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ATA Nº 4.054 

Aos 07 dias do mês de abril do ano de 2015, às 18h16min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 10ª 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 Enilton Vasconcelos Bitencourt, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de 

nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. A seguir o Presidente convidou as 

senhoritas Cássia Santos e Ingrid Freitas, eleitas Rainha e 1ª Princesa da XXXI EXPOCAMPO de 

Taquara, para fazer uso da Tribuna Popular, para divulgação deste evento alusivo ao aniversário do 

nosso Município (129 anos), que ocorrerá neste final de semana, dias 09 a 12 de abril. A senhorita 

Luciane Barros, 2ª Princesa não pôde comparecer por motivos de saúde pessoal. Depois disso o 

Presidente a pedido do Vereador Lauri Fillmann colocou em deliberação do Plenário a inversão da 

pauta desta Sessão e a mesma foi acatada por unanimidade dos Vereadores. Prosseguindo com os 

trabalhos o Presidente abriu espaço para os pedidos de Requerimentos Verbais e após solicitou que a 

Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente 

momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: 

OFÍCIO Nº 154/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.665 e 5.666, sancionadas em 26 de março de 

2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI N° 052, de 07 de abril de 

2015 de autoria da VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCAEFFER: Institui a “Semana Municipal 

de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais” no Município de Taquara/RS e inclui no 

Calendário Oficial de Eventos. PROJETO DE LEI Nº 053, de 07 de abril de 2015 de autoria da 

MESA DIRETORA: Institui o ESPAÇO INTERNET COMUNITÁRIA, a fim de disponibilizar o 

acesso à informação, a elaboração de trabalhos escolares, demais pesquisas e dá outras providências. 

INCLUSÃO DE PAUTA: PROJETO DE LEI Nº 054, de 06 de abril de 2015 (Executivo Nº 033) 

Autoriza o Poder Executivo alterar a incidência dos feriados Municipais. REQUERIMENTOS: Nº 

068/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste 

solicitar ao Engenheiro Especialista na área de Infraestrutura da METROPLAN, senhor Pedro Bisch 

Neto, que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de convênios firmado entre o Município de 

Taquara/RS e esta Fundação, bem como informe o itinerário do metropolitano em nossa cidade. 

Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de respeito e consideração. Nº 069/2015 

VEREADOR SIRLEI SILVEIRA: Conforme Indicação feita em 10 de março de 2015, encaminhei 

documento via plenário, onde pontuo a discussão sobre a má utilização das vias taquarenses pelos 

veículos transportadores de valores (carros-fortes) e a insegurança que os moradores experimentam 

diariamente, ao se depararem com essa situação. Solicito a intermediação desse Legislativo para 

agendamento de uma reunião para a próxima semana, se possível dia 15/04, às 15h, onde deverão 

ser convidados representantes do Governo Municipal, Brigada Militar, Agências Bancárias, 

Empresas de Segurança do Município (principalmente o dono da Mattos Monitoramento, Senhor 
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Paulo Mattos) por ser o maior incentivador para que se institua uma política de regulação nessa área. 

Motivada pela fala do Vereador Roberto Timóteo, um adepto a essa ideia, resolvi dar um novo 

impulso a essa discussão, já iniciada por esta Vereadora, devidamente documentada e remetida ao 

executivo. Envio anexo o Projeto Sugestão, para ser analisado pelo Jurídico da casa. Nº 070/2015 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito a Promotoria Pública de Taquara, 

que informe esta Casa Legislativa que situação se encontra o acordo feito entre a Loteadora 

e Prefeitura Municipal de Taquara com relação à construção do Dique da Olaria, no Bairro Empresa. 

Tal pedido se faz necessário por estar se aproximando novamente os períodos de chuvas, e não se vê 

movimentação da Empresa Loteadora nem da Prefeitura, sendo que a comunidade não sabe como 

ficaram os acordos feitos neste Ministério Público para construção do Dique. Diante do exposto se 

faz necessária estas informações para que esta Casa tome providências cabíveis. Nº 071/2015 

VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E MOISÉS RANGEL: Através deste enviamos Votos 

de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Primitiva do Bairro Empresa de 

Taquara/RS, pela passagem dos 25 anos de fundação (Bodas de Prata) em nossa cidade ocorrida 

neste final de semana, com o Tema: “Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a 

vossa obra tem uma recompensa.” 2º Crônicas, C.15 – V.7. Parabenizo a todos em nome do Pastor 

Presidente Edivaldo Tormes Ramos e sua esposa Evanir Lima Ramos, desejando que Deus continue 

abençoando a continuidade desta obra.  Nº 072/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 

Através deste encaminho Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 

Taquara, pelo XV Aniversário da Tenda A Porta da Salvação, ocorrido nos dias 03, 04 e 05 de abril 

do corrente ano. Parabenizo a todos em nome do Pastor Eloir da Rosa e do Evangelista Ezequias 

Kaiper, desejando que Deus continue abençoando para o crescimento desta obra. 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 022/2015 VEREADOR NELSON 

MARTINS: De acordo com o Artigo 53, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Taquara, 

abaixo descrito,  Requeiro  ao Executivo Municipal as seguintes informações sobre o  Prédio situado 

na Rua Tristão Monteiro, antiga sede dos Correios, que a Administração Municipal locou, para 

sediar seus órgãos, que segue: Nome do proprietário deste imóvel e tempo de validade do contrato; 

Cópia dos empenhos de pagamento dos aluguéis pagos até o presente momento; Quem realizou as 

reformas do prédio, proprietário ou a Administração Municipal? Caso tenha sido a Administração, 

quanto à mesma gastou com as reformas no prédio? O imóvel foi locado através de Imobiliária? 

Caso afirmativo o nome desta Imobiliária? Os pagamentos mensais do aluguel estão sendo 

realizados através de imobiliária? Caso afirmativo, qual é a imobiliária e quanto é pago mensalmente 

de aluguel? INDICAÇÕES: Nº 171/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a viabilidade de realizar projeto de 

calçamento na Rua Carlos Chagas, no Bairro Santa Teresinha para melhorar a trafegabilidade deste 

local. Nº 172/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente providencie o serviço de roçada na estrada dos “Cássel”, 

na localidade de Fazenda Fialho que vai até a divisa com Novo Hamburgo. O pedido se justifica, 

tendo em vista que o mato está muito alto prejudicando a visibilidade dos motoristas, principalmente 

nas curvas. Nº 173/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o conserto 

do parapeito da Ponte na Rua Carlos Nunes, atrás da EMEF Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa 

Rosa. O pedido se faz necessário por se tratar de passagem das crianças para ir e vir da Escola. Nº 

174/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria de Obras providencie com o máximo de urgência o conserto de 

bocas de lobo e limpeza de canos em diversas esquinas do Loteamento Olaria, no Bairro Empresa, 
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bem como proceda na abertura de  bueiros que foram fechados pela própria 

Prefeitura impossibilitando a passagem da água da chuva. Nº 175/2015 VEREADOR ROBERTO 

TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através do setor de iluminação 

pública providencie com urgência o conserto de várias lâmpadas em frente ao prédio dos 

Badermann, próximo a parada de ônibus no Bairro Empresa. Nº 176/2015 VEREADOR ROBERTO 

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

providencie com urgência, redutores de velocidade ao longo do Loteamento Olaria, pois o aumento 

do tráfego de veículos e a falta de calçadas colocam em risco a todo o momento a segurança dos 

pedestres. Nº 177/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente providencie com urgência um 

“Programa de Orientação de Descarte de Lixo Adequado”, visando à paralisação imediata do rejeite 

de lixo e de podas de árvores nas imediações do Loteamento Olaria, no Bairro Empresa. Nº 

178/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com o 

setor de iluminação pública faça a colocação de uma lâmpada próxima à residência do senhor Adeli 

Hengellmam, na localidade de Arroio Grande, primeira entrada a esquerda antes da Igreja. 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 057/2015 da SMECE – Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em resposta a Indicação nº 003/2015, do Vereador 

Roberto Timóteo. Ofício nº 033-A4.5/A4/GabCmtEx – Ministério da Defesa Exército Brasileiro, em 

atenção a Moção de Apelo nº 001/2015, do Vereador Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L. nº 

041/2015. E-mail da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Taquara, convidando para o 

3º Passeio Ciclístico em comemoração aos 129 anos de Taquara, que ocorrerá do dia 17/04, às 15h, 

com saída da Praça Marechal Deodoro. Comunicado do Ministério da Educação, de acordo com a 

legislação vigente, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 

de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria, 

diante da inversão de pauta nesse momento o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a 

leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 

posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 044/2015 DE 

AUTORIA DO VEREADOR TELMO VIEIRA: Autoriza o Executivo a instituir o programa 

“adote uma calçada”. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Roberto Timóteo 

apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e os demais membros da Comissão, 

Vereadores Adalberto Lemos e Sirlei Silveira manifestaram voto contrário ao Parecer. Posto o 

Projeto em discussão manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Telmo Vieira, Nelson Martins, 

Sirlei Silveira, Guido Mario, Sandra Schaeffer, Adalberto Lemos, Valdecir de Almeida, Roberto 

Timóteo e Régis de Souza. A seguir o Projeto foi à votação sendo APROVADO com 13 (treze) 

votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 

045/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui a “Semana 

Municipal de Prevenção e Controle do Colesterol no Município de Taquara/RS”. Na Comissão Geral 

de Pareceres o Relator Vereador Roberto Timóteo apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 

forma original, acompanhado de voto favorável ao Parecer da Vereadora Sirlei Silveira e voto 

contrário do Vereador Adalberto Lemos. Posto o Projeto em discussão manifestaram-se sobre a 

matéria os Vereadores: Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Nelson Martins e Guido Mario. A seguir 

o Projeto foi à votação sendo APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 046/2015 DE 

AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui no Município de 

Taquara/RS o Dia Municipal pelo fim da crueldade animal. A Comissão Geral de Pareceres 

apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 

unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Sandra Schaeffer, Telmo Vieira, 
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Nelson Martins, Guido Mario e Arleu Machado. PROJETO DE LEI Nº 049/2015 DE AUTORIA 

DA VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários disponibilizarem cédulas de dinheiro da forma como 

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

original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os 

Vereadores Sirlei Silveira, Nelson Martins, Luiz Carlos Balbino, Guido Mario e Telmo Vieira. 

INCLUSÃO DE PAUTA: PROJETO DE LEI Nº 051/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH Proíbe o Executivo e o Legislativo Municipais de 

celebrar ou prorrogar contrato com pessoa jurídica, bem como com consórcio de pessoas jurídicas, 

que tenha efetuado doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou 

campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, por 4 (quatro) anos, contados da data de doação. A 

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

mesmo foi APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Vereadores 

Arleu Machado de Oliveira, Guido Mario e Luiz Carlos Balbino. A seguir o Presidente colocou em 

deliberação do Plenário as seguintes Moções: Moção de Apelo Nº 018/2015, de autoria do 

Vereador Eduardo Kohlrausch, que trata da condição financeira do contrato com o Estado e o 

Hospital Bom Jesus de nossa cidade, administrado pelo Grupo Hospitalar Mãe de Deus. Sobre a 

matéria manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins, Régis de Souza, Roberto Timóteo e Guido 

Mario. A referida Moção recebeu Parecer favorável da CGP e foi aprovada por unanimidade. Moção 

de Repúdio Nº 019/2015, de autoria do Telmo Vieira, que trata do reajuste das diárias dos 

Deputados Estaduais em 26,3%. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Telmo Vieira, 

Arleu Machado, Nelson Martins, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino e Adalberto Lemos. A referida 

Moção recebeu Parecer favorável da CGP e foi aprovada com 10 (dez) votos favoráveis dos 

Vereadores: Adalberto Soares, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Régis de Souza, 

Roberto Timóteo, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira, Telmo Vieira e Valdecir de Almeida. E, 04 

(quatro) votos contrários dos Vereadores: Arleu Machado, Guido Mario Prass Filho, Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira e Nelson José Martins. Moção de Apelo Nº 020/2015, de autoria dos 

Vereadores Eduardo Kohlrausch e Valdecir de Almeida, para que seja mantida a vaga de 

MAJOR junto ao Comando do 32º Batalhão da Brigada Militar de Taquara/RS. Sobre a matéria 

manifestaram-se os Vereadores Valdecir de Almeida, Nelson Martins e Telmo Vieira. A referida 

Moção recebeu Parecer favorável da CGP e foi aprovada por unanimidade. Em seguida com a 

concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e 

a mesma foi APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 171/2015 a 178/2015. Requerimentos: 

Nº 068/2015 a 072/2015. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 022/2015. Atas: Nº 4.052, 

da Sessão Ordinária do dia 31 de março de 2015, Nº 4.053, da Sessão Extraordinária Autoconvocada 

de 31 de março de 2015 e Ata da Sessão Solene de Homenagem aos 25 anos da Igreja Assembleia 

de Deus Primitiva, de 02 de abril de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal tome providências urgentes com relação ao 

conserto da tela que cerca o Posto de Saúde do Bairro Empresa, bem como a colocação de placas 

que indique: “entrada proibida após o horário de expediente”. Ressalto que já foram feitas várias 

solicitações para a solução destes problemas, mas até o momento nada foi resolvido. 2º - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal proceda com urgência 

em roçadas nas localidades de Pega Fogo e Morro da Pedra, pois a comunidade enfrenta dificuldade 

devido ao mato muito alto. 3º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo 

Municipal, através do Secretário do Meio Ambiente informe a este Vereador dentro do prazo 

regimental se existe algum número de telefone disponível aos finais de semana para denúncias de 
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maus tratos a animais, pois a Secretaria competente encerra seu expediente no final da tarde das 

sextas feiras, reiniciando na segunda feira, ficando a população nesse período sem ter a quem 

recorrer. Ressalto que este pedido foi feito no dia 10 de março do corrente ano e até a presente data 

não foi respondido. 4º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita Pedido de Informação, ao 

Executivo Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho para que encaminhem a esta Casa Legislativa o 

valor montante da dívida que o Município de Taquara tem com o Hospital Bom Jesus até o presente 

momento. 5º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita Pedido de Informação, ao Governador 

do  Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori, para que encaminhe a esta Casa 

Legislativa o valor montante da dívida que o Município de Taquara tem com o Hospital Bom Jesus 

até o presente momento. 6º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria competente realize uma diligência até a Escola Municipal Theóphilo Sauer 

para analisar rachaduras que estão aparecendo no muro, pois fui procurado por pais e mães que estão 

preocupados com relação a este problema que pode prover algum risco aos alunos e ao passeio 

público do local. 7º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Encaminho ao Executivo Municipal uma 

manifestação com relação à mudança do sentido da Rua Tristão Monteiro e Júlio de Castilhos, para 

ser lida de maneira formal na matéria constante da Audiência Pública que ocorrerá na próxima 

quarta feira, dia 08/04, às 19h, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cesar. Segue a manifestação: 

Mudança de Sentido da Rua Tristão Monteiro e Rua Júlio de Castilhos: Primeiramente, destaco que 

já desde o início de nosso mandato de vereador, sustentei que a Rua Tristão Monteiro deveria 

naquele momento ser MÃO ÚNICA, sentido único dos veículos. Mas ao longo deste tempo que 

transcorremos o mandato, conversamos, pesquisamos, acompanhamos visualizamos situações 

adversas que NÃO É O MOMENTO, pois precisamos fazer o tema de casa, e para isto identificamos 

e sugerimos que é preciso ser feito; - Realizar concurso público e ou convocar os Agentes de 

Trânsito Concursado; - Produzir um plano de mobilidade urbana local, adequado as demandas, 

minimizado nas tradições, e audacioso para o futuro, ao que nos interessa investir planejando daqui 

20, 30, 40, 50 anos. - Sinalizar adequadamente, pontos de carga e descarga, de veículos pesados, 

como refrigerados, químicos, secos, estipulando horários pré-definidos que não sejam os de grande 

pico, dando assim maior segurança e fluidez na trafegabilidade. - Excluir um tempo do semáforo da 

esquina da Rua Tristão Monteiro para acesso a Rua Ernesto Alves, as conversões para esquerda e 

para direita, isso dará maior fluidez no trânsito. - Investir e uma nova pavimentação na Rua Tristão 

Monteiro, pois ali passam no mínimo entre 150 e duzentas linhas de veículos do Transporte Coletivo 

de Passageiros, diárias, pois se transferida este trafego para outras ruas certamente teremos muito 

mais prejuízos do que já temos, por exemplo, na Rua Marechal Floriano sito, (Sinaleira Mega Petro, 

Sinaleira Banrisul, Antiga Rodoviária Velha, alagamentos constantes desde a Rua Henrique 

Bauerman até a elétrica Boeira, inclusive a sinaleira ERS 115) e na Rua Pinheiro Machado sito, 

(desnível no calçamento, alagamentos, sinaleira das igrejas, saída de alunos da escola Dorothea, 

rebaixamento da rua esquina com 17 de junho e sinaleira do posto Ipiranga). Com relação a inversão 

de sentido do trafego dos veículos na rua Júlio de Castilhos, inicialmente a mudança da forma do 

estacionamento, de oblíquo para regular, seria de grande relevância. Pois vejamos; - Caso qualquer 

cidadão que entre da ERS 115, pela Rua Pinheiro Machado, sentido centro, mesmo que não sendo 

morador da cidade não poderá ingressar na Rua Júlio de Castilhos, sentido centro somente sentido 

câmara de vereadores; - Na Primeira adversidade climática, que chover além da conta, teremos o 

bloqueio da Rua Júlio de Castilho, inclusive Tristão monteiro, pois sempre alaga do Rissul até o 

Shopping; - As sinaleira deverão todas que serem invertidas e as placas reposicionadas; - E não 

podemos de forma alguma usar a máxima “ de não ser certo” voltamos como estava, não devemos 

tomar ações pontuais e responsáveis, de forma que contemporize e minimize os anseios da 



               Ata nº 4.054, de 07 de abril de 2015.                                                                                                                     Página 6 de 12 

 

população usuária das vias públicas. Enfim, por estes e muitos outros detalhes que me manifesto 

contrário à sugestão apresentada pela Prefeitura para Mudança de Sentido da Rua Tristão Monteiro e 

Rua Júlio de Castilhos. Assim destaco, que promessas não faltam, mas ainda não há a formulação de 

uma política que de fato garanta melhor qualidade de vida ás pessoas em cidade cujo uso do espaço 

urbano deve se tornar mais democrático. Certo de estar contribuindo e tronando pública nossa 

posição, ficamos a disposição para colaborar. 8º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de verificar e consertar as 

luminárias no Município de Taquara, que permanecem acesas durante o dia, pois sabemos do 

aumento abusivo da conta de energia elétrica e isto gera um gasto muito grande que pode onerar o 

nosso Município. 9º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Trânsito estude a possibilidade de realizar melhorias na esquina da Rua 

Marechal Floriano com a Rua Federação, tais como pintura em cor de laranja nas faixas de 

segurança, para dar maior destaque, mudança nas placas de sinalização entre outros. O pedido se faz 

urgente, pois neste local têm ocorrido vários acidentes, inclusive com morte. Após a votação o 

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

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

mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. Antes disso o Vereador Lauri 

Fillmann pediu ao Presidente permissão para se retirar do Plenário, devido a compromisso assumido, 

solicitando se possível que ficasse registrado nesta Ata que é favorável ao Projeto de Lei Nº 

054/2015, que altera a incidência dos feriados Municipais, o qual será apreciado nesta noite em 

Sessão Extraordinária Autoconvocada, logo após. Nesse sentido o Presidente autorizou a saída de 

Plenário do Vereador Lauri, bem como permitiu o referido registro em Ata. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, ao público que 

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

Apresentou um requerimento verbal para que o Executivo estude a possibilidade de consertar as 

luminárias da iluminação pública que permanecem acessas durante o dia, em função do aumento da 

energia elétrica e da economia para o Município. Agradeceu os colegas Vereadores que aprovaram o 

Projeto de Lei de sua autoria, de adotar uma calçada, possibilitando a melhoria dos passeios 

públicos. Avaliou que esta medida vai instigar o Executivo a fiscalizar e multar o cidadão que não 

realizar a manutenção de sua calçada. Participou da reunião da Comissão de Saúde da Câmara de 

Vereadores, na qual faz parte, juntamente com a Diretora do Hospital Bom Jesus e do Diretor da 

Secretaria Municipal de Saúde. Constatou que o hospital estava caminhando para uma situação 

muito ruim, mas a partir destas reuniões com a Comissão de Saúde foram identificados os problemas 

e encaminhado propostas para a sua solução. Parabenizou o relevante trabalho comunitário da 

Embaixada Feminina em benefício do Hospital Bom Jesus e buscando parcerias da comunidade 

taquarense para ter um hospital de qualidade. Confirmou o agendamento de uma reunião com a 

Promotora de Justiça, para tratar das questões relativas ao desassoreamento do Rio da Ilha, para 

tentar tirar do papel este projeto até o final deste ano. Ressaltou que a instalação de uma creche no 

Distrito de Padilha passa por uma parceira com a comunidade, conforme identificou o Prefeito 

Municipal. Desejou a todos uma boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente na Sessão, em especial ao Senhor 

Deusimar, que muito lhe ensinou sobre a sua profissão. Agradeceu a todos os Vereadores que 

aprovaram por unanimidade a Sessão Solene em Homenagem aos 25 anos da Igreja Assembleia de 

Deus Primitiva, em especial aos Vereadores Moisés Cândido Rangel, Régis Bento de Souza e Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira, que participaram desta Sessão e puderam constatar o trabalho 

realizado por esta Igreja. Enviou votos de congratulações a Igreja Assembleia de Deus pelo 15º 
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Aniversário da Tenda Porta da Salvação, na pessoa do Pastor Eloir e do Evangelista Isequias Carpes. 

Desejou que Deus continue abençoando o crescimento desta obra. Apresentou uma Moção de Apelo 

para a permanência da vaga de Major no comando do 12º Batalhão da Brigada Militar no Município 

de Taquara, porque o Major Renner vem fazendo um grande trabalho e também pela importância 

desta unidade militar para aumentar o efetivo de brigadianos na cidade. Analisou que a Brigada 

Militar mesmo com poucos soldados faz um grande trabalho, que somente não é melhor, porque eles 

prendem hoje e amanhã a Justiça solta, conforme noticiado pela imprensa. Parabenizou a 

comunidade pelo aniversário de Taquara e convidou para participar da EXPOCAMPO e ver o que 

tem de bom em nosso Município. Desejou a todos uma boa semana e que Deus iluminasse o coração 

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

Vereadores, a comunidade presente na Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Participou da 

apresentação para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, no Instituto Adventista Cruzeiro do 

Sul - IACS e parabenizou os organizadores deste lindo evento. Também parabenizou a Igreja 

Católica e a Igreja Evangélica pelas celebrações de Páscoa, que contou com uma caminhada 

ecumênica. Saudou a ordenação sacerdotal do Diácono Paulo César da Rosa, que acontecerá no dia 

10 de abril, no Ginásio do Colégio Santa Teresinha, um fato que fazia 35 anos que não acontecia na 

comunidade de Taquara.  Desejou sucesso ao novo Padre nesta nova caminhada. Convidou a 

população para participar da Audiência Pública sobre a alteração do trânsito nas ruas Tristão 

Monteiro e Julio de Castilhos, que acontecerá no dia 08 de abril, às 19 horas, no Centro Educacional 

Índio Brasileiro Cesar. Informou que a população está pedindo detalhes sobre estas mudanças, mas 

infelizmente os Vereadores não foram convidados para uma reunião junto com o Secretário 

Municipal de Segurança e Trânsito Paulo Möller, para também opinarem a respeito deste assunto. 

Afirmou que esta alteração é polêmica e vai causar muita complicação no trânsito, não sabendo se 

vai dar certo, mas entendeu que é preciso que a comunidade participe desta discussão. Pediu uma 

atenção especial ao Secretário Municipal do Meio Ambiente Sergio Luiz Prates de Morais, para que 

agilize a liberação da saibreira da Ilha Nova, que está muito demorada, pois entregou a 

documentação há mais de um ano e meio e o processo de licenciamento é todo realizado no 

Município de Taquara. Solicitou a manutenção das estradas dos produtores rurais Ildo Heinz e 

Aírton Hoffmeister, que estão produzindo para o progresso e o desenvolvimento do nosso 

Município, mas não recebem as mínimas condições de trafegabilidade em suas estradas. Divulgou a 

programação do próximo final de semana, como a Festa da Juventude da localidade de Arroio 

Grande, a Festa Ecumênica da comunidade evangélica e católica, a Festa do padroeiro São José do 

Distrito de Rio da Ilha e a EXPOCAMPO. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, a 

comunidade que se encontrava presente no Plenário e a imprensa. Divulgou que a construção da 

residência da Senhora Vali está quase terminada, a partir de doações da comunidade, apesar de 

entender que era obrigação do Executivo Municipal em colaborar, mas não recebeu nenhum retorno 

do seu pedido. Pediu providências em relação a deterioração do prédio do Posto de Saúde do Bairro 

Empresa, pois inclusive a academia de saúde não existe mais, causando um desperdício de dinheiro 

público e um prejuízo para a saúde dos usuários hipertensos e idosos. Discordou da opinião dos que 

diziam que estava fazendo um terrorismo e sendo leviano em relação as suas manifestações sobre o 

fechamento do Hospital Bom Jesus pelo Grupo Mãe de Deus. Explicou que fez estas declarações 

pelo seu conhecimento na área da saúde, que agora foram confirmadas pela Diretora do Hospital 

Bom Jesus Maria Celoí Maciel da Costa, de que a ideia era mesmo a de fechar o hospital. Afirmou 

que o Hospital Mãe de Deus só vai onde tem lucro e infelizmente já deu o que tinha que dar em 

Taquara. Entendeu que se não tivesse convocado a direção do hospital e alertado sobre este assunto, 
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talvez hoje o Hospital Bom Jesus estivesse fechado, pois fez de forma consciente, com muita honra e 

orgulho. Encaminhou ao Ministério Público Estadual o problema de esgotos que caem em terrenos 

particulares, mas reiterou que a culpa não é do atual Prefeito, mas desde que assumiu o seu mandato 

passou a ser de sua responsabilidade. Divergiu da explicação dada pelo Prefeito da falta de dinheiro 

para não terminar as obras do PAC no Bairro Empresa, que compreendem a pavimentação de 19 

ruas, a construção de 90 casas e a canalização do Arroio Sonda, pois elas são significativamente 

menores do que o valor gasto no asfaltamento de ruas. Indicou que é preciso definir as prioridades 

da Administração, pois foi realizado um empréstimo de quase R$ 8.000.000,00 (oito milhões de 

reais) para fazer este asfaltamento prometido em campanha, que poderia ter sido conseguido a partir 

do envio de projetos ao Governo Federal. Mencionou que o Prefeito esperava conseguir emendas 

parlamentares para terminar estas obras, mas informou que não se podem colocar estes recursos dos 

deputados federais como contrapartida do Município para complementar estas verbas do PAC. 

Apresentou um Projeto de Lei sobre a transparência dos gastos públicos, que foi rejeitado pela 

maioria dos Vereadores que o consideraram demagógico. Ficou triste com os Vereadores que 

fizeram gracinhas e comentários maldosos sobre esta matéria, pois sempre tratou com seriedade e 

respeito os demais colegas, dizendo que a comunidade irá julgar a atitude destes Vereadores nas 

próximas eleições. Ouviu as críticas sobre os comentários nos meios de comunicação, mas afirmou 

que os respeita, sejam eles favoráveis ou contrários, pois é a ferramenta que a comunidade dispõem 

para acompanhar o trabalho dos Vereadores e fazer as suas manifestações. Agradeceu pela 

oportunidade. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas 

Vereadores, a imprensa, os servidores e o público presente no Plenário. Divulgou que no dia 07 de 

abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde, mas não é motivo para se festejar, porque muitas 

coisas na área da saúde não funcionam e precisam ser feitas no mundo, no Brasil, no Estado do Rio 

Grande do Sul e na cidade de Taquara. Indicou a importância dos órgãos públicos em garantir a 

segurança alimentar, pois existem dois milhões de mortes anuais no mundo por doenças advindas da 

comida e da água contaminadas. Manifestou a sua satisfação e a dos Vereadores com a realização de 

reuniões quinzenais da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, com a presença da direção do 

Hospital Bom Jesus e do Diretor Municipal de Saúde, a partir da proposição do Vereador Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos. Confirmou o depoimento anterior do Vereador Adalberto dos Santos 

Lemos, com a declaração da Diretora do Hospital Bom Jesus, que se não fosse o Poder Legislativo 

de Taquara, provavelmente o hospital já estaria fechado, o que muito honra os Vereadores, pois a 

saúde é uma das áreas mais importantes para o Município. Avaliou que poderia haver mais recursos 

públicos do Governo Federal para a área da saúde a partir da arrecadação das loterias. Pediu a 

colaboração da comunidade para o pagamento dos carnês de doação em benefício do Hospital Bom 

Jesus. Convidou a comunidade a participar e prestigiar o grande evento de Taquara que é a 

EXPOCAMPO, que acontecerá no próximo final de semana. Agradeceu e desejou uma boa semana 

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

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

comunidade a participar da XXXI EXPOCAMPO, que agora possui um ranqueamento dos animais 

premiados para participar da Expointer. Informou que pretende verificar na Secretaria Municipal de 

Obras quantas roçadeiras adaptadas ao trator existem para executar o roçamento das estradas do 

interior, que precisam de melhorias urgentes. Solicitou a troca de luminárias na estrada do Morro 

Negro, próximo da ERS 020, no Distrito de Fazenda Fialho. Comunicou a realização de uma reunião 

na Promotoria de Justiça sobre o desassoreamento do Rio da Ilha e esperou que este projeto seja 

realizado, para não se perder os recursos públicos já investidos e pela importância desta obra para a 

comunidade da região. Explicou que o debate sobre o trânsito é muito importante, porque a cidade 
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de Taquara não suporta mais o seu sistema viário, que precisa de mudanças para melhorar, mas 

baseado em um estudo realizado por um engenheiro de trânsito. Entendeu que o sistema binário é 

necessário para desafogar as ruas e para criar alternativas de circulação dos veículos para a 

comunidade. Agradeceu a colaboração dos colegas Vereadores que ajudaram na aprovação do 

Projeto de Lei instituindo a Semana Municipal de Prevenção do Colesterol, que em excesso no 

organismo causa o entupimento das veias do coração, um dos principais fatores que provocam os 

ataques cardíacos. Divulgou a aprovação da Lei de sua autoria que institui o Dia Municipal pelo fim 

da crueldade animal. Agradeceu e desejou que todos ficassem com Deus. VEREADOR LAURI 

FILLMANN: Declinou o seu tempo em favor do Vereador Adalberto dos Santos Lemos. 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Declinou o seu tempo em favor do 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 

Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente na Casa e que escutava pelos meios de 

comunicação. Pediu novamente para a Secretaria Distrital de Entrepelado que termine o trabalho 

iniciado na Rua Erivaldo Jost, na localidade de Arroio Grande e o conserto da estrada da localidade 

de Morro Alto, pois nos próximos dias acontecerá um baile no local. Parabenizou a Igreja 

Assembleia de Deus Primitiva, pela comemoração dos seus 25 anos de fundação e o Vereador 

Valdecir Vargas de Almeida, que propôs a realização da Sessão Solene. Cobrou novamente a 

manutenção da estrada da localidade de Açoita Cavalo, conforme prometeu que faria em todas as 

Sessões Ordinárias, até que sejam realizadas as melhorias. Participou de uma reunião no Ministério 

Público, juntamente com integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, sobre o andamento do projeto de desassoreamento do Rio da Ilha. 

Informou que inicialmente não se obteve o licenciamento ambiental junto a FEPAM, mas que estas 

tratativas vão continuar com a realização de uma reunião nos próximos dias. Convidou os 

Vereadores Telmo Vieira e Guido Mario Prass Filho para participarem desta reunião. Foi concedido 

um aparte para o Vereador Telmo Vieira, que informou que já foi definida uma data para ocorrer 

esta reunião. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e informou que esta 

reunião é de todo o comitê que está gerenciando este projeto de desassoreamento do Rio da Ilha, 

com a participação do Ministério Público, Sindicatos, Secretaria Municipal de Agricultura, 

Secretaria Distrital, Escola Estadual Hermínia Marques e de moradores da localidade. Assinou na 

semana passada o requerimento do Vereador Régis Bento de Souza para a abertura de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, para que possam ser investigadas as denúncias de 

corrupção da máfia do lixo. Acompanhou pelas redes sociais a divulgação de mais documentos, 

como um que aponta nomes e porcentagens, mas não pretende revelar, porque não sabe da sua 

veracidade. Pediu aos demais Vereadores que também assinem esta proposição, apesar de acreditar 

que não exista corrupção, pois entende que é o momento do Legislativo abrir a CPI para investigar 

se estes fatos são verdadeiros ou não, de modo a dar uma satisfação à comunidade taquarense, que é 

o nosso patrão e a vontade do povo deve ser a vontade desta Casa. Agradeceu pela oportunidade e 

desejou uma boa semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas 

Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Informou ao Vereador Régis Bento de Souza que 

também pretende assinar o seu requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI. Pediu que esperasse até a próxima semana para fazer isto, pois é quando termina o 

prazo para o Prefeito enviar a esta Casa toda a documentação sobre esta licitação com a empresa 

Onze e também da empresa que está construindo a Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Indicou 

que o seu partido, o PMDB, é um dos maiores interessados neste assunto, porque uma das pessoas 

que está sendo investigada é filiado ao partido e que pedirá a sua expulsão caso seja comprovada a 

sua participação neste caso de corrupção. Foi concedido um aparte ao Vereador Moisés Cândido 
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Rangel, que divulgou que nesta semana foram presos mais quatro moradores de Taquara na 

Operação Conexion. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra e afirmou que já 

foi Presidente e Relator de CPI nesta Casa e que para instalar uma CPI é necessário ter fatos 

determinados, que são obtidos a partir da análise dos documentos sobre o fato, por isto a importância 

de se esperar por esta documentação. Solicitou ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito 

Paulo Möller que conversasse com o Prefeito para não promover alterações no trânsito de Taquara 

enquanto não fosse trocado de lugar a sinaleira na rodovia ERS 115. Explicou que desta forma os 

veículos não precisariam necessariamente trafegar pela Rua Tristão Monteiro, diminuindo o 

congestionamento nesta via. Divulgou que participou deste pedido pela troca da sinaleira pelo menos 

cinco vezes na Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR e no Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem – DAER e que elas deveriam arcar com este custo.  Foi concedido um aparte ao Vereador 

Guido Mario Prass Filho, que solicitou ao Presidente do Legislativo uma reunião na Câmara de 

Vereadores com a empresa EGR, responsável pelo pedágio na estrada ERS 115. O Vereador Nelson 

José Martins retomou o uso da palavra e avaliou que primeiro a Prefeitura deveria resolver os 

problemas de canalização para depois fazer o calçamento e o asfaltamento das ruas, citando as ruas 

Rio Grande e Rio Branco. Questionou o gasto da Prefeitura com o transporte de pacientes para 

serem operados em hospitais de outras cidades quando poderiam ser contratados médicos para 

operar aqui em Taquara. Descreveu o caso de um neurologista que deveria estar atendendo no 

hospital, mas que não se encontrava presente mesmo após a intervenção do Prefeito e que teria 

registrado uma ocorrência caso ele não tivesse aparecido mais tarde. Comentou que gostaria que a 

Associação Protetora dos Animais de Taquara – APATA, firmasse novamente um convênio com a 

Prefeitura para assumir os animais abandonados em nosso Município. Foi concedido um aparte a 

Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, que falou como voluntária, dizendo que a APATA não quer 

receber mais verbas públicas, porque no ano passado os repasses ficaram em torno de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) e a dívida da entidade em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Analisou que 

os integrantes da APATA são voluntários e não podem somente no seu tempo livre se 

responsabilizar por toda a problemática animal em nosso Município. O Vereador Nelson José 

Martins retomou o uso da palavra e prometeu encaminhar à Câmara de Vereadores o seu Projeto de 

Lei sobre os animais, pois caso contrário o problema não será resolvido e cada dia ficará pior. 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Declinou o seu tempo em favor do Vereador Nelson 

José Martins. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que estava presente no Plenário, os ouvintes e 

a imprensa. Relatou que as reuniões da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores estão sendo 

muito produtivas, com a participação da maioria dos Vereadores, que é fundamental para se buscar 

parcerias e aberta a participação da comunidade para colocar os seus anseios. Comunicou que está 

esperando o Vereador Régis Bento de Souza marcar uma audiência com o Secretário Estadual da 

Saúde, para viabilizar o pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais) do Estado para com o Hospital Bom Jesus, que vai melhorar o seu 

funcionamento. Recebeu no seu gabinete móvel as reivindicações dos moradores do Loteamento 

Olaria, que gerou o encaminhamento ao Ministério Público de informações sobre a construção de 

um dique junto ao Rio dos Sinos, que era de responsabilidade da empresa loteadora, que causa 

prejuízos aos mutuários com as enchentes, apesar de pagarem caro pelo financiamento das moradias. 

Constatou que estas pessoas também sofrem com o descarte irregular de lixo e de entulhos neste 

local, que não podem continuar e a Prefeitura precisa tomar providências. Descreveu as obrigações 

orçamentárias da gestão pública municipal, que são 20% para a educação, 15% para a saúde, mais 

ou menos 45% na folha de pagamento, 6% de repasse a Câmara de Vereadores, 5% para o custo da 
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máquina pública e 10% para o recolhimento de lixo, limpeza, aluguéis e outras despesas, totalizando 

100% dos recursos.  Indicou que os gastos acima destes percentuais por falta de planejamento 

provocam o endividamento do Município, que muitas vezes se utiliza de empréstimos para realizar 

investimentos em obras públicas ou incentivos para o desenvolvimento da economia. Lembrou de 

sua sugestão anterior de substituir os aluguéis pela construção de prédios públicos próprios para 

abrigar os órgãos da Prefeitura, pois é necessário começar a gastar somente o que se tem e 

economizar recursos. Avaliou que existem pessoas na Administração Municipal que estão ocupando 

os cargos públicos e ainda não disseram para o que vieram, sugerindo ao Prefeito trocar algumas 

pessoas e colocar para trabalhar, para as coisas começarem a acontecer com grande rapidez. 

Finalizou perguntando se era necessário alugar mais um prédio público no Município de Taquara. 

Agradeceu a todos na presença de Deus. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 

Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assistia à Sessão. Analisou que sempre 

existe uma motivação para uma pessoa entrar para a política e concorrer a um cargo público. Relatou 

que no seu caso foram alguns projetos pessoas, mas que visavam o bem estar da comunidade 

taquarense em geral. Citou a causa animal, as ruas e estradas esburacadas e as redes de esgotos 

antigas, que demandam tempo, dinheiro e vontade para fazer toda esta remodelagem na cidade. 

Opinou que existem aspectos que independem do poder público, mas que qualquer cidadão poderia 

fazer como o movimento na qual está engajada, juntamente com a Vereadora Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira, que é a frente feminina por uma cidade melhor. Detalhou que este grupo de 

voluntárias começou em 2014 a pensar sobre a melhoria da situação das calçadas, que são de 

responsabilidade do proprietário do imóvel e que deveria fazer a sua manutenção. Convidou a 

população a participar deste movimento em prol dos passeios públicos, que vai acontecer na Rua 

Julio de Castilhos, no dia 11 de abril, das 10 às 12 horas, com saída em frente ao Colégio Santa 

Teresinha até a Praça Marechal Deodoro. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador 

Nelson José Martins, de que deve haver políticas públicas para a causa animal. Pediu ao Presidente 

do Legislativo, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que as economias da Câmara de Vereadores 

sejam destinadas para a construção de uma clínica veterinária pública no Município, para iniciar um 

projeto de castração. Alegou que já existe o projeto arquitetônico, um terreno da Prefeitura 

disponível e uma verba destinada aos equipamentos e esperou como Vereadora poder contar com 

este recurso. Foi concedido um aparte para o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 

que informou que as economias são dos 15 Vereadores e com certeza pretende estudar o que pode 

ser feito. A Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer retomou o uso da palavra, agradecendo pelo 

apoio. Constatou que com a castração dos animais, nos próximos anos vai se começar a sentir uma 

mudança visível desta realidade de abandono dos animais, pois não é mais possível resolver este 

problema trabalhando no final da ponta, sendo necessário atacar no seu início, para não ficar 

secando gelo. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma semana de muita paz, tranquilidade e 

equilíbrio. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que escutavam através dos meios de comunicação 

e os presentes na Sessão, em especial, ao Presidente do PTB, João Luiz Ferreira, que a motivou para 

ser Vereadora. Constatou que os cadeirantes estão enfrentando dificuldades para se locomover nas 

calçadas públicas do Município, dificultando o seu direito de ir e vir, porque o Poder Público esta 

falhando na sua fiscalização. Recebeu o pedido do Senhor Flávio Wichmann, que é cadeirante e um 

defensor desta causa, para divulgar esta caminhada promovida pela frente feminina em defesa da 

nossa cidade, para que seja um espaço melhor de convivência. Convidou a comunidade a participar 

neste sábado deste movimento, chamando a atenção para os cadeirantes, que precisam de uma 

acessibilidade garantida pela sua condição física. Pediu ao cidadão taquarense prejudicado por uma 
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caligrafia ilegível na prescrição de medicamentos, laudos e solicitação de exames, que denuncie este 

profissional, pois a Lei Municipal nº: 5.455/2014, que obriga a escrita de forma legível, já está em 

vigor e com a aplicação de penalidades para os infratores. Informou que pretende apresentar um 

Projeto de Lei para regular o trânsito de carros forte, pois os seus transportadores são truculentos e 

amedrontam a população. Conclamou aos interessados neste assunto, para participar de uma reunião, 

que acontecerá na Câmara de Vereadores, no dia 15 de abril, às 15 horas. Apresentou um Projeto de 

Lei obrigando os estabelecimentos bancários a disponibilizarem nos caixas eletrônicos as cédulas de 

dinheiro de todos os valores, para que as pessoas possam sacar a integralidade do seu salário ou 

aposentadoria. Agradeceu a oportunidade e desejou a todos uma excelente semana.  VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas Vereadores, os ouvintes da Rádio 

Taquara e da internet e a comunidade presente na Sessão, em especial, ao Presidente do PTB e 

Secretário Municipal de Administração João Luiz Ferreira. Divulgou a presença no Plenário da 

Rainha e das Princesas da XXXI EXPOCAMPO, convidando para este evento que é comemorativo 

aos 129 anos de fundação do Município de Taquara, que vai ocorrer de 09 a 12 de abril. Convidou a 

comunidade para prestigiar a principal festa da cidade, principalmente para as apresentações 

artísticas da noite gospel em louvor ao Senhor, que acontecerá na quinta-feira, com entrada franca, 

pois o povo evangélico tem crescido cada vez mais. Apresentou a programação gospel, com início às 

18 horas com o Grupo Adorai, em seguida o Ministério da 1ª Igreja, Ministério Louvor El Elyon, 

Banda Avivamento, Fernanda Lara e encerrando às 22 horas com a Banda Salvare. Agradeceu ao 

Senhor Deus por estar representando a sua comunidade. O Presidente em exercício, Vereador 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, parabenizou e reforçou o convite das Vereadoras Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira e Sandra Beatriz Schaeffer, para a caminhada pela melhoria das 

calçadas públicas, promovida pela frente feminina por uma cidade melhor, com saída em frente ao 

Colégio Santa Teresinha, no próximo sábado, dia 11 de abril, às 10 horas. Após a Palavra em 

Expediente com a concordância dos demais Vereadores o Presidente encerrou a presente Sessão 

Ordinária Convocando uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para logo após, para discussão e 

votação do Projeto de Lei nº 054/2015 (Executivo Nº 033), que trata da alteração da incidência dos 

feriados Municipais, o qual foi dado publicidade anteriormente. Nada mais havendo a tratar, às 22h 

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

Convocando a próxima para o dia 14 de abril de 2015 (terça-feira), às 18 horas, 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, 07 de abril de 

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

 


