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   ATA Nº 4.062 

Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 13ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: 

Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), 

Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), 

Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por 

determinação do Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch a Diretora Legislativa, 

senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos 

Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao público presente. A partir deste instante 

o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que 

convidou o Pastor Valmor Haag, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de nossa cidade, para 

deixar uma mensagem seguida de oração. Após os Vereadores Valdecir de Almeida e Lauri 

Fillmann solicitaram inversão de pauta, a qual o Presidente colocou em deliberação do Plenário e a 

mesma foi acatada por unanimidade. Na sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como 

na Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 185/2015, 

em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 022/2015, do Vereador Nelson Martins, 

contido no Ofício D.L. nº 287/2015. OFÍCIO Nº 186/2015, em atenção ao Requerimento de Pedido 

de Informação nº 018/2015, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 272/2015. 

OFÍCIO Nº 187/2015, em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 021/2015, do 

Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 272/2015. OFÍCIO Nº 188/2015, em atenção ao 

Requerimento de Pedido de Informação nº 019/2015, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício 

D.L. nº 272/2015. OFÍCIO Nº 189/2015, em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 

020/2015, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 272/2015. OFÍCIO Nº 190/2015, 

em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 016/2015, do Vereador Nelson Martins, 

contido no Ofício D.L. nº 240/2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE 

EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001, de 28 de abril de 2015 – Altera a redação do artigo 17 da Lei 

Orgânica do Município de Taquara, estabelecendo critérios para convocação de Sessões 

extraordinárias, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 066, de 28 de abril de 2015, de 

autoria do DO VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Reserva o 

percentual de 2% das moradias populares a serem construídas no Município de Taquara/RS, para os 

Policiais Civis e Militares Estaduais da ativa com estabilidade, para fins exclusivos de moradia junto 

a área física do patrimônio público das Escolas Municipais da cidade. DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 002, de 22 de abril de 2015: “Dispõe sobre a adesão da Câmara Municipal de Taquara/RS ao 

protocolo estatuário do parlamento da região metropolitana de Porto Alegre – Parlamento 

Metropolitano.” PORTARIA Nº 045/2015: Dispõe sobre a adesão da Câmara Municipal de 

Taquara/RS ao protocolo estatuário do parlamento da região metropolitana de Porto Alegre – 

Parlamento Metropolitano e nomeia os membros para compor a mesma que são: Vereadores 

Eduardo Kohlrausch e Telmo Vieira. PORTARIA Nº 046/2015: Nomeia os membros da Frente 

Parlamentar da Agricultura Familiar, na Câmara de Vereadores de Taquara/RS, que são os 

Vereadores: Moisés Rangel (Presidente), Guido Mario P. Filho (Relator), Adalberto Soares, Telmo 

Vieira, Régis de Souza, Lauri Fillman e Valdecir de Almeida. REQUERIMENTOS: Nº 092/2015 
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VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicita a Mesa Diretora que agende reunião para o dia 

14 de maio do corrente ano, às 19h, nesta Casa Legislativa, para tratar sobre projetos e busca de 

recursos financeiros destinados a área do esporte em nosso Município. Para debater sobre este 

assunto solicito que sejam convidados os demais Vereadores e as seguintes autoridades: Prefeito 

Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; Secretário Municipal de Administração, senhor João Luiz 

Ferreira; Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, senhor Antônio Edmar Teixeira de 

Holanda; Todos os integrantes do Conselho Municipal de Desporto; Imprensa local (Jornal 

Panorama, Integração, NH e TCA). Nº 093/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Requer a Mesa 

Diretora desta Casa que seja agendada reunião para o dia 18 de maio de 2015, às 16h, para tratar da 

reivindicação do pulo de padrão aos concursados na área de Técnicos em Enfermagem. Para debater 

sobre o assunto solicito que sejam convidados os demais Vereadores e as seguintes pessoas: Prefeito 

Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; Diretor Geral da Saúde, senhor Vanderlei Vili Petry; 

Todos os concursados em Técnicos de Enfermagem de nosso Município; Imprensa local. Nº 

094/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Requer a Mesa Diretora que seja 

agendada reunião para o dia 15 de maio de 2015, às 10h, para tratar da preparação da terra para o 

plantio na nova safra de melancia e colheita em 2015/2016. Para debater sobre o assunto solicito que 

sejam convidados os demais Vereadores e as seguintes autoridades: Departamento de Agricultura do 

Município; EMATER; Produtores rurais de melancia. Nº 095/2015 VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO: Por meio deste solicito ao setor competente da INFRAERO (Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária), que providencie uma limpeza geral junto à área onde está situada a 

Antena Sinalizadora da Aeronáutica, na Rua da Empresa em nosso Município. O pedido se justifica 

por se tratar de reivindicações de moradores próximos ao local que tem suas residências invadidas 

por ratos e bichos peçonhentos, sem contar a insegurança dado ao fato do mato estar muito alto. 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de considerações. Nº 096/2015 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio deste solicito ao setor competente da RGE 

– Rio Grande Energia, que providencie o aumento da potência de energia do transformador que 

abastece oito famílias na estrada Beco Luiz Martini, localidade de Pega Fogo Alto em Fazenda 

Fialho de nosso Município. O pedido se justifica, tendo em vista as constantes quedas de energia 

elétrica, devido à baixa potência de distribuição da mesma, o que causa transtorno e até prejuízo aos 

moradores. Para facilitar este trabalho envio o Nº conosco: 5076168-4. Sendo o que tínhamos para o 

momento, renovamos votos de considerações. Nº 097/2015 VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

de Taquara, pelo 6º Encontro do Círculo de Oração Fonte Viva, realizado neste final de semana nos 

dias 24 a 26 de abril, com o Tema: “Confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa.” 

1º Reis 8.33b. Parabenizo a todos nas pessoas dos Encarregados da Congregação do Bairro Santa 

Rosa, Pb. João Bibiano e João Ghesla, e, Dirigentes: Sandra Bibiano, Iracema Almeida e Marzoni 

Flesch. Desejo que Deus continue abençoando para o crescimento desta obra que é evangelizar o 

povo brasileiro. Nº 098/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos 

de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Gideões Missionários Ministério de 

Pelotas, pelo XVII Congresso de Jovens que transcorreu neste final de semana, dias 25 e 26 de abril, 

com o Tema: “Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o filho de Homem a de vir.” Mt. 

25.13. Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Luiz Golvea, desejando que Deus continue 

abençoando para o crescimento desta obra que é evangelizar o povo brasileiro. Nº 099/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste 

solicitar ao setor competente da Operadora OI do RGS a substituição de um poste de telefonia 

situado na Rua Mascarenhas de Moraes, próximos aos nº 1365 e 1388, no Bairro Empresa desta 
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cidade. Tal solicitação prende-se ao fato que o respectivo poste quebrou e está praticamente caindo, 

estando seguro apenas pelos fios que o sustenta, causando insegurança aos moradores do local e a 

todos que por ali transitam. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de 

considerações. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 032/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS: De acordo com a Lei Municipal nº 5.156, de 06 de fevereiro de 

2013 e o Decreto nº 354, de 13 de agosto de 2012, (cópias em anexo), solicito que o Executivo 

Municipal encaminhe a este Vereador o que segue: Cópia total do processo licitatório, contendo o 

nome das empresas que fizeram parte da licitação para o Projeto de Revitalização do imóvel 

denominado “Casa Vidal”; Valor total cobrado pela Empresa vencedora; Valor pago até a presenta 

data, bem como em que fase o Projeto encontra-se. Tal pedido se justifica dado ao fato de que até o 

momento não foi informado a esta Casa, nem se ouve falar nos meios de comunicação como está e 

se há previsão de conclusão deste Projeto para encaminhá-lo a União a fim de buscar recursos; 

iniciar e finalizar a obra para que a Lei cumpra com a finalidade a que se propõe. INDICAÇÕES: 

Nº 199/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente proceda na pintura de uma faixa de segurança na Rua da Empresa, 

próximo à esquina da Rua Rockfeller, pois ali é local de embarque e desembarque de alunos do 

ônibus colegial, sendo necessária esta faixa para melhor organização e segurança no trânsito. Nº 

200/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 

através da Secretaria Distrital providencie a colocação de um conjunto de luminária completa na 

estrada Beco Luiz Martini, nº 184 localidade de Pega Fogo Alto. Nº 201/2015 VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda 

no conserto de um buraco localizado na Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Ernesto Alves, 

pois o mesmo está prejudicando todos que por ali transitam. Nº 202/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria responsável crie e 

destine em Taquara, uma área para descartes de móveis usados e assemelhados. Na maioria das 

vezes, a população não sabe o que fazer com móveis e assemelhados usados, que não se encontram 

mais em condições de uso. E estes tipos de produto acabam sendo descartado em qualquer rua, 

calçada ou terreno baldio, causando uma série de transtornos, inclusive procriação de alguns tipos de 

animais, sem falar no aspecto de sujeira e abandono. Se uma área de terra for reservada para este 

tipo de descarte, este problema será resolvido. Além de proporcionar também o reaproveitamento 

dos materiais, pois pessoas interessadas neste tipo de reciclagem sabem onde encontrar e buscar 

estes materiais. Esta medida visa à melhoria do aspecto visual de nossa cidade através de medidas de 

preservação do meio ambiente e o uso da reciclagem, tão necessária nos dias atuais. Nº 203/2015 

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

Secretaria competente crie em Taquara o programa “Paradas Taquarenses”. Este programa permitirá 

a substituição das vagas de estacionamento por espaços de convivência. O modelo poderá seguir o já 

aplicado em São Paulo, conhecido como Parklets. O mobiliário urbano tende a valorizar o convívio 

entre pessoas e a confraternização em espaços públicos. As Paradas Taquarenses também podem ser 

usadas para manifestações artísticas e outros tipos de ocupações. Para a instalação de uma Parada 

Taquarense, será respeitado o limite máximo de 15% de vagas suprimidas numa mesma via. Esta é 

uma ação que visa construir uma cidade para as pessoas, um local para encontrar amigos na rua 

e utilizar o espaço público como local de convivência de forma sustentável. Como instalar uma 

Parada Taquarense: A autorização poderá ser requerida tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, 

que serão os responsáveis pela instalação, manutenção e remoção das plataformas, como também 

com todos os custos necessários para a implantação. O interessado deverá dar entrada no processo na 

Prefeitura, que concederá a autorização válida por um ano, podendo ser prorrogada. Caso o 
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solicitante não seja o proprietário do imóvel em frente à Parada Taquarense, deverá ter também a 

autorização do dono do imóvel. Após a autorização, os proponentes deverão executar a instalação da 

plataforma em até 30 dias a partir do início das obras. Paradas Taquarenses serão de uso livre e 

público. Apesar de as Paradas Taquarenses terem um responsável, o seu uso deverá atender às 

demandas da população em geral e o uso do espaço será público, sendo acessível a todos os tipos de 

pessoas nos mais variados horários. Não serão permitidas limitações ou seleção de pessoas na 

utilização do espaço, que é público. Não serão aceitos a instalação de comércios, nem a instalação de 

mesas e cadeiras como continuidade do espaço de bares e comércios. As calçadas em frente às 

paradas deverão continuar livres para a passagem de pedestres. As Paradas Taquarenses serão 

espaços públicos para as pessoas. Elas ficarão disponíveis 24 horas nos sete dias da semana. Os 

requerentes serão os responsáveis pela instalação, manutenção e remoção. Durante a avaliação das 

propostas de instalação, será levada em consideração a utilização de materiais sustentáveis e de 

projetos criativos. Poderá ser utilizado bancos, mesas, cadeiras, jardineiras, guarda-sóis e aparelhos 

de exercícios físicos. As mesas e cadeiras não poderão ter a mesma identidade visual do bar ou 

restaurante em frente. Os projetos deverão seguir as normas técnicas de acessibilidade da Prefeitura 

de Taquara. Nº 204/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Obras providencie na Rua Júlio de Castilhos, nº 2260 Centro, a recuperação 

de um buraco com aproximadamente 2 metros, em frente à Estação DVD. Nº 205/2015 ROBERTO 

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

pública providencie com urgência a troca de lâmpada queimada no Bairro Santa Rosa, Rua João 

Luiz Nicolino, em frente  número 37. Nº 206/2015 ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie 

com urgência o conserto do calçamento na Rua Mundo Novo, Bairro de mesmo nome. Nº 207/2015 

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

de Obras providencie com urgência o conserto de um buraco na Rua João Luiz Nicolino em frente 

ao número 37, no Bairro Santa Rosa, para evitar acidentes no local. Nº 208/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 

proceda na colocação de uma boca de lobo em frente ao nº 527, na Rua Santo Antônio, Bairro 

Medianeira. Nº 209/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal 

juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto de um buraco no calçamento da Rua 

Santo Antônio, nº 505, Bairro Medianeira. Nº 210/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 

Que o Executivo Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente e Empresa responsável pela 

coleta do lixo, providencie a colocação de um container com tampa em frente à Escola da localidade 

de Morro Alto, pois neste local, muitos moradores necessitam de um lugar adequado para depositar 

o lixo. Nº 211/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal através da 

Secretaria do Meio Ambiente e Empresa responsável pela coleta do lixo, providencie a colocação de 

um container com tampa na localidade de Três Pinheiros, em frente à residência do senhor Valdir 

Adam, antes do final do trajeto, pois os moradores necessitam de um lugar adequado para depositar 

o lixo. Nº 212/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente proceda no conserto de buracos no calçamento na Rua Travessa La 

Paz, em frente ao Posto de Saúde no Bairro Empresa, pois neste local há uma grande trafegabilidade 

devido à procura de atendimento no referido Posto, bem como várias linhas de ônibus e passagens 

de crianças, oferecendo grande risco de acidente podendo até causar uma tragédia. Nº 213/2015 

VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Obras proceda no conserto de uma boca de lobo na Rua Arlindo Cândido Rangel, esquina com a 

Travessa Quito, fundos do CIEP, pois o mesmo obstruiu e transbordou provocado mau cheiro e 
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grande transtorno aos moradores. MOÇÃO: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 022/2015 VEREADOR 

EDUARDO KOHLRAUSCH: A ser encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, mui digno Senhor José Ivo Sartori e ao Secretário da Fazenda do RGS, senhor 

Giovani Feltes, pela contenção geral de gastos do governo gaúcho que vai atingir no próximo mês a 

Polícia Civil e já atinge a Brigada Militar (BM) em relação ao uso de combustível em viaturas. 

Depois das horas extras e diárias, os Policiais estão reclamando que o trabalho está sendo afetado e o 

racionamento já é inevitável, bem como a priorização de casos mais graves. Na BM, já há viaturas 

paradas em quartéis e na Polícia e em algumas cidades, principalmente no Interior, o corte no 

combustível chegará a 45%. Segundo relato de um Agente, ele destacou que vai poder usar durante 

todo o mês apenas R$ 150,00 para abastecer o veículo. Na Capital do RGS, a redução chegará a 

30%, ou seja, em média, as viaturas recebiam entre R$ 350,00 e R$ 400,00 para o abastecimento, só 

que agora não passará de R$ 250,00. Nesse sentido repudiamos o “sucateamento” da Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício 

do Senado Federal em atenção a Moção de Apelo nº 008/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, 

contida no Ofício D.L. nº 105/2015, que trata da PEC 002/2015, que livra de tributos os 

medicamentos destinados ao uso humano. Comunicado do Ministério da Educação, de acordo com a 

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

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

diante da inversão de pauta nesse momento o Presidente abriu espaço para solicitações de 

Requerimentos verbais e em seguida 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 050/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e 

privados no âmbito do Municipio de Taquara, exigirem a apresentação de certidão de nascimento 

dos recém-nascidos quando da alta das gestantes, 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. PROJETO LEI  Nº 060/2015 (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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto 

na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 

062/2015 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. A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original. Na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização a Relatora, Vereadora Sandra Schaeffer 

apresentou Parecer favorável ao Projeto, acompanhado de voto favorável do Vereador Adalberto 

Soares e voto contrário ao Parecer do Vereador Luiz Carlos Balbino. O Presidente colcocou o 

Projeto em discussão e manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Nelson martins, Guido 

Mario, Régis de Souza, Adalberto Lemos, Luiz Carlos Balbino e Telmo Vieira. Durante a discussão 

o Vereador Guido Mario Pediu Vistas ao Projeto por entender que o Executivo Municipal deve 

encaminhar informações quanto ao impacto financeiro. Nesse sentido o Presidente colocou em 

deliberação do Plenário o Pedido de Vistas e o mesmo foi aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI Nº 063/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL Institui 

a semana municipal de valorização da família e da outras providencias. A Comissão Geral de 

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

APROVADO por unanimidade. O Vereador Moisés Rangel manifestou-se sobre a matéria. 
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PROJETO DE LEI Nº   064/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO - Institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do Município de Taquara. A 

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

mesmo foi APROVADO por unanimidade. O Vereador Guido Mario manifestou-se sobre a matéria. 

PROJETO DE LEI Nº 065/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO - Dispõe sobre a Criação da Campanha Ordinária de Incentivo a Arborização de Ruas, 

Praças e Jardins do Município de Taquara. 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 Luiz Carlos Balbino. A seguir o Presidente colocou em deliberação do Plenário a 

Moção de Apelo Nº 021/2015, de autoria do Vereador Roberto Timóteo, no qual solicita ao 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), 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 trabalhos realizados pela respectiva Secretaria de 

nosso Município. A Comissão geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a presente Moção e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente informou que a Moção de Repúdio Nº 

022/2015, 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. Sobre a matéria constante nesta Moção manifestaram-se os 

Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins, Régis de Souza, Telmo Vieira, Guido Mario, 

Arleu Machado e Roberto Timóteo. 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 199/2015 a 2013/2015. Requerimentos: Nº 092/2015 a 099/2015. 

Requerimento de Pedido de Informação: Nº 032/2015. Atas: Nº 4.058, da Sessão Ordinária do dia 

22 de abril de 2015, Nº 4.059, da Sessão Extraordinária Autoconvocada de 22 de abril de 2015, e, Nº 

4.060 e 4.061 das Sessões Extraordinárias do dia 23.04.2015, conforme Ofício do Executivo 

Municipal nº 195/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ARLEU MACHADO, EM 

NOME DA CASA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações ao Senhor Silvio Luiz 

Rangel Holderbaum, o CHICO, pela conquista das medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro de 

Natação Master, ocorrido no Parque Aquático Newton Silveira Netto, na Sede Moinhos de Vento do 

Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Parabéns pela dedicação e garra que vem cada vez mais 

enaltecendo o nome de Taquara em todos os lugares que competes. 2º - VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio 

Ambiente disponibilize com urgência aos moradores do Interior de nosso Município o CAR – 

Cadastro Ambiental Rural, tendo em vista que a FARSUL prorrogou o prazo que esgotaria em 05 de 

maio do corrente ano. 3º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Por meio deste encaminho Votos de 

Congratulações pela passagem do aniversário na data de hoje (28.04.2015), de 101 anos do senhor 

Vital Alves Guimarães, esposo da senhora Diolinda Guimarães. 4º - VEREADORES TELMO 

VIEIRA E SANDRA SCHAEFFER: Por meio deste encaminhamos Votos de Congratulações 

parabenizando o Clube de Motociclistas do Vale do Paranhana Águias do Asfalto, pela realização da 

17ª edição de Moto Show ocorrida neste final de semana. Felicitamos a todos pelos momentos de 

descontração e muita alegria oferecida ao grande público que prestigiou este evento. Parabéns! 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 aos Vereadores Lauri Fillmann, Régis de Souza e Valdecir de 
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Almeida. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 

LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente no Plenário. Relatou a reunião 

que foi proposta pelos Senhores Jeferson Casagrande e Pedro Borges, moradores do Loteamento 

Olaria, sobre a construção do dique no Bairro Empresa, onde foi convidado os Vereadores, a 

Promotora Pública, o Prefeito Municipal, o loteador e a comunidade. Informou que além de si, 

também estiveram presentes a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira e os Vereadores 

Guido Mario Prass Filho, Valdecir Vargas de Almeida e Régis Bento de Souza. Indicou como 

fundamental a decisão do loteador concordando em construir o dique e apontou como um dos 

empecilhos para realizar a obra a obtenção dos licenciamentos ambientais. Confirmou com a 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, que o Prefeito convidará os Vereadores para 

participarem da reunião na Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM. Apontou que ainda 

persiste o problema das licenças de construção da Prefeitura nesta área, pois esta autorização não é 

por documentação oficial. Constatou que a sua preocupação e a dos moradores é que estas 

habitações possam estar no local da construção do dique e barrem as obras. Afirmou que não é 

contra estes moradores que estão construindo as suas casas, mas é preciso pensar na maioria da 

população que sofre a cada chuva com as ameaças de enchentes. Registrou que o prazo para a 

conclusão das obras do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC é até dezembro deste ano e 

manifestou dúvida quanto a Prefeitura ter que devolver os recursos já investidos, caso não termine 

estas obras contratadas neste período. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, os visitantes, a imprensa e 

os servidores públicos. Avaliou este período atual como de transição no mundo, com o sofrimento 

de milhares de pessoas, como o que está acontecendo no terremoto no Nepal ou o ciclone na cidade 

de Xanxerê, no Estado de Santa Catarina. Pediu uma reflexão das pessoas, pois estes problemas são 

muito superiores aos do nosso dia a dia. Alertou a população para que tome precauções quanto aos 

depósitos de água parada em função da epidemia de dengue que está muito séria no país e pode 

inclusive levar ao óbito. Indicou a população para que se vacine contra a gripe, que já está 

disponível nos postos de saúde e não tem contra indicação. Analisou que se a situação já estava ruim 

com a Presidente Dilma Rousseff agora vai ficar pior, pois ela condicionou o financiamento de 

imóveis usados a uma contrapartida de 50% do valor na entrada. Citou este caso como mais um 

exemplo do estelionato eleitoral do Governo Dilma, como já aconteceu com os aumentos da energia 

elétrica, dos produtos em geral e os cortes nos benefícios sociais. Constatou que não vê a população 

criticando esta situação, mas quando ocorre qualquer pequeno deslize na Câmara de Vereadores, as 

pessoa vem para cima dos Vereadores pelas redes sociais e pediu a mesma reciprocidade com 

relação ao Governo Federal. Manifestou os seus sentimentos pelo brasileiro que foi executado na 

Indonésia pelo crime de tráfico de drogas, sem a menor chance de defesa por este tipo de deslize. O 

Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, recomendou a leitura da Bíblia para explicar o 

que está acontecendo no mundo, relativo ao pronunciamento anterior do Vereador Arleu Machado 

de Oliveira. “Nesse momento o Presidente interrompeu por uns instantes a Palavra em Expediente e 

de acordo com os Artigos 172 e 173 do Regimento Interno desta Casa, deu início a composição da 

Comissão Especial de Análise a Lei Orgânica, tendo em vista a publicidade nesta noite do Projeto de 

Emenda a Lei Orgânica Nº 001, de 28 de abril de 2015, que altera a redação do artigo 17 da Lei 

Orgânica do Município de Taquara, estabelecendo critérios para convocação de Sessões 

extraordinárias, e dá outras providências. O Presidente solicitou aos Líderes de Bancada para fazer 

as devidas indicações dos membros que farão parte desta Comissão, ficando a mesma composta da 

seguinte forma: Comissão Especial de Análise a Lei Orgânica (Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica Nº 001, de 28 de abril de 2015): Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 
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Machado de Oliveira (PP), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Sandra 

Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Valdecir Vargas de 

Almeida (PROS). A reunião da Comissão acima formada ficou agendada para o dia 04 de maio, 

segunda feira, às 18h, na Sala das Comissões desta Casa.” Prosseguindo com a Palavra em 

Expediente: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes no Plenário e os ouvintes dos meios de comunicação. Apresentou uma indicação 

ao Executivo para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente auxilie os proprietários rurais no 

preenchimento obrigatório do Cadastramento Ambiental Rural - CAR. Informou que o Sindicato 

Rural efetua este serviço de cadastramento, mas mediante pagamento. Indicou que o Município faça 

o desassoreamento do Rio da Ilha onde os dois lados da margem pertencem a Taquara, pois desta 

forma a licença ambiental é municipal, não precisando da licença estadual da FEPAM. Lembrou que 

é desta forma que o Município de Igrejinha consegue fazer o desassoreamento do Rio Paranhana, 

conforme constatou em uma visita, juntamente com outros Vereadores. Foi concedido um aparte 

para o Vereador Telmo Vieira, que justificou que a maior parte do leito do Rio da Ilha está na 

divisa com o Município de Igrejinha. O Vereador Guido Mario Prass Filho retomou o uso da 

palavra e avaliou que enquanto não tiver uma licença ambiental da FEPAM nada será feito. 

Participou da reunião sobre a construção do dique no Loteamento Olaria e entendeu que precisa 

verificar junto a FEPAM se é possível validar este projeto, pois o que é compromisso do Município 

veio do Estado para a responsabilidade do Município. Afirmou que é parceiro para buscar uma 

solução em conjunto com os moradores, que está insegura com a possibilidade de enchentes em suas 

moradias. Informou que o Executivo está providenciando a licença do Departamento Nacional de 

Produção Mineral - DNPM, para liberar a extração de saibro de um terreno que pertence a Prefeitura 

no Distrito de Entrepelado, auxiliando na recuperação das estradas. Comunicou que a manutenção 

da estrada da localidade de Morro Pelado está sendo realizada. Solicitou a recuperação da estrada do 

Figueirão, o término da manutenção da estrada da localidade de Morro Alto e a recuperação do lixão 

do Bairro Empresa, pois o Governo Federal informou que não dispõem de recursos financeiros. 

Desejou um abraço a todos.  VEREADOR LAURI FILLMANN: Foi autorizado pelo Presidente da 

Câmara, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch a se ausentar da Sessão Ordinária. VEREADOR 

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

comunicação e as pessoas presentes no Plenário, em especial o Presidente do PTB de Taquara João 

Luiz Ferreira. Comunicou que participará de uma reunião com os moradores da Rua Celeste 

Domingos de Souza, que se propuseram a realizar o calçamento em parceria com o Município. 

Informou que a Prefeitura licitou a compra de pedra e meio fio para o calçamento de 

aproximadamente 7 km de ruas. Parabenizou a Administração pelo conserto do encanamento das 

ruas Carlos Von Koseritz e Mundo Novo, para o seu posterior asfaltamento. Indicou que o Prefeito 

costuma fiscalizar as obras do Município visitando-as de surpresa para verificar a qualidade do 

serviço. Apontou que a saúde do Município de Taquara está em 30º lugar no Estado em uma 

pesquisa de satisfação. Constatou que existem carros com placas de diversas cidades no Posto de 

Saúde 24 horas, pois em seus Municípios não existe atendimento em todos os horários do dia. 

Relatou que estas pessoas tem o direito de atendimento médico, mas os medicamentos da farmácia 

são somente para os moradores de Taquara, o que causa as vezes ofensas e ameaças aos 

funcionários, que precisam recorrer a Brigada Militar. Conversou com o Diretor de Saúde Vanderlei 

Petry, que está propenso a fazer um cruzamento de informações, pois existem taquarenses que 

emprestam o seu endereço para pessoas de outros Municípios fazer consultas, conseguir 

medicamentos e requerer exames laboratoriais. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR 

MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que estava 
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presente na Sessão. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, dizendo que a saúde em nosso Município está funcionando muito bem, parabenizando a 

Administração. Manifestou que está cansado de ser cobrado diariamente pelo conserto da estrada da 

localidade de Açoita Cavalo onde reside e também pelos moradores das demais estradas do interior. 

Registrou em vídeo o estado da estrada de Açoita Cavalo e postou na internet com aproximadamente 

três mil visualizações. Conversou com o Secretário Distrital de Rio da Ilha Lissandro Rodrigues, que 

comunicou o início do conserto desta estrada. Entendeu que o asfaltamento de diversas ruas é 

importante e muito bom, pois faz parte do desenvolvimento da cidade, mas não se pode abandonar 

outras ruas, conforme o comentário dos internautas no seu vídeo publicado nas redes sociais. Citou 

que foram indicadas as estradas das localidades de Quarto Frio, Pega Fogo, Tucanos, Cabriúva, 

Padre Tomé e Alto Santa Rosa, os Distritos de Entrepelado e Rio da Ilha, a Rua Cassandra Fritscher, 

no Bairro Santa Maria e ruas do Bairro Empresa. Convidou os Vereadores e os agricultores para 

participar da 1ª Reunião da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, que acontecerá na Câmara 

de Vereadores, no dia 04 de Maio às 16h 30min, com a presença do Deputado Estadual Elton Weber 

e do Deputado Federal Heitor Schuch. Destacou que objetivo desta Frente Parlamentar é discutir 

junto com as entidades representativas do meio rural as soluções para a agricultura, com o posterior 

envio destas sugestões para o Prefeito. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Lembrou que 

no ano de 2005 conseguiu liberar em um mês a saibreira do Distrito de Entrepelado, mas para isto é 

preciso levantar cedo para trabalhar. Verificou que o Prefeito não queria liberar o dinheiro para o 

evento Moto Show, pois o projeto estava na Prefeitura desde o mês de novembro do ano passado e 

foi enviado para a apreciação do Legislativo na última hora para os Vereadores votarem contra. 

Indicou que esta mesma situação já aconteceu em administrações passadas. Recebeu parte da 

documentação que foi solicitada ao Executivo e que pretende estudar, mas constatou que existem 

coisas horríveis com o dinheiro público que pretende comprovar com fotos. Analisou que o 

asfaltamento das ruas é bom, mas precisa conservar as ruas já asfaltadas, como a Rua Marechal 

Floriano, próximo da ERS 115. Afirmou que pretende verificar com uma furadeira a espessura do 

asfalto que é colocado nas ruas com a informada no projeto, pois o asfalto representa o maior rombo 

do país, pois nada é feito de acordo com o que é licitado. Observou que a Prefeitura tem realizado 

uma fiscalização dura sobre algumas coisas do comércio, mas também precisa fiscalizar a sua parte, 

pois primeiro se arruma a nossa casa para depois cobrar dos outros. Citou o esgoto a céu aberto no 

Bairro Santa Maria e o fechamento de 110 metros do arroio Taquara, no Bairro Jardim do Prado, que 

causa alagamentos. Perguntou por que algumas ruas são asfaltadas e outras não, pois os recursos 

saem da população. Elogiou a atitude de uma funcionária pública da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente pelo bom atendimento a um animal, cumprindo tudo o que prometeu. O Presidente, 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch saudou a presença no Plenário do Presidente do PRB de 

Taquara Marcelo Bauer e do Secretário Municipal de Administração João Luiz Ferreira. 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Foi autorizado pelo Presidente da Câmara, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch a se ausentar da Sessão Ordinária. VEREADOR ROBERTO 

TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a 

comunidade presente na Sessão. Falou que é uma vergonha o que está acontecendo com a área de 

segurança no Estado, com a situação piorando a cada dia que passa, com a falta de combustíveis, de 

viaturas e o corte de horas extras dos policiais. Analisou que está faltando somente desarmar os 

policiais, pois a situação está um caos e que apoia a iniciativa da polícia de Taquara contra esta 

realidade. Considerou que o Estado criou um grande leilão na Brigada Militar, com a liberação do 

pagamento do aluguel pelos Municípios aos soldados que residissem nestas cidades. Avaliou que 
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isto levou os Municípios ricos a terem mais segurança em detrimento dos Municípios mais pobres, 

que não podem arcar com estes custos. Constatou que infelizmente não vislumbra nenhuma 

iniciativa do Governo Estadual para melhorar a segurança, ficando a população cada vez mais 

desprotegida. Recebeu um telefonema dos responsáveis pela empresa da zona azul de 

estacionamento, informando que as máquinas não apresentavam problemas, mas discordou porque 

diversas pessoas relataram que não conseguiram retirar o seu comprovante de pagamento. Pediu que 

a comunidade informasse se persistirem os problemas, porque esta Tribuna da Câmara de 

Vereadores é a voz do povo. Percebeu quando esteve com o seu gabinete móvel no Loteamento 

Olaria a angústia dos moradores que continuam pagando pelos seus imóveis, com relação as 

enchentes e o impasse na construção do dique. Afirmou que não entendeu a irresponsabilidade da 

FEPAM por ter liberado um loteamento em uma área alagadiça. Participou de diversas reuniões no 

Ministério Público e percebeu a boa vontade da loteadora em resolver o problema, mas nunca 

resolveu porque sempre tinha um impasse. Relatou que na última reunião a loteadora ofereceu uma 

área de terra para a Prefeitura fazer o dique, que respondeu dizendo que a loteadora era a 

responsável por realizar esta obra. Requereu ao Ministério Público informações sobre o andamento 

deste projeto e recebeu como resposta que estava aguardando a liberação ambiental da FEPAM para 

autorizar a construção do dique, conforme documento já entregue aos moradores. Convidou os 

Vereadores para a reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, no dia 30 de abril, às 14 

horas, para tratar de um sério problema do Hospital Bom Jesus, que é decisiva para o futuro da 

instituição. Agradeceu pela oportunidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 

Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assistia e escutava a Sessão. Participou 

da audiência pública da prestação de contas da saúde relativo ao 3º Quadrimestre de 2014 e 

observou que o Município está aplicando em saúde 22,53% do orçamento, acima do percentual 

mínimo de 15% estabelecido por lei. Considerou este ponto como positivo da atual Administração, 

mas gostaria de ver sendo aplicados menos de 5% na área da saúde, porque desta forma indicaria 

que estamos investindo mais na prevenção da causa e não para tratar das consequências. Declarou 

que a comunidade precisa aprender a se cuidar desde a barriga da mãe, através de uma alimentação 

equilibrada e saudável, com a prática de esportes, o acesso à cultura, as artes e a diversão. Avaliou 

que em Taquara estamos bem na área da saúde, mas ainda falta muito a se fazer na prevenção. 

Constatou que a vereança não se faz sozinha, pois sem a ajuda da comunidade no dia a dia 

caminhando junto, não conseguimos levar adiante absolutamente nada. Manifestou a sua felicidade 

quando pessoas da comunidade colaboram com sugestões, indicações e até mesmo através de 

críticas construtivas, pois demonstram que querem algo diferente para o nosso Município. Citou a 

sugestão para a criação de uma área para descarte de móveis usados e assemelhados, 

disponibilizando para os interessados usar ou reciclar. Indicou ao Executivo a criação das paradas 

taquarenses, um local de convivência instalado no espaço de estacionamento de um carro na rua, 

com a colocação de bancos, mesas e guarda-sóis, utilizada para descanso e não para fins comerciais. 

Entendeu que precisamos mudar as nossas atitudes diárias, caminhando e usando mais as bicicletas e 

esta área de convivência se presta para isto. Agradeceu a atenção de todos e desejou uma semana 

abençoada e iluminada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e as que assistiam pelos 

meios de comunicação. Aproveitou a presença na Sessão do Presidente do PTB de Taquara João 

Luiz Ferreira, um dos que convenceram a ser hoje uma Vereadora, para lhe desejar um feliz 

aniversário. Comunicou aos moradores do Loteamento Olaria, que conforme conversa com os 

Vereadores, vai ser marcada uma reunião na FEPAM, com a presença já confirmada do Prefeito, que 

está demonstrando boa vontade, para discutir diretamente com o órgão responsável pela licença 
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ambiental a construção do dique. Informou que conforme sugestão do Prefeito, um representante dos 

moradores será convidado para participar desta visita na FEPAM. Afirmou que os Vereadores e a 

Administração Municipal são parceiros dos moradores e estão comprometidos e trabalhando em 

conjunto para resolver este problema. Indicou que os Vereadores concordaram com a sugestão do 

Vereador Adalberto Carlos Soares, de instalar a Secretaria de Obras e a usina asfáltica no terreno de 

propriedade da Prefeitura, localizado ao lado da Escola Municipal 17 de Abril, para economizar no 

pagamento de aluguel. Divulgou que o Prefeito recebeu com simpatia esta ideia. Salientou 

novamente que um Vereador sozinho é quebrado ao meio, mas 15 Vereadores é mais difícil. Avaliou 

que os Vereadores precisam entrar nas lutas em conjunto, para encontrarmos resultados mais 

satisfatórios, pois é o que a comunidade taquarense espera dos seus representantes eleitos. Convidou 

a comunidade taquarense a participar de uma apresentação com artistas locais de vários estilos 

musicais, que acontecerá no Parque do Trabalhador, no dia 1º de maio, promovido pela Diretoria de 

Cultura. Elogiou o Diretor de Cultura Paulo Wagner, que é incansável no seu trabalho.  Foi 

concedido um aparte ao Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que ouviu no 

Parlamento Metropolitano, em Porto Alegre, o depoimento do Presidente da Câmara de Vereadores 

do Município de Santo Antônio da Patrulha, que também elogiou o desempenho do Diretor de 

Cultura de Taquara. A Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira retomou o uso da 

palavra e também testemunhou a dedicação no seu trabalho, inclusive aos domingos e quem ganha é 

a cultura de Taquara.  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 presença 

do seu colega partidário, Presidente do PTB de Taquara e Secretário Municipal de Administração 

João Luiz Ferreira, parabenizando-o pelo seu aniversário. Enviou votos de congratulações ao Grupo 

de Motoqueiros Águias do Asfalto, pela organização do ótimo evento realizado no último final de 

semana na Associação dos Motoristas, que completou 17 anos e atraiu um grande público de outras 

cidades, inclusive de fora do Estado.  Parabenizou a Prefeitura pelo grande trabalho de limpeza dos 

entulhos realizado na Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro Tucanos. Pediu a conscientização da 

população para não transformar as ruas e estradas do Município num depósito irregular de lixo e 

fazer o seu descarte no local adequado para este fim. Conclamou a comunidade do Distrito de 

Padilha para participar da eleição da nova diretoria da Associação Comunitária, que acontecerá no 

dia 29 de abril, às 19 horas, na Sociedade 14 de Outubro. Informou que após esta eleição, em 

parceria com o Município e com o apoio dos moradores, será firmado um comprometimento de 

campanha do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, pela instalação de uma escola de educação infantil no 

Distrito de Padilha. Afirmou que esta demanda é uma necessidade dos pais e da comunidade, na qual 

se associa, porque também tem uma filha de 1 ano e 4 meses. Criticou as atitudes do Governador do 

Estado em cortar recursos e subsídios nas áreas de segurança, saúde e educação, pois são prioritárias 

para a sociedade.  Exemplificou com a redução do combustível nas viaturas da segurança pública e a 

entrada em greve da polícia civil. Desejou uma boa semana a todos na presença de Deus. O 

Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou concordando com o 

pronunciamento anterior do Vereador Telmo Vieira, de que o Governo do Estado deveria poupar em 

outras áreas que não as da segurança e da saúde. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA: Foi autorizado pelo Presidente da Câmara, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, a se 

ausentar da Sessão Ordinária. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou 

os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. 

Recebeu a resposta da Moção de sua autoria, enviada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

para a liberação de máquinas, confirmando que estão elaborando a próxima etapa do PAC 3, com 
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outros critérios para atender os Municípios com mais de 50 mil habitantes. Explicou que desta forma 

Taquara também possa ser contemplado com maquinário, a exemplo do PAC 2, que foram 

distribuídos para os municípios brasileiros mais de 18 mil retroescavadeiras, patrolas e caminhões. 

Solicitou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a empresa que recolhe o lixo, para que sejam 

colocados contêineres com tampa em frente da escola, na localidade de Morro Alto e também em 

frente da residência do Senhor Valdir Adams, antes da ponte, na localidade de Três Pinheiros. 

Indicou a instalação de uma boca de lobo na Rua Santo Antônio, nº: 527, no Bairro Medianeira, pois 

a cada chuva a água fica parada por dias. Parabenizou os organizadores do 3º Passeio Ciclístico, em 

comemoração aos 129 anos de Taquara, realizado no último sábado, no qual participou juntamente 

com outros 300 ciclistas. Felicitou todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalho. Convidou a 

população taquarense para prestigiar o encontro de músicos, que acontecerá no Parque do 

Trabalhador, no dia 1º de maio, organizado pelo Diretor de Cultura Paulo Wagner. Agradeceu e 

desejou uma boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 

Declinou o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, às 20h55min o Presidente agradeceu a 

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

dia 05 de maio de 2015, (terça feira), às 18h, no Plenário desta Casa, lembrando que amanhã, dia 

29/04, às 14h será realizada reunião referente à instalação de redutores de velocidade em nossa 

cidade e sobre a Ponte na ERS 020, solicitada pelo Vereador Eduardo. 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, 28 de abril de 2015................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


