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ATA Nº 4.066 

Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 17ª 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 Edson Rauber da Igreja Adventista do Sétimo Dia de nossa cidade, para deixar 

uma mensagem seguida de oração. Depois disso o Presidente informou a inversão da pauta dos 

trabalhos desta Sessão, conforme pedido de alguns Vereadores e com a concordância dos demais. Na 

sequência o Vereador Guido Mario Prass Filho solicitou ao Presidente a retirada de pauta do Projeto 

de Lei de sua autoria Nº 082, de 26 de maio de 2015 que: Institui o banco de registros de milhagens 

e dispõe a utilização de passagens e prêmios de milhagens aéreas advindas de recursos públicos do 

Município de Taquara, o qual entraria na pauta de Publicidade desta noite. O Presidente de pronto 

acatou a referida solicitação autorizando a retirada do Projeto acima citado. Em seguida de acordo 

com o Requerimento nº 119, aprovado na Sessão Ordinária de 19 de maio do corrente ano, de 

autoria do Presidente desta Casa, foi convidado para fazer uso da Tribuna Popular o Secretário 

Municipal de Captação de Recursos, senhor Lorival da Rosa, para prestar informações sobre quais 

políticas públicas estão inseridas nesta Pasta com relação à busca de incentivo ao esporte no 

Município de Taquara/RS. O Vereador Régis de Souza solicitou que a manifestação do Secretário 

Lorival constasse nesta Ata e o Presidente acolheu o pedido. Segue a manifestação: “Cumprimentou 

a todos e inicialmente falou que esteve nesta Casa semana passada participando de uma reunião 

referente ao Conselho Municipal de Desporto, onde também estiveram presentes membros de 

diversas modalidades de esporte. Após comentou o que está sendo encaminhado nesta administração 

específico na área de esporte, pontuando que assim como no ano passado este ano está novamente 

inscrito no Ministério do Esporte a solicitação de uma pista de skate com um projeto no valor de 

duzentos e cinquenta mil reais. Também existe outro na área do mesmo Ministério que é uma pista 

de bicicross no valor de cento e noventa mil reais. Disse que tem ainda junto aos Ministérios em 

Brasília três Praças inscritas para que se consiga efetivá-las, uma é a Praça Bem, do Bairro Empresa, 

no valor de entorno de um milhão e quatrocentos mil reais, outra pequena que provavelmente será 

construída em frente ao CIEP, no valor de cento e vinte e cinco mil reais, e também já foi 

protocolado uma Praça que será construída na área doada ao Município pela Empresa Calçados 

Beira Rio, no valor de um milhão e cem mil reais. Além disso tem outro projeto encaminhado em 

Brasília que é de revitalização do Parque do Trabalhador e dentre os benefícios trazidos existe o 

projeto de construção de uma ciclovia em torno de todo o Parque. Disse que entende que as Escolas 

são importantes para a prática do esporte e neste sentido foi conseguido e já finalizada uma quadra 

esportiva na Escola de Olhos D’água, bem como foi alcançado junto ao FNDE mais três espaços, um 

é a cobertura da quadra esportiva da Escola Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa Rosa, outra já esta 

licitada e em construção que é uma quadra esportiva completa coberta na Escola 17 de Abril, no 
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Bairro Campestre e mais uma ainda que entrará em licitação dentro dos próximos dias que é uma 

quadra completa na Escola Lauro Müller, no Bairro Cruzeiro. Então isso são coisas que já estão no 

Município, só apenas a da Escola Lauro Müller que, se não está enganado a licitação será agora no 

próximo dia 28/05. O Secretário respondendo ao questionamento do Presidente desta Casa, disse que 

todos esses projetos estão protocolados em Brasília, inclusive pode providenciar cópias aos 

Vereadores. Após em resposta ao Vereador Régis o Secretário explicou que o recurso da cobertura 

da quadra da Escola Rosa Elsa Mertins já está liberado e em fase de execução; a quadra coberta da 

Escola 17 de Abril já foi licitada e também está em plena execução, aliás, bem adiantada pela data 

que iniciou, e, o dinheiro da quadra da Escola Lauro Müller também já está em caixa, mas como foi 

dito a licitação vem agora nos próximos dias; a quadra da Escola de Olhos D’água já está pronta, 

executada e paga. Os demais, pista de skate no ano passado colocaram no Ministério, mas não foram 

contemplados. Disse que em conversa com o Prefeito decidiram que a melhor maneira de conseguir 

verbas talvez fosse juntar os dez Deputados Federais mais votados no Município e a eles solicitar 

emendas para as mais diversas áreas. Falou que em março deste ano quando esteve em Brasília 

conversou com o Deputado Paulo Pimenta sobre a pista de skate, mas ele disse que é impossível, 

pois o Ministério do Esporte tem muito pouco recurso e dificilmente conseguiria contemplar uma 

emenda dessas, no entanto, lhe ofereceu o Ministério da Agricultura para trazer uma patrulha 

mecanizada que é isto que está prometido para a nossa cidade neste ano no valor de duzentos e 

cinquenta mil reais. A seguir respondendo ao questionamento do Vereador Régis disse que as três 

praças colocadas anteriormente, Praça Bem do Bairro Empresa, Praça da Beira Rio e a outra Praça 

menor também no Bairro Empresa, nenhuma delas possui garantia de recursos, e como disse antes já 

tinham esses projetos inscritos no passado, mas como o Ministério do Esporte tem pouco recurso 

não foram contemplados e quanto à garantia de vir este não tem alguma, pois todos sabem da 

situação econômica do país no momento, mas isso não quer dizer que vão desistir, pelo contrário o 

Prefeito está correndo atrás de emendas. Com relação à documentação do terreno da Beira Rio é 

uma coisa que se não está em ordem ainda não é problema, porque no primeiro momento se cadastra 

e esta Praça está inserida sobre o nº 002793/2015, no Ministério do Esporte como plano de proposta 

e a partir do momento que o Ministério contemplar existe um tempo hábil para apresentar toda a 

documentação. Após respondendo as perguntas do Vereador Adalberto Lemos, o Secretário Lorival 

falou a respeito da Praça Beira Rio, onde foi inscrito o projeto e a partir da contemplação existe um 

prazo para encaminhar a documentação, mas caso ocorra de não conseguirem ainda podem colocar 

em outro local, pois o mais importante é captar este recurso em Brasília. Com relação à quadra da 

Escola 17 de Abril no mês de janeiro de 2013, logo que o Prefeito Tito assumiu foram a Brasília e 

realmente tinha muitos projetos lá, a administração anterior havia encaminhado vários e inclusive 

algumas solicitações de escolas e quadras, mas que não haviam sido contempladas, então foram 

atrás, assim como conseguiram reconquistar os ônibus do transporte escolar, também através do 

Deputado Paulo Pimenta conseguiram buscar essas três quadras, sendo que algumas já estavam 

inscritas, mas não soube precisar quais foram. Relatou que em dezembro do ano passado junto com 

Prefeito foi a Brasília na tentativa de pegar aqueles recursos que sobram em final de ano e lá 

tentaram pelo menos a pista de bicicross, pois é de um valor menor, mas infelizmente não foi 

possível. O Secretário frisou ainda que a administração tem trabalhado incansavelmente para poder 

cumprir com as suas promessas de campanha e da melhor forma administrar cada “tostão” 

arrecadado, seja municipal, estadual ou federal, no sentido de poder suprir com as ansiedades e com 

as necessidades da nossa comunidade. Existem sim algumas prioridades que é do conhecimento de 

todos, por exemplo, Saúde, Educação Infantil e asfalto, por isso pode tranquilizar a todos que estão 

trabalhando bastante nesse sentido para poder atender, principalmente essas três demandas mais não 
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descuidando de todas as demais. Após a Vereadora Sirlei solicitou empenho do Secretário referente 

a quatro pedidos feitos enquanto legisladora para que o Prefeito requisitasse, junto ao Estado do Rio 

Grande do Sul, o espaço, na entrada do Bairro Empresa, para a construção de um Ginásio Esportivo, 

necessário para a realização dos projetos, já existentes e, atualmente ocorrendo de forma precária, 

devido à inexistência de um espaço para a realização de atividades esportivas. A Vereadora ressaltou 

que este espaço está gradativamente sendo invadido e será definitivamente se não acontecer ali um 

propósito maior. Sobre esta solicitação o Secretário Lorival disse que vai se esforçar para atingir o 

objetivo. A seguir foi respondido o questionamento do Vereador Luiz Carlos Balbino referente à 

academia ao ar livre junto ao Parque do Trabalhador, onde quase foi perdida a verba devido à falta 

de uma prestação de contas por parte do governo anterior de nosso Município. Na sequência o 

Vereador Régis se colocou a disposição para acompanhar o Secretário e o Prefeito em visita ao 

Secretário Estadual de Esporte, Turismo e Lazer, bem como o Chefe da Casa Civil e Ministro da 

Aviação Civil, na busca de soluções nas demandas desta Pasta. Também solicitou que o Secretário 

Lorival levasse até o Prefeito um pedido de atenção especial nas academias para o Interior, no 

combate as drogas e uma iluminação moderna para o Parque do Trabalhador. O Secretário agradeceu 

a disponibilidade do Vereador Régis, dizendo que o convite já está aceito, pois acha importante 

conseguir fazer um trabalho em grupo. Informou ainda que o projeto 2976/2015, protocolado no 

Ministério dos Esportes trata inclusive da iluminação do Parque do Trabalhador. O Presidente desta 

Casa comentou que ficou muito satisfeito com o atendimento do seu pedido de 2008, que foi o 

calçamento do entorno do Parque do Trabalhador, mas por outro lado fica chateado, pois acha muito 

pouco para as demandas de um Município de cinquenta e oito mil habitantes, acredita que quando se 

faz um protocolo em qualquer local, depois disso deve persistir em cima dele até que se consiga o 

objetivo desejado e isso deveria ser feito desde o início de 2013, para colher em 2014 e 2015, porque 

o próximo ano é de eleição e as coisas ficam praticamente impossíveis. Acha muito importante 

asfalto, mas não se pode priorizar apenas isso deixando de lado uma área fundamental como a do 

esporte, pois investindo nele se economiza em saúde, segurança e muito mais. Finalizando a 

explanação o Secretário salientou que quando chegaram a esta administração já estava encaminhada 

a reforma dos dois Ginásios Tancredo Neves no Bairro Santa Teresinha e o do Parque do 

Trabalhador e esses foram concluídos nesta administração. Agradeceu o convite e se colocou a 

disposição para quando acharem necessário vir a esta Casa esclarecer qualquer assunto. O Presidente 

Eduardo contribuiu dizendo que juntamente com os demais Vereadores vai sugerir ao Prefeito que 

com a devolução antecipada do duodécimo oriundas das economias desta Casa, o valor de cem mil 

reais seja investido no Hospital e se tudo correr bem, duzentos e cinquenta mil reais aos Bombeiros. 

Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente convidou o senhor Efrain Gonçalves de Mello, 

Diretor do Clube Desbravadores Valdenses do Bairro Mundo Novo de nossa cidade para fazer uso da 

Tribuna Popular para falar a respeito do trabalho desenvolvido por este Clube. Em seguida 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. OFÍCIOS DO 

SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 248/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.676 e 5.677, 

sancionadas em 14 de maio de 2015. OFÍCIO Nº 260/2015, apresenta Mensagem Retificativa ao 

Artigo 5º, do Projeto de Lei Nº 074/2015 (Executivo Nº 043/2015), que Cria o PROPACOM – 

Projeto de Pavimentação Comunitária, dispõe sobre sua execução e dá outras providencias. 

PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 079, de 26 de maio de 2015 de 

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

programa de Bandas Marciais nas escolas da Rede Pública Municipal do Município de Taquara/RS, 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 080, de 19 de maio de 2015 (Executivo Nº 050) 
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Altera a Lei Municipal nº 4438/2010, que disciplina os critérios de elaboração e divulgação de mapa 

urbano relativo ao território do Município de Taquara. PROJETO DE LEI Nº 081, de 26 de maio de 

2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Autoriza a Secretaria 

Municipal de Educação, em cooperação com a Secretaria de Esportes, a criar e implementar um 

programa “Esporte na Escola”, através de torneios interescolares e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 083, de 26 de maio de 2015 de autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO 

DE OLIVEIRA: Denomina de Haroldo Candemil Valim, uma Rua do Município de Taquara/RS. 

PROJETO DE LEI Nº 084, de 26 de maio de 2015 de autoria do VEREADOR ROBERTO 

TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:  Acrescenta parágrafo 3º ao  Artigo 4º da Lei Municipal 

nº 2398, de 24 de maio de 1999, alterada pela Lei Municipal Nº 4938, de 19 de dezembro de 2011 

C.M.V., incluindo a obrigação da colocação de canos de esgoto de bitola não inferior a 40 

centímetros de diâmetro, nos loteamentos novos da cidade de Taquara/RS, e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº 003, de 26 de maio de 2015 de autoria da 

MESA DIRETORA: Declara PONTO FACULTATIVO, no dia 05 de junho de 2015, em 

decorrência das comemorações alusivas a Corpus Christi, que ocorre no dia 04 de junho de 2015, 

com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara – RS. Requerimento Interno Nº 001, de 25 de maio de 2015: Com base no inciso I do art. 

142 do Regimento Interno desta Casa, eu, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, com Autor do 

Projeto de Lei em questão e Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara/RS Retiro 

Definitivamente de pauta o Projeto de Lei nº 062, de 22 de abril de 2015 que: Institui a Conciliação 

Judicial Tributária Municipal. Concede anistia de juro e multa nas condições que menciona, para a 

quitação de débitos com a Fazenda Pública Municipal, e dá outras providências. MOÇÃO: 

MOÇÃO DE APOIO Nº 023/2015 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: A ser 

enviada a Comandante Chefe das Forças Armadas, ao  Ministro da Defesa e aos Comandantes das 

Forças Armadas, com o seguinte teor: Assunto: Igualdade de condições e oportunidades para que os 

jovens da cidade de Taquara/RS e também do Vale do Paranhana possam prestar serviço militar nas 

forças armadas, uma vez que todos têm sido dispensados. Justificativa: O serviço militar, mais de 

que criar um senso de nacionalismo, atua diretamente na educação e na prevenção de mazelas 

sociais. Jovens que prestam serviço militar aprendem a respeitar hierarquia e valores que, na 

atualidade, não tem tido a importância devida. Por essa razão, em virtude dos inúmeros pedidos de 

jovens com interesse de prestarem este serviço a nação, bem como considerando-se os atuais 

números de dispensas, faz-se necessária a presente reivindicação. REQUERIMENTOS: Nº 

121/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Requer a Mesa Diretora para que através da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes convide o “Coletivo Educador Ambiental”, 

para vir a esta Casa no início da Sessão Ordinária do dia 02 de junho de 2015, para fazer relatos das 

ações de educação ambiental feitas no Município. Solicito ainda que seja disponibilizado o retro 

projetor para a apresentação destas informações. Nº 122/2015 VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Através do presente, envio Votos de Congratulações ao proprietário da 

Distribuidora/Atacado/Varejo Léia, senhor Paulo Maia, pela inauguração de sua nova matriz, no 

último dia 20/05, em novo endereço na Avenida Sebastião Amoretti, 2120, junto a Estação 

Rodoviária Intermunicipal de nossa cidade. Estendo ainda cumprimentos aos funcionários e clientes 

deste Atacado, que desde 1997 vem prestando um excelente trabalho junto à comunidade 

taquarense, desejando aos mesmos que permaneçam por longos anos em nosso Município. Nº 

123/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por 

meio deste solicitar ao Diretor de Relações Institucionais da Operadora OI do RGS, senhor Jaime 

Borin, que disponibilize um representante permanente para atender as demandas decorrentes desta 
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Operadora em nossa cidade o mais breve possível, pois atualmente a população taquarense não tem a 

quem recorrer quando precisam de atendimento. Sabendo do excelente trabalho desempenhado pelo 

nobre Diretor, trago essa reivindicação para o seu conhecimento e fico no aguardo de uma resposta. 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de respeito e consideração. Nº 124/2015 

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

Evangélica Assembleia de Deus de Taquara/RS, pelo 19º Encontro do Círculo de Oração Água 

Viva, com o Tema: “Mas, à meia noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao Seu encontro.” Mt 

25.06. Parabenizo a todos em nome do Pastor Presidente Enilton V. Bitencourt e sua esposa Mírian 

de O. Bitencourt; Pr. Paulo Roberto e sua esposa Joana Machado e Pb. Antônio Marcos e sua esposa 

Jane Beatriz. Desejo que Deus permaneça abençoando a continuidade desta obra. Nº 125/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste enviamos Votos de Congratulações ao 

Padre José Roberto Corrêa da Paróquia Senhor Bom Jesus de nossa cidade, extensivo ao Presidente 

do Conselho Econômico, senhor Claunir Ferreira Soares e demais Festeiros de 2015, pela belíssima 

“Festa do Divino”, realizada neste último domingo, dia 24/05, iniciando com a Missa Dominical e 

após foi servido um excelente almoço aos visitantes. Parabéns a todos os envolvidos que tão bem 

recepcionaram a nossa comunidade. Nº 126/2015 LAURI FILLMANN: Através deste encaminho 

Votos de Congratulações à Sociedade de Canto EIA Alegre de Ilha Nova, pela realização da 

tradicional “Festa de Corais”, ocorrida no domingo, dia 24/05, próximo passado, ressaltando a 

importância deste Evento que vem preservando a cultura do canto junto a nossa sociedade. Nº 

127/2015 LAURI FILLMANN: Através deste encaminho Votos de Congratulações ao C.T.G. O 

Fogão Gaúcho, pelo belíssimo Baile de Kerb ocorrido no último domingo, dia 24/05, ressaltando a 

importância deste evento na preservação da cultura alemã em nossa cidade e região. Nº 128/2015 

LAURI FILLMANN: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares de Alcione 

Mergener que veio a falecer tragicamente no dia 22/05, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de 

encontrar palavras nesse momento de dor, porém, devemos orar e pedir a Deus forças para suportar 

esse momento difícil. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor 

guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 129/2015 

VEREADOR MOISÉS RANGEL: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do 

senhor Orlando Peters, que veio a falecer no dia 23/05, próximo passado. O falecimento de entes 

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

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

espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem aventurados os que choram, porque eles serão 

consolados. Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 5.” Nº 

130/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos 

familiares do senhor Teobaldo Herbert Hack, que veio a falecer no dia 25/05, 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 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.” Nº 

131/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Requer a Mesa Diretora que encaminhe convite para 

realização de reunião no dia 08 de junho de 2015, às 17h30min, no Plenário desta Casa ao Secretário 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes; Diretora e Presidente do CPM da E.M.E.F. Dr. Alípio 

Alfredo Sperb do Bairro Santa Maria ou seus representantes nominalmente e por escrito nomeado; 

demais Vereadores deste Legislativo sendo indispensável presença do Presidente desta Casa, bem 

como a Assessoria Jurídica. Pauta: Quais valores estão disponíveis da Prefeitura e possível apoio em 

dinheiro das economias da Câmara de Vereadores para as seguintes demandas: Regularização de 



                Ata nº 4.066, de 26 de maio de 2015.                                                                                                                        Página 6 de 18 

 

solo, Concretagem de quadra esportiva, Instalação de goleiras para futebol, Balizas para rede de 

vôlei, Estrutura para instalação de plataforma para basquete, Cercamento adequado "alto" e 

compatível com as práticas esportivas, E qual alternativa vem sendo tratada pela Prefeitura em prol 

das crianças do Bairro Santa Maria para que possam utilizar o mais rápido possível a prometida 

quadra esportiva desde o ano de 2013, Apresentar documentos caso exista tal ação. Nº 132/2015 

VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste documento, explanar a Mesa Diretora 

dessa Casa Legislativa, sobre o excelente trabalho de chamamento à sociedade, feito pelos jovens, 

adolescentes do Lar Padilha, acompanhado pelos seus professores, onde fizeram uso de um slogan 

impactante: “ESQUECER É PERMITIR! LEMBRAR É COMBATER!” Almejando com essa 

atitude, buscar o apoio e a solidariedade da comunidade para com a questão do abuso contra o 

menor. Outrossim, registro que já encaminhei vários projetos sugestões ao Executivo Municipal, 

indicando a introdução da educação sexual no currículo escolar, bem como a implementação, em 

nosso município, da Semana de Prevenção à Gravidez Precoce e as doenças sexualmente 

transmissíveis, num trabalho de parceria entre as Secretarias da Educação, Saúde e de 

Desenvolvimento Social. Além desses projetos, apresentei um que dispõe sobre a criação da Rede de 

Proteção e atendimento aos Direitos das Crianças e Adolescentes, no âmbito municipal, para ser 

realizado, também, através de parcerias, sempre voltados ao cuidado e proteção às crianças e aos 

adolescentes. Visto que só avançaremos nas questões relacionadas à violência e ao abuso à menores 

e contra a gravidez precoce, quando assumirmos o papel de educadores que orientam, tanto na 

família, quanto na escola, vejo que está mais do que na hora de estabelecermos essa discussão. Para 

tanto, solicito ao Excelentíssimo Senhor Presidente, Eduardo Carlos Kohlrausch, para que envie ao 

Senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda, Secretário de Educação deste município, ao Senhor 

Anildo Araújo, Secretário de Desenvolvimento Social, Senhor Vanderlei Petry, representante da 

Secretaria de Saúde, representantes do CONDICA e Conselheiros Tutelares, o chamamento para que 

participem de uma reunião, com a Comissão de Educação, dia 17 de junho do corrente ano, às 15h, 

nesta Casa Legislativa, para o início de uma caminhada voltada a implementação de um trabalho em 

rede, para a proteção do menor, onde o público alvo serão os alunos das Escolas Municipais, de zero 

a dezesseis anos de idade. Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos cordiais saudações. Nº 

133/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Requer que a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Taquara envie convite para os Deputados Estaduais Regina Becker Fortunatti e 

Gabriel Souza, para o lançamento do Projeto Educacional Todo Focinho Merece Carinho. Este 

Projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Educação de Taquara, acatando o Projeto Sugestão 

de 24/11/14 - Indicação n° 746/2014 da Vereadora Sandra Schaeffer. O lançamento acontecerá no 

dia 01/06/2015, às 19h, no Centro Educacional Índio Brasileiro César, localizado no Shoping Viena, 

Rua Júlio de Castilhos, Centro, Taquara/RS. Este Projeto Educacional de Guarda Responsável visa 

mudar a atual realidade de nossa cidade, levando a conscientização e educação às crianças das 

escolas públicas, palestrando sobre a guarda responsável dos animais domésticos, possibilitando-os 

esclarecimento sobre o referido tema de forma agradável e descontraída, proporcionando aos alunos 

uma interação direta com os palestrantes, onde poderão tirar suas dúvidas e aprender sobre os 

animais. Quanto mais educarmos as pessoas mais positivos serão os resultados futuros. A presença 

dos referidos Deputados, batalhadores da Causa Animal, é importantíssima. REQUERIMENTOS 

DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 044/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Reitero o 

Pedido de Informação Nº 014 de 24 de março de 2015 (em anexo) no que segue: Solicito que o 

Executivo Municipal encaminhe a esta Casa cópia na íntegra da Prestação de Contas relacionada ao 

recurso financeiro repassado ao evento XXX EXPOCAMPO, realizado em abril de 2014. Nº 

045/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
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Municipal através da Secretaria competente informe esta Casa Legislativa se existe algum pedido 

de licença à  FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental para dragar os Rios de nossa 

cidade. Nº 046/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal 

informe esta Casa Legislativa como anda o projeto do Dique da Olaria no Bairro Empresa, pare que 

juntos à FEPAM possamos agilizar a liberação o mais rápido possível, pois a cada enchente a 

comunidade fica desprotegida e por isso devemos nos unir para uma imediata solução deste 

problema. Nº 047/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Considerando as informações 

prestadas pelo Diretor Municipal de Esportes, senhor Alexandre Lacerda, na reunião realizada nesta 

Casa Legislativa, no dia 21de maio do corrente ano com membros do CMD, solicito que o Executivo 

Municipal encaminhe a este Vereador documento (ata de reunião, nome dos participantes, etc.), que 

justifique a definição de Campeão e Vice-Campeão do Campeonato Citadino de Futsal do ano de 

2014, tendo em vista que o Diretor deu ciência que foi feita uma reunião juntamente com os times 

que estavam na final (1º e 2º lugar) e o Prefeito Municipal, na Diretoria de Esportes, sendo 

determinado que o 3º lugar ficou com o título de Campeão e o 4º lugar com o título de Vice-

Campeão de Futsal de 2014, instituídos a representarem o Vale do Paranhana. INDICAÇÕES: Nº 

248/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria responsável proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada Travessa da Sociedade 

Santa Cruz da Concórdia, Distrito de Santa Cruz. Nº 249/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. 

FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na limpeza da 

sarjeta na estrada da Integração que vai em direção da estrada Beco Nelson Campos, Localidade de 

Pega Fogo Baixo, pois a mesma encontra-se obstruída com terra e corre no leito da rua. Nº 250/2015 

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

competente providencie a revisão da iluminação pública na localidade de Pega Fogo Alto. Nº 

251/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente viabilize a limpeza da sarjeta na estrada Beco Nelson Campos, próximo à 

propriedade da senhora Estela Campos, pois a água fica acumulada dificultando a passagem dos 

veículos e pedestres, especialmente dos alunos que estudam na Escola perto deste local. Nº 252/2015 

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

competente faça a substituição de uma lâmpada queimada na estrada de Tucanos, em frente à 

propriedade do senhor Luiz Carlos dos Reis. Nº 253/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de um 

buraco na Rua Osvaldo Aranha, esquina com a Rua Seberi em frente aos Congelados Heisler, pois o 

mesmo encontra-se na curva possibilitando acidente quando na passagem de dois veículos. Seguem 

fotos em anexo. Nº 254/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de um cano de esgoto na Rua Pinheiro 

Machado, em frente ao nº 268, pois o mesmo encontra-se obstruído e a cada chuva enche e alaga as 

casas ali existentes. O pedido se justifica dado ao fato de ter sido procurado por moradores do 

entorno que se queixaram que já procuraram algumas vezes o Executivo e até o momento nada foi 

feito. Nº 255/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal 

agilize o projeto de pavimentação asfáltica nas seguintes ruas do Bairro Empresa, conforme fotos em 

anexo: Peru; Andreas Haiml; Bolívia, Cantuário A. Britto. Almiro Nunes. O pedido se justifica 

tendo em vista que as referidas ruas são as mais antigas do Bairro e também é por onde passa a linha 

do ônibus circular, sendo motivo de grande importância o recebimento desta melhoria que 

compreende um trecho total de 900 metros de extensão. Nº 256/2015 VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal agilize o projeto de pavimentação asfáltica partindo 

da continuação da Rua Osvaldo Aranha, fazendo ligação pela Rua Palmeira das Missões com a ERS 

http://www.fepam.rs.gov.br/
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239, no Bairro Empresa, conforme fotos em anexo. O pedido se justifica tendo em vista que este 

local é de grande trafegabilidade por haver várias empresas e a EMEI Leonel de Moura Brizola, 

lembrando ainda a ligação com o Bairro Santa Teresinha. Nº 257/2015 VEREADOR VALDECIR 

DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Meio Ambiente 

e Defesa Civil realize com urgência uma vistoria com posterior providência na Rua Argentina, 

fundos com o pátio dos Badermann, pois há tempo vem ocorrendo deslizamento de terra 

impossibilitando a entrada nas residências próximas, conforme fotos em anexo. Nº 258/2015 

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

competente providencie o serviço de poda de árvores na Rua Pinheiro Machado, trecho 

compreendido entre as Ruas Bandeirantes e Picada Gravatá. São oito árvores que necessitam de 

poda, pois estão no passeio público, prejudicando os transeuntes. Nº 259/2015 VEREADOR GUIDO 

MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com as Secretarias competentes 

viabilize algumas melhorias de prevenção referente ao período chuvoso e entrada de frentes frias que 

se aproxima nos meses de junho a agosto deste ano, bem como a previsão do retorno do fenômeno 

conhecido como “El niño”. Nesse sentido sugiro que a Administração tome algumas precauções 

como: Revisão e limpeza de bueiros, sarjetas e córregos; limpeza do Arroio Taquara, conhecido 

como “valão”, que cruza a região urbana, centro e bairros de nossa cidade, entre outras. O pedido se 

faz necessário para dar uma maior fluidez das águas, impedindo possíveis enchentes e transtornos 

trazidos pelas mesmas. Ressalto ainda que em outros anos já ocorreram cheias em virtude da 

obstrução destes locais com todo tipo de entulho, lembrando que a água desvia ou derruba o que 

encontra pela frente. Nº 260/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste Reitero a 

Indicação Nº 563, de 08 de setembro de 2014 (em anexo), de autoria deste Vereado no que segue: 

Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de incluir no 

cronograma de calçamento de ruas a Rua Oscar Schimitt, no Distrito de Padilha, pois a mesma tem 

um curto trajeto de aproximadamente 300 metros que dá acesso ao Lar Padilha e por esse motivo é 

um local de grande trafegabilidade, causando muita poeira e transtorno aos moradores. Nº 261/2015 

VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste Reitero a Indicação Nº 564, de 08 de 

setembro de 2014 (em anexo), de autoria deste Vereado no que segue: Solicito que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de incluir no cronograma de 

calçamento de ruas a Rua Aparício Antunes Fernandes, no Distrito de Padilha, trecho de 

aproximadamente 300 metros. Esta melhoria se faz necessária dado ao fato que esta rua é em declive 

e quando chove fica bastante danificada, causando grandes transtornos aos moradores. Nº 262/2015 

VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 

competente o conserto de um buraco na calçada da Rua Anita Garibaldi, nº 323, no Bairro Santa 

Teresinha. Nº 263/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência as podas das 

árvores nas vias publicas de nosso Município. Nº 264/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. 

DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Habitação faça levantamento, cadastramento e coloque o número social em todas as 

moradias das mais de cinquenta famílias que residem na área férrea conhecida como Rua dos 

Trilhos. Tal medida se faz necessária para que se possa buscar junto ao Ministério das 

Cidades projeto de moradia às famílias que vivem de forma desumana nesta localidade. Nº 265/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes providencie a vistoria das fossas sépticas das Escolas de Educação 

Infantil "creches do município”, em especial a do Bairro Santa Maria Tia Bete, pois as mesmas estão 

transbordando. Nº 266/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.amavi.org.br%2Fsistemas%2Fpagina%2Fsetores%2Fassocial%2Farquivos%2Farquivo1.pdf&ei=XhRjVZPeN4y9ggSkqICgAg&usg=AFQjCNFsn5ZpCGV8Qhnp1O6KFXgg2Z3U5g&sig2=8u3aXVBTQXW2NXo-ob9p8A&bvm=bv.93990622,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.amavi.org.br%2Fsistemas%2Fpagina%2Fsetores%2Fassocial%2Farquivos%2Farquivo1.pdf&ei=XhRjVZPeN4y9ggSkqICgAg&usg=AFQjCNFsn5ZpCGV8Qhnp1O6KFXgg2Z3U5g&sig2=8u3aXVBTQXW2NXo-ob9p8A&bvm=bv.93990622,d.eXY
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através da Secretaria de Obras verifique a possibilidade de executar ação na esquina da ERS 115 

com a Rua Cincinato Cardoso, no Bairro Santa Maria, pois a dificuldade para fazer a conversão à 

direita quando os veículos entram no Bairro, causa insegurança e prejuízos aos mesmos. Nº 

267/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Planejamento estude a possibilidade de efetuar convênio junto ao Governo do Estado 

para instalação de um “posto policial” destinado à Brigada Militar no Bairro Santa Maria, ao lado da 

EMEI Tia Bete divisa do muro, onde está situada uma área pública. Nº 268/2015 VEREADORES 

EDUARDO KOHLRAUSCH E GUIDO MARIO P. FILHO: Encaminham Projeto Sugestão para 

que a Administração Municipal implemente formas de refinanciamento das dívidas dos munícipes, 

de débitos já vencidos através anistia de eventuais multas e juros legais. PROJETO SUGESTÃO: 

Institui a Conciliação Judicial Tributária Municipal. Concede anistia de juro e multa nas condições 

que menciona, para a quitação de débitos com a Fazenda Pública Municipal, e dá outras 

providências. Art. 1º Institui a Conciliação Judicial Tributária Municipal, a ser promovida em 

parceria entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Judiciário. § 1ºA primeira conciliação judicial 

tributária municipal ocorrerá no período compreendido entre 13 de julho de 2015 a 20 de julho de 

2015. § 2º Fica autorizada a prorrogação e a fixação de outras datas por Decreto Executivo. Art. 2º 

Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da presente Lei, a título de incentivo à conciliação, 

conceder anistia aos contribuintes em débito com a Fazenda do Município, nas seguintes condições: 

I - 50% (cinquenta por cento) dos juros moratórios, e 100% (cem por cento) da multa moratória, 

para os débitos tributários e não tributários, em caso de pagamento à vista. II - 30% (trinta por cento) 

dos juros moratórios, e 100% (cem por cento) da multa moratória, para os débitos tributários e não 

tributários, em caso de pagamento parcelado. § 1º Fica estipulado, para a hipótese de pagamento 

parcelado, nos termos mencionados no inciso II supra, o valor mínimo da parcela em 50 URM 

(cinquenta Unidades de Referência Municipal). § 2º O parcelamento de que trata o inciso II supra, 

poderá ser pactuado em, no máximo 36 (trinta e seis) parcelas. § 3º Fica vedado o reparcelamento 

para os contribuintes com parcelamento em atraso e os parcelamentos que estiverem em dia, com 10 

(dez) ou menos parcelas para a quitação total. § 4° Fica vedado ainda aderir ao parcelamento os 

contribuintes que tiveram parcelamentos anteriores cancelados por inadimplemento. §5° O 

vencimento da primeira parcela e as subsequentes ocorrerá no último dia útil de cada mês. Art. 3º A 

anistia de juro e multa de que trata a presente Lei se aplica apenas aos débitos e/ou saldos tributários 

e/ou não-tributários, inscritos em dívida ativa e ajuizados, não alcançando os créditos não ajuizados. 

Art. 4° Para aderir a conciliação, o contribuinte deve preencher formulário específico até a data 

regulamentada em Decreto. § 1º O formulário será disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, na 

Diretoria de Gestão Tributária, no Portal do Município e Foro da Comarca. § 2° O formulário 

devidamente preenchido deverá ser entregue no Foro da Comarca de Taquara até o último dia útil do 

mês anterior ao mês da realização da conciliação tributária municipal prevista no art. 1º desta Lei. § 

3° A quantidade de agendamentos será determinada conforme a capacidade de atendimento do foro 

local. Art. 5° A conciliação será realizada pelo Poder Judiciário da Comarca, em audiência 

previamente agendada. Art. 6° Se o crédito tributário ou não-tributário estiver sendo objeto de 

impugnação administrativa ou judicial, o contribuinte/devedor, para que obtenha a anistia do juro e 

da multa instituída pela presente Lei, deverá desistir, expressa e irrevogavelmente, da impugnação 

ou demanda oposta, arcando com os pertinentes custos e/ou encargos processuais. Art. 7° Caso não 

efetivado o pagamento do crédito tributário e/ou não-tributário na forma e no prazo previsto nesta 

Lei, o contribuinte decairá do direito de aderir ao regime de pagamento ou parcelamento e ao gozo 

da anistia ora concedida, continuando exigível o valor remanescente dos tributos e/ou obrigações 

não-tributária, com todos os encargos e acréscimos legais e moratórios incidentes, inclusive a 
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integralidade dos correspondentes juros e multa moratórios. Art. 8° As hipóteses de adesão 

preconizadas na presente Lei não têm efeito retroativo, não se aplicando a situações jurídicas já 

consolidadas pelo pagamento integral e/ou parcial de obrigações tributárias e/ou não-tributárias, 

alcançando exclusivamente o valor remanescente impago, sem que o contribuinte/devedor tenha 

direito a qualquer crédito, compensação, restituição, retenção ou similar, relativamente aos 

pagamentos já efetuados. Art. 9° Ficam mantidos, visando à execução da presente Lei no período 

enunciado no art. 1º supra, no que não colidirem com as disposições contidas na presente Lei, todos 

os dispositivos contidos na Lei Municipal n° 4850, de 16 de setembro de 2011, no que se refere aos 

critérios e requisitos de concessão dos parcelamentos. Art. 10. A Secretaria Municipal da Fazenda é 

o órgão competente para decidir sobre todos os atos relacionados com a aplicação desta Lei. Art. 11. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Anexo I - ESTIMATIVA DO IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI 

COMPLEMENTAR N° 101/2000. O presente projeto de Lei tem como objetivo essencial, com 

amparo no disposto nos artigos 180 e seguintes do Código Tributário Nacional, anistiar em até 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos juros moratórios e integral da multa de mora incidentes em razão 

do atraso ou falta de pagamento, pelos contribuintes, de débitos tributários e não tributários, 

ajuizados e/ou inscritos em dívida ativa. Cabe ressaltar que é função da Administração Pública 

implementar medidas e novas ferramentas para a realização da cobrança de débitos inscritos em 

dívida ativa, nas esferas administrativa e judicial, que possam resultar em considerável acréscimo 

real na receita de dívida ativa nos últimos exercícios (2009 a 2014). Não se vislumbra qualquer 

impacto orçamentário financeiro relativamente à medida proposta, no exercício de 2015, pois corre, 

adequada e tranquilamente, a implantação das metas propostas para este exercício, sem necessidade 

de utilização do montante estimado desta renúncia de receita, para ultimá-las. Dessa forma, conclui-

se que, a anistia ora proposta não compromete as metas estabelecidas para o exercício de 2016, bem 

como a previsão orçamentário financeira para o exercício de 2017, uma vez que integralmente 

compensados pelo incremento na arrecadação da receita de dívida ativa nos últimos anos. 

Finalmente, quanto às metas constantes do plano plurianual, elas não restarão afetadas pela medida, 

presente que garantidas pela arrecadação a maior que a mesma evidentemente proporcionará, além 

dos benefícios decorrentes da redução do montante lançado em Dívida Ativa, e consequente 

diminuição dos custos processuais necessários à respectiva. JUSTIFICATIVA AO PROJETO 

SUGESTÃO: É notória a crise econômica enfrentada por nosso país. Dentre deste macro contexto 

de crise instalado, incumbe aos agentes políticos promoverem meios capazes de implementar formas 

de arrecadação do ente federado ao qual estão ligados, bem como possibilitar aos contribuintes uma 

forma de, adequadamente, realizarem o pagamento de seus débitos fiscais. Este é o objetivo 

essencial desta Lei. É preciso criar um ambiente favorável e acolhedor aos contribuintes em atraso 

com seus deveres tributários, sem anistia-los completamente dos encargos decorrentes dessa 

condição, mas sim oportunizar, com uma considerável diminuição dos encargos incidentes sobre 

determinado tributo, a possibilidade de um parcelamento total do débito, desde que atendidas às 

exigências legais. Consequentemente, nesta oportunidade cria-se ensejo de uma implementação da 

arrecadação municipal, sem que haja nenhum impacto negativo em suas finanças. Após a leitura da 

matéria supracitada, o Presidente informou que recebeu uma documentação da Dra. Ximena, 

Promotora de nossa cidade, referente a um Projeto que tramita nesta Casa, pedindo a todos uma 

atenção especial durante a leitura do mesmo. Ofício Pj4 nº 489/2015, da 4ª Promotoria de Justiça de 

Taquara – Defesa Comunitária e Defesa do Patrimônio Público: Senhor Presidente, pelo presente, 

considerando a apresentação, pelo Executivo Municipal, do Projeto de Lei nº 074/2015, protocolado 

nessa Casa Legislativa em 05 de maio do corrente ano, trazido ao conhecimento do Ministério 
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Público pelo Vereador Adalberto Lemos nesta data (AT.00911.00108/2015), dirijo-me a Vossa 

Excelência para informar que – segundo a Lei Federal nº 6.766/79 – a execução da rede pública de 

esgotamento pluvial é de responsabilidade dos loteadores, não podendo ser assumido tal ônus pela 

Municipalidade, sob pena de dano ao patrimônio público municipal. Havendo notícia de que o 

denominado “Projeto de Pavimentação Comunitária” possa ser utilizado, por exemplo, em relação 

aos parcelamento do solo urbano denominados “Loteamento Tito” e “Loteamento Jaeger”, nesta 

Cidade, informo a essa Casa Legislativa que o Ministério Público vem exigindo a execução das 

redes de esgoto dos respectivos loteadores. Com efeito, tramitam na Comarca de Taquara ações de 

execução de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (anexos) promovidas pelo 

Ministério Público contra Tito Lívio Jaeger (“Loteamento Tito”) e Loteamento Jaeger Ltda., através 

das quais se busca competir o loteador à execução das redes de esgoto. No primeiro feito 

(070/1.06.0002284-1), há sentença transitada em julgado (anexa) e em fase executiva no sentido de 

que incumbe a Tito Lívio Jaeger a colocação das bocas de lobo no “Loteamento Tito” no prazo de 

90 dias a contar do término do calçamento que deverá ser levado a efeito pela Municipalidade. 

Assim, a execução do calçamento pela Prefeitura Municipal de Taquara viabilizará o cumprimento 

da obrigação do loteador de instalação das bocas de lobo. No que concerne ao Loteamento Jaeger 

(070/1.14.0001458-4), a ação executiva promovida pelo Ministério Público pretende exigir o 

cumprimento, pela empresa loteadora, da obrigação de implantação de redes públicas de esgoto 

cloacal e pluvial, bem como de estação de tratamento de esgoto (ETE), conforme previsto em 

licença ambiental emitida para o empreendimento pela FEPAM. Nesse sentir, informo a Vossa 

Excelência tais fatos de modo a subsidiar o trabalho dessa Casa Legislativa, a fim de não permitir 

danos ao patrimônio público municipal pela execução, pela Municipalidade, de obras que são da 

responsabilidade dos loteadores. Certa de suas providências, subscrevo-me atenciosamente, 

permanecendo a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Assina 

Ximena Cardozo Ferreira – Promotora de Justiça. Segue anexo a esta Ata cópia do Ofício acima 

descrito e da Sentença da Comarca de Taquara – 3ª Vara judicial. Processo nº 070/1.06.0002284-1. 

Embargos à Execução. Embargante: Tito Lívio Jaeger. Embargado: Ministério Público. Juíza 

Prolatora: Luciana Barcellos Tegiacchi. Data: 18.08.2010. Depois da leitura do referido documento 

o Presidente manifestou-se dizendo que gostaria que o Projeto de Lei nº 074/2015 (Executivo nº 

043), que cria o PROPACOM, Projeto de Pavimentação Comunitária, dispõe sobre sua execução e 

dá outras providências, fosse retirado da pauta desta Sessão e reencaminhado às Comissões para 

análise juntamente com a documentação da Promotoria. Diante da relevância da matéria o Projeto 

em questão foi ingressado de imediato à Ordem do Dia e manifestaram-se os seguintes Vereadores: 

Nelson Martins, Adalberto Lemos, Sirlei Silveira, Luiz Carlos Balbino, Roberto Timóteo, Guido 

Mario, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Arleu Machado. O Assessor Jurídico desta Casa, 

senhor Luciano Campana contribuiu com alguns esclarecimentos sobre o assunto. Devido à 

importância do tema acima discutido, o Presidente Eduardo Kohlrausch Retirou o Projeto de Lei nº 

074/2015 de pauta reencaminhando o mesmo às Comissões desta Casa CGP e COFF. 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 

original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após o Presidente informou 

que a Moção de Apoio Nº 023/2015, lida anteriormente nesta Sessão será encaminhada a Comissão 

Geral de Pareceres para análise e manifestação por Parecer escrito, conforme determina o artigo 155 

e seus parágrafos e incisos do Regimento Interno desta Casa. 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 248/2015 a 268/2015. Requerimentos: Nº 
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121/2015 a 133/2015. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 044/2015 a 047/2015. Ata: 

Nº 4.065, da Sessão Ordinária do dia 19 de maio de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - 

VEREADOR SOARES: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando será colocada 

em prática a nova roçadeira adquirida há mais ou menos dois meses, sendo que a mesma encontra-se 

parada e a comunidade vem cobrando esta informação. 2º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras viabilize o patrolamento e ensaibramento 

no trecho da Rua Bandeirantes entre as ruas Alcides Levino Bauer e Marechal Floriano, no Bairro 

Petrópolis. 3º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto de um cano de esgoto na última Rua atrás do 

Loteamento Habitar Brasil, pois o mesmo encontra-se a céu aberto prejudicando os moradores. 4º - 

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

Vereador de quem é área onde está situada a Antena Sinalizadora da Aeronáutica, na Rua da 

Empresa em nosso Município. 5º - VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Considerando o Ofício 

nº 4351/DO(DONA)/2015 (em anexo), da INFRAERO reportando-se ao Requerimento nº 095/2015 

(em anexo), de autoria deste Vereador, onde informa que a Antena Sinalizadora da Aeronáutica, na 

Rua da Empresa em nosso Município passou a ser de responsabilidade da CINDACTAII, solicito 

informações quanto a utilidade atualmente da referida área, tendo em vista a falta de limpeza e 

manutenção da mesma prejudicando os moradores do entorno. 6º - VEREADOR NELSON 

MARTINS: Que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador dentro do prazo regimental, 

cópia de documento detalhado que conste quanto o Município de Taquara deve ao Hospital Bom 

Jesus no período desta Administração e da Administração passada. 7º - VEREADOR NELSON 

MARTINS: Por meio deste solicito que a Direção Administrativa do Hospital Bom Jesus encaminhe 

a esta Casa Legislativa documento detalhado que conste quanto o Município de Taquara deve a este 

Hospital no período desta administração e da administração passada, e, ainda se existe dívida por 

parte do Governo Estadual também desta administração e da passada. 8º - VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no recolhimento de 

galhos na esquina da Rua João Bayer com a Anita Garibaldi, no Bairro Petrópolis. 9º - VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicita que a Administração Municipal verifique e faça a inclusão do Bairro 

Ronda no calendário de podas do Município, pois o mesmo não está inserido neste programa. 10º - 

VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações à 

Loja By Iara que há 40 anos vem embelezando e alegrando a vida de muitas famílias taquarenses, 

através de um trabalho feito com muita competência e respeito, onde anualmente realiza um trabalho 

social, beneficiando a APAE de nossa cidade. Parabéns! 11º - VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora Ana Lúcia Cardoso de Lima, 

que veio a falecer no dia 25/05, 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 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.” 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 LUIZ 

CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, os meios de 

comunicação e as pessoas presentes no Plenário. Questionou um funcionário da Companhia 

Riograndense de Saneamento - CORSAN com relação aos consertos nas ruas asfaltadas e foi 

informado que logo que tiver uma carga completa serão efetuadas em um único dia. Comunicou que 
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a cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal João Martins Nunes, no Bairro Medianeira, já 

está bastante avançada. Ficou feliz e satisfeito por ter encontrado os agentes de saúde visitando as 

residências dos moradores dos Bairros Mundo Novo e Medianeira, no qual pode acompanhar a 

afinidade do seu serviço com as pessoas. Agradeceu ao Presidente da Câmara, Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch e aos Vereadores, que aprovaram a sua Moção de Apelo para que os jovens do 

Vale do Paranhana possam servir as forças armadas sem precisar mentir que moram em outras 

cidades. Observou que as forças armadas forjam um caráter forte no ser humano, criando um espírito 

de companheirismo e solidariedade. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os 

colegas Vereadores, a comunidade presente na Sessão, os ouvintes da rádio e pela internet. 

Apresentou votos de pesar aos familiares pelo falecimento dos Senhores Orlando Peters, Remi 

Bickel e Teobaldo Hack. Parabenizou a comunidade da localidade de Ilha Nova, pela realização da 

Festa dos Corais, valorizando a cultura e as tradições do nosso povo e pela reforma da Sociedade Eia 

Alegre. Felicitou a comunidade Evangélica do Distrito de Entrepelado pela Festa da Colheita e que 

ficou honrado com a sua escolha para festeiro do evento do próximo ano. Reconheceu o trabalho 

social da Igreja Avivamento para os Povos, do Bairro Mundo Novo, que comemorou quatro anos de 

fundação. Participou da reunião na Câmara de Vereadores com os funcionários concursados de 

Técnico em Enfermagem para tratar sobre as suas reivindicações salariais. Informou que este pedido 

será comunicado aos demais Vereadores, para oportunizar o seu apoio caso concordem, antes de ser 

encaminhado ao Prefeito Municipal. Entendeu que o depoimento do Secretário Municipal de 

Captação de Recursos Lorival da Rosa não trouxe boas notícias sobre o êxito dos projetos para a 

área do esporte, pois não apresentou nada. Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 

NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores. Concordou com o pronunciamento 

anterior do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira sobre a possibilidade do alistamento militar 

para os residentes do Vale do Paranhana e por isto assinou a sua Moção de Apelo. Citou os quatro 

tipos de aprendizado: o familiar, o escolar, o da própria vida e o militar, que considera um dos 

melhores, pois se aprende muitas coisas que não se consegue em outro lugar. Pediu ao Prefeito que 

proceda a revisão em todas as vias asfaltadas, pois algumas precisam de reparos para melhorar o 

tráfego. Indicou que recebeu um telefonema não identificado sobre uma criança que recebeu um 

remédio errado e se encontra atualmente em coma, mas que pretende encaminhar este caso à 

Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores assim que tiver mais informações. Informou ao 

Vereador Guido Mário Prass Filho que a área onde se encontra a antena utilizada para a aviação no 

Bairro Empresa pertencia anteriormente ao Município, no qual deveria retornar e receber uma praça. 

Detalhou que as verbas do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ou de emendas 

parlamentares são carimbadas e não podem trocar do seu destino determinado, mas já com os 

recursos próprios do Município, quem decide é a Prefeitura, que pode fazer o calçamento de 

qualquer rua. Relatou que conseguiu anteriormente verbas de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

com o Deputado Federal Alceu Moreira que estavam destinadas ou carimbadas especificamente para 

a saúde, que não poderiam ser investidas em outras áreas. VEREADOR RÉGIS BENTO DE 

SOUZA: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário e as pessoas 

que acompanhavam pela Rádio Taquara e pela internet. Agradeceu a visita dos Desbravadores da 

Igreja Adventista na Sessão Ordinária e pelo recebimento do excelente livro "Viva com Esperança". 

Encaminhou pedido para a Prefeitura instalar um posto policial ou abrigo para a Brigada Militar ao 

lado da Escola Municipal de Educação Infantil Tia Bete, devido à insegurança dos moradores do 

Bairro Santa Maria. Pediu também para verificar a situação do trânsito na esquina da ERS 115 com a 

Rua Cincinato Cardoso, pois existe uma dificuldade para fazer a conversão à direita quando os 

veículos entram no Bairro Santa Maria, causando insegurança aos motoristas. Solicitou a vistoria das 
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fossas sépticas das Escolas Municipais de Educação Infantil, em especial a EMEI Tia Bete, do 

Bairro Santa Maria, pois as mesmas estão transbordando. Registrou a sua frustração com a situação 

do esporte no Município, como a falta de academias no interior, projetos esportivos para o combate 

as drogas, a iluminação moderna no Parque do Trabalhador e a prática do volei, rugby, basquete ou 

bocha. Reconheceu a construção das quadras esportivas realizadas com recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na EMEF Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa Rosa; na 

EMEF Lauro Muller, no Bairro Cruzeiro do Sul; na EMEF 17 de Abril, no Bairro Mundo Novo e na 

EMEF da localidade de Olhos D´água. Lembrou o pronunciamento anterior do Presidente, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que existem metas viáveis e executáveis para o esporte, sem 

necessidade de buscar verbas federais em Brasília. Pediu que o Prefeito tenha a atenção e a 

humildade de escutar as pessoas que conhecem e sabem fazer bastante com poucos recursos, pois é 

isto que precisamos para a área esportiva. Verificou que foi devolvido para o Executivo o valor de 

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) do duodécimo do Legislativo, a partir da economia dos 

Vereadores. Comunicou que o Círculo de Pais e Mestres da EMEF Alípio Sperb, do Bairro Santa 

Maria reivindica a construção de uma quadra esportiva, conforme foi prometido há vários anos. 

Recebeu a informação da Presidente do CPM, de que a Diretora da Escola falou que o CPM 

precisava vir aqui na Câmara de Vereadores para conseguir os recursos. Afirmou que agora a culpa 

não é mais da Prefeitura ou dos moradores, mas do Legislativo que não tem o dinheiro. Convocou 

uma reunião com todas as partes envolvidas para esclarecer esta situação de que o empecilho para a 

construção da quadra esportiva estaria na Câmara de Vereadores. Perguntou para onde está indo o 

dinheiro da Câmara de Vereadores, porque também não está na compra do tanque do caminhão dos 

bombeiros, segundo informou o seu comandante. Indicou ao Prefeito que os Vereadores querem 

ajudar, mas que para isto ele também precisa ajudar a nossa comunidade. Agradeceu e desejou uma 

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

Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade. Instalou o seu gabinete móvel para 

atender a comunidade da linha férrea, mais conhecida como Trilhos, onde percebeu que o diâmetro 

da canalização das águas pluviais neste local é insuficiente, causando alagamentos. Encaminhou ao 

Executivo pedido de providências, como a realização do cadastro social pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e o encaminhamento de um projeto habitacional para estes moradores. 

Ficou incomodado com o descaso e o abandono que estas pessoas vivem. Citou também a situação 

do Morro da Cruz, principalmente com relação às crianças, que são o futuro da nossa cidade. Visitou 

uma empresa de piscinas na localidade de Tucanos e outra na localidade de Olhos D´água, mas que 

não conseguem escoar a sua produção em função da precariedade da estrada. Solicitou que a 

Prefeitura tome as providências o mais rápido possível sob pena de perder estas empresas por falta 

da colocação de saibro em uma estrada. Agradeceu ao Presidente, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, pela devolução de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das economias da Câmara de 

Vereadores, que será sugerido ao Prefeito que utilize na ampliação da recepção do Hospital Bom 

Jesus. Comunicou que o líder comunitário conhecido como Pablito está organizando um abaixo 

assinado para que seja instalada uma praça junto a Rua Osvaldo Aranha, no Bairro Empresa, onde 

atualmente já existe um terreno disponível. Agradeceu a todos. VEREADORA SANDRA 

BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assistia a 

Sessão. Informou que um cão foi atropelado e abandonado próximo à Câmara de Vereadores e após 

auxiliar este animal conseguiu o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que 

recebesse atendimento veterinário. Constatou que a causa animal é uma escolha pessoal de vida há 

mais de doze anos, anterior a sua vereança e foi este trabalho voluntário, muitas vezes criticado e 

mal interpretado, que a levou a estar conversando nesta Tribuna da Câmara de Vereadores. Leu na 
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íntegra um texto postado na página da internet da Associação Protetora dos Animais de Taquara - 

APATA, sobre as críticas da ONG Vida Animal de Taquara a esta entidade, que foi publicada no 

portal de notícias G1, na sua editoria do Rio Grande do Sul. Considerou que esta matéria apresentou 

informações equivocadas sobre a APATA, com calúnias e difamações, pois nada daquilo que foi 

apresentado era verdade. Citou as acusações inverídicas de que a APATA recebe dinheiro do 

Município para fazer o seu trabalho e de abandonar os animais na rua após o seu atendimento, 

porque isto é considerado crime. Explicou que a APATA utiliza o conceito de cão comunitário, que 

está muito mais feliz na rua do que confinado em um canil esperando anos por uma adoção. 

Entendeu que somente uma sociedade míope pode acreditar que a solução para o abandono de 

animais passa por recolher todos eles e deixá-los num canil. Destacou que a APATA já atendeu mais 

de cinco mil animais através do trabalho voluntário e com pouquíssima ajuda. Declarou que 

continuará apoiando quem cuida dos animais, mesmo discordando da forma como alguns protetores 

trabalham, pois o seu compromisso é com a causa animal. Convidou a comunidade a participar do 

lançamento do projeto "Todo focinho merece carinho", que acontecerá no dia 1º de junho, às 19 

horas, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o 

público presente e todos aqueles que acompanhavam a Sessão pelos meios de comunicação. 

Registrou que foi chamada pelos moradores até a praça da bica da água do Bairro Empresa porque 

ela havia secado. Conversou com o Prefeito sobre este assunto, que enviou alguns funcionários, que 

colocaram a bica novamente em funcionamento, resolvendo esta falta d´água. Encaminhou o 

documento pedindo o desassoreamento do Arroio Sonda, no Bairro Empresa, que foi assinado por 

todos os Vereadores e vai facilitar para que não entre mais água nas residências dos moradores 

próximos. Citou o pedido do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos para a autorização do 

desassoreamento do Rio dos Sinos pela FEPAM, pois entendeu que vai auxiliar na diminuição das 

enchentes no Loteamento Olaria. Explicou que o problema da violência que atinge a nossa região 

somente trará resultados no futuro se a nossa juventude tiver oportunidade de praticar esportes ou de 

atividades preventivas, como as realizadas pelo Clube Desbravadores Valdenses, do Bairro Mundo 

Novo, que visitaram a Câmara de Vereadores. Desejou a todos uma excelente semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, o público que prestigiava a 

Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação. Participou da 

Audiência Pública sobre a instalação da Universidade Pública Federal dos Vales - UNIVALES, na 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul. Registrou que a Câmara de Vereadores reuniu mais de cinco mil assinaturas da 

comunidade taquarense em apoio a esta iniciativa, que se juntam as mais de cento e vinte mil dos 

demais Municípios dos vales do Paranhana, Sinos e Caí. Informou que este abaixo assinado será 

utilizado para sensibilizar a Presidente da República da necessidade do ensino público superior aos 

mais necessitados da nossa região, valorizando a educação para ter uma esperança no futuro. Citou 

que no Japão o único cidadão que não precisa reverenciar o Imperador é o professor devido ao valor 

deste profissional na sociedade. Entendeu que enquanto Governo não valorizar o professor, a nossa 

educação estará aquém da nossa realidade. Comunicou com tristeza o falecimento do funcionário 

público municipal Orlando Peters e também do Senhor Alcione Mergener , que sofreu um trágico 

acidente de trânsito. Pediu que os motoristas tivessem mais consciência das suas atitudes no trânsito 

para valorizar e preservar a vida humana. Convidou os colegas da Comissão de Segurança da 

Câmara de Vereadores para a reunião sobre o aumento do efetivo da Brigada Militar na nossa 

cidade, que acontecerá no dia 27 de maio, às 14 horas. Elogiou a funcionária pública Márcia Boff 

pela sua dedicação na instalação da Escola Municipal de Educação Infantil no Distrito de Padilha, 
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que deverá acontecer nos próximos dias. Agradeceu a Deus e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores. 

Parabenizou a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer pelo seu aniversário. Enviou votos de 

congratulações à Igreja Assembleia de Deus, pelo 19º Encontro do Ciclo de Orações Água Viva, do 

Bairro Mundo Novo, ao padre José Roberto da Igreja Católica da Paróquia Senhor Bom Jesus e a 

todos os festeiros da Festa do Divino Espírito Santo. Solicitou a Secretaria Municipal de Obras e à 

Defesa Civil uma vistoria com urgência com relação ao desmoronamento de um barranco atrás da 

antiga empresa Badermann, pois pode causar prejuízos nas residências. Pediu ao Prefeito a 

continuidade do asfaltamento da Rua Osvaldo Aranha, completando a ligação com a Rua Palmeira 

das Missões, no acesso a rodovia ERS 239. Cobrou do Prefeito que agilize o asfaltamento de 

aproximadamente 900 metros das ruas Peru, Andreas Haiml, Bolívia, Cantuário de Brito e Almiro 

Nunes, onde circulam os ônibus do transporte público, que é de grande importância para o Bairro 

Empresa. Explicou ao Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos que a praça solicitada pelos 

moradores do Bairro Empresa, na Rua Osvaldo Aranha, provavelmente corresponde ao projeto de 

sua autoria, que foi protocolado em Brasília. Criticou o calendário de podas divulgado pela 

Prefeitura, pois deveria ter sido programado com mais antecedência, pois agora os entulhos já estão 

colocados nas ruas. Exemplificou com a situação do Bairro Empresa, cuja coleta acontecerá somente 

nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Convidou a comunidade a participar da inauguração do Templo da 

Igreja Assembleia de Deus, no Distrito de Fazenda Fialho, que acontecerá no dia 31 de maio, às 14 

horas e 30 minutos. Desejou um grande abraço a todos e que Deus iluminasse o coração de cada um. 

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. Divulgou que o Prefeito Tito Lívio 

Jaeger Filho e o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Paulo Möller se reuniram com os 

representantes da Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, para analisar as melhorias viárias no trecho 

da Avenida Sebastião Amoretti entre os dois entroncamentos da ERS 239 com a ERS 020, pois 

atualmente está um caos. Comunicou que as obras para a construção da 3ª pista naquele local por 

parte da empresa EGR devem iniciar em meados de julho. Participou da reinauguração da ampliação 

da pecuária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, que aconteceu no último dia 21 de 

maio, que possibilitou o aumento da variedade de produtos. Parabenizou toda a diretoria do 

sindicato, na pessoa do seu Presidente João Carlos de Brito e aos agricultores que prestigiaram este 

evento. Entendeu que o recolhimento dos entulhos das podas funciona desordenadamente, tanto por 

parte dos moradores quanto da Prefeitura, mas que a organização de um calendário de coletas vai 

contribuir para reduzir o descarte irregular nas nossas ruas, que é ilegal. Concordou com o 

pronunciamento anterior do Vereador Valdecir Vargas de Almeida que este calendário de podas foi 

feito de forma apressada, pois três dias por bairro para recolher os entulhos é muito pouco tempo. 

Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 

LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente no Plenário. Concordou com a 

iniciativa da Prefeitura de efetivar um calendário de podas por bairro, mas concordou com o 

pronunciamento anterior do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, de que não é possível esperar até 

agosto para recolher estes galhos do Bairro Empresa, pois elas já se encontram nas ruas e podem 

causar entupimentos dos bueiros, provocando alagamentos. Analisou que é necessário neste 

momento recolher estes entulhos que já se encontram nas vias públicas, independente do dia 

agendado pelo calendário. Destacou o depoimento anterior do Secretário Municipal de Captação de 

Recursos Lorival da Rosa sobre a falta de praças e espaços de lazer no Município, mas de concreto 

ele não apresentou nada, somente o cadastramento de projetos. Afirmou que se o Secretário não 

conseguiu nada até agora, será praticamente impossível no futuro receber verbas para novas obras, 
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pois ouviu uma entrevista do Ministro de que não existem recursos federais para disponibilizar aos 

Estados e Municípios. Indicou também a falta de manutenção destes locais, com o relatado pela 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira na Praça da Bica, no Bairro Empresa. Avaliou que 

o problema do uso das drogas está relacionado com a falta de estrutura onde as crianças convivem e 

brincam, ficando a mercê dos traficantes nas ruas. Visitou uma casa do Projeto Habitar Brasil que foi 

interditada pelos bombeiros e pela Defesa Civil por não ter um banheiro em condições de uso, 

apesar da sua interferência e do Diretor Dircinei Antonello para que estas pessoas  pudessem 

continuar residindo no local. Verificou através de um funcionário da Prefeitura que esteve presente 

na residência, que esta reforma poderia ser realizada em duas semanas e mesmo com o recebimento 

do aluguel social, dificilmente esta família conseguirá alugar uma casa por um contrato inferior a um 

ano. Criticou pessoalmente a postura do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Anildo 

Ribeiro Araújo, que deveria agir não como um ser humano que ele é, mas como Secretário, que 

neste momento está falhando. Relatou a Prestação de Contas da área da saúde na Câmara de 

Vereadores, que informou que a Defesa Civil possui recursos disponíveis para construir um banheiro 

e auxiliar esta família que possui um filho deficiente que precisa usar fraldas. Discordou da posição 

do Secretário de buscar auxílio na comunidade quando a Prefeitura dispõe destes recursos 

financeiros. Parabenizou o aniversário da Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. Agradeceu aos 

amigos que o felicitaram pelas bodas de prata do seu casamento. Desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou o Presidente da Câmara e os colegas 

Vereadores. Informou que os Vereadores não esqueceram da situação da ponte do Rio dos Sinos na 

ERS 020, apesar de algumas pessoas da comunidade pensarem o contrário. Receberam a promessa 

por escrito que garantia que no final do ano passado o problema da ponte estaria resolvido, mas não 

foi cumprido. Criticou a Polícia Rodoviária Estadual que está fazendo vistorias nos veículos 

próximos da sinaleira desta ponte, para somente continuar multando os usuários com fins 

arrecadatórios ao invés de ficar vigiando à noite quando a segurança é menor. Explicou que o 

principal motivo dos acidentes nas estradas é o uso do celular e o consumo de álcool ao volante e 

não por causa do excesso de velocidade, porque não existem mais motoristas que trafeguem a 80 

km/hora nas estradas. Afirmou que os Vereadores tem a responsabilidade de cobrar a solução para a 

ponte do Rio dos Sinos na ERS 020, pois está prejudicando o comércio de Taquara, já que as 

pessoas estão com medo de atravessar a ponte, principalmente à noite. Agradeceu e desejou a todos 

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

colegas Vereadores, o público presente na Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais meios 

de comunicação. Informou que os noticiários não são bons em relação à alta precipitação de chuva e 

do fenômeno do El Niño na região sul do Brasil. Requereu ao Executivo a realização de uma 

limpeza dos bueiros, córregos, valos e arroios da cidade, para facilitar o fluxo das águas e minimizar 

o efeito das enchentes, que trazem prejuízos e pavor para as famílias atingidas pelas águas. Pediu a 

limpeza na sarjeta da estrada do Beco Nelson Campos, na localidade de Pega Fogo Baixo, próximo 

da propriedade da Senhora Estela Campos, pois está obstruída e corre no leito da rua, prejudicando 

os pedestres, principalmente os estudantes e também no valão próximo à escola, que está 

prejudicando a passagem dos veículos. Solicitou que o Executivo Municipal através da Secretaria 

competente providenciasse a revisão da iluminação pública na localidade de Pega Fogo Alto e no 

final da estrada da localidade de Tucanos, em frente à propriedade do senhor Luiz Carlos dos Reis e 

também o patrolamento e ensaibramento da estrada da travessa da Sociedade do Distrito de Santa 

Cruz da Concórdia. Pediu ao Prefeito, juntamente com o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que 

envie um projeto de lei para a Recuperação Fiscal - REFIS, para que os contribuintes possam pagar 

os seus débitos com a Prefeitura. Enviou votos de pesar aos familiares do Senhor Teobaldo Herbert 
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Hack, uma liderança comunitária da localidade do Morro do Meio, que muito contribuiu para o 

desenvolvimento do Município de Taquara. Requereu à Prefeitura que informe de quem é a área 

onde está situada a Antena Sinalizadora da Infraero, na Rua da Empresa, para verificar se é ou não 

do Município, para beneficiar os moradores do Bairro Empresa. Divulgou que até o dia 05 de junho 

a Prefeitura vai fazer uma força tarefa para recolher os entulhos das podas nas ruas e após vai seguir 

o calendário de coleta por bairro. Desejou um abraço a todos na companhia de Deus. VEREADOR 

LAURI FILLMANN: Cumprimentou os colegas Vereadores e todas as pessoas que acompanhavam 

os trabalhos da Câmara. Parabenizou o aniversário da Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. 

Registrou com muita satisfação o aniversário de 57 anos de casamento dos seus pais, que ocorreu no 

último dia 24 de maio. Lastimou o falecimento de integrantes das famílias Mergener, Bickel e 

Peters, que eram moradores dos Distritos de Padilha e Rio da Ilha. Felicitou os associados da 

Sociedade Eia Alegre, da localidade de Ilha Nova, pela reconstrução do prédio desta entidade e pela 

organização da Festa de Corais e também a comunidade da Paróquia Senhor Bom Jesus, pela sua 

tradicional festa no último domingo. Concordou com o pronunciamento anterior da Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira com relação ao aumento da violência, seja no trânsito, no meio 

doméstico ou social, sem ver a força da segurança pública, pela sua falta de estrutura, efetivo 

policial e pela lotação do sistema penitenciário. Elogiou o trabalho realizado com os jovens pelo 

Clube Desbravadores Valdenses, da Igreja Adventista do Bairro Mundo Novo, na pessoa do Senhor 

Efrain Mello. Lamentou a reportagem veiculada no Jornal Nacional sobre a poluição do Rio dos 

Sinos, o 4º mais poluído do país, que é vergonhoso e assustador, que poderia ser evitado, pois são 

causados por nós seres humanos. Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Declinou o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, 

às 21h55min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, Convocando a próxima para o dia 02 de junho 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, 26 de maio de 

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

 


