonado, com equipamentos estragados, com medicamentos furtados, sem o patrolamento e 

a limpeza das ruas e sem a academia de saúde, cujos hipertensos poderiam ser beneficiados com a 

atividade física. Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. O Presidente, Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch, lamentou por não ter sido organizado até agora em Taquara o Festival do 

Cachorro Quente, projeto de sua autoria, a exemplo do que está ocorrendo em Porto Alegre, com o 

Festival do Hambúrguer. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas 

Vereadores, as demais pessoas presentes no Plenário e os ouvintes dos meios de comunicação. 

Afirmou que como cidadão se preocupa com a miséria que está ocorrendo no Brasil. Citou o caso 

dos preços nos supermercados que aumentam todo o dia. Constatou que uma família normal, de um 

casal com quatro filhos, está gastando a metade de um salário mínimo somente em pão e leite, 

correspondente de dois a três litros de leite e de oito a dez pãezinhos por dia. Considerou um engodo 

e uma vergonha as palavras da Presidente da República Dilma Rousseff de que o Brasil tem  

atualmente o salário mínimo mais alto de todos os tempos. Indicou que um cidadão com família não 

faz quase nada com um salário mínimo para sobreviver, pois dispõe de aproximadamente R$ 17,00 

por dia. Entendeu que a imprensa é complacente com esta situação, pois não aborda este tema que 

abrange 20 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo. Criticou a burocracia causada pela 

tragédia da Boate Kiss com a lei que exige a aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndio - PPCI pelo Corpo de Bombeiros, inviabilizando a abertura de pequenas lojas ou a 

realização de bailes nas sociedades do interior. Parabenizou o CTG O Fogão Gaúcho, fundado em 

1948, o 2º mais antigo no Estado, na pessoa do seu patrão Auro Paulo Sander, pela sua importância 

para o tradicionalismo na comunidade de Taquara. Agradeceu pela atenção e desejou uma boa 

semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas 

Vereadores e desejou um abraço especial aos ouvintes. Percorreu com o Comitê Interlegislativo o 

leito do Rio dos Sinos, onde pode visualizar coisas boas e ruins nos seus 190 km de extensão, com 

38.000 km de afluentes. Constatou que o Rio dos Sinos está agonizando e corresponde ao 4º rio mais 

poluído do Brasil. Propôs uma reunião na Câmara de Vereadores no dia 10 de junho para debater 

esta situação. Visualizou principalmente nos Municípios de Campo Bom e São Leopoldo, além do 
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lixo e do esgoto cloacal da superfície, a utilização do rio pelos moradores ribeirinhos como lixeiras, 

ao invés de depositar num local apropriado. Informou que os Departamentos de Meio Ambiente das 

Prefeituras serão comunicados para providenciar o recolhimento regular do lixo pelo serviço público 

de limpeza para que estas pessoas não utilizem o rio como depósito. Comentou no final deste 

passeio na cidade de Canoas, que se não fizermos nada, nos próximos anos os peixes somente 

conseguirão sobreviver no Rio dos Sinos se usarem máscaras de oxigênio. Enalteceu a reabertura da 

saibreira de propriedade do Município de Taquara, localizada no Distrito de Entrepelado, 

comprovando a qualidade deste saibro que vai ajudar o Município. Foi concedido um aparte para o 

Vereador Nelson José Martins, que disse que esta saibreira foi reaberta no ano de 2005 quando o 

Vereador Guido Mario Prass Filho era Vice-Prefeito. O Vereador Guido Mario Prass Filho 

retomou o uso da palavra e informou que depois esta saibreira foi fechada em 2011, mas que não 

sabia por qual motivo. Comunicou que a Prefeitura adquiriu uma roçadeira, mas que agora precisava 

disponibilizar um trator para colocá-la em funcionamento e realizar um mutirão nas estradas do 

interior. Criticou o Executivo por demorar pata trocar as madeiras de uma ponte na localidade da 

Linha São João, não permitindo a passagem do ônibus escolar, que precisa fazer um desvio. Enviou 

votos de pesar aos familiares pelo falecimento da Senhora Iracema Brochieni Rangel, que foi 

candidata a Vereadora nas últimas eleições pelo Partido Progressista, cujos votos ajudaram na sua 

eleição. Convidou os progressistas a participar da Convenção Municipal, que acontecerá na Câmara 

de Vereadores, no dia 24 de maio, às 9 horas. Desejou um grande abraço a todos na paz de Deus. 

VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS 

BALBINO DE OLIVEIRA: Não fez uso da palavra. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário, em 

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

acompanham a Sessão pela internet e pela Rádio Taquara. Elogiou o trabalho do Secretário 

Municipal de Obras Luiz Hennemann, juntamente com todos os funcionários da Secretaria, que 

fazem um trabalho espetacular, porque a estrutura oferecida é muito medíocre para atender os quase 

800 km de estradas de chão. Indicou que as economias dos Vereadores nesta legislatura 

possibilitaram a aquisição de um caminhão em 2013 e outro em 2015, sendo que nos últimos três 

anos, não houve a aquisição de nenhum outro caminhão com recursos unicamente do Executivo 

Municipal. Pediu ao Prefeito que não perca este Secretário, porque senão a nossa comunidade estará 

perdida. Informou que desde o ano de 2001 tivemos 14 campeonatos consecutivos, mas o do ano 

passado ainda não terminou, deixando uma mancha na história do futsal taquarense. Apresentou um 

requerimento verbal para que não sejam entregues novas fichas de inscrições para o Campeonato de 

Futsal deste ano, antes de conhecermos o Campeão e o Vice do ano passado do Campeonato de 

Futsal de 2014. Reuniu na semana passada, juntamente com o Vereador Nelson José Martins, com o 

Capitão Deoclides, do Corpo de Bombeiros de Taquara, para que as economias dos 15 Vereadores, 

no valor de cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),  sejam destinados pelo 

Executivo na aquisição do tanque do caminhão dos bombeiros, que será o mais moderno da região. 

Explicou que os Vereadores não podem determinar onde serão aplicados estes recursos, mas 

somente sugerir ao Prefeito. Alertou ao Prefeito em uma reunião no mês de maio ou junho do ano 

passado, onde estavam os representantes do Rotary, que solicitavam uma ajuda para realizar uma 

campanha de construção do quartel dos bombeiros na área central. Citou inclusive a colocação de 

uma placa que criou uma expectativa na comunidade taquarense pela segurança que a população 

teria com a instalação deste quartel no centro da cidade. Constatou que a instalação do quartel na 

área central foi para o brejo e que diante disto solicitou que este recurso de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais) das economias da Câmara de Vereadores sejam repassadas para o Fundo de 
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Reequipamento do Corpo de Bombeiros – Funrebom, pois representaria uma alternativa e seria com 

certeza a grande obra que a comunidade cobra deste Governo que ajudou a eleger. Lembrou a 

emenda do Vereador Nelson José Martins com relação a devolução de 1% do duodécimo do Poder 

Legislativo ao Poder Executivo, em que pediu um percentual deste montante para o auxílio moradia, 

que ficou em 0,3% e o restante 0,7% para a área da saúde, mas que pelo jeito não está adiantando. 

Observou que trabalhou para a eleição do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho nos anos de 2008 e 2012, 

em que perdeu uma e ganhou a outra e ajudou a elaborar o Plano de Governo na questão do esporte, 

com projetos viáveis e sem nenhuma utopia, precisando ter somente vontade política. Relatou que 

neste Plano de Governo, nas metas do esporte, no 4º item diz o seguinte: Apoiar atletas e paratletas 

taquarenses em eventos fora da cidade. Relacionou 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. Pediu respeitosamente ao Prefeito o cumprimento das metas propostas para a área do 

esporte, para que não sejamos como aqueles políticos Copa do Mundo, que aparecem de quatro em 

quatro anos. Mencionou que o representante do Brasil na ONU Jorge Chediek afirmou que “o acesso 

ao esporte é um direito humano”, no qual concordou o Ministro dos Esportes George Hilton. 

Convidou o Secretário Municipal de Captação de Recursos Lorival da Rosa para expor na próxima 

Sessão Ordinária quais são os projetos que a sua pasta buscou para o esporte, pois como Vereador 

quer saber quais são as políticas públicas que temos em Taquara de acesso ao esporte como direito 

de todos. Esperou que este Secretário comparecesse na Câmara de Vereadores. Agradeceu ao Senhor 

Deus por estar aqui representando a sua comunidade, a saúde da sua família e desejou que todos 

ficassem na paz de Jesus. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min o Presidente agradeceu a 

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

dia 26 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, 19 de maio de 2015...............................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


