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ATA Nº 4.058 

Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2015, às 18h06min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS, realizou-se a 12ª 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, hoje ocorrida numa quarta feira, 
tendo em vista o feriado nacional de Tiradentes comemorado no dia de ontem 21 de abril. A partir 
deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, 
momento em que convidou o Pastor Tiago Duarte Maciel, da Igreja Quadrangular de nossa cidade, 
para deixar uma mensagem seguida de oração. A seguir cumprindo o que determina o 
Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Telmo Vieira, aprovado por unanimidade na Sessão 
Ordinária do dia 14 de abril do corrente, foi convidado o Atleta Luiz Vicente da Silva Assunção, 
acompanhado do seu Instrutor, senhor Fábio Junior Marcos, para receber o Certificado de Honra 
ao Mérito como Atleta, que se consagrou Campeão Mundial na Modalidade de Para-Jiu-Jitsu na 
categoria até 70 Kg, em São Paulo. O referido Requerimento Verbal foi solicitado tendo em vista 
que na Sessão Solene de Homenagem aos atletas taquarenses ocorrida nesta Casa no dia 09 de 
abril de 2015, proposta pelo Vereador Telmo, o nome deste Atleta não constava na lista dos 
homenageados, sendo justo agora que se faça a entrega do Certificado. Nesse sentido o Presidente 
convidou o Vereador Telmo para fazer a entrega do Certificado, concedendo tempo de cinco 
minutos para o seu pronunciamento e na sequência para fazer uso da palavra se assim o quisesse, 
o Atleta Luiz Assunção, sendo que os demais Vereadores deverão usar o tempo da Palavra em 
Expediente para se manifestaram sobre este ato. 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. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 
PROJETO DE LEI Nº 059, de 13 de abril de 2015 (Executivo Nº 038) Desafeta área verde do 
Município de Taquara e autoriza cedê-la na forma de concessão de direito real de uso para 
reassentamento de moradores situados em área de preservação permanente do Loteamento 
Freguesia do Mundo Novo. PROJETO LEI  Nº 060, de 14 de abril de 2015 (Executivo Nº 039) 
Prorroga o prazo de contratação do cargo de BIBLIOTECONOMISTA, previsto pela Lei Municipal nº 
5.333, de 16 de outubro de 2013. PROJETO DE LEI N° 062, de 22 de abril de 2015 de autoria do 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Institui a Conciliação Judicial Tributária Municipal. 
Concede anistia de juro e multa nas condições que menciona, para a quitação de débitos com a 
Fazenda Pública Municipal, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 063, de 22 de abril de 
2015 de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Institui a semana municipal de 
valorização da família e da outras providencias. PROJETO DE LEI Nº 064, de 22 de abril de 2015 de 
autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui a Semana Municipal do Ciclismo no 
calendário do Município de Taquara. PROJETO DE LEI Nº 065, de 22 de abril de 2015 de autoria do 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a Criação da Campanha Ordinária de 
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Incentivo a Arborização de Ruas, Praças e Jardins do Município de Taquara. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 002, DE 22 DE ABRIL DE 2015 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA: “Dispõe sobre a 
adesão da Câmara Municipal de Taquara/RS ao protocolo estatutário do parlamento da região 
metropolitana de Porto Alegre - Parlamento Metropolitano.” REQUERIMENTOS: Nº 083/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste solicito a CORSAN desta cidade que proceda no 
conserto de um buraco localizado na Rua Montevidéo, Bairro Empresa, próximo aos números mais 
altos, pois foi corrigido um vazamento de água, mas não foi feita a reposição do calçamento, 
conforme fotos em anexo. Sendo o que tinha para o momento, agradeço a atenção. Nº 084/2015 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Conforme Lei Municipal Nº 4.487/2014 (em anexo), que: Institui 
homenagem anual a pessoa ou grupo de pessoas que se destacaram no serviço voluntário do 
Município de Taquara/RS, “indico” a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que de acordo com o § 
3º desta Lei, em agosto deste ano seja homenageada a Embaixada Feminina de Amor pelo Hospital 
Bom Jesus, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados pela mesma à nossa comunidade. 
Solicito ainda o apoio dos colegas Vereadores nesta escolha. Nº 085/2015 EM NOME DE TODOS OS 
VEREADORES: Os Vereadores que compõem a Câmara Municipal de Taquara/RS enviam Votos de 
Congratulações parabenizando o C.T.G. O Fogão Gaúcho e apoiadores, pela organização dos 
Eventos ocorridos neste mês de abril como a XXXI EXPOCAMPO, nos dias 09 a 12, em 
comemoração ao aniversário de 129 anos de nossa cidade e 32º Festão Campeiro e 1º Rodeio 
Crioulo e Artístico Internacional, nos dias 17 a 20, no Parque Anibaldo Renck, ERS 115. Estendemos 
nossas felicitações a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram na realização 
destes Eventos que proporcionaram momentos de descontração e muita alegria ao grande público 
que se fez presente. Parabéns! Nº 086/2015 VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente venho por meio deste solicitar ao Major Aparício Renner da Silva do Comando da 
Brigada Militar de Taquara/RS, informações de quantos Policiais Militares estão lotados em nossa 
cidade e desses quantos encontram-se em trabalhos internos e externos neste Batalhão. Solicito 
ainda que o nobre Major informe este Legislativo qual seria o número satisfatório de Policiais para 
atender a demanda da população taquarense. Nº 087/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Requer a 
Mesa Diretora desta Casa que seja criada neste Legislativo a Frente Parlamentar da Agricultura 
Familiar. Justificativa: A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar terá o objetivo de discutir as 
demandas e o desenvolvimento da agricultura familiar taquarense com os agricultores e as 
entidades representativas do nosso município. Levando em conta que a administração municipal 
nunca nomeou um representante que atuou exclusivamente no departamento de agricultura e as 
diversas reclamações do povo do interior do nosso município, entendemos necessária a criação 
desse trabalho para tentarmos auxiliar a Administração Municipal no desenvolvimento deste setor.   
Nº 088/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Bairro Empresa de Taquara, pelo 20º Encontro de Jovens, 
realizado neste final de semana nos dias 17 a 19 de abril, com o Tema: “Ninguém despreze pelo 
fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, na fé e na 
pureza.” 1º Timóteo C.4, V.12. Parabenizo a todos nas pessoas do Pastor Presidente Enilton 
Vasconcelos Bitencourt, do Superintendente da Juventude Pb. Jessé Lara e dos Líderes Luciano e 
Gláucia e Jairo e Juliana. Desejo que Deus continue abençoando para o crescimento desta obra.  Nº 
089/2015 GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio deste solicito ao setor competente da RGE – Rio 
Grande Energia, que providencie o corte de taquareira que está atingindo a rede elétrica na 
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estrada da Fazenda Boa Vista, localidade de Figueirão. O pedido se justifica para prevenir acidente 
elétrico, uma vez que a taquareira encontra-se na beira da estrada facilitando o corte da mesma. 
Para facilitar este trabalho envio o Nº conosco: 08617279. Sendo o que tínhamos para o momento, 
renovamos votos de considerações. Nº 090/2015 GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do 
presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares do senhor Dirceu Biondi, que veio a falecer no 
dia de hoje 22/04. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família 
e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de 
dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos 
mares. Salmo 46.1-2.” Nº 091/2015 GUIDO MARIO PRASS FILHO: Enviamos Votos de 
Congratulações à direção da Rede Globo de Televisão pela passagem dos 50 anos de Fundação, na 
pessoa do Senhor Roberto Pisani Marinho, que durante sua carreira de jornalista, e 
empresário brasileiro, é um dos proprietários do Grupo Globo e fundador desta Emissora. 
Parabenizamos ainda, neste momento festivo, a apresentação do Programa  Retrospectiva dos 
acontecimentos  mais marcantes do Brasil e do Mundo, nos últimos 50 anos, onde a Rede Globo 
esteve presente fazendo cobertura, e agora estamos podendo reviver estas notícias, através dos 
jornalistas atuais  que na época fizeram parte destes cenários. Parabéns a todo o Grupo Globo, 
Executivos, Elenco e Funcionários que abrilhantam diariamente a programação o que mantém nos 
lares brasileiros, um dos maiores índices de audiência no País. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 030/2015 VEREADOR ADLBERTO LEMOS: Com base nas Leis Municipais nº 
5.280, de 30 de julho de 2013, nº 5.361, de 20 de novembro de 2013, ou outras existentes, solicito 
que o Executivo Municipal informe a este Vereador se foi adquirida usina asfáltica, para o 
asfaltamento e recapeamento de diversas ruas do nosso Município. Tal pedido se faz necessário 
porque a aquisição da usina poderá ser feito mais asfalto em nossa cidade, e assim beneficiar mais 
ruas. Nº 031/2015 VEREADOR ADLBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe a 
este Vereador a pedido de moradores, como andam as tratativas da obra de calçamento da Rua 
Germano Paiva, no Bairro Mundo Novo, pois a mesma foi anunciada inclusive com placa no local 
indicando seu início em julho de 2014 e término em novembro de 2014, mas até a presente data 
nada foi realizado. INDICAÇÕES: Nº 187/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de um buraco no final da 
Rua Bolívia em frente à antiga lavagem do Baixinho, no Bairro Empresa, pois o mesmo já foi motivo 
de várias Indicações de outros Vereadores e até o momento nada foi feito, por isso solicito com a 
máxima urgência tal conserto. Nº 188/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria Distrital de Rio da Ilha proceda na colocação de uma 
luminária em frente Sociedade União da Paz, pois a anterior foi retirada e não mais reposta, 
causando transtorno aos moradores, em especial a uma idosa que mora naquele local. Tal pedido 
se justifica devido ao grande problema de segurança que o Município enfrenta, principalmente no 
Interior, por isso se faz necessária todas as medidas cabíveis de prevenção, incluindo uma boa 
iluminação pública. Nº 189/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal 
juntamente que o setor de iluminação pública faça uma revisão geral nas luminárias da localidade 
de Alto Tucanos, pois lá existem muitas delas apagadas. Nº 190/2015 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras faça o conserto do 
calçamento na Rua Mundo Novo, esquina com a Rua Coronel Neves, próximo ao nº 859 no Bairro 
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Mundo Novo, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 191/2015 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com o setor de iluminação 
pública realize o conserto de uma lâmpada na Rua Mundo Novo em frente ao nº 767. Nº 192/2015 
EM NOME DE TODOS OS VEREADORES: Ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveitamos para 
relatar-lhe que, na semana passada, estivemos fazendo uma visita a EMEI que está sendo 
construída no Bairro Campestre, junto à Escola Municipal 17 de Abril e, no momento da visita, nós, 
Vereadores, abaixo subscritos, constatamos a existência de um terreno que fica ao lado das 
respectivas escolas, de propriedade da Prefeitura Municipal de Taquara, que, segundo a nossa 
visão e entendimento, é uma área apropriada, em espaço e localização para a instalação da 
Secretaria de Obras do Município, a  instalação da Usina Asfáltica e também para colocação dos 
Maquinários da agricultura. Outrossim, informamos que a nossa sugestão, vem respaldada no 
princípio da economicidade, pois com a utilização desse espaço, haverá uma concentração, nesse 
local, de equipamentos de várias secretarias, sendo possível a interrupção do pagamento de 
aluguéis, ora existentes, onerando os cofres públicos. Contando com a costumeira colaboração, 
solicitamos o vosso empenho para que tenhamos atendida a nossa sugestão e possamos ver, 
brevemente, a Secretaria de Obras de Taquara, devidamente instalada nesse local. Nº 193/2015 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Encaminho ao Executivo Municipal informativo em anexo que trata 
de “Pedido de Julgamento Preferencial e Imediato” sobre a luta pela distribuição igualitária dos 
royalties de petróleo e gás natural, onde há mais de dois anos uma liminar do Supremo Tribunal 
Federal impede que a Lei nº 12.734/2012 seja efetivamente cumprida. Nesse sentido um abaixo 
assinado feito por meio da internet deve recolher assinaturas de Prefeitos, Vereadores, Secretários 
e até dos cidadãos comuns para dar peso e esta petição, visando alcançar o expressivo número de 
5 milhões de assinaturas. Nº 194/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de um cano de esgoto na Rua 
Brasília, nº 346, pois o mesmo encontra-se aberto há mais ou menos dois meses, tendo em vista 
que a Secretaria de Obras ao passar com a patrola estragou o referido cano e ainda não foi 
consertado, causando mau cheiro e dificuldade a quem reside e passa pelo local. Nº 195/2015 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente providencie o conserto de um cano de esgoto quebrado na Rua Tristão Monteiro, em 
frente ao nº 2763, no Bairro Santa Maria. Nº 196/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente realize o serviço de roçada, 
patrolamento, ensaibramento e sarjeteamento da estrada que liga Vila Tereza a Morro Alto. Nº 
197/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria 
de Obras proceda com urgência no conserto do calçamento na esquina das Ruas Henrique 
Bauermannn com a Guilherme Lahn, pois o mesmo baixou prejudicando os veículos que por ali 
circulam. Nº 198/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto do asfalto na Rua Marechal Floriano, 
trechos compreendidos da Avenida Sebastião Amoretti até o final do asfalto em direção a Rua 
Picada Gravatá e da Rua Henrique Bauermann até a ERS 115. Os referidos locais estão 
intrafegáveis. MOÇÃO: Nº 021/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminha a 
presente MOÇÃO DE APELO ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), solicitando urgência 
no repasse dos pagamentos de parcelas em atraso com o Município de Taquara/RS, tendo em vista 
que algumas delas do ano de 2014 ainda não foram repassadas, prejudicando o andamento dos 
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trabalhos realizados pela respectiva Secretaria de nosso Município. Sendo o que tínhamos para o 
momento, renovamos votos de respeito e consideração. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 
Ofício nº 379/2015 – Ministério Público de Taquara, em resposta ao Requerimento nº 070/2015, 
do Vereador Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L. nº 290/2015. Ofício nº 49/2015 – Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, em atenção a Moção de Apelo nº 011/2015, do Vereador Adalberto 
Soares. Ofícios nº 213/2015 e 242/2015 – Gabinete do Governador do estado do RGS, em atenção 
a Moção de Apelo nº 003/2015, do Vereador Roberto Timóteo e Moção de Apelo nº 014/2015, do 
Vereador Guido Mario. Convite do Comitesinos, para o IX Seminário Regional de Educação da Bacia 
Sinos, com objetivo de qualificar a educação na bacia e construir a carta das águas para a educação 
ambiental. Convite do Taquara Automóvel Clube – TAC, para a 2ª Etapa da Copa Taquara de 
Velocidade em Pista de Terra 1600cc, que ocorrerá no dia 26 de abril de 2015, a partir das 13h. 
Convite da comunidade do Bairro Empresa, para reunião a realizar-se no dia 25 de abril de 2015, às 
15h, na Rua Vicente Dutra nº 713, para tratar da construção do dique no Loteamento Olaria. 
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 o Presidente deu início ao 
Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a 
ordem alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de 
chamamento da última Sessão Ordinária. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e os 
ouvintes da Rádio Taquara. Visitou com alguns Vereadores as obras da quadra esportiva ao lado da 
Escola Municipal 17 de Abril e da Creche no Bairro Mundo Novo e na oportunidade vistoriou nas 
proximidades um terreno grande e plano de propriedade da Prefeitura. Constatou juntamente com 
os colegas Vereadores que a Prefeitura poderia instalar neste local as Secretarias de Obras e de 
Agricultura e futuramente até a usina de asfalto. Indicou ao Prefeito, em nome de todos os 
Vereadores, a sugestão de utilizar este terreno para este fim, como forma do Município 
economizar recursos públicos com o corte dos atuais aluguéis. Elogiou o trabalho do Diretor 
Municipal de Cultura Paulo Wagner, pela realização do 1º Encontro de Músicos Taquarenses, que 
acontecerá no dia 1º de Maio, no Parque do Trabalhador. Encaminhou um pedido de informação 
ao Executivo sobre o início do calçamento da Rua Germano Paiva, pois a placa indicativa desta obra 
previa o seu começo em julho de 2014 e até o momento nada foi feito. Indicou que com o término 
da EXPOCAMPO e do Festão Campeiro, as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente que estavam 
envolvidas nestes eventos, deveriam fazer um mutirão para limpar os entulhos da cidade, como na 
Rua Coronel Neves, no Bairro Mundo Novo. Solicitou o conserto dos buracos no calçamento na Rua 
Mundo Novo, esquina com a Rua Coronel Neves, no Bairro Mundo Novo, a revisão da iluminação 
pública na localidade de Alto Tucanos e o conserto de uma luminária na Rua Mundo Novo, em 
frente ao nº: 767. Agradeceu pela oportunidade e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que estava 
presente na Sessão. Lembrou que na semana passada foi muito bem claro nesta Tribuna em 
relação as obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, dizendo que se não fosse 
atendido a sua convocação após a marcação de uma nova data, tomaria as medidas cabíveis 
orientado pelo assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Agradeceu e elogiou a condução do 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch como Presidente deste Legislativo, dando a isonomia que 
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deve ter como um poder independente, posição que o Prefeito precisa respeitar. Parabenizou 
também a postura do assessor jurídico Luciano Campana, pelas suas orientações sobre esta 
situação. Informou que não tomou esta atitude de forma impensada ou como forma de denegrir a 
imagem de alguém, mas com o intuito da Administração Municipal ter respeito para com esta Casa 
Legislativa e com a comunidade que a elegeu, criticando a declaração de um Secretário Municipal 
de que a sua motivação foi política. Revelou que os moradores do Bairro Empresa cobram o 
término da construção das casas do PAC, que estão virando ponto de consumo e tráfico de drogas 
e as obras do Arroio Sonda, pelas enchentes quando chove. Pediu sensibilidade por parte do 
Governo Municipal para resolver estes problemas enfrentados pelos moradores do Bairro 
Empresa, que vem se arrastando cada dia com uma explicação diferente e com uma resposta não 
condizente com o que a comunidade espera. Opinou que se o Prefeito tiver dificuldade para uma 
solução, existem 15 Vereadores que poderão auxiliar caso ele venha a pedir, mas que para isto tem 
que ter humildade, porque quem não tem humildade não vai a lugar nenhum. Constatou que 
ultimamente o Prefeito não tem recebido os Vereadores e ignorado esta Casa e que não 
deveríamos permitir que isto acontecesse. Esclareceu que indicou ao Executivo a vistoria de uma 
construção no Loteamento Olaria porque neste local existe uma área verde onde será construído 
um dique junto ao rio e que como Vereador não tem o poder de autorizar ou proibir uma 
construção. Convidou os Vereadores para participarem de uma reunião sobre este dique do Bairro 
Olaria no dia 25 de abril, às 15 horas, na Câmara de Vereadores. Desejou uma boa semana a todos. 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes 
no Plenário, os servidores públicos e a imprensa. Elogiou a Prefeita do Município de Sapiranga 
Corinha Molling, que recebeu o título de Prefeito Nota 10, como a melhor cidade do Brasil na área 
de Educação. Enviou votos de congratulações a Prefeita Corinha Molling por este destaque a nível 
nacional. Acreditou que o seu marido, o Deputado Federal Renato Molling, foi envolvido 
injustamente por corrupção. Destacou este prêmio como uma lição a ser seguida em nossa região 
por uma educação bem melhor da que temos atualmente. Verificou caminhando pela Rua Julio de 
Castilhos que nada é feito com relação ao trânsito de bicicletas e skates nas calçadas, provocando 
inclusive atropelamentos e há muitos anos nada é feito com relação a esta infração, pois não existe 
fiscalização por parte da Brigada Militar ou da Prefeitura. Constatou que estes ciclistas, na maioria 
jovens, dirigem de forma perigosa e irresponsável, fazendo piruetas e zigue-zague no meio das 
pessoas, principalmente idosos e crianças, podendo gerar graves acidentes. Relatou outra situação 
absurda que não é resolvida por nenhum Prefeito que é a falta de limpeza dos terrenos baldios, 
prejudicando os vizinhos com a proliferação de insetos e roedores. Informou que recebe diversas 
reclamações de cidadãos sobre esta situação e que há muito tempo cobra uma fiscalização por 
parte da Prefeitura. Declarou que o Executivo deveria notificar estes proprietários para realizarem 
a limpeza destes terrenos com mato e entulhos e caso não providenciassem num determinado 
prazo, a Prefeitura realizaria o serviço, que seria posteriormente cobrado do proprietário. Divulgou 
que o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu com a anuência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ 
e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que no prazo de até cinco anos, os precatórios do 
Estado do Rio Grande do Sul terão que ser pagos, independente de haver recursos disponíveis, pois 
caso contrário os repasses do Governo Federal para o Estado serão bloqueados para quitar estas 
dívidas. Observou que quando o Estado quer cobrar uma dívida pode executar os bens do 
contribuinte para garantir o seu pagamento, mas o inverso não acontece, porque o Estado 
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simplesmente diz que não têm recursos financeiros e não cumpre a decisão judicial de realizar o 
pagamento dos precatórios. Alertou que os Governadores estão se apropriando do dinheiro dos 
depósitos judiciais que não lhes pertence para pagar as suas contas. Apontou que a corrupção no 
Brasil está aumentando porque o exemplo não está sendo dado onde deveria que é em Brasília. 
Agradeceu e desejou a todos uma boa semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores, a plateia presente no Plenário e os que ouviam pelos 
meios de comunicação. Informou que estará presente na audiência marcada pelo Vereador Régis 
Bento de Souza junto a Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre, para discutir os recursos 
devidos ao Município com relação ao Hospital Bom Jesus, porque a saúde tem uma demanda 
muito grande e sem dinheiro nada se faz. Relatou que a Moção aprovada na Câmara de Vereadores 
para a empresa Gaúcha de Rodovias - EGR e o Governo do Estado, com relação à duplicação da ERS 
239 até a ERS 474 foi enviada para a análise da Secretaria Estadual de Transportes e Mobilidade 
Urbana. Encaminhou ao Executivo pedido de manutenção da estrada da localidade de Morro Alto, 
que foi agravada em função das últimas chuvas. Foi informado pelo Vereador Moisés Cândido 
Rangel que acontecerá um baile de kerp no próximo final de semana neste local e pelo Vereador 
Telmo Vieira que está sendo realizada a conservação desta estrada. Indicou que os moradores 
estão reclamando da qualidade do saibro utilizado na conservação das estradas e pretende buscar 
informações na própria saibreira contratada pelo Município, no Distrito de Rio da Ilha. Afirmou 
especialmente ao Vereador Nélson José Martins que apoia este Governo, mas pretende fiscalizar o 
material que está sendo entregue por esta saibreira e cobrar do Município que as coisas andem 
como quer, porque faz parte da sua função como Vereador. Solicitou pedido de conserto de um 
cano de esgoto na Rua Tristão Monteiro em frente ao nº: 2.763, que está trazendo muitas 
dificuldades aos moradores e quanto mais se esperar para arrumar, maiores serão os prejuízos. 
Indicou para a empresa Rio Grande Energia – RGE, o corte de uma taquareira que está encostando 
nos fios de energia elétrica na Boa Vista, na localidade de Figueirão. Enviou votos de pesar aos 
familiares pelo falecimento do Senhor Dirceu Biondi, que foi caminhoneiro e por muitos anos 
motorista da ambulância da Unimed. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou os colegas 
Vereadores e a comunidade taquarense. Reforçou o pedido encaminhado nas últimas semanas a 
Secretaria Municipal de Obras e as Secretarias Distritais, primeiramente com relação às roçadas e 
posteriormente com o patrolamento e o ensaibramento das estradas do interior. Concordou com a 
cobrança anterior do Vereador Adalberto Carlos Soares com relação à limpeza dos entulhos das 
ruas, pois também recebeu reclamações dos moradores e que este setor carece de uma melhor 
estrutura, para que possa fazer frente a todas as suas demandas. Agradeceu a Deus em nome de 
toda a família Fillmann, pelo aniversário de 80 anos de sua mãe, Dona Izena, que continua 
trabalhando na agricultura. Enviou votos de pesar as famílias Krumenauer e Schmidt, que até a 
pouco tempo residiam no Distrito de Padilha, pelo trágico acidente de trânsito que vitimou o seu 
filho a caminho da faculdade.  Agradeceu pela oportunidade e desejou a todos uma boa semana. 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas 
presentes no Plenário e os meios de comunicação. Observou que foi contrário a convocação dos 
Secretários Municipais e que pretende sempre se posicionar desta forma, porque existe a 
modalidade de convite. Relatou que no último dia do prazo de convocação, os Secretários 
Municipais enviaram um ofício a esta Casa, comunicando que poderiam estar disponíveis somente 
no dia 11 de maio. Reconheceu que cada Vereador é responsável pelos seus atos, mas que está no 
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seu direito de discordar desta opinião se assim o entender. Lembrou que no passado alguns 
Vereadores votaram pela aprovação das contas do ex-Prefeito Délcio Hugentobler, do PDT,  do ano 
de 2011, mesmo com o parecer do Tribunal de Contas que apontava irregularidades e também 
sobre o processo do recolhimento do lixo que se originou neste mesmo ano. Comunicou que já 
estão na Secretaria Municipal de Obras dois caminhões que vieram para auxiliar no transporte de 
saibro para as nossas ruas, que está deficiente pela falta de veículos. Foi concedido um aparte para 
o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que informou que um destes caminhões foi 
comprado com a devolução de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da economia dos 15 Vereadores 
deste Legislativo. O Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira retomou o uso da palavra, 
concordando com a afirmação do Presidente e informou que o outro caminhão foi adquirido com 
recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Parabenizou o Secretário de Obras Luiz 
Hennemann e o Prefeito pela escolha deste modelo de caminhão e pelo cumprimento das 
promessas de campanha, ao contrário da descrença de meia dúzia de pessoas que não acreditavam 
na realização destas obras. Citou o asfaltamento de parte da Rua Coronel Diniz e das ruas Santa 
Catarina e Paraná, no Bairro Santa Teresinha; da Rua Medianeira, no Bairro Medianeira; da Rua 
Carlos von Koseritz, no Bairro Ideal e a Rua Mundo Novo,  no Bairro Mundo Novo, ligando as 
principais vias de acesso destes bairros ao centro da cidade. Agradeceu pela oportunidade. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente no 
Plenário e que escutava pela Rádio Taquara. Parabenizou a comunidade do Distrito de Entrepelado, 
pela realização do seu Baile de Kerb, que divulga a cultura alemã dos nossos fundadores. Foi 
concedido um aparte ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que mencionou que na última 
convocação dos Secretários Municipais na sexta-feira passada, não foi enviado a esta Casa nenhum 
ofício justificando a sua ausência. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e 
convidou para o Baile de Kerb na localidade de Morro Alto, no dia 25 de abril. Divulgou que uma de 
suas bandeiras como Vereador é a defesa do desenvolvimento da agricultura. Registrou que no 
Governo anterior foi Diretor Municipal de Agricultura e apesar de não ter feito tudo o que gostaria 
e deveria ter feito, considerou um bom trabalho, comprovado com a sua eleição para Vereador, 
com uma parcela significativa dos seus votos oriundos dos agricultores. Analisou que está 
preocupado com a forma como esta Administração está tratando a agricultura em nosso 
Município, pois a mais de 30 dias esteve no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e 
mostrou na rede social a situação de abandono do local, com entulhos e equipamentos na rua. 
Constatou que esta situação continua exatamente igual, mesmo após a publicação de uma matéria 
no Jornal Panorama mostrando esta realidade. Pediu para ser corrigido pela Administração 
Municipal caso estivesse errado, pois nunca foi nomeado um representante exclusivo para a área 
de agricultura, que inicialmente era vinculada a Secretaria de Meio Ambiente, depois com a 
constatação do erro, ficou como um departamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
atualmente não existe ninguém coordenando o setor. Alegou que nunca houve neste Governo um 
Secretário Municipal ou um Diretor de Agricultura que representasse e lutasse pelos interesses 
desta área. Propôs a criação de uma frente parlamentar da agricultura familiar, composta por um 
Vereador de cada partido, com a participação dos Sindicatos e das Associações do meio rural, para 
auxiliar o Executivo com ideias para a agricultura. Agradeceu pela oportunidade e desejou uma boa 
semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas 
que se encontravam presentes no Plenário. Perguntou ao Presidente da Câmara de Vereadores se 
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os seus pedidos de informação foram respondidos pelo Executivo e caso contrário, qual a sua 
posição sobre esta situação, porque não quer tomar uma posição radical, a não ser que seja 
necessário. Informou que quando foi Secretário Municipal nunca se negou a comparecer na 
Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos sobre o que estava acontecendo e entendeu 
que os Secretários atuais deveriam fazer o mesmo. Pediu rapidez na manutenção das estradas do 
interior, como a da Cachoeira, com a abertura dos desaguadouros de água, pois está começando o 
período de chuvas. Lembrou que o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho usou na sua campanha eleitoral o 
fato do ex-Prefeito Délcio Hugentobler ter muitos prédios alugados e que atualmente deve ter 
mais do que no Governo anterior que criticou. Constatou que os Vereadores estão corretos em 
indicar o terreno de propriedade da Prefeitura, no Bairro Mundo Novo, para transferir parte das 
Secretarias Municipais que hoje pagam aluguel. Avaliou que tem que acabar com os aluguéis de 
imóveis públicos, pois esta história não está bem contada, sendo necessário buscar um meio de 
economizar nesta crise. Apontou que uma forma seria pagar o financiamento da construção de um 
prédio próprio com o valor dos aluguéis atuais. Analisou que o prédio onde se encontra atualmente 
a garagem da Prefeitura fica um caos quando chega uma máquina ou caminhão. Solicitou pedido 
de informação ao Executivo sobre quanto a Prefeitura pagou para a empresa que está elaborando 
o projeto pela Lei de Incentivo à Cultura – LIC, da antiga Casa Vidal, pois ela não arrecadou nada 
nestes últimos dois anos.  Indicou o conserto do asfalto da Rua Marechal Floriano, entre a Rua 
Henrique Bauermann e a Avenida Oscar Martins Rangel e próximo do posto de combustíveis da 
Avenida Sebastião Amoretti, apesar que em toda a sua extensão precisaria recuperar o asfalto. 
Reivindicou o conserto do calçamento que afundou na Rua Henrique Bauermann esquina com a 
Rua Guilherme Lahm devido a um buraco aberto pela CORSAN, antes que o problema fique mais 
grave. Agradeceu pela oportunidade.  VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os 
colegas Vereadores e a comunidade. Conseguiu agendar uma reunião da Comissão de Saúde da 
Câmara de Vereadores com a Secretaria Estadual de Saúde, em Porto Alegre, com relação as 
questões do Hospital Bom Jesus. Pediu o apoio do Executivo e do Legislativo com a mobilização dos 
funcionários públicos pela assinatura do abaixo assinado pelos royalties do petróleo para os 
Municípios, cuja Lei nº: 12.734 / 2012 está tramitando no Supremo Tribunal Federal - STF. 
Reconheceu o trabalho da Administração Municipal pelo asfaltamento das ruas do Município; os 
investimentos no Parque do Trabalhador, como a pavimentação da pista atlética; a continuidade 
da abertura do Posto de Saúde Central nas 24 horas do dia; a quitação da compra do Hospital Bom 
Jesus e o pagamento das indenizações do falido Hospital de Caridade. Reivindicou ao Executivo a 
ampliação da zona azul de estacionamento, a realização de concurso público ou a convocação dos 
agentes de trânsito já aprovados para melhorar a fiscalização, o conserto do desnível na rótula 
próximo da Prefeitura e a manutenção das ruas do Bairro Santa Maria e a construção da quadra 
esportiva da Escola Municipal Alípio Sperb. Também pleiteou a revitalização dos pórticos da cidade, 
o incentivo e o fomento do turismo, as roçadas das estradas do interior, a maior disponibilidade de 
médicos especialistas de saúde nas áreas de otorrino e urologia, a intensificação da segurança 
pública nos bairros e no interior, a melhoria da limpeza pública, o aumento da frequência do 
recolhimento do lixo e a disponibilização de vagas nas creches infantis. Comunicou que continua a 
disposição da comunidade. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade. Agradeceu 
pela oportunidade de ter sido um dos cinco convidados para apresentar uma palestra na cidade de 
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Curitiba, no Paraná, sobre a sua realização a frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, onde representou a cidade de Taquara e o Estado do Rio Grande do Sul. Informou que este 
trabalho não se realizou sozinho, pois foi executado por toda a equipe da Secretaria. Citou os 
funcionários públicos Dircinei Antonelo e Lenara Balin para saudar todos os demais colaboradores, 
que deram sustentação para atingir este êxito. Recebeu o telefonema do cônsul do Peru, que 
também esteve presente neste evento como palestrante, para confirmar uma visita a Taquara e 
fazer uma reunião para buscar parcerias de desenvolvimento. Considerou uma honra estar 
presente neste evento como palestrante. Parabenizou a iniciativa das mulheres da Frente 
Feminina, com o apoio do Jornal Panorama e das Vereadoras desta Casa, que começaram um 
trabalho em prol da melhoria das calçadas públicas. Constatou pessoalmente na cidade de Curitiba 
a revitalização de espaços públicos degradados por iniciativa comunitária, como a que está 
começando em Taquara. Apresentou-se como parceiro deste movimento, pois precisamos mostrar 
uma nova cara para o nosso Município e este planejamento precisa iniciar com urgência. 
Reconheceu o esforço do Executivo Municipal, como no asfaltamento das ruas, mas é necessário 
mais do que isto, como tecnologia e o envolvimento da sociedade, para que as ações se 
transformem em realidade. Agradeceu a todos e pediu que Deus nos conduzisse ao futuro com 
respeito e dignidade. VEREADOR SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas 
Vereadores e a comunidade. Saudou os 129 anos de fundação de Taquara, que foi comemorado no 
último dia 17 de abril. Indicou que esta história pode ser vista no Museu Histórico Municipal 
Adelmo Trott, que reabriu na Localidade de Km 4 , na ERS 020. Analisou que Taquara serve de 
referência histórica e cultural para a região, pois é o Município mãe das cidades vizinhas e ainda 
exerce o papel de polo regional nas áreas de comércio, prestação de serviços e educação. Avaliou 
que o setor industrial se encaminha para a diversificação e a agropecuária, que já foi base da sua 
economia, ainda ostenta um razoável desenvolvimento, como piscicultura, citricultura, criação de 
gado de corte e gado leiteiro e o turismo rural. Constatou que ao longo dos anos o povo 
taquarense resistiu, lutou e trabalhou por uma cidade melhor, porém a história continua, porque 
ela é feita no dia a dia, com pequenas e grandes ações. Definiu a Taquara que hoje vivemos como o 
resultado de todas as ações dos cidadãos conscientes de seus direitos e responsabilidades, que tem 
compromisso e atitude. Presenteou Taquara, na qual nasceu e resolveu permanecer, com a sua 
luta e o seu trabalho por uma cidade melhor, acreditando nas ideias e nos objetivos para o melhor 
do Município. Criticou as pessoas que sabem como seria um mundo perfeito, mas não tem as 
práticas para tornar este local melhor para se viver. Citou o grupo de pessoas que não se importam 
em manter os seus terrenos limpos, prejudicando os vizinhos ou que andam de bicicleta ou skate 
em cima das calçadas, desrespeitando os demais transeuntes, concordando com o 
pronunciamento anterior do Vereador Arleu Machado de Oliveira. Afirmou que faz parte das 
pessoas que acreditam que é necessário caminhar na direção de uma cidade melhor, unindo os 
discursos e forças, com novas formas de pensar, agir e trabalhar, pois ninguém constrói nada com 
pessimismo e críticas destrutivas. Convidou os taquarenses para lerem a reportagem sobre o seu 
trabalho como Vereadora na próxima edição do Jornal Panorama, seguindo a série de matérias 
sobre as atividades dos parlamentares. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma semana 
abençoada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e as que acompanhavam através dos meios de 
comunicação. Recebeu o convite do Senhor Jeferson, morador do Loteamento Olaria, para 
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participar de uma reunião sobre a construção do dique no Bairro Empresa, na qual agradeceu e 
confirmou a sua presença. Acreditou que este é o momento dos Vereadores se unirem, porque um 
Vereador sozinho não tem a mesma força, para conversar com o representante da Loteadora, do 
Executivo e da Promotoria Pública, pois a possibilidade de enchentes é uma preocupação de todos.  
Comunicou que no último sábado ocorreu o 1º Torneio do BEM, no campo do Palmeiras, 
envolvendo todas as famílias da comunidade taquarense, com jogos e atividades esportivas. 
Esclareceu que este evento contou com a participação e a união de todos em prol dos atletas do 
Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor. Parabenizou o treinador Francisco, que além de voluntário, 
colabora há mais de vinte anos na promoção do esporte e também ao Betão, da Biblioteca Amigos 
do Livro e a sua família, que colocaram música no local para alegrar os participantes. Registrou a 
reunião que ocorreu na Câmara de Vereadores com os representantes de todas as agências 
bancárias da cidade, da Prefeitura, do Comandante da Brigada Militar e das empresas privadas que 
fazem o transporte de valores. Relatou que foi discutida a truculência de alguns vigilantes, que 
assustam alguns moradores, na qual prontamente as empresas pediram para que a população 
encaminhasse estas denúncias. Indicou que o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Paulo 
Möller, corroborado por outras pessoas presentes, que o problema é a má formação dos vigilantes. 
Agradeceu aos Vereadores Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos e Adalberto Carlos Soares que 
participaram desta reunião. Manifestou que pretende encaminhar um documento a Prefeitura 
solicitando um espaço para o estacionamento no menor tempo possível dos carros forte e também 
as empresas de transporte de valores, sobre estes casos pontuais da atitude dos vigilantes. 
Informou aos representantes dos bancos que no futuro apresentará um Projeto de Lei para 
adequar o espaço físico das agências para o atendimento dos carros forte, independente do 
atendimento do público. Agradeceu pela oportunidade e desejou a todos uma excelente semana. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente na Sessão, os 
ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação. Destacou o trabalho realizado 
pelo Secretário Distrital de Padilha e sua equipe, na melhoria da estrada geral e nas vicinais da 
localidade de Batingueira e na estrada do Senhor Lauro Schmidt. Comunicou que os próximos 
trabalhos ocorrerão na estrada da localidade de Ilha Nova e na estrada do Senhor Ildo, a partir do 
pedido deste Vereador e de outros pares. Parabenizou o Secretário Distrital Mario Pires e toda a 
sua equipe, pois apesar do pouco maquinário, consegue fazer um grande trabalho nestas estradas, 
muitas vezes de forma braçal. Elogiou também o Secretário Distrital de Rio da Ilha, que mesmo 
com dificuldades, realiza o serviço da melhor forma possível. Conversou com o Prefeito sobre a 
aquisição do trator roçadeira, para melhorar o trabalho das roçadas nas estradas e diminuir estas 
demandas. Solicitou um requerimento verbal para a Secretaria competente realizar o recolhimento 
de entulhos no Loteamento Habitar Brasil, pois os moradores estão reclamando da proliferação de 
ratos no local e pediu a conscientização da população para o descarte irregular de lixo. Anunciou 
que pretende seguir o exemplo do Presidente da Câmara de Vereadores, para ir semanalmente até 
a Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, protocolar a roçada do acostamento das estradas 
pedagiadas. Foi concedido um aparte para o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 
convidou para a reunião no próximo dia 29 de abril, na Câmara de Vereadores, com os 
representantes da empresa EGR e do DAER. O Vereador Telmo Vieira retomou o uso da palavra e 
falou que vai estar presente nesta reunião, porque os pedestres não conseguem transitar pelo 
acostamento em função do mato alto e precisam usar a pista de veículos para se locomover, 
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gerando grande insegurança. Informou que nesta Sessão haverá a discussão e posterior votação do 
Projeto de Lei de sua autoria, que dispõem sobre a obrigatoriedade na instalação de hidrantes na 
construção dos novos loteamentos e condomínios. Esclareceu que atualmente existem somente 
três hidrantes em funcionamento no Município, que são insuficientes para se combater os 
incêndios. Agradeceu pela oportunidade e desejou que todos ficassem com Deus. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente na Sessão e os 
ouvintes da Rádio Taquara. Enviou votos de congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
do Bairro Empresa, pelo 20º Encontro de Jovens, realizado no último final de semana, na pessoa do 
Pastor Presidente Enilton Vasconcelos Bittencourt, do Superintendente da Juventude Jessé Lara e 
dos líderes Luciano, Glaucia, Jairo e Juliana. Desejou que Deus continuasse abençoando no 
crescimento desta obra. Parabenizou o CTG O Fogão Gaúcho e os organizadores do Festão 
Campeiro e do Rodeio Internacional, que aconteceu na sede campestre, na qual teve a 
oportunidade de participar. Agradeceu os colegas Vereadores que assinaram o requerimento para 
o Prefeito encaminhar a escritura da empresa de Congelados Sirlei Brizola, que pretende expandir 
o seu prédio para aumentar a produção. Comunicou que foi concedida na última quinta-feira a 
escritura definitiva e agradeceu ao Prefeito pela sua iniciativa e também por convidá-lo para se 
fazer presente nesta ocasião. Lembrou que partiu deste Vereador o pedido para a Prefeitura doar 
este terreno para esta empresa se instalar no Bairro Empresa e gerar aproximadamente 40 
empregos diretos. Citou que os três Vereadores da época que votaram contra esta doação não se 
reelegeram, ressaltando a importância de se aprovar projetos que incentivam o desenvolvimento e 
o crescimento do nosso Município. Explicou ao Senhor Jeferson, que desde o início da construção 
do Loteamento Olaria, avisou que neste local ocorriam enchentes, que inclusive queriam esconder 
as filmagens que foram feitas para mostrar este problema para o Ministério Público. Apontou a 
necessidade da construção deste dique e reforçou o pedido da Vereadora Sirlei Teresinha 
Bernardes da Silveira pela união de todos os Vereadores nesta causa e pela participação dos 
moradores nesta reunião. Indicou que após a construção das casas do Loteamento Olaria, a única 
solução para amenizar as enchentes é a construção deste dique. Esperou que se fizesse presente 
nesta reunião os representantes do Ministério Público, da Prefeitura e da empresa loteadora. 
Desejou a todos uma boa semana e que Deus iluminasse o coração de cada um. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Declinou o seu tempo em favor do Vereador Arleu Machado de 
Oliveira. Após a Palavra em Expediente o Presidente solicitou aos Vereadores que comessem a 
fazer suas indicações aos Títulos de Cidadania deste ano, para organizar os trabalhos Legislativos e 
confeccionar os Projetos para posterior apreciação dos mesmos, lembrando que a Sessão Solene 
de entrega dos Títulos será realizada no dia 03 de dezembro de 2015. Depois disso 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 005, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, DE AUTORIA DO VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Dispõe sobre a instalação de hidrantes urbanos na rede pública de distribuição de água, 
dos Loteamentos e condomínios do Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Telmo Vieira e Nelson Martins. 
PROJETO DE LEI Nº 055, DE 06 DE ABRIL DE 2015 (Executivo Nº 034) Altera a Lei Municipal nº 
5.655/2015, em relação ao número de vagas para contratação temporária de professores para as 



               Ata nº 4.058, de 22 de abril de 2015.                                                                                                                               Página 13 de 14 

 

disciplinas de História, Matemática, Artes, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa. A Comissão 
Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 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. A 
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou 
Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
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. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os 
Vereadores: Nelson Martins, Sirlei Silveira, Régis de Souza, Adalberto Soares, Guido Mario, Arleu 
Machado, Sandra Schaeffer e Adalberto Lemos. Após o Presidente informou que a Moção Nº 
021/2015, lida anteriormente nesta Sessão será encaminhada a Comissão Geral de Pareceres para 
análise e manifestação por Parecer escrito, conforme determina o artigo 155 e seus parágrafos e 
incisos do Regimento Interno desta Casa. Em seguida com a concordância dos demais Vereadores o 
Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por 
unanimidade. Indicações: Nº 187/2015 a 198/2015. Requerimentos: Nº 083/2015 a 091/2015. 
Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 030/2015 e 031/2015. Atas: Nº 4.056, da Sessão 
Ordinária do dia 14 de abril de 2015, Nº 4.057, da Sessão Extraordinária Autoconvocada de 14 de 
abril de 2015 e Ata da Sessão Solene de Homenagem aos Atletas e Academias de Taquara, das mais 
diversas modalidades em 09 de abril de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ARLEU DE 
OLIVEIRA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações à Prefeita da cidade de 
Sapiranga/RS, senhora Corinha Beatris Ornes Molling, por ter sido premiada como “Prefeita Nota 
10”, Prêmio Nacional instituído pelo Instituto Alfa e Beta de São Paulo. Parabéns Prefeita, por esta 
grande honraria, o ensino brasileiro agradece. 2º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência o recolhimento 
de entulhos no Loteamento Habitar Brasil, Bairro Mundo Novo, pois trata-se de uma antiga 
reivindicação dos moradores que aguardam ansiosos por esta limpeza, devido a insegurança e a 
invasão de ratos e bichos peçonhentos às suas residências. Após, diante da aprovação do 
Requerimento nº 087, anteriormente nesta Sessão, de autoria do Vereador Moisés Rangel, o 
Presidente solicitou que nesse momento fosse formada a Frente Parlamentar da Agricultura 
Familiar, com a nomeação dos membros que irão compor a mesma, bem como a indicação de 
Presidente e Relator. Dessa forma a referida Frente Parlamentar foi composta pelos seguintes 
Vereadores: Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis 
Bento de Souza (PMDB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). A Vereadora 
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) declinou sua vaga e nesse sentido o Vereador Adalberto Carlos 
Soares (PP) também ficou como membro desta Frente Parlamentar. O Vereador Moisés Cândido 
Rangel foi escolhido como Presidente e o Vereador Guido Mario Prass Filho como Relator. Havendo 
matéria a ser votada com urgência, relativa ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 002, lido 
anteriormente nesta Sessão o Presidente Convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada 
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para logo após, para apreciação do referido Projeto. Nada mais havendo a tratar, às 20h35min o 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 
Convocando a próxima para o dia 28 de abril de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa, lembrando 
que neste dia haverá Audiência Pública, às 17h, para a apresentação do 3º Quadrimestre de 2014 
da Gestão em Saúde. 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, 22 de abril de 
2015..........................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


