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ATA Nº 4.056 

Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2015, às 18h30min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 11ª 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 senhor Adão Paulo Lopes, do Programa Canal Novo Tempo, para deixar uma mensagem 

seguida de oração. A seguir 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 160/2015, encaminha cópia 

do Relatório do Monitoramento da Gestão em Saúde, e do Relatório de Sistema de Apoio ao 

Relatório de Gestão (SARGSUS), referente ao 3º Quadrimestre de 2014, bem como solicitamos 

agendamento de Audiência Pública para apresentação do mesmo. OFÍCIO Nº 164/2015, encaminha 

Leis Municipais nº 5.667 a 5.669, sancionadas em 02 de abril de 2015. Nº 183/2015, em atenção ao 

Ofício D.L. nº 229/2015, comunica que o Secretário de Planejamento e Urbanismo, senhor José 

Inácio Wagner e o Secretário de Orçamento e Finanças, senhor João Carlos de Moura, não poderão 

comparecer na reunião aprazada para o dia 14 de abril de 2015, às 14h, na oportunidade em que 

estarão em compromissos anteriormente agendados, não se podendo fazer presentes. Sugere a data 

de 11 de maio do corrente ano para a realização da reunião. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE 

LEIS: PROJETO DE LEI Nº 055, de 06 de abril de (Executivo Nº 034) Altera a Lei Municipal nº 

5.655/2015, em relação ao número de vagas para contratação temporária de professores para as 

disciplinas de História, Matemática, Artes, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa. PROJETO DE 

LEI Nº 056, de 09 de abril de 2015 (Executivo Nº 036) Autoriza o Poder Executivo a destinar 

auxílio para o CTG O Fogão Gaúcho objetivando a realização do 32º Festão Campeiro e 1º Rodeio 

Crioulo e Artístico Internacional da Cidade de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 

Nº 057, de 06 de abril de 2015 (Executivo Nº 035) Prorroga o prazo de contratação temporária de 

MÉDICOS, prevista pela Lei Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013. PROJETO DE LEI Nº 

058, de 10 de abril de 2015 (Executivo Nº 037) Prorroga o prazo de contratação dos cargos 

necessários para o funcionamento do “Programa de Atendimento Pré-Hospitalar – Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metropolitano RS – 192”, previsto pela Lei Municipal nº 

4.110, de 28 de novembro de 2008. COMUNICADOS: Dia 15.04.2015, às 15h, reunião sobre a 

regulamentação de parada e estacionamento dos carros forte em nosso Município, proposta da 

Vereadora Sirlei Silveira. Dia 28.04.2015, às 17h, Audiência Pública referente à Prestação de Contas 

da Saúde do 3º Quadrimestre de 2014. Dia 29.04.2015, às 14h, reunião sobre a instalação de 

lombadas eletrônicas, redutores de velocidade e Ponte sobre o Rio dos Sinos na ERS 020, proposta 

pelo Vereador Eduardo Kohlrausch. Dia 30.04.2015, às 14h, ocorrerá a 4ª reunião sobre o Hospital 

Bom Jesus, proposta pelos Vereadores Roberto Timóteo e Adalberto Lemos. Dia 05.05.2015, às 

18h, início da Sessão Ordinária, Homenagem à Escola Ricardo Olm, proposta pelo Vereador 
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Eduardo Kohlrausch. Dia 13.05.2015, turno da manhã e tarde, nesta Casa, Curso da DPM – O Poder 

Legislativo Municipal em Discussão (Um diálogo técnico), onde serão convidadas todas as Câmaras, 

Prefeituras, autoridades e funcionários do Vale do Paranhana, a pedido da DPM. Dia 14.05.2015, às 

14h, 2º reunião com a CORSAN, proposta pelo Vereador Eduardo Kohlrausch. Dia 27.05.2015, às 

8h, Conferência do CONDICA, Secretaria Municipal de Educação. Dia 14.06.2015, domingo pela 

manhã – convenção do PDT. Outubro/2015, Sessão Solene de Homenagem aos 40 anos do Jornal 

Panorama e 65 da Rádio Taquara, proposta pelo Vereador Eduardo Kohlrausch. Dia 10.11.2015, às 

20h, Sessão Solene de Homenagem ao Coral CAMTA do IACS, proposta pelo Vereador Eduardo 

Kohlrausch. REQUERIMENTOS: Nº 073/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES (Os 

Vereadores Guido Mario, Lauri Fillmann e Telmo Vieira) Através do presente, envio VOTOS DE 

PESAR aos familiares do senhor Leo Alzemiro Müller, carinhosamente conhecido como “Mirão” 

que veio a falecer no dia 07/04, próximo passado, na localidade Batingueira. Oramos para que Deus 

console a família e amigos neste momento de dor. “Bem aventurados aqueles que hoje dormem no 

Senhor porque um dia ressuscitarão para a vida eterna”. Nº 074/2015 VEREADOR ADALBERTO 

LEMOS: Ao cumprimentá-la cordialmente venho por meio deste comunicar à Promotora de Justiça 

de Taquara/RS – Dra. Ximena Cardozo Ferreira, sobre uma situação de obra irregular que está sendo 

feita em uma área verde no final da Rua 4, no Loteamento Olaria do Bairro Empresa. O pedido se 

faz urgente tendo em vista que neste local está prevista a construção de um Dique para conter as 

enchentes nas casas ali construídas, conforme fotos em anexo. Ressalto ainda que já foram feitas 

várias solicitações junto ao Executivo Municipal com Indicações e contatos telefônicos, mas até o 

momento nada foi resolvido e a situação se agrava a cada dia que passa. Sendo o que tinha para o 

momento, renovamos votos de considerações. Nº 075/2015 VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Através deste encaminho Votos de Congratulações ao Padre José Roberto da Paróquia 

Senhor Bom Jesus de nossa cidade, pela Ordenação Sacerdotal do Diácono Paulo César Rosa da 

Conceição, realizada no dia 10 de abril do corrente ano, com a primeira Missa Solene do Neo-

Sacerdote ocorrida no último domingo, dia 12/04. Parabenizo a todos desejando que através desse 

amor, podemos mudar o rumo de nossas vidas e consequentemente nos tornarmos pessoas melhores! 

Nº 076/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Pelo presente encaminho Votos de 

Congratulações ao Padre Paulo César Rosa da Conceição, pela sua Ordenação Sacerdotal realizada 

no dia 10 de abril do corrente ano, com a primeira Missa Solene do Neo-Sacerdote ocorrida no 

último domingo, dia 12/04, na Paróquia Senhor Bom Jesus de nossa cidade. Parabenizo a todos 

desejando que a doação, amor e entrega aos irmãos e a Igreja, possa fazer da sua vida um 

sacramento intenso e fecundo! Nº 077/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Através do presente 

solicito a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que agende reunião para o dia 07 de maio do 

corrente ano, às 14h, para debater sobre o assunto referente à proposta de Lei específica para o SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal) e Vigilância Sanitária. Para esta discussão requeiro que sejam 

convidados os demais Vereadores e as seguintes pessoas: - Representantes da Inspeção Sanitária, nas 

pessoas do Secretário Municipal da Saúde, senhor Vanderlei Petry e Chefe de Vigilância, senhora 

Lúcia Maria Batista; - Secretaria de Agricultura – SIM (Serviço de Inspeção Municipal) - Fiscal 

Regina Damasceno Rodrigues; - Inspetoria Veterinária (Casa do Governo) – Fiscal Estadual 

Agropecuário, senhora Cristini Campello M. Dutra; - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Taquara/RS, senhor João Carlos de Britto; - EMATER; - Imprensa local. Nº 078/2015 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos 

familiares da senhora Sueli Maria da Silva Coelho, que veio a falecer no dia 13/04, próximo 

passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos 

amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor. 
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“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 

079/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de 

Congratulações parabenizando o C.T.G. O Fogão Gaúcho e apoiadores, pela realização da XXXI 

EXPOCAMPO, ocorrida nos dias 09 a 12 de abril de 2015 em comemoração ao aniversário de 129 

anos de nossa cidade. Estendo felicitações a todas as pessoas que lá estiveram com seus expositores 

e feiras proporcionando momentos de descontração e muita alegria ao grande público que prestigiou 

o evento. Parabéns! Nº 080/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao cumprimentá-lo 

cordialmente venho por meio deste solicitar ao Diretor de Relações Institucionais da Operadora OI 

do RGS, senhor Jaime Borin, que intervenha no reestabelecimento da linha fixa de telefonia da Rua 

Marechal Rondon, próximo ao nº 1258, no Bairro Cruzeiro do Sul de nossa cidade. O pedido se faz 

urgente e necessário tendo em vista que no final do mês de março deste ano um caminhão ao passar 

por este local danificou os fios da rede de telefone fixo deixando mais de cinquenta famílias sem 

este tipo de comunicação até a presente data. Ressalto ainda que segundo informação do morador 

senhor Adão Paulo Lopes já houve diversas tentativas para solucionar este problema como três 

protocolos junto ao PROCON de Taquara e diversas ligações telefônicas à Operadora OI, mas nada 

foi resolvido. 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 considerações. Nº 081/2015 VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Antônio 

Samuel Ritter, que veio a falecer tragicamente no dia de ontem, 13/04/2015. Sentimo-nos incapazes 

de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de 

uma lacuna na família e nos amigos. “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 

082/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer a Mesa Diretora que sejam convocados o 

senhor José Inácio Wagner – Secretário do Planejamento e o senhor João Carlos de Moura – 

Secretário da Fazenda deste Município para “reunião agendada para o dia 17 de abril de 2015, sexta 

feira, às 9 horas”, sob pena de crime de responsabilidade a ser registrado junto a Promotoria Pública 

e a Secretaria de Justiça. Justificativa: Segue em anexo o Requerimento Nº 023/2015 de autoria 

deste Vereador, aprovado em Sessão Ordinária do dia 18 de fevereiro de 2015, o qual solicita a 

presença dos Senhores para reunião com a seguinte pauta: “Obras do PAC 1 do Bairro Empresa, 

Etapa 2, que compreende calçamento de 19 (dezenove) ruas, canalização do Arroio Sonda e as casas 

da Rua Chile, que até o momento não foram concluídas. Este Vereador reitera as convocações 

contidas nos Ofícios Nºs  071, 133 e 229, que tratam deste assunto, seguindo em anexo cópia dos 

mesmos. Informamos ainda que esta Convocação está prevista no Artigo 33 - inciso VIII e Artigo 56 

- inciso III da Lei Orgânica Municipal do nosso Município, bem como no Artigo 178 e seus 

parágrafos do Regimento Interno desta Casa. Lei Orgânica: Art. 33. É de competência exclusiva da 

Câmara Municipal: VIII– convocar qualquer Secretário, Diretor de Autarquia ou de serviço 

diretamente subordinado ao Prefeito, para prestar informações; Art. 56. Além das  atribuições 

fixadas em Lei Ordinária, compete aos Secretários  do Município: III - comparecer à Câmara 

Municipal nos casos previstos nesta Lei Orgânica. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 

INFORMAÇÕES: Nº 023/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 

Municipal informe a este Vereador como está o andamento do seguinte Projeto: - Caixa Econômica 

Federal Projeto da Cozinha Comunitária 1, pois havia um valor depositado de R$ 396.768,30 e por 

se tratar de um projeto que beneficiaria a comunidade mais carente, solicito ao Executivo 

que  implante o mais rápido possível. Nº 024/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito 
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que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópia da Prestação de Contas do que segue: - 

Recurso 4293, com cópia do Extrato; Depósito no Banrisul, agência de Taquara, no valor de R$ 

71.495,10, referente a equipamentos da UBS Rio da Ilha; Depósito no Banrisul, agência de Taquara 

no valor de R$ 91.059,10, referente a equipamentos da UBS Santa Rosa; Depósito no Banrisul, 

agência de Taquara no valor de R$ 91.019,80, referente a equipamentos da UBS Mundo Novo. 

Solicito ainda cópia da Ata dos processos licitatórios acima, na qual foi adjudicada a aquisição dos 

equipamentos, informando ainda qual a data de repasse dos três recursos acima citados por parte da 

Secretaria Estadual de Saúde, em favor da Prefeitura Municipal de Taquara. Nº 025/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informação do setor competente da Prefeitura Municipal 

de Taquara, quais são os motivos que os moradores do Bairro Santa Maria, não conseguem ter 

acesso à internet oferecida pela Prefeitura, pelo link da mesma desde janeiro de 2015. Este serviço é 

oferecido aos munícipes que pagam em dia seus impostos IPTU, e desde janeiro de 2015 não 

conseguem acesso à internet disponibilizada pela Prefeitura. Nº 026/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito a Prefeitura Municipal de Taquara, que informe o calendário de recolhimento de 

podas de árvores, para o ano de 2015, pois as ruas estão tomadas de galhos e podas dificultando o 

trânsito de pessoas, veículos e ainda deixando a cidade suja. Nº 027/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito a Prefeitura Municipal de Taquara, que envie a este Vereador relatório de ações de 

fiscalização e autuação de podas de árvores e descarte de galhos de forma irregular no ano de 2013 e 

2014 e ainda apresente quais ações estão sendo aplicadas no ano de 2015, para que as pessoas façam 

de forma correta as podas de árvores e o descarte dos galhos, (orientação, campanhas de 

conscientização, fiscalização, autuação), bem como o que está sendo feito ou pensado em fazer, no 

corrente ano? Nº 028/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia na íntegra do processo 

licitatório da rampa a ser construída junto a UPA II, contrato 018/2015, Empresa Tratto construtora 

Ltda-ME. Tal pedido se justifica, pois o custo está sendo a mais do orçado inicialmente, gerando 

assim custo adicional aos cofres públicos. Nº 029/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 

cópia do processo licitatório da aquisição de uma caminhonete no valor de R$ 94.990,00, contrato 

020/2015, Sinoscar S/A. Justifico o pedido para verificar o custo benefício na compra, pois o 

combustível e especificações técnicas são relevantes nestas aquisições e podem assim gerar 

inoperância ou não, ao longo de seu uso. INDICAÇÕES: Nº 179/2015 VEREADORA SANDRA 

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

proceda na limpeza e no patrolamento da Rua 15 de Novembro, Bairro Morro do Leôncio. Esta rua e 

as ruas João Hugo Kroeff e Balduíno Ermel, todas localizadas no referido Bairro não costumam ser 

limpas e mantidas pelo Executivo. A rua está esburacada e tomada por mato, e, quem providencia 

estes serviços são os próprios moradores do local, o que não é justo, visto que pagam seus impostos 

regularmente, e também merecem atenção por parte da Secretaria competente. Nº 180/2015 

VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a 

Secretaria competente recoloque a tampa do buraco existente junto à faixa de segurança na Rua 

Marechal Floriano, esquina com a Rua Júlio de Castilhos, próxima a agência do Banrisul. Não é um 

buraco grande, porém profundo, no qual existia uma tampa o cobrindo que agora não existe mais e o 

buraco representa um perigo de tombo para as pessoas que por ali circulam principalmente pessoas 

com mais idade, que usam bengalas ou muletas com dificuldades de caminhar e crianças. Se faz 

urgente cobrir novamente este buraco com uma tampa. Nº 181/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal que, juntamente com a Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes, crie o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - 

FUNDEL - de Taquara e o Fundo Especial de Esportes do Município - FEES. O esporte é uma 

ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser 
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humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte 

incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. A criação deste Fundo 

Municipal é de fundamental importância para prestar apoio financeiro para implementação e/ou 

ampliação de programas e projetos de natureza esportiva e de lazer no município de Taquara, visto 

que as verbas são sempre pequenas e não conseguem atender a todas as demandas da área. Como 

sugestão, envio em anexo a Lei Municipal nº 7.207, de 10/11/2010, de Caxias do Sul - RS - que 

regula este Fundo. Esta lei pode ser estudada e nela feitas as alterações necessárias para se adequar a 

realidade de nosso município. Lei Ordinária n° 7.207, de 10 de novembro de 2010, de Caxias do Sul 

– RS. Art. 1º O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul 

(FUNDEL), vinculado à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, com a finalidade de prestar apoio 

financeiro para implementação e/ou ampliação de programas e projetos de natureza esportiva e de 

lazer que se enquadrem nas diretrizes e prioridades do Plano Municipal de Esporte e Lazer de Caxias 

do Sul, criado pela Lei nº 6.160, de 17 de dezembro de 2003, passa a reger-se por esta Lei. Art. 2º O 

FUNDEL é um fundo de natureza contábil, que funcionará sob as normas legais vigentes. Art. 3º 

Serão recursos do FUNDEL, para concretização das despesas, os constantes de dotação orçamentária 

própria. Art. 4º O Poder Executivo Municipal fixará, anualmente, o valor destinado ao incentivo 

esportivo e de lazer, que não poderá ser inferior a 1% (um por cento) e nem superior a 1,5% (um e 

meio por cento) da receita proveniente do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Art. 5º As disponibilidades dos 

recursos do FUNDEL serão aplicadas em projetos que visem fomentar e estimular o 

desenvolvimento do esporte e do lazer no Município de Caxias do Sul, e serão distribuídas 

percentualmente, sobre o valor arrecadado, de acordo com as seguintes linhas de incentivo: I - 30% 

(trinta por cento) do valor depositado serão destinados ao esporte e lazer com caráter: a) 

educacional, visando promover a aprendizagem; b) capacitação por meio de cursos, oficinas, 

seminários e similares; e c) atividades recreativas e de lazer. II - 30% (trinta por cento) serão 

destinados à organização e realização de eventos esportivos locais com caráter competitivo, de 

integração e/ou participação, municipais, regionais, estaduais, nacionais ou internacionais; e III - 

40% (quarenta por cento) serão destinados ao esporte de rendimento, visando obter resultados, 

apoiar o treinamento e a participação de atletas/equipes não profissionais, representantes da cidade 

em competições esportivas. § 1º É vedada a aplicação de recursos do FUNDEL em projetos de 

construção ou conservação de bens imóveis e em despesas de capital. § 2º A Comissão de Avaliação 

e Seleção dos projetos poderá autorizar a transferência dos saldos dos recursos de uma linha de 

incentivo para outra, desde que não haja projetos à espera de aprovação naquela de onde o recurso 

será retirado. Art. 6º Fica determinada a criação, junto à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, da 

Comissão de Avaliação e Seleção, formada por 6 (seis) representantes da comunidade ligados ao 

esporte e ao lazer e por 5 (cinco) representantes da Administração Municipal, sendo presidida pelo 

Secretário Municipal do Esporte e Lazer ou por alguém por ele indicado. A referida Comissão ficará 

incumbida da avaliação e seleção dos projetos a serem apoiados. § 1º Os componentes da Comissão 

de Avaliação e Seleção representando a comunidade serão indicados pelas plenárias nas seguintes 

áreas: I - Conselho Municipal do Desporto; II - ligas e associações esportivas; III - representante dos 

profissionais de Educação Física registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF); IV - 

clubes esportivos e recreativos; V - representante dos Conselhos legalmente constituídos pelo Poder 

Público Municipal, com exceção do Conselho Municipal do Desporto; e VI - representante das 

Associações de Moradores de Bairros. § 2º Os representantes da Administração Municipal na 

Comissão de Avaliação e Seleção serão nomeados pelo Prefeito Municipal. § 3º Aos membros da 

Comissão, pessoa física, que terão mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos para mais 1 
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(um) período, não será permitida a apresentação de projetos durante o período de mandato. § 4º A 

função de membro da Comissão é considerada de caráter público relevante, sendo vedada qualquer 

forma de remuneração. Art. 7º Os interessados na obtenção de apoio financeiro deverão apresentar 

seus projetos à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, junto ao Comitê Assessor do FUNDEL, que 

os encaminhará à Comissão de Avaliação e Seleção. § 1º A Secretaria do Esporte e Lazer realizará, 

anualmente, 1 (um) edital, no último trimestre, para inscrições dos projetos que pretendem se 

beneficiar do financiamento pelo FUNDEL. § 2º A Comissão de Avaliação e Seleção se reunirá no 

mínimo duas vezes por ano, em local e data a serem divulgados pela imprensa e com acesso ao 

público, para construir e aprovar o regimento e deliberar sobre o apoio a ser concedido aos projetos 

apresentados. § 3º Cabe à Comissão de Avaliação e Seleção criar o regimento interno que estabeleça 

critérios que garantam que os projetos apoiados sejam executados nos termos do art. 5º desta Lei, 

prevendo inclusive valor limite por projeto a ser aprovado, em cada linha de incentivo. § 4º O 

responsável pelo projeto pode ser pessoa física, registrada no Conselho Regional de Educação 

Física, ou jurídica, sem fins lucrativos, e deverá comprovar domicílio no Município de Caxias do Sul 

há, pelo menos, 2 (dois) anos. Art. 8º O projeto esportivo e de lazer deverá, necessariamente, conter 

cronograma de execução físico-financeira, que habilitará o proponente ao recebimento do 

financiamento. Os projetos serão analisados tecnicamente pelo Comitê Assessor do FUNDEL, que 

os enviará à Comissão de Avaliação e Seleção. Parágrafo único. Além das sanções penais cabíveis, o 

empreendedor que não comprovar a aplicação dos recursos nos prazos estipulados sofrerá as sanções 

penais e administrativas previstas em lei, inscrito em dívida ativa da Fazenda Municipal e excluído 

de qualquer projeto apoiado pelo FUNDEL, por um período de 2 (dois) anos após o cumprimento 

dessas obrigações. Art. 9º Nos projetos financiados nos termos desta Lei deverão constar as 

logomarcas da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e do 

FUNDEL, como financiadores do projeto. Art. 10. São de livre acesso ao proponente toda e 

qualquer documentação referente ao projeto. Art. 11. O FUNDEL será administrado pela Secretaria 

Municipal do Esporte e Lazer, cabendo à Comissão de Avaliação e Seleção aprovar o plano de 

aplicação. Parágrafo único. O Ordenador das despesas do FUNDEL será o Secretário Municipal do 

Esporte e Lazer. Art. 12. O Prefeito Municipal enviará à Câmara Municipal relatório anual sobre a 

gestão do FUNDEL. Art. 13. Aplicar-se-ão ao FUNDEL normas legais de controle, prestação e 

tomada de contas pelos órgãos de controle interno da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, sem 

prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado. Art. 14. Fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários à execução desta Lei. Art. 15. O 

inciso I do art. 10 da Lei nº 6.076, de 10 de setembro de 2003, passa a ter a seguinte redação: “Art. 

10. I - o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer em Caxias do Sul (FUNDEL), 

vinculado à SMEL, destinado a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter de esporte e 

lazer que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes no Plano de Desenvolvimento e 

Popularização do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, a ser elaborado pela SMEL, discutido pela 

comunidade esportiva e regulamentado via Decreto do Poder Executivo Municipal; (NR)”. Art. 16. 

É criado o Fundo Especial de Esportes do Município (FEES), destinado à captação da receita 

auferida com tarifas cobradas pela utilização dos espaços públicos de esporte e lazer e custeio de 

despesas, encargos ou investimentos, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Parágrafo 

único. Também constituem recursos do Fundo Especial de Esportes receitas auferidas com doações e 

repasses, públicos ou particulares, subvenções, auxílios e mais aquelas obtidas por contratos de 

exploração de espaços públicos, autorizados legalmente. Art. 17. As normas relativas ao Fundo 

Especial de Esportes aplicam-se, igualmente, aos espaços de esporte e lazer a serem edificados. Art. 

18. Os recursos provenientes da previsão definida no art. 16 e seu parágrafo único serão creditados 



               Ata nº 4.056, de 14 de abril de 2015.                                                                                                                     Página 7 de 15 

 

diretamente ao Fundo Especial de Esportes do Município. Art. 19. Para utilização dos recursos do 

Fundo a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer procederá a empenho prévio diretamente às verbas 

disponíveis no Fundo Especial. Art. 20. As verbas do Fundo Especial do Esportes serão aplicadas 

pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na manutenção dos espaços públicos de esporte e lazer, 

aquisição de material esportivo e recreativo, organização de eventos na área, bem como nos demais 

objetivos previstos em lei, para a atividade pública de esporte e lazer. Art. 21. O saldo de recursos 

existente desde a extinção do Fundo Especial de Esportes criado pela Lei nº 2.476, de 3 de maio de 

1979, revogada pela Lei nº 6.076, de 10 de setembro de 2003, e toda a arrecadação até a aprovação 

do novo Fundo passa a constituir recurso deste. Art. 22. O Poder Executivo regulamentará a presente 

Lei no prazo de até 90 (noventa) dias a contar de sua vigência. Art. 23. Ficam revogadas as Leis nºs 

6.160, de 17 de dezembro de 2003, e 6.453, de 8 de dezembro de 2005. Art. 24. Esta Lei entra em 

vigor na data de sua publicação. Nº 182/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito 

que o Executivo Municipal através da Secretaria competente realize com urgência o conserto do ar 

condicionado do ônibus da Unidade Móvel da Saúde, para dar melhor comodidade ao atendimento 

dos pacientes. Nº 183/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto de um buraco no calçamento da 

Rua Montevidéo, quase final da rua, pois é intenso o movimento de carros que passam por ali, bem 

como em torno de 10 linhas de ônibus que ao desviarem do referido buraco oferecem risco de 

acidente a qualquer momento. Nº 184/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 

Executivo Municipal, juntamente com as Secretarias responsáveis proceda em uma diligência em 

loco, para tomar conhecimento através de denúncias que constatam indícios de criadouros ou foco 

do mosquito da dengue (aedes aegypti), viabilizando assim o conhecimento e a procedência deste 

caso em Taquara. Justificativa: A doença da dengue está cada vez mais avizinhando nosso 

Município, pois sabemos que esta é uma verdadeira epidemia no Estado e no Brasil e temos muitos 

indícios e constatações desta doença em Município bem próximos ao nosso. Nesse sentido devemos 

nos cercar de todos os métodos preventivos para combater o mosquito transmissor que se prolifera 

dentro ou nas proximidades de habitações (casas, apartamentos, hotéis), em recipientes onde se 

acumula água limpa (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas, piscinas, etc.). Nº 185/2015 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o setor de 

iluminação pública proceda no conserto de uma luminária em frente ao nº 6062, na estrada de 

Padilha. Nº 186/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência no serviço de roçada na estrada geral 

de Olhos D’água. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da OI, informando que 

a mesma executará até o final do ano em curso, as obrigações de universalização estabelecidas pelo 

Decreto nº 7.512, de 30.06.2011, e na Resolução nº 598/2012, para o Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, que, em suma. E-mail da Imprensa da Prefeitura de Taquara, informando que em virtude 

da transferência do Feriado do aniversário desta cidade (comemorado em 17 de abril), para 20 de 

abril, o 3º Passeio Ciclístico também foi transferido para dia 25/04, às 15h, com saída da Praça 

Marechal Deodoro. Convite da Prefeitura Municipal de Soledade/RS, para a EXPOSOL 2015 – 

Exposição Feira de Soledade, que ocorrerá nos dias 30/04 a 03/05/2015. Ofício do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Taquara, em resposta ao Requerimento Nº 057/2015, dos Vereadores Guido 

Mario e Telmo Vieira, contido no Ofício D.L. Nº 214/2015. Ofício nº 232/2015 – Gabinete do 

Governador do RGS, em atenção ao Requerimento Nº 026/2015, do Vereador Régis de Souza, 

contido no Ofício D.L. nº 088/2015. Convite da Assembleia Legislativa – Comissão de Educação, 

Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, para Audiência Pública a ser realizada no dia 14 de abril de 

2015, às 09h30min, no Plenarinho 3º andar, para tratar sobre o Plano Estadual de Educação. Convite 
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da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para o Encontro Regional dos Conselhos 

Municipais de Educação, que ocorrerá no dia 15/04, às 08h, no Parque do Trabalhador. Ofício do 

Comitê Intermunicipal Legislativo de Acompanhamento das Ações do Consórcio Prósinos, 

convidando para reunião Extraordinária a ser realizada no dia 15/04, às 09h, na Câmara Municipal 

de São Leopoldo. Ofício Delegações de Prefeituras Municipais – Portal Legisla Web: Dando 

seguimento ao assunto tratado nesta Casa, em visita realizada no último dia 20 de março, onde 

representando a DPM, esteve presente o senhor Lúcio Mendes, vimos confirmar a intenção de 

realizar em Taquara, uma edição do Ciclo de Convenções Regionais DPM – O Poder Legislativo 

Municipal em Discussão: Um Diálogo Técnico. A programação que sugerimos ocorra em 13 de 

maio de 2015, compreende em quatro palestras nos turnos manhã e tarde, tratando de temas de 

relevante interesse dos legislativos municipais. Após a leitura da matéria a pedido do Vereador 

Régis de Souza o Presidente colocou em deliberação do Plenário a inversão da pauta desta Sessão e 

a mesma foi acatada por unanimidade dos Vereadores. Na sequência a Diretora Legislativa 

comunicou que o Requerimento Nº 082, datado do dia de hoje, lido anteriormente nesta Sessão, não 

necessita de votação, pois a Convocação já foi aprovada em Sessão Ordinária de 18 de fevereiro do 

corrente ano, desconsiderando assim o referido Requerimento. Prosseguindo com os trabalhos, 

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 052/2015 DE 

AUTORIA DA VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Institui a “Semana 

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

inclui no Calendário Oficial de Eventos. 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, Nelson Martins, Guido Mario e 

Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 053/2015 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. 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: Arleu Machado, 

Régis de Souza, Guido Mario e Adalberto Lemos. 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 179/2015 a 186/2015. Requerimentos: Nº 

073/2015 a 081/2015. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 023/2015 a 029/2015. Atas: 

Nº 4.054, da Sessão Ordinária do dia 07 de abril de 2015 e Nº 4.055, da Sessão Extraordinária 

Autoconvocada de 07 de abril de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Que o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública proceda na colocação 

de uma luminária na Rua São João, em frente ao nº 1360, no Bairro Cruzeiro do Sul. 2º - 

VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste envio Votos de Congratulações à 

Comunidade de Rio da Ilha, pela belíssima Festa realizada no último domingo, dia 12/04, na 

Sociedade União da Paz, com Culto Ecumênico pela manhã liderado pelo Padre Paulo e Pastor 

Genésio, bem como um excelente almoço servido ao meio dia. Cumprimento todos os organizadores 

que proporcionaram aos convidados momentos de muita alegria e descontração. Parabéns! 3º - 

VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador 

quando será consertado trecho da Rua Pinheiro Machado, que vai da Padaria Tia Célia até o 

cruzamento com a Avenida Sebastião Amoretti, pois a cada dia que passa o calçamento afunda ainda 

mais, prejudicando os veículos que por ali circulam. 4º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 
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Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico informe a 

este Vereador qual é o planejamento ou prazo para que seja feito o fracionamento da área de terra da 

antiga Associação do Bairro Campestre, para instalações de empresas neste local. 5º - VEREADOR 

TELMO VIEIRA, com apoio dos Vereadores Adalberto Soares e Lauri Fillmann: Por meio deste 

enviamos Votos de Congratulações à Comunidade de Passo da Ilha, pela excelente Festa realizada 

neste final de semana, a qual oportunizou aos convidados momentos de muita alegria e 

descontração. Parabéns! 6º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa 

para que no início da próxima Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 22 de abril de 2015, às 18h, seja 

feita uma homenagem especial com entrega do Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito 

ao Atleta Luiz Vicente da Silva Assunção, o qual se consagrou como Campeão Mundial na 

Modalidade de Para-Jiu-Jitsu, categoria até 70 Kg em novembro de 2014, em São Paulo. O pedido 

se justifica tendo em vista que na Sessão Solene de homenagem aos atletas taquarenses ocorrida 

nesta Casa no dia 09 de abril de 2015, proposta por este Vereador, o nome deste Atleta não constava 

na lista dos homenageados, sendo justo agora que se faça a entrega. 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 Presidente autorizou a saída do Plenário ao 

Vereador Régis de Souza, por motivo de saúde pessoal. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, os ouvintes 

da Rádio Taquara e a plateia presente na Sessão, em especial, a Senhora Scheila, moradora do 

Loteamento Jaeger. Informou que os moradores do Loteamento Jaeger não suportam mais a poeira 

deste local, que está bastante crítica. Parabenizou a organização da XXXI EXPOCAMPO, em 

homenagem aos 129 anos de fundação de Taquara, que apresentou um bom público, apesar de ter 

sido inferior ao do ano passado. Sugeriu ao Presidente do Legislativo que corrigisse o problema que 

ocorreu na abertura oficial da EXPOCAMPO no sábado pela manhã, em que o espaço da Câmara de 

Vereadores estava fechado para receber os Vereadores e visitantes da feira, inclusive autoridades de 

outros Municípios, como o Prefeito de Araricá. Respeitou a posição do Presidente como adventista, 

que não trabalha no sábado, mas entendeu que o Poder Legislativo é composto por 15 Vereadores e 

cada um com o seu credo religioso. Esperou que na Semana Farroupilha, caso o Presidente não 

possa comparecer, seja representado pelo Vice-Presidente do Legislativo ou designe outro Vereador. 

Felicitou a ordenação do Padre Paulo César Rosa da Conceição, da Paróquia Senhor Bom Jesus da 

Igreja Católica, que não ocorria em Taquara desde o ano de 1979. Destacou a importância do 

trabalho que todas as igrejas prestam as suas comunidades. Pediu o conserto do ar condicionado da 

unidade móvel de saúde, para dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. 

Desejou que Deus iluminasse o coração de cada taquarense nesta semana em que se comemoram os 

129 anos de fundação do Município. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, a imprensa e os ouvintes da 

Rádio Taquara. Participou de uma reunião na Câmara de Vereadores com os representantes da 

Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN e da Secretaria Municipal de Planejamento, 

proposta pelo Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, com o objetivo de cobrar a demora 

da reposição do calçamento e do asfalto nas vias. Anunciou que ficou definido por parte da 

CORSAN que irão agilizar o fechamento destes buracos causados pelas ligações e consertos das 

tubulações de água. Destacou a XXXI EXPOCAMPO, comemorando os 129 anos de fundação de 

Taquara, que contou com uma grande festa, com muitas atrações e um grande público presente. 

Parabenizou a Administração pela organização e a todos os expositores da agricultura, pecuária, 

indústria, comércio, artesanato, gastronomia e em especial, aos carreteiros pelo desfile. Convidou 
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para o XXXII Festão Campeiro e o I Rodeio Internacional, promovido pelo CTG O Fogão Gaúcho, 

que acontecerá no próximo final de semana na sua sede campestre. Registrou que no dia 17 de abril 

o Município de Taquara completa 129 de emancipação, que com trabalho e progresso esta bela 

cidade tem eterna gratidão. Avaliou que Taquara nasceu para ser grande, porque grande é o coração 

do seu povo, felicitando todas as pessoas que escolheram esta cidade para morar e viver.  Enviou 

votos de pesar aos familiares do Senhor Leo Alzemiro Müller, carinhosamente conhecido como 

Mirão, da localidade de Batingueira, com a adesão dos Vereadores Telmo Vieira, Lauri Fillmann e 

Guido Mario Prass Filho. Agradeceu pela oportunidade e desejou a todos uma boa semana. 

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

comunidade. Elogiou a organização e a estrutura da XXXI EXPOCAMPO e parabenizou todos os 

expositores e os responsáveis por esta feira, mas entendeu que foi pouco divulgada, pois poderia ter 

mais presença de público em função da qualidade das apresentações. Parabenizou o Presidente, 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, pela iniciativa da reunião com os representantes da 

Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, que foi bastante produtiva e vai trazer 

resultados no futuro para resolver os problemas dos buracos nas vias. Foi concedido um aparte para 

o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que informou que já foram relacionados 

todos os pedidos dos Vereadores para esta empresa. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos 

retomou o uso da palavra e indicou que o Gerente da CORSAN em Taquara Aurélio Rocha Pereira 

tem atendido os pedidos na medida do possível e acreditou que as empresas terceirizadas não 

informam para ele o motivo de não realizar o fechamento destes buracos, que são de 

responsabilidade desta empresa. Lamentou a ausência dos Secretários Municipais que foram 

convocados pelo Legislativo, mesmo com todo o esforço no repasse e no auxílio financeiro da 

Câmara de Vereadores para colaborar com o Executivo. Considerou esta atitude como um 

desrespeito para com esta Casa como um poder independente, depois de três convocações, mas 

confiou na postura do Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, como representante legal 

dos Vereadores, em tomar as medidas judiciais cabíveis, caso não compareçam na próxima 

convocação. Criticou o Executivo por não atender ou dar um retorno aos Vereadores, usando as 

desculpas mais esfarrapadas para justificar a sua incompetência.  Comunicou que a sua maior 

preocupação é que no final deste ano acaba o último prazo para utilizar os recursos do PAC, pois se 

não forem realizadas não poderão mais ser renovadas e também pelas pessoas humildes que 

precisam da conclusão destas obras, principalmente das casas populares. Cobrou a resposta de um 

abaixo assinado com quase duzentas assinaturas apresentado no final do ano passado ao Executivo 

sobre a realização das obras do PAC no Bairro Empresa.  Citou as enchentes nas imediações da 

Biblioteca Comunitária provocadas pelo transbordamento do Arroio Sonda. Lembrou que o Prefeito 

para cumprir as suas promessas de campanha pediu um empréstimo de quase R$ 8.000.000,00 (oito 

milhões de reais), mas neste recurso também estava previsto a construção de uma usina de asfalto, 

que não se esqueceu e não foi mais mencionado. Analisou que no Bairro Empresa não foi realizada 

uma única obra sequer e as obras dos governos anteriores estão paradas, um problema sério que 

precisa ser resolvido e que irá até as últimas consequências, inclusive na Promotoria Pública, para 

que estas obras sejam realizadas, porque assim como está não dá mais para aturar. Conversou com o 

Secretário, que estará resolvendo nos próximos dias a situação da academia de saúde junto a UBS do 

Bairro Empresa. Discordou da atitude do Secretário que tomou esta iniciativa somente depois que 

ela foi destruída e após alertar desde o início do ano passado a falta de segurança, em função dos 

portões estarem abertos. Desejou a todos uma ótima semana. VEREADOR ARLEU MACHADO 

DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente, os servidores e a 

imprensa. Parabenizou o Executivo pela realização do evento máximo do Município que é a XXXI 
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EXPOCAMPO, que com poucos recursos financeiros fez uma festa grandiosa, em função da sua 

grande estrutura e o sucesso dos artistas que fizeram as apresentações artísticas. Destacou também 

todos os expositores que participaram e comercializaram os seus produtos neste evento. Relatou que 

está muito preocupado com a segurança pública do Município, por culpa do Governo Estadual, que 

não disponibiliza o efetivo policial necessário para o tamanho da cidade. Registrou o depoimento de 

um comerciante, que disse que após as 10 horas da noite não existe nenhum brigadiano no centro da 

cidade para acompanhar um eventual caso de assalto. Encaminhará requerimento à Brigada Militar 

solicitando que informe qual o número do seu efetivo em Taquara, tanto no patrulhamento externo 

quanto no serviço administrativo, pois tem certeza que a quantidade é inferior a de 50 anos atrás, 

quanto à população era de 15 mil habitantes ao invés dos 60 mil atuais. Citou que estão aumentando 

os assaltos na saída dos bancos, principalmente com os idosos que sacam as suas aposentadorias, 

pois muitas vezes não fazem o registro policial por vergonha. Pediu ao Executivo a execução com 

urgência do seu pedido de um quebra molas em frente da escola de educação infantil do Colégio 

Santa Teresinha, na subida da lomba da Rua Julio de Castilhos, porque os automóveis estão 

descendo em alta velocidade, colocando em risco a vida dos estudantes. Agradeceu e desejou a todos 

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

colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e as que ouvem pelos meios de comunicação. 

Falou sobre a XXXI EXPOCAMPO, um investimento da Administração que valeu a pena, pois 

voltou a ser uma feira reconhecida em todo o Estado, apesar de que poderiam ser realizadas 

melhorias na exposição dos animais, para voltar o ranqueamento. Parabenizou a parceria do CTG O 

Fogão Gaúcho, os expositores, os agricultores e os carreteiros, para mostrar a importância e a 

pujança do nosso Município. Participou como jurado do concurso do mel com 21 amostras, 

mostrando a qualidade deste produto produzido em nossa região. Pediu ao Prefeito, que foi sensível 

ao seu pedido, para a colocação de pó de brita nas ruas de calçamento regular, pois com as chuvas 

vai saindo a terra que fica em volta das pedras, que acabam ficando soltas, causando um custo maior 

de manutenção deste pavimento. Destacou os 129 anos de fundação de Taquara, que é uma cidade 

importante do Vale do Paranhana, que já foi a capital do piretro, o maior produtor de feijão e a maior 

bacia leiteira do Estado. Afirmou que tem o compromisso de trabalhar e resgatar a importância do 

Município de Taquara a nível estadual. Comunicou que o Prefeito pretende fazer uma grande 

EXPOCAMPO no próximo ano e entendeu que precisamos incentivar e apoiar este evento, porque é 

importante para a nossa cidade. Encaminhou votos de pesar aos familiares pelo falecimento do 

Senhor Antônio Samuel Ritter, morador da localidade do Passo do Mundo Novo, que infelizmente 

foi atropelado na ERS 020 e também aos familiares da Senhora Sueli Maria da Silva Coelho, do 

Distrito de Santa Cruz da Concórdia. Desejou que todos ficassem com Deus. VEREADOR LAURI 

FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, servidores e as pessoas presentes na Sessão, em 

especial, o Presidente do PTB João Luiz Ferreira, o Presidente do PP, Osmar Gonzaga e o Chefe de 

Gabinete do Prefeito Sandro Montemezzo. Acompanhou a vistoria da ponte da estada velha que liga 

as localidades de Rio da Ilha a Moquém e comunicou que o Secretário Municipal garantiu para esta 

semana o seu conserto provisório, para permitir o retorno do trânsito com segurança. Informou ao 

Vereador Valdecir Vargas de Almeida que o conserto do ar-condicionado da unidade móvel de 

saúde já está agendado para ocorrer no próximo mês de maio. Parabenizou o Prefeito, a sua equipe 

de funcionários e os expositores, que proporcionaram o sucesso da EXPOCAMPO, com a presença 

de um grande público e de autoridades, como o Prefeito do Município de Araricá Sergio Delias 

Machado, os Deputados Estaduais Tarcisio Zimmermann (PT) e Ronaldo Santini (PTB). Agradeceu 

em nome do povo taquarense a Brigada Militar, na pessoa do seu comandante Major Renner, que 
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garantiu a segurança para que esta festa transcorresse com tranquilidade. Foi concedido um aparte ao 

Vereador Adalberto Carlos Soares, que enviou votos de congratulações aos organizadores e a 

comunidade do Distrito de Rio da Ilha, pela festa e culto ecumênico ocorrido na Sociedade União da 

Paz, realizado pelo Pastor Genésio e o Padre Paulo, com o acompanhamento do Coral da localidade 

de Moquém. Agradeceu pelo aparte. O Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira retomou o uso 

da palavra e discorreu sobre as conquistas desta Administração Municipal do PTB, principalmente 

os benefícios do asfaltamento com a correspondente troca de canalização nas principais ruas dos 

bairros para a população se dirigir ao centro da cidade. Citou também a construção e a ampliação das 

salas de aula das escolas de educação infantil, a cobertura de quadras esportivas e tantas outras obras 

que ainda virão. Afirmou que o descontentamento parte de pessoas pessimistas que não acreditam no 

que está sendo feito e somente não veem porque não querem, pois basta tirar a venda dos olhos e 

olhar para o lado para enxergar estas benfeitorias. Analisou que temos praticamente mais dois anos 

para construir por este Município, pois foi para isto que foram eleitos o Prefeito e os Vereadores que 

o apoiaram e agora contam com a adesão do Partido Progressista - PP, que tem sido solidário nesta 

Administração.  Agradeceu a oportunidade e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 

MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Declinou o uso da palavra em favor do Vereador Adalberto dos 

Santos Lemos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as 

pessoas presentes no Plenário. Comunicou ao Presidente do Legislativo, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que neste final de semana vence o prazo dos seus dois pedidos de informação ao 

Executivo e caso o Prefeito, que tem a obrigação legal de cumprir não envie esta documentação até a 

próxima Sessão Ordinária, pretende recorrer a Promotoria Pública, em Porto Alegre. Relatou que 

quando o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho era Vereador, exigiu que o Sindicato dos Municipários 

mostrasse as contas, apesar dele não ter este poder por não ser funcionário público ou associado. 

Explicou que o contador que foi enviado para fazer esta fiscalização nos livros contábeis falou que 

nunca havia visto nada igual e foi embora, pois não encontrou nenhuma irregularidade. Observou 

que agora como Prefeito não quer enviar os documentos para esta Casa, mas que terá que fazer de 

uma forma ou de outra. Registrou que um doador de sangue de Taquara, de um grupo sanguíneo 

difícil de se conseguir, ficou mais de duas horas e meia aguardando para fazer a coleta no Banco de 

Sangue do Hospital da PUC. Apontou que por este motivo os doadores não se prontificam mais a 

doar sangue e que a culpa não é da população e sim pela demora no atendimento nos bancos de 

sangue. Discordou da entrevista do Prefeito em programa de rádio, que disse que não gastou nada 

este ano com churrasco ou comida nesta Expocampo porque a Prefeitura não queria gastar o 

dinheiro público. Revelou que o Prefeito não sabe o que está dizendo, pois na EXPOCAMPO de 

2013 tudo o que foi feito na sede foi a custa dos Vereadores que colaboraram com um determinado 

valor e o restante foi pago por este Vereador, que na época era o Presidente da Câmara de 

Vereadores. Constatou que os Vereadores sabem que não foi gasto ou pego um centavo, pois nunca 

fez isto na sua vida e que tem 27 anos como Vereador e mais anos de vida pública e nunca esteve 

envolvido em rolo. Afirmou que se afastou da atual Administração Municipal porque não tolera 

casos como este de pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de 

aluguel sem utilizar o prédio e segundo leu no jornal, vai gastar mais R$ 34.000,00 (trinta e quatro 

mil reais) de fiação, dizendo que isto é o fim da picada. Alegou que o seu afastamento foi motivado 

pelo pedido do Prefeito em ter o seu apoio incondicional a tudo o que quisesse fazer. Falou ao 

Prefeito que estava enganado consigo, porque na política nunca teve chefe ou patrão, porque fazia o 

que achava que era correto, mesmo errando, mas que não entrava em conchavo de propina, pois 

nunca se envolveu nisto e não pretendia se envolver. Comentou que foi questionado no Facebook 

por partidários do PMDB cobrando porque não assinou o requerimento para a instalação da 
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Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. Divulgou que quem decide isto é ele próprio, pois em 

política ninguém manda em suas decisões, nunca vão mandar, não deve nada a político nenhum e 

não tem que dar satisfação a ninguém. Revelou que pretende esperar pela documentação sobre estas 

licitações para verificar se existe fundamento, pois somente vai assinar a CPI no momento em que 

achar que a denúncia possuir elementos que a justifiquem. Sugeriu ao Prefeito cuidar mais quando 

for falar porque não sabe o que está dizendo e para dizer bobagem não deveria ir aos lugares. 

Indicou ao Prefeito que se achar uma discussão vai com ele lá na rádio, pois tem um monte de 

documentos para discutir. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Foi liberado da Sessão por 

motivo de saúde pessoal. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 

Cumprimentou os colegas Vereadores e as pessoas presentes na Sessão, em especial, o Presidente do 

PTB João Luiz Ferreira e o Presidente do PP, Osmar Gonzaga. Relatou ao Vereador Nelson José 

Martins que dias atrás 45 pessoas de Taquara não conseguiram fazer a doação de sangue porque o 

Hemocentro se recusou a atender no sábado. Considerou a atitude do Hemocentro como errada, pois 

mesmo precisando de sangue, recusou a doação de pessoas que trabalham durante a semana e 

somente poderiam comparecer neste dia da semana. Foi concedido um aparte ao Vereador Nelson 

José Martins, que não entendeu a posição deste órgão público, porque existem pessoas que morrem 

por falta de sangue. O Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos retomou o uso da palavra 

e falou que era uma total desorganização o que estava acontecendo. Citou o pronunciamento anterior 

do Vereador Nelson José Martins sobre o novo prédio alugado pela Prefeitura e pedirá ao Prefeito 

que informe quanto se gasta de aluguel na Administração Municipal, pois o momento é de economia 

e não se tem como gastar dinheiro em aluguel quando não temos um cano para instalar nas ruas. 

Discordou da posição de alguns Vereadores na reunião com a Companhia Riograndense de 

Saneamento - CORSAN, de que o Gerente da empresa em Taquara Aurélio Rocha Pereira atende 

bem, pois as coisas não acontecem, tudo o que é pedido não é feito e a cidade está virada em um 

buraco. Avaliou que a culpa é do Gerente local, pois a Diretoria da CORSAN desconhecia os 

requerimentos e os pedidos da Câmara de Vereadores e não admitiu que isto continuasse 

acontecendo. Constatou que não é realizada a manutenção do celular rural da empresa de telefonia 

Oi no interior do Município. Parabenizou a caminhada promovida pela Frente Feminina por uma 

Cidade Melhor, pois precisamos nos unir para buscar que a nossa cidade se torne cada vez melhor. 

Apresentou um Projeto de Lei para o Executivo destinar 2% do Programa Minha Casa Minha Vida 

na construção de residências nos pátios das escolas para a moradia de policiais militares, que fariam 

a segurança do local, a exemplo do que já ocorre com sucesso na Escola Estadual Felipe Marx. 

Destacou a reabertura do Museu Histórico Municipal Adelmo Trott. Pediu que Deus nos conduzisse 

ao futuro com respeito e dignidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 

Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assistia à Sessão. Comentou sobre a 

situação do trânsito, em que a mobilidade urbana se tornou prioridade máxima nos centros urbanos, 

independente do tamanho da cidade. Identificou que infelizmente os gestores públicos sempre 

priorizaram o transporte individual por automóveis, facilitado pelas vantagens do Governo Federal, 

como a redução dos impostos e a facilidade nos financiamentos, transformando o trânsito nas 

cidades praticamente insuportável, ficando aos Prefeitos a difícil missão de implementar as 

mudanças necessárias e urgentes para fazer fluir o trânsito. Explicou que na audiência pública sobre 

o trânsito, ficou demonstrado que a Rua Tristão Monteiro apresentava sérios e graves problemas de 

tráfego, mas apenas ficou decidido que será elaborado um Projeto de Lei regulamentando o trânsito 

de caminhões de carga pesada nesta via. Opinou que existem outras alternativas, como as bicicletas, 

que apesar de exigirem mudanças de hábitos e de comportamentos, são muito mais baratas e com 

ótimos resultados para a qualidade de vida para as pessoas. Analisou que para a bicicleta se tornar 
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uma real possibilidade de transporte é preciso medidas de apoio e incentivo, como a redução de 

impostos para baratear o seu custo e a garantia de segurança aos ciclistas. Informou que foi entregue 

nesta Audiência Pública um panfleto criado pelo grupo "Eu vou de bicicleta e você", que pediu que 

fosse construída uma ciclovia na Rua Tristão Monteiro, entre a ERS 115 e a ERS 020. Avaliou como 

fundamental que junto com as mudanças no trânsito de Taquara se pense na construção de ciclovias, 

para favorecer a população a utilizar este meio alternativo de transporte saudável e barato. Participou 

da caminhada por melhores calçadas públicas, promovida pela Frente Feminina por uma Cidade 

Melhor, da qual faz parte, que também visa esta questão do trânsito. Deixou o pensamento de um 

dos participantes, que disse: "As duas coisas que mais gosta na vida são os livros e as bicicletas, pois 

ambas movem as pessoas para a frente sem desperdiçar nada". Agradeceu pela atenção e desejou a 

todos uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente na Sessão e os que 

acompanhavam pelos meios de comunicação. Ressaltou a importante atitude do nosso Presidente, 

Eduardo Carlos Kohlrausch, por realizar uma reunião com a diretoria da Companhia Riograndense 

de Saneamento - CORSAN, para discutir os problemas nas obras de reparos no calçamento que não 

são refeitos na qualidade e no devido tempo. Registrou que o Gerente da CORSAN em Taquara 

Aurélio Rocha Pereira tem prestado um serviço a contento por experiência própria e também porque 

quando solicitado pelos Vereadores para resolver um problema da comunidade, atende dentro das 

suas possibilidades. Sugeriu uma avaliação da empresa terceirizada que presta os serviços para a 

CORSAN, pois está deixando a desejar no prestação do seu serviço. Convidou os colegas 

Vereadores para participar da reunião sobre a regulação na utilização das vias públicas para o 

transporte de valores pelos carros forte. Entrou em contato telefônico com os responsáveis pelo 

trânsito nos Municípios de Vacaria, Campo Bom, Esteio, Estância Velha, entre outros que já 

disciplinam este serviço, para buscar subsídios nesta discussão. Recebeu o relato de uma pessoa 

idosa que estava com a sua neta, de que um dos vigilantes destes carros forte colocou uma arma 

escopeta na frente de ambas na calçada, causando medo. Considerou esta atitude como truculenta e 

desnecessária, demonstrando a falta de preparo deste funcionário e um abuso na utilização das vias 

públicas, não reconhecendo a utilidade pública neste tipo de serviço. Divulgou a realização do 

Torneio do BEM - Bairro Empresa Melhor, em benefício deste Projeto, no dia 19 de abril, no campo 

do Palmeiras, organizado pelo treinador Francisco, que além de voluntário, desenvolve a prática 

esportiva com crianças há mais de 20 anos. Agradeceu pela oportunidade e 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. Destacou 

a excelente edição da EXPOCAMPO, com a participação inclusive de pessoas de outros Municípios 

da região, parabenizando o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho e todos os que contribuíram para 

enaltecer o nome de Taquara. Encaminhou requerimentos ao Executivo solicitando o conserto de 

uma luminária na estrada geral do Distrito de Padilha, em frente ao nº: 6.062 e a roçada da estrada 

geral da localidade de Olhos D´água. Mostrou preocupação que a epidemia de dengue possa chegar 

em Taquara, pois está se alastrando no país e já existem casos confirmados da doença em cidades 

próximas. Citou o caso de piscinas que ficam abandonadas após o verão e se tornam criadouros de 

mosquitos. Divulgou que os agentes de saúde estão sendo qualificados para combater 

preventivamente esta doença, mas o principal é a população se conscientizar e fazer a sua parte, 

eliminando os reservatórios com água limpa descoberta e denunciar a Secretaria da Saúde os locais 

com possíveis focos de mosquitos. Agradeceu a Deus por estar aqui e desejou uma boa semana a 

todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas Vereadores, a 

comunidade presente no Plenário e que acompanhava pela internet e Rádio Taquara. Considerou 
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muito boa a reunião na Câmara de Vereadores com os representantes da Companhia Riograndense 

de Saneamento – CORSAN. Anunciou que o Superintendente da CORSAN vai cuidar de maneira 

especial da cidade de Taquara porque viu realmente que as solicitações dos Vereadores tem 

fundamento. Informou que o Secretário Municipal de Captação de Recursos Lorival da Rosa está 

ajudando fazendo uma relação das obras da CORSAN. Comunicou uma nova reunião no dia 14 de 

maio, às 14 horas, para explicar a verba já anunciada de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões 

de reais) de investimentos da CORSAN em saneamento. Foi concedido um aparte ao Vereador 

Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que acreditou que parte desta verba é para o fornecimento de 

água que está iniciando com a canalização no final da Rua Farrapos. O Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch retomou o uso da palavra e analisou a boa vontade destes servidores públicos em ouvir 

e dar razão aos Vereadores. Entendeu que é preciso manter o respeito e que a presença dos dirigentes 

da CORSAN na Câmara de Vereadores ajudará muito a comunidade de Taquara. Parabenizou a 

Administração Municipal pela bonita estrutura da XXXI EXPOCAMPO e desejou que a do próximo 

ano seja ainda melhor. Destacou a Noite Gospel de Louvor ao Senhor, em especial a apresentação da 

cantora Fernanda Lara. Citou o provérbio: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria". Divulgou 

a reinauguração do Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, que retrata principalmente a história 

de Taquara e recomendou aos estudantes ir conhecer o seu acervo. Recebeu a visita dos integrantes 

do Clube de Desbravadores Everest, do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul - IACS, que 

participarão de um Campori na cidade de Santa Helena, no Estado do Paraná. Revelou que o sonho 

destes desbravadores é realizar também um Campori regional, com a presença de mais de 500 jovens 

no Parque do Trabalhador, em Taquara. Informou que cerca de cinquenta famílias da Rua Marechal 

Rondon, no Bairro Cruzeiro do Sul estão há mais de três semanas sem telefone da empresa Oi, 

porque um caminhão rompeu os cabos telefônicos. Agradeceu a Deus e desejou que todos ficassem 

na paz de Jesus. O Presidente em exercício, Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, 

comunicou que teve a honra de ter sido convidado pela Câmara Internacional de Pesquisa e 

Integração Social para apresentar em um fórum a sua experiência no trabalho desenvolvido na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com a possibilidade de realizar visitas técnicas em 

outros países. Mencionou que o motivo principal foi pela criação da Agência Taquarense de 

Empregos e a realização de cursos do Pronatec em parceria com as Faculdades Integradas de 

Taquara - Faccat e a empresa de transportes Citral. 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 056/2015 (Executivo nº 036), dado publicidade anteriormente nesta Sessão, que trata de 

auxílio para o C.T.G. O Fogão Gaúcho, objetivando a realização do 32º Festão Campeiro e 1º 

Rodeio Crioulo e Artístico Internacional em nossa cidade a ser realizado no próximo final de 

semana. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min o Presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 22 de abril de 

2015, às 18h, numa quarta feira, tendo em vista o feriado nacional de Tiradentes comemorado em 21 

de abril. 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, 14 de abril de 

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

 


