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ATA Nº 4.044 

Aos 03 dias do mês de março do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 5ª 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 quinta Sessão 
Ordinária do ano de 2015, 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 Alex dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida Nova, para deixar uma 
mensagem seguida de oração. Após o Presidente convidou o senhor Evandro Karps, Presidente 
do Arsenal Clube de Tiros de Taquara, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de 
15min, para esclarecer assuntos relativos a armas, registro e porte, técnicos e legais no Brasil, 
conforme Protocolo Nº 1963, de 25 de fevereiro de 2015. O Presidente lembrou que dado ao 
fato deste assunto ter sido amplamente discutido na Sessão anterior, os Vereadores que 
quiserem falar sobre a matéria que faça durante a Palavra em Expediente. Após o uso da 
Tribuna, o Presidente reportou-se ao Ofício D.L. nº 062 encaminhado ao Prefeito Municipal e 
lido na Sessão Ordinária de 18 de fevereiro de 2015 que fala sobre o Artigo 42, § 2º da Lei 
Orgânica do nosso Município, onde os Projetos de iniciativa do Poder Executivo deverão ser 
protocolados na Secretaria desta Casa, no mínimo, até o final do expediente da manhã do 
segundo dia útil anterior ao dia da Sessão Ordinária, para que possamos organizar a pauta com 
a divulgação da mesma, tendo em vista a Lei da Transparência dos atos públicos. O Presidente 
disse que é da opinião de manter essa tratativa, salvo nos casos de projetos que envolvam as 
áreas da Saúde, Educação e emergências. Prosseguindo com os trabalhos 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 026, de 19 de fevereiro de 2015 
(Executivo Nº 022) Autoriza a concessão de Habite-se para instalação de novos 
empreendimentos industriais e comerciais na Rua Sebastião Bristotti, em zona industrial de 
nosso Município. PROJETO DE LEI Nº 027, de 03 de março de 2015 de autoria do VEREADOR 
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Institui  na Câmara de Vereadores "o Dia com o Cidadão". PROJETO 
DE LEI Nº 028, de 03 de março de 2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Altera a Lei Municipal Nº 5478, de 25 de abril de 2015. MOÇÕES: MOÇÃO DE 
REPÚDIO Nº 013/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminha a presente 
Moção à Câmara dos Deputados em Brasília, pela liberação da passagem aérea às esposas de 
Deputados. Em meio ao ajuste fiscal promovido pelo governo, a Mesa Diretora da Câmara dos 



                   Ata nº 4.044, de 03 de março de 2015.                                                                                                               Página 2 de 16 

 

Deputados decidiu reajustar as verbas de gabinete, para compra de passagens aéreas e o 
auxílio moradia, além de permitir que a cota parlamentar posse a ser usada para comprar 
passagens de avião para as esposas dos Deputados (ou maridos das Deputadas) viajarem dos 
Estados para Brasília. O reajuste terá impacto de R$ 146,5 milhões por ano, mas o Presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou que outras áreas serão cortadas para 
compensar o gasto extra. “Aceitamos a correção da inflação mediante o corte de gastos. O 
efeito será nulo, zero de despesa”, afirmou. Como passa a valer a partir de abril, para este ano 
o aumento representaria de R$ 110 milhões a mais para os parlamentares. MOÇÃO DE APELO 
Nº 014/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Encaminha Moção a Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) e ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a continuidade da 
obra de duplicação da ERS 239, entre Taquara e Rolante, a qual começou ainda em 2011, mas 
foi paralisada logo que EGR assumiu a manutenção da 239. Diante da reportagem contida no 
Jornal Panorama, página 10, do dia 27 de fevereiro de 2015 (em anexo), lamentamos a 
afirmação dada pela EGR dizendo que:  “é muito improvável que haja continuidade dessa obra 
neste ano”. Nesse sentido solicitamos empenho nesta reivindicação que envolve não só 
moradores de Taquara e Rolante, mas sim de uma região inteira que aguarda ansiosa por esta 
obra.  MOÇÃO DE APELO Nº 015/2015 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 
Encaminha a presente Moção ao Excelentíssimo Secretário de Obras Públicas, Irrigação e 
Desenvolvimento Urbano do RGS, Senhor Gerson Burman, solicitando que volte a funcionar 
em nossa cidade um escritório regional da Coordenadoria Regional de Obras Públicas (CROP), 
tendo em vista a necessidade do atendimento aos prédios públicos da região, especialmente 
as Escolas Estaduais. Vale ressaltar que a 11ª Coordenadoria já foi sediada na cidade de 
Taquara, abrangendo seus trabalhos também as cidades de Jaquirana, Cambará do Sul, São 
Francisco de Paula, Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Rolante e Riozinho. 
Diante do exposto, aguardamos vossa compreensão neste pedido tão esperado pela Região. 
REQUERIMENTOS: Nº 037/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita a Mesa Diretora que 
agende reunião o mais breve possível convidando o Conselho Municipal de Entorpecentes do 
Município – COMEN, para que o mesmo nos traga informações de como anda a atuação deste 
Conselho e quais projetos existentes na área da drogadição, bem como quais são as entidades 
que compõem atualmente o COMEN. Nº 038/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Por meio 
deste solicito ao DAER o serviço de roçada e sinalização de solo da ERS 020 entre as cidades de 
Cachoeirinha e Taquara/RS. Nº 039/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES (os Vereadores Lauri 
Fillmann e Moisés Rangel associaram-se a este Requerimento em Plenário): Através do 
presente, envio Votos de Pesar a família da senhora Aida Maria Fidelles que veio a falecer no 
dia 26/02, próximo passado, da localidade de Olhos D’água. Oramos para que Deus console a 
família e amigos neste momento de dor. “Bem aventurados aqueles que hoje dormem no 
Senhor porque um dia ressuscitarão para a vida eterna”. Nº 040/2015 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Através do presente, envio Votos de Pesar a família do senhor Adelmário Ferraz de 
Oliveira que veio a falecer no dia 02/03, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar 
palavras nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma 
lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. 
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. 
Nº 041/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através do presente, envio Votos de Pesar aos 
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familiares da senhora Valesca Fleck, que veio a falecer no dia 25/02, próximo passado. O 
falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. 
Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor. 
“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 042/2015 GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio deste solicito a EGR 
– Empresa Gaúcha de Rodovias que viabilize uma revisão com posterior melhoria na 
sinalização em vários pontos da ERS 474 até a freeway, em especial pintura na lateral e pista 
central desta rodovia. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a compreensão. 
Nº 043/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste encaminho Votos de Pesar aos 
familiares da senhora Loiry Badermann, que veio a falecer no dia 1º/03, próximo passado. D. 
Loiry, mulher especial em sua bondade, seu carinho e seu amor! Para com os humanos, para 
com os animais! Que na espiritualidade seja recebida com muitas bênçãos, continuando sua 
jornada de evolução! Aos familiares, um abraço carinhoso! Nº 044/2015 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito a Mesa Diretora que agende reunião convidando à senhora Polyanna Souza da 
Cunha, representante da RGE na região com sede na cidade de Gravataí, bem como os 
Vereadores desta Casa, para tratar da possibilidade urgente de ação junto à rede elétrica no 
Bairro Santa Maria de nossa cidade, pois quando ocorrem chuvas e ventos os moradores ficam 
sem energia elétrica em suas residências. Sugiro que esta reunião possa ser realizada tanto 
nesta Casa Legislativa quanto na sede de Gravataí. Nº 045/2015 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Ao Excelentíssimo Tenente Cesar Batista da Fonseca - Ao cumprimentá-lo, 
cordialmente, venho por meio deste enviar Votos de Congratulações ao nobre Tenente pela 
parceria junto a esta Casa dedicando-se nas causas referentes a segurança viária nas rodovias 
que cortam nossa cidade ERS 020, 115 e 239. Agradecemos o empenho desprendido 
especialmente na questão da segurança junto a Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020, a 
qual em agosto de 2013 sofreu danos em sua estrutura, bem como na participação efetiva das 
inúmeras reuniões realizadas ao longo dos anos de 2013 e 2014, e o apoio na paralização 
conjunta nas citadas ERS, ocorrida no dia 22 de setembro de 2013. Agradecemos ainda pela 
dedicação e profissionalismo com que realiza suas funções, colaborando sempre pelo aumento 
da qualidade do serviço ofertado à nossa população. Parabéns! Sendo o que se apresenta para 
o momento, renovamos votos de consideração. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 003/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal 
informe a este Vereador quando será inaugurada a Academia de Saúde localizada junto ao 
Posto do Bairro Empresa, na Rua Travessa La Paz. Justificativa: Esta Academia foi implantada 
com o objetivo de proporcionar exercícios há diversos usuários visando à prevenção de vários 
tipos de doenças, mas como a mesma ainda não encontra-se em funcionamento está sendo 
alvo de depredações necessitando de constantes reparos, conforme fotos em anexo. Nº 
004/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador 
como está o andamento do Projeto de canalização do Arroio Sonda no Bairro Empresa, pois a 
comunidade clama por esta obra que por ainda não ter sido concluída tem causado muito 
transtorno e alagamento prejudicando aqueles moradores. Nº 005/2015 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador através da Secretaria de 
Educação se os veículos leves "carros" da Prefeitura estão transportando alunos e se houve o 
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transporte indique por quais os motivos. Nº 006/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita 
Pedido de Informações a Administração Municipal se existe um estudo para  pagamento 
retroativo e futuro aos Servidores do Poder Executivo, referente aos Níveis em que os mesmos 
se encontravam no momento da edição da Lei 3.771 de 15 de dezembro de 2006, e que até o 
momento ficaram prejudicados. Justificativa: Os Servidores que prestaram concurso público 
em anos anteriores a edição da Lei 3770 e 3771/2006, passaram a contar o tempo de serviço 
público a partir da data da sanção da Lei,  15 de dezembro de 2006, momento em que não foi 
respeitado o Direito Adquirido  citado no artigo 203 da Lei Municipal 3.770/2006 – Regime 
Jurídico Único, os Artigos 40 e 41 da Lei 3.771/2006, e o  Inciso XXXVI do Artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988. INDICAÇÕES: Nº 098/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 
Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Segurança proceda na 
localização do proprietário de um galpão que está situado no Bairro Empresa, Loteamento 
Olaria, final da Rua 4, pois o mesmo tem servido de abrigo de traficantes, depósitos de pneus 
velhos e usuários de drogas, causando desconforto aos moradores daquele local, conforme 
fotos em anexo. Justificativa: Os moradores daquela localidade reclamam que usuários e 
traficantes de drogas passam até tarde da noite fazendo algazarra e vendendo entorpecentes, 
impedindo a tranquilidade dos mesmos. Vale ressaltar que no local existe uma Pracinha onde 
crianças brincam em meio a este perigo. Nº 099/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito 
que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente proceda numa 
limpeza geral e retirada de entulhos com posterior notificação do proprietário de um galpão 
que está situado no Bairro Empresa, Loteamento Olaria, final da Rua 4, pois o mesmo tem 
servido de abrigo de traficantes, depósitos de pneus velhos e usuários de drogas, causando 
desconforto aos moradores daquele local, conforme fotos em anexo. Justificativa: Os 
moradores daquela localidade reclamam que usuários e traficantes de drogas passam até 
tarde da noite fazendo algazarra e vendendo entorpecentes, impedindo a tranquilidade dos 
mesmos. Vale ressaltar que no local existe uma Pracinha onde crianças brincam em meio a 
este perigo. Nº 100/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, relatar ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sobre as constantes reclamações, trazidas a este 
Legislativo, pelos empreendedores municipais, motivadas pelo atendimento diferenciado que 
recebem as indústrias novas que aqui se instalam, em relação àquelas que já estão 
funcionando em nosso município há mais tempo, gerando empregos e dando uma significativa 
contribuição aos cofres municipais, através do pagamento de impostos e taxas. Outrossim, 
quero enfatizar que, os empresários, demonstram um descontentamento, e reclamam sobre a 
atenção que não estão recebendo, no momento em que solicitam uma parceria  da prefeitura. 
Atenção esta, exemplificada nos serviços solicitados, tais como recuperação na via de acesso 
ao seu empreendimento, ou recuperação do espaço, onde as carretas que transportam o 
produto fabricado, precisam acessar, encontrando terreno fragilizado, devido à inexistência de 
uma infraestrutura no solo do local, já solicitada em 2014, autorizada por este legislativo, mas 
ainda não efetivada. Demora esta, que vem ocasionando prejuízos às empresas, pois as 
carretas quebram ponta de eixo, tendo as mesmas que assumirem as despesas pertinentes aos 
consertos. Na intenção de atender a solicitação, feita por antigos empreendedores da nossa 
comunidade, recorri ao Secretário Municipal de Obras, Senhor Luiz Henneman, que justificou a 
demora, no atendimento, pela falta de material para o atendimento das solicitações, 
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colocando à disposição um cronograma para a realização dos serviços. Certa de poder contar 
com a interferência de Vossa Excelência, na priorização do alcance de recursos ao 
competentíssimo Secretário de Obras, para o atendimento das reivindicações dos empresários, 
geradores de muitos empregos aos cidadãos taquarenses, envio a presente indicação, 
atendendo a uma solicitação dos mesmos. Nº 101/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho 
por meio deste, Reiterar a Indicação Nº 654, de 20 de outubro de 2014 (em anexo), na qual 
encaminhou Projeto Sugestão que: “Institui o uso do crachá de identificação funcional, pelos 
servidores públicos municipais, em todos os órgãos públicos do município de Taquara, e dá 
outras providências”. Art. 1º - Os funcionários públicos municipais devem, quando em serviço, 
portar crachá de identificação funcional, contendo, no mínimo, os seguintes dados: I- Nome 
completo; II- Foto; III - Nome da Prefeitura Municipal de Taquara; IV- Setor de trabalho; V- 
Cargo ou função. Art. 2° - É obrigatório o uso do crachá de identificação funcional por todos os 
servidores municipais durante o período em que estiverem em serviço e nas dependências da 
administração municipal. I- O crachá deve ser portado em lugar visível. II- Compete a todos os 
superiores hierárquicos dos respectivos servidores a fiscalização do uso obrigatório do crachá. 
Art.3º - O crachá de identificação funcional servirá: I - Para a identificação do servidor perante 
órgãos públicos e federais, cidadãos, autoridades, superiores hierárquicos e demais servidores. 
Art. 4º Compete ao Executivo Municipal, o controle da emissão dos crachás de identificação 
funcional. Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua 
publicação. Justificativa: O crachá é um cartão que tem por objetivo identificar o funcionário 
que faz parte do quadro de pessoal, deverá ser utilizado por todos os funcionários, inclusive 
àqueles que prestam serviços dentro do Hospital Bom Jesus, pois apesar de estar sendo 
gestado, pelo Hospital Mãe de Deus, pertence a Prefeitura Municipal de Taquara sendo, 
portanto, um Órgão Público Municipal, bem como as UBSs, Escolas, etc. O uso do crachá, 
também encontra justificativa, no fato de a administração pública, a cada gestão alterar os 
funcionários, dificultando ao cidadão, discernir o responsável pelos departamentos, setores, 
postos de saúde, Unidades Básicas, Escolas, etc. O fato é que o uso de crachá de identificação, 
facilita ao cidadão, que faz uso do serviço público, identificar o profissional que o atende, 
podendo, frente a um atendimento desqualificado e negligente, nominar o responsável, 
estabelecendo uma denúncia, trabalhando em conjunto com a administração municipal, no 
intuito de qualificar o serviço público prestado ao cidadão taquarense. Nº 102/2015 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie o serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada 
conhecida como “Erivaldo Jost”, localidade de Arroio Grande. Nº 103/2015 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de 
Obras realize o recapeamento asfáltico em diversos buracos situados na Rua da Empresa, 
Bairro Empresa, pois os mesmos estão causando transtornos às pessoas que por ali transitam e 
a situação pode se agravar com a chegada do inverno. Nº 104 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o Secretário de Obras, Senhor Luiz 
Hennemann verifique uma situação na Rua Picada Gravatá, próximo à residência de nº 2359, 
início da lomba onde está sendo construído um condomínio. O problema originou-se devido ao 
material (areia e aterro) depositado na calçada para a construção da obra, que por não estar 
devidamente protegido, com as chuvas acabou obstruindo um bueiro recentemente 
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construído, causando a qualquer chuva uma invasão de lama na referida residência e na casa 
dos fundos prejudicando os moradores e seus pertences. Ressalto ainda que já foi feito 
protocolo junto a Prefeitura para a solução deste problema. Nº 105/2015 VEREADOR NELSON 
MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no 
recapeamento asfáltico em inúmeros buracos localizados na Rua Tristão Monteiro, pois a 
mesma encontra-se um caos. Nº 106/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto do 
calçamento da Avenida Sebastião Amoretti até a Travessa Santa Rosa, pois a mesma encontra-
se um caos, causando danos aos veículos. Nº 107/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto 
do calçamento na Rua Rio Branco, desde a esquina com a Rua Henrique Bauermann até a ERS 
115, pois a mesma encontra-se um caos, causando danos aos veículos. Nº 108/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS (o Vereador Valdecir de Almeida associou-se a esta Indicação 
em Plenário): Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Segurança e 
Trânsito verifique as condições de carros que estão sendo colocados ao lado da Praça da Bica 
no Bairro Empresa, atrapalhando o estacionamento na Igreja Assembleia de Deus 
e dificultando a passagem de outros veículos, conforme fotos em anexo. Justificativa: A 
referida rua foi quase que interrompida na totalidade, porque foram colocados carros dos dois 
lados, interrompendo a via. Nº 109/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o 
Executivo Municipal, juntamente com  a Secretaria competente realize uma vistoria e notifique 
os proprietários dos terrenos baldios abandonados e das calçadas tomadas de mato do Bairro 
Fogão Gaúcho. Neste Bairro nobre, no qual se localiza a FACCAT e a EMEF Calisto Eolálio Letti, 
existe uma quantidade muito grande de terrenos vazios, sem manutenção, que acumulam 
bichos (ratos, aranhas e outros), mato que toma conta daquilo que deveriam ser calçadas. 
Muitos moradores do Bairro já protocolaram vários pedidos para que se providenciasse a 
limpeza destes terrenos e calçadas e nunca foram atendidos. Nas ruas também existem muitos 
paralelepípedos soltos e buracos enormes, dificultando a circulação de veículos. Um Bairro 
nobre como este deveria estar mais bem cuidado, evitando que algumas pessoas tenham que 
fazer a limpeza de áreas que não são de sua responsabilidade. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 
RECEBIDA: E-mail da Assessoria de Relações Institucionais – Diretoria Geral do DAER, em 
resposta ao Requerimento Nº 325/2014, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 
911/2014. Convite do Poder Judiciário – Direção do Foro de Taquara/RS, para a cerimônia de 
apresentação da Exma. Dra. Letícia Michelon, DD. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Judicial e 
da Dra. Cíntia Terezinha Burhalde Mua, DD. Juíza Titular da 3ª Vara Judicial e da Direção do 
Foro da comarca, que ocorrerá amanhã, dia 04/04, às 16h30min, nas Dependências do Salão 
do Juri. Convite do TAC – Taquara Automóvel Clube, para a 1ª Etapa da Copa Taquara e 
Abertura do Gaúcho de Velocidade em Pista de Terra 1600cc, no próximo dia 22/03, a partir 
das 13h, no Autódromo Municipal. Após a leitura da matéria o Presidente Eduardo Kohlrausch 
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 NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas que estavam 
presentes no Plenário. Informou que o Hospital Bom Jesus cometeu um erro de trocar o 
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paciente que seria transferido porque tinham o mesmo nome. Comunicou que um cachorro foi 
atropelado no Loteamento Tito e a Secretaria Municipal responsável pelo setor não fez nada a 
respeito. Indicou que vai procurar saber quem é o responsável para ficar de plantão e atender 
ao telefone nestes casos. Alegou que o Prefeito dizia que iria fazer uma coisa a respeito, mas 
até agora nada fez com relação aos animais e está na hora dele pensar no que prometeu e 
começar a fazer. Declarou que estava previsto a compra de 4 cargas de saibro pelos moradores 
da estrada da Cachoeira, que fariam o trabalho de tapar os buracos de forma manual com uma 
pá, com um pedido de acompanhamento aos dois jornais de Taquara. Analisou que a 
Prefeitura descobriu e imediatamente começou a arrumar a estrada, cuja obra estava prevista 
desde outubro do ano passado. Criticou o pronunciamento da Presidente da República Dilma 
Rousseff no Uruguai, que falou que a energia elétrica subiu de preço por causa da estiagem e 
quando voltar a chover vai baixar, pois não foi o que aconteceu em relação a gasolina. Afirmou 
que o Governo não tem mais vergonha na cara e começa a mentir para a população. Citou um 
caso no Bairro Santa Terezinha em que o aumento do imposto nas taxas do IPTU foi reajustado 
em 13% e não pelo índice de inflação e quer ver quanto vai custar nos outros lugares. Avaliou 
que a população não vai pagar este imposto porque é um absurdo os índices de reajuste acima 
da inflação e do aumento salarial, prevendo um griteiro da população, pois estão passando um 
trote no contribuinte. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saudou os colegas Vereadores, a 
comunidade que acompanhava no Plenário, a imprensa e os ouvintes da rádio e da internet. 
Destacou a reunião que acontecerá na Câmara de Vereadores tratando das vagas nas creches 
municipais, especialmente de alguns casos que estão acontecendo na Escola Vovó Domênica, 
com a participação do Secretário de Educação Antonio Edmar Teixeira de Holanda. Elaborou 
um Projeto de Lei instituindo o Dia do Cidadão na Câmara de Vereadores, para a comunidade 
saber como funciona o Legislativo e conhecer o trabalho de um Vereador, zelando pela 
transparência e a eficiência do Poder Público. Divulgou que distribuirá na porta do Setor de 
Tributação da Prefeitura cópia da Ata da Sessão em que votou contrário ao aumento do 
imposto do Código Tributário e da Taxa de Contribuição para Prevenção de Sinistros, ações 
correlatas e segurança pública. Registrou que não foi o responsável por esta aprovação, que 
considerou um crime, porque não admite ter cada vez mais aumento de impostos para os 
empresários, que estão ameaçando deixar a cidade, em função da alta carga tributária em 
Taquara. Encaminhou pedido de informação ao Executivo relativo a Lei do Plano de Carreira do 
Magistério, pois existem professores que não tiveram a mudança do seu nível funcional. 
Comunicou que o PMDB de Taquara, através da sua Executiva Municipal, deliberou que será 
emitida uma carta à comunidade, com a real posição do partido em relação a esta 
Administração Municipal, que infelizmente o PMDB ajudou a eleger. Informou que todos os 
filiados irão votar nas deliberações e que após será dado um prazo de 30 dias para que os 
peemedebistas ocupantes de cargos de confiança no Município entreguem o seus cargos na 
Administração ou se desfiliem do partido.  Agradeceu a todos e se colocou à disposição. 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas Vereadores, 
imprensa, a comunidade que estava presente no Plenário e o Senhor Osmar Gonzaga, 
Presidente do PP. Agradeceu a presença do Secretário de Educação Antonio Edmar Teixeira de 
Holanda, do Secretário de Desenvolvimento Social Anildo Ribeiro Araújo, do Diretor Dircinei 
Antonello e da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, na reunião que aconteceu na 
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Câmara de Vereadores sobre o Cantinho da Leitura, que disponibiliza livros institucionais a 
toda a comunidade. Parabenizou o grupo Vida por Vida, que tem feito um trabalho muito 
bonito de cadastramento de pessoas para a doação de sangue. Criticou a falta de compromisso 
do Hemocentro em cancelar de última hora a doação de sangue de 60 pessoas deste grupo, 
que tiveram que doar em um hospital sem vinculação com a cota da cidade de Taquara. 
Conclamou a comunidade, os Vereadores e o Prefeito Municipal a participar do Gabinete 
Móvel, que acontecerá no dia 7 de março, a partir das 9 horas, na Rua Mascarenhas de Morais, 
nº: 1.429. Concordou com o Vereador Nelson José Martins em relação aos aumentos 
irresponsáveis de energia elétrica, que vai mexer diretamente no bolso do cidadão e dos 
combustíveis, que provocará o aumento dos alimentos e remédios. Constatou que estamos 
tirando do bolso de quem não pode para pagar as mordomias de muitos que já recebem, como 
os deputados federais e que estas coisas precisam terminar em nosso país. Convidou os 
integrantes da Comissão Municipal de Saúde para a reunião com a Diretora Maria Celoí Maciel 
da Costa, nas dependências do Hospital Bom Jesus, pois tem muita coisa séria para ser tratado. 
Agradeceu a todos. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, se manifestou 
saudando o Senhor João Luiz Ferreira, Secretário Municipal de Administração, Presidente do 
PTB e ex-Vereador de Taquara. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os 
colegas Vereadores, os presentes no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. Recebeu uma 
mensagem de uma pessoa que deixou um desabafo pelo Facebook, após sua postagem de 
uma indicação de sua autoria, sobre o conserto de uma calçada, que representava perigo para 
os transeuntes. Relatou que se tratava de uma moradora informando que no seu Bairro Fogão 
Gaúcho, existia vários terrenos abandonados, com mato alto, causando a proliferação de 
insetos e ratos e que também não possuíam calçadas. Registrou que os moradores já fizeram 
vários protocolos na Prefeitura para providenciar a limpeza e que não tiveram qualquer 
retorno. Divulgou que esteve neste bairro nobre de Taquara e constatou os problemas 
descritos pela moradora, sendo que os próprios vizinhos se encarregavam de fazer a 
manutenção destes terrenos baldios. Avaliou que em Taquara existe um sério problema de 
falta de amor, cuidado, atenção e carinho pelos moradores de nossa cidade, pois recebemos 
aquilo que nós damos e assim acabamos não recebendo nada em troca. Percebeu que nem o 
Poder Público e nem os particulares estão dando conta das suas demandas e 
responsabilidades. Alertou que somente teremos uma cidade melhor se cada um fizer a sua 
parte que compete, pois não existe uma fórmula mágica. Enviou votos de pesar aos familiares 
pelo falecimento da Senhora Loiry Teresinha Badermann, que cuidava de animais 
abandonados no Bairro Tucanos. Divulgou o Brique da APATA, que acontecerá na Praça da 
Bandeira, no dia 07 de março, para ajudar a quitar um pouco da dívida da entidade, que já 
ultrapassa os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Agradeceu pela atenção e desejou a todos uma 
semana abençoada e iluminada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e os que 
acompanhavam pelos meios de comunicação. Reiterou indicação ao Executivo, de outubro de 
2014, sobre um projeto sugestão para que os funcionários da Prefeitura e do Hospital Bom 
Jesus utilizem um crachá funcional, para identificar o servidor público, seja para um elogio ou 
uma crítica sobre o seu atendimento. Solicitou que a Prefeitura, depois de pedido de dois 
empresários, proporcione as empresas já estabelecidos em Taquara, os mesmos benefícios 
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que são destinados aos novos empreendimentos abertos no Município, pois também 
necessitam de apoio para o seu desenvolvimento. Comunicou que está retornando no dia 07 
de março as atividades esportivas do Projeto Bem - Bairro Empresa Melhor e que os pais já 
podem inscrever os seus filhos, mesmo as crianças que já participavam no ano anterior. 
Desejou a todos uma excelente semana. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 
se manifestou parabenizando o trabalho da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira no 
Projeto Bem, que está mudando a vida de muitas famílias, porque crianças que estão no 
esporte trazem tranquilidade e retorno para a comunidade. Saudou também o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico Idalci Renato Lamperti e o Diretor de Assistência 
Social Dircinei Antonello. Desejou boas vindas ao novo Assessor Jurídico da Câmara de 
Vereadores de Taquara, Advogado Luciano Campana. 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 as suas tratativas com o Prefeito Tito Lívio Jaeger 
Filho, o Secretário de Educação Antonio Edmar Teixeira de Holanda e o Secretário de 
Planejamento José Inácio Wagner, com relação à instalação de duas salas junto a Escola Júlio 
Maurer, no Distrito de Padilha, beneficiando a comunidade local com o estabelecimento de 
uma escola de educação infantil ou creche. Solicitou ao Executivo melhoria nas estradas do 
interior que possuem o transporte escolar, para dar mais segurança aos estudantes. Enviou 
votos de pesar aos familiares pelo falecimento do Senhor Nelson Danilo Galle. Concordou que 
o cidadão de bem deve ter o direito ao porte de arma, para se defenderem dos assaltos, 
principalmente os que estão acontecendo no interior do Município, pois atualmente a Brigada 
Militar não está conseguindo atender estas ocorrências. Pediu a marcação de uma reunião da 
Comissão Temporária de Segurança da Câmara de Vereadores, na qual foi propositor, para 
verificar a possibilidade da volta da Patrulha Rural da Brigada Militar. Agradeceu a todos e 
desejou uma boa semana na presença de Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Saudou os colegas Vereadores e a plateia. Parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador 
Eduardo Carlos Kohlrausch, pela escolha do Advogado Luciano Campana como novo Assessor 
Jurídico, pois o Legislativo estará muito bem representado. Requereu ao Prefeito Municipal, 
através da Secretaria de Obras, que tome providências com a máxima urgência com relação ao 
recapeamento de asfalto nos buracos na Rua da Empresa. Pediu para se associar a indicação 
de nº: 108, do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, para que a Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito fiscalize e tome providências com relação aos vários automóveis 
desmanchados que estão estacionados na rua e na calçada ao lado da bica de água mineral, 
pois a Prefeitura têm leis que devem ser cumpridas em relação ao trânsito. Registrou que em 
outra ocasião, uma ação da Polícia, Brigada Militar e dos fiscais de trânsito constataram que 
existia inclusive carros roubados estacionados neste local. Solicitou que a imprensa do nosso 
Município lembre o anúncio do Prefeito, no lançamento da pedra fundamental da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA, no terreno que foi tirado do Corpo de Bombeiros, que nos 
próximos dias estaria tratando da compra do terreno ao lado para o quartel dos bombeiros e 
chamaria os Vereadores para uma reunião sobre estas tratativas, que não ocorreu. Relatou 
que posteriormente disseram que estavam dando outro terreno e para a sua surpresa não 
existia documentação do mesmo. Agradeceu aos Vereadores que votaram favoráveis a 
realização de uma Sessão Solene, em homenagem as Bodas de Prata da Igreja Assembleia de 
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Deus Primitiva, do Pastor Edivaldo. Informou que assim como o Vereador Régis Bento de Souza 
e outros colegas Vereadores, também votou contra no ano passado o Código Tributário 
Municipal e a Taxa de Contribuição para Prevenção de Sinistros, que gerou um grande 
aumento nos impostos dos empresários e contribuintes taquarenses. Justificou o seu voto 
contrário porque sabia que era um elefante branco que vinha dentro deste Código Tributário, 
que veio às pressas e na última hora para ser votado e sente muito pela comunidade que vai 
pagar por isto, mas não foi o responsável pela aprovação desta lei. Cobrou da Prefeitura que 
fiscalize o volume dos carros de som com propaganda, que muitas vezes ficam em frente de 
comerciantes que pagam os seus impostos. Desejou um grande abraço a todos e que Deus 
ilumine o coração de cada um.  VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou os colegas 
Vereadores, as pessoas presentes na Sessão, em especial o Senhor Osmar Gonzaga, Presidente 
do Partido Progressista, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. Falou que o Brasil está 
vivendo um momento bastante turbulento, quase ditatorial, com o Governo Federal aliado a 
países como Venezuela e Cuba, com atitudes que estão prejudicando a todos nós brasileiros. 
Citou o aumento dos combustíveis, que gerou esta greve dos caminhoneiros que estão com 
toda a razão, pois estão tendo prejuízos e isto vai refletir nos consumidores, com a falta de 
combustíveis, matérias primas e alimentos. Classificou como um absurdo a atitude do Governo 
Federal em autorizar o uso da violência por parte da Polícia Federal nos motoristas de 
caminhão que estão reivindicando os seus direitos. Criticou também o aumento de quase 40% 
da energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. Relatou inúmeras reclamações pelo mau 
atendimento da operadora de telefone Oi, sem dar solução para os problemas no curto prazo. 
Informou que o Promotor Público do Estado entrou com uma notificação para a empresa Oi, 
que se não der solução em 10 dias para os pedidos de reclamação, será aplicado multa e até 
suspensa a venda de qualquer serviço desta operadora de telefonia. Comunicou que iniciou 
um grande mutirão para a manutenção das estradas de Olhos D’água e da Cachoeira. Enviou 
votos de pesar aos familiares pelo falecimento da Senhora Aida Fidélis, da localidade de Olhos 
D’água. O Vereador Moisés Cândido Rangel se manifestou, pedindo para se associar a este 
pedido. O Vereador Adalberto Carlos Soares aceitou e também apresentou votos de pesar aos 
familiares pelo falecimento do seu grande amigo, Senhor Adelmário Ferraz de Oliveira e do 
Senhor Achilles Longhi, Presidente da Comunidade Católica São João Batista, do Bairro 
Empresa. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. O Presidente, Vereador Eduardo 
Carlos Kohlrausch se manifestou, saudando a presença da Senhora Carmen Solange Kirsch da 
Silva, ex-Presidente da Casa e ex-Vereadora por dois mandatos da Câmara de Taquara. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade 
presente no Plenário e a imprensa. Requereu uma Moção de Apelo para manter na cidade de 
Taquara a 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Estado - CROP, a exemplo do que 
fez no ano passado o Vereador Nelson José Martins. Foi concedido um aparte ao Presidente, 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que justificou a importância deste requerimento pelo 
fato do antigo Coordenador, Engenheiro Joel Vargas ser taquarense e agora trabalha na CROP 
da cidade de Caxias do Sul. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou o uso da palavra 
e disse que precisou muito desta Coordenadoria em função das dificuldades nas obras de 
manutenção das escolas estaduais. Foi concedido um aparte para o Vereador Nelson José 
Martins, que informou que foi o Deputado Busatto quem retirou esta Coordenadoria de 
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Taquara. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou o uso da palavra, dizendo que 
soube desta informação. Pediu novamente, após determinação do Prefeito, a realização de 
uma nova reunião com os Secretários Municipais do Planejamento, José Inácio Wagner e da 
Fazenda, João Carlos de Moura, para tratar da questão das casas do PAC, no Bairro Empresa, 
do calçamento de 19 ruas e das obras do Arroio Sonda, que tem dinheiro na conta e não está 
sendo realizado. Avaliou que a situação das casas do PAC é muito delicada e grave, porque elas 
foram invadidas por drogados e traficantes, em detrimento de pessoas que estão aguardando 
a sua ocupação. Citou o pronunciamento anterior do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos 
Santos, Presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, a respeito do Hospital 
Bom Jesus. Voltou a dizer que nos próximos dias os Vereadores vão constatar que o seu pedido 
para a convocação da direção do hospital estava certa, pois a situação é crítica, confirmada 
inclusive por funcionários da instituição. Perguntou se é possível que todos os profissionais de 
saúde que estão com esta mesma opinião estariam mentindo. Esperou que a Comissão de 
Saúde, na qual é um dos integrantes, se agilizasse nesta semana, antes que aconteça alguma 
coisa mais grave e caia sobre os ombros dos Vereadores. Pediu uma reunião com o Conselho 
Municipal de Entorpecentes - COMEN, pois está preocupado com a sua falta de ações e 
projetos, visto que a questão das drogas é um problema muito sério de saúde pública, mas que 
não está sendo tratado desta forma. Discordou respeitosamente da entrevista de um Vereador 
na Rádio Taquara sobre as responsabilidades do Conselho Tutelar. Opinou que o Conselho 
Tutelar não tem o poder de polícia para fazer batidas em locais públicos, mas aceitou que ele 
trabalhe nas 24 horas do dia. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente na 
Sessão e os ouvintes. Avaliou que tudo o que acontece na nossa cidade e em outros 
Municípios são muito pequenos em relação a situação do Brasil, pois tudo o que ocorre no país 
se reflete em Taquara. Analisou que os Vereadores podem falar dos problemas de buracos nas 
ruas, da saúde ou da educação, mas é muito importante nós termos a atenção do que está 
acontecendo no Brasil. Lembrou que isto que está acontecendo agora no país já aconteceu no 
passado. Destacou a fibra e a coragem do protesto dos caminhoneiros, mostrando ao Governo 
o erro que foi o aumento do imposto dos combustíveis, pois sem esta manifestação, no futuro 
teríamos novos aumentos em função da corrupção na Petrobras. Divulgou que no dia 15 de 
março haverá uma grande manifestação neste país, na qual se fará presente com a sua família, 
para demonstrar a Presidente da República Dilma Rousseff que não somos idiotas com o que 
está acontecendo no Brasil e com promessas eleitorais que não foram cumpridas. Citou o 
aumento da energia elétrica e o salário mínimo insuficiente para atender as necessidades 
básicas da população. Indicou que o conceito de bom ou ótimo de aceitação do Governo da 
Presidente da República passou de mais de 60% para menos de 30%. Finalizou que está de 
olho no que está acontecendo no país. Agradeceu e desejou uma boa semana na presença de 
Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores, a plateia que 
estava no Plenário e os ouvintes dos meios de comunicação. Analisou que as ferrovias e as 
hidrovias acabaram no Brasil e foram substituídas pelo transporte rodoviário de caminhões, 
baseado no óleo diesel. Relatou que o preço do óleo diesel sempre foi a metade ou menos do 
valor da gasolina, que tinha que ser mais caro para que o óleo diesel fosse mais barato e 
compensasse o transporte de cargas e as máquinas agrícolas. Avaliou que é justa a 
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manifestação dos caminhoneiros porque o aumento do óleo diesel inviabilizou o transporte de 
cargas. Afirmou que o Partido dos Trabalhadores sempre incentivou os protestos, mas agora 
estão colocando a Polícia Federal em cima de uma categoria que faz o progresso do nosso país. 
Citou a declaração nesta semana do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que sairão 
do poder somente a ferro, mostrando o que se avizinha para todos nós. Constatou que o 
aumento da energia elétrica e dos combustíveis foi para tapar o furo da corrupção e da 
roubalheira, assim como a Petrobras já está vendendo os seus poços de petróleo e o seu 
patrimônio. Identificou que o mais triste é que estes que roubaram, hoje estão cumprindo 
pena em regime domiciliar, que muitas vezes também não é cumprida. Considerou esta 
situação como uma piada e que precisamos reagir a esta situação. Registrou que a cidade de 
Taquara depende dos recursos da União e que o Vale do Paranhana arrecadou em impostos no 
ano de 2014 cento e tantos milhões e voltou somente trinta e sete milhões de reais, ou seja, 
somente as migalhas. Associou os votos de pesar pelo falecimento do seu amigo, Senhor 
Achilles Longhi. Pediu ao Presidente da Casa para que os votos de pesar sejam aceitos no dia 
da Sessão. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou, dizendo que 
neste caso será aceito esta exceção. O Vereador Valdecir Vargas de Almeida solicitou que os 
votos de pesar sejam feitos em nome da Casa. O Vereador Guido Mario Prass Filho retomou o 
uso da palavra e encaminhou pedido a Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, para a melhoria na 
sinalização da ERS 474, proporcionando mais segurança aos motoristas no caminho do litoral. 
Informou que na próxima reunião do Conselho da EGR, vai perguntar quanto é arrecadado no 
pedágio e onde é destinado, pois segundo notícia do Jornal Panorama, não haverá 
investimentos na ERS 239 neste ano. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e que acompanhavam pelos meios de 
comunicação. Pediu a compreensão do Vereador Telmo Vieira, para se associar aos votos de 
pesar pelo falecimento do Senhor Nelson Danilo Galle, morador do Distrito de Padilha. O 
Vereador Telmo Vieira se manifestou concordando com o pedido. O Vereador Lauri Fillmann 
retomou o uso da palavra, fazendo menção ao Vereador Adalberto Carlos Soares, dizendo que 
o Senhor Achilles Longhi foi um cidadão que realizava um trabalho voluntário na Igreja São 
João Batista, no Bairro Empresa, que deixou um legado de vida e um exemplo a ser seguido. 
Ouviu nesta noite os absurdos com relação aos aumentos dos combustíveis e da energia 
elétrica e que o ano de 2015 chegou batendo muito forte no trabalhador brasileiro, fruto de 
uma política mal pensada e conduzida e que não sabe onde vai parar o nosso país. Citou o 
forte aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU neste ano em Taquara, avaliando 
que esta não foi a decisão mais correta. Explicou que é radicalmente contra o aumento dos 
impostos, pois entende que desta forma aumenta a inadimplência e os que contribuem em dia 
vão acabar pagando a conta, sendo que no final o total da arrecadação vai ser o mesmo. 
Concordou com o pronunciamento anterior do Senhor Evandro Karpss na Tribuna Popular, 
quando disse que o Governo Federal aprovou a lei do desarmamento, mas em contrapartida a 
nossa polícia, de uma forma geral, está mais fraca, com baixo orçamento e pequeno efetivo. 
Lamentou que por um lado o Governo desarmou a população e do outro não ofereceu 
segurança a população. Convidou para a grande festa anual na Sociedade Cultural e Recreativa 
de Padilha Velha, que acontecerá no dia 08 de março. Agradeceu pela oportunidade. 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa, 
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as pessoas que estavam presentes na Sessão, em especial ao Senhor João Luiz Ferreira, 
Secretário Municipal de Administração e Presidente do PTB; o Senhor Carlos Martins, 
Presidente do PMDB; o Senhor Osmar Gonzaga, Presidente do PP; o Senhor Gilmar Breier, 
Conselheiro Tutelar de Taquara e a Senhora Carmen Solange Kirsch da Silva, ex-Presidente da 
Casa, ex-Vereadora por dois mandatos da Câmara de Vereadores de Taquara e atualmente 
trabalhando na área de saúde. Desejou boas vindas ao novo Assessor Jurídico da Câmara de 
Vereadores, Advogado Luciano Campana, pela sua capacidade e que vem prestar um grande 
trabalho a toda a comunidade de Taquara e dar segurança as decisões do Poder Legislativo. 
Divulgou que a Prefeitura de Taquara abriu licitação para a aquisição de uma roçadeira 
hidráulica, reforçando o trabalho principalmente nas estradas do interior e também licitação 
para a construção de uma subestação de energia no Colégio Municipal Theóphilo Sauer, 
sanando de vez os problemas de queda de luz, de modo que os alunos possam utilizar o 
laboratório de informática. Declarou que a saúde no nosso Município, apesar de que alguma 
coisa ainda falte, nunca esteve tão bem como está atualmente, devido ao esforço do Prefeito 
Municipal e dos funcionários da saúde, que trabalham para dar o melhor atendimento a nossa 
comunidade. Comunicou que foi atendido o pedido de vários Vereadores e dos moradores da 
estrada de Olhos D´água e da Cachoeira, para o início da manutenção destas estradas, pois foi 
consertada uma patrola que estava na oficina, possibilitando que outras estradas da região 
sejam conservadas. Criticou a ação violenta da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal 
contra os caminhoneiros na cidade de Camaquã, autorizada pela Presidente da República 
Dilma Rousseff, demonstrando a sua perda de poder. Avaliou que a manifestação dos 
caminhoneiros é legítima, pois é contra as altas taxas de pedágio e dos combustíveis. Analisou 
que conhece muito bem o trabalho do Conselho Tutelar, pois trabalhou lá como motorista por 
seis anos e pode constatar que existiam, na sua maioria, bons e ótimos Conselheiros. Observou 
que não questionou a capacidade e a honestidade dos Conselheiros Tutelares e sim quanto ao 
horário de atendimento do Conselho Tutelar. Discordou da postagem do Coordenador do 
Conselho Tutelar, Senhor Gilmar Breier, que declarou que este Vereador estaria fazendo 
politicagem e as suas palavras deram margem para pessoas leigas falarem besteiras, num 
desrespeito as quase cento e cinquenta pessoas que se colocaram lá de maneira democrática. 
Afirmou que o Conselheiro Tutelar tem o poder de intervir com poder de polícia como 
qualquer cidadão e deve fazer batida nos locais e preservar a criança e o adolescente até os 18 
anos de idade. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou, lembrando 
que cada Vereador tem o tempo de 5 minutos para o seu pronunciamento e após a solicitação 
de encerramento, mais 30 segundos, quando finalmente é cortado o som do microfone. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade que 
estava presente na Casa, em especial, ao seu sogro, Senhor Vladimir Dreher, conselheiro fiscal 
da Cooperativa de Arroz COOPERJA e aos ouvintes da Rádio Taquara. Reforçou o pedido para 
que a Secretaria de Obras, a exemplo do que já está acontecendo nas estradas de Olhos 
D´Água e da Cachoeira, conforme depoimento dos Vereadores Balbino e Nelson, realize a 
melhoria das estradas de Açoita Cavalo, Tucanos e Padre Tomé, que também tem produção de 
arroz, está em período de colheita e precisam de estradas em condições para escoar esta 
safra. Agradeceu a presença na Sessão, do Presidente do Partido Social Cristão, da cidade de 
Sapucaia do Sul, Pastor Edison; do Senhor Jonson, integrante da Executiva do PSC e do Senhor 
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Elton, três vezes Vereador, ex-Presidente da Câmara de Vereadores, Prefeito em exercício e 
pré-candidato a Prefeito nas próximas eleições na cidade de Sapucaia do Sul. Enviou votos de 
pesar aos familiares pelo falecimento da Senhora Aida Fidélis. Encaminhou ao Executivo 
Municipal, através da Secretaria Distrital de Entrepelado, que providencie o serviço de 
ensaibramento, patrolamento e roçada na estrada Erivaldo Jost, da localidade de Arroio 
Grande, após o pedido da comunidade, pois a mesma está há bastante tempo sem 
manutenção. Solicitou um requerimento verbal para a Prefeitura fazer o ensaibramento da 
estrada dos Renck, que liga a localidade de Açoita Cavalo a Morro Alto, pois a Secretaria 
realizou um belo trabalho de alargamento na estrada, mas em dias de chuva é praticamente 
impossível trafegar por falta de saibro. Foi concedido um aparte para o Vereador Valdecir 
Vargas de Almeida, que desejou em nome das Vereadoras Sandra e Sirlei, os parabéns a todas 
as mulheres pelo seu dia, 08 de março e que Deus ilumine o coração de cada uma. O Vereador 
Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e informou que aconteceu nos últimos dias 
um grande clamor da comunidade em relação ao aumento dos impostos, devido à aprovação 
do novo Código Tributário do Município, que ocorreu no final do ano passado. Indicou que o 
novo Código Tributário possui 300 páginas e que foi colocado em votação apenas dois ou três 
dias depois da sua publicidade. Comunicou que votou contrário por desconhecer a 
integralidade deste Código, pois não teve tempo hábil para estudá-lo e não iria votar uma Lei 
que desconhecia. Analisou com mais tempo este Projeto de Lei depois da votação e concluiu 
que as pegadinhas, na qual tinha medo, realmente existiam dentro deste Código. Registrou 
para a comunidade que votou contrário ao novo Código Tributário, pois previa aumento de 
impostos, no qual discorda. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que 
prestigiava a Sessão e a que acompanhava pela Rádio Taquara e internet. Agradeceu ao 
Secretário Municipal Idalci Renato Lamperti e ao Vereador Régis Bento de Souza, ambos do 
PMDB, pela parceria em proporcionar a entrega em mãos ao Ministro da Aviação Civil, o 
gaúcho Eliseu Padilha, de documento para a instalação do Canal Novo Tempo em Taquara, 
através do seu prestígio político junto ao Ministério das Comunicações. Detalhou que na 
ocasião também pode conversar com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo 
Sartori. Constatou que a nossa juventude está cada vez mais perdida e enredada nos vícios e 
nas drogas. Desafiou a comunidade taquarense a assistir por um dia a programação da TV 
Novo Tempo, no canal 14 da operadora Sky, pois ficarão surpreendidos. Informou que 
empossou o novo servidor público, Senhor Renan, um dos três aprovados no último concurso, 
promovido pelo ex-Presidente Arleu Machado de Oliveira. Comunicou que prezando pelo 
Princípio da Economicidade, pretende chamar o segundo colocado no mês de junho e o 
terceiro no mês de setembro. Explicou que ainda neste ano vai realizar um novo concurso 
público e nomear os aprovados nestas vagas. Avaliou que cada vez que muda a legislatura, a 
Câmara de Vereadores acaba ficando desguarnecida e com os servidores públicos o legislativo 
terá um chão. Convidou os Vereadores a participarem da reinauguração da internet 
comunitária, no dia 05 de março, às 16 horas, no saguão da Câmara de Vereadores. Indicou 
que haverá cinco computadores à disposição da comunidade para pesquisas, vedado o acesso 
as redes sociais. Registrou que no dia 10 de março, todos os Vereadores farão a devolução de 
parte do duodécimo, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao Executivo. Sugeriu ao 
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Prefeito Municipal que aplicasse este dinheiro na Secretaria Municipal de Obras, pois o 
Secretário Luiz Hennemann está pedindo água. Afirmou que não pode exigir a destinação 
deste recurso, por isto a sugestão, a exemplo da compra do caminhão do Corpo de Bombeiros 
e esperou que o Prefeito usasse de bom senso nesta decisão. Agradeceu a Deus por estar 
representando a sua comunidade e desejou um feliz dia das mulheres. Finalizada a Palavra em 
Expediente e não havendo Projetos a ser apreciado, o Presidente colocou em deliberação do 
Plenário a Moção de Apelo Nº 012, de 24 de fevereiro de 2015, de autoria do Vereador 
Roberto Timóteo R. dos Santos, que trata da PEC 412,  pela autonomia da Policia Federal, 
liberdade “para combater o crime organizado e a corrupção”. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável a referida Moção de Apelo e a mesma foi APROVADA por 
unanimidade. Após o Presidente informou que a Moção de Repúdio Nº 013/2015 e as Moções 
de Apelo Nº 014 e 015/2015, lidas anteriormente nesta Sessão serão encaminhadas 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. Depois 
disso o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da 
matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Indicações: Nº 
098/2015 a 109/2015. Requerimentos: Nº 037 a 045/2015. Pedidos de Informações: Nº 003 a 
006/2015. Atas: Nº 4.043, da Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro de 2015 e Ata da 
Audiência Pública da Prestação de Contas dos Poderes Executivo e Legislativo referente ao 3º 
Quadrimestre de 2014. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: 
Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Achilles Longhi, que veio a 
falecer no dia 02/03, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse 
momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na 
família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor 
guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. 2º - 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
de Obras providencie o serviço de ensaibramento na estrada dos Renck, que liga Açoita Cavalo 
a Morro Alto. 3º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita a Mesa Diretora desta Casa que envie 
cópia do PROJETO DE LEI Nº 026, de 19 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 022) que autoriza a 
concessão de Habite-se para instalação de novos empreendimentos industriais e comerciais na 
Rua Sebastião Bristotti, em zona industrial de nosso Município, aos seguintes órgãos: 
CONACPLAN, COMUDE e CREA. 4º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicita que a Mesa 
Diretora requeira junto a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização desta Casa uma consulta informativa pertinente ao Projeto de Lei nº 026/2015 
(Executivo nº 022) que autoriza a concessão de Habite-se para instalação de novos 
empreendimentos industriais e comerciais na Rua Sebastião Bristotti, em zona industrial de 
nosso Município. O pedido se faz necessário para saber se o Projeto não está fora de um 
padrão urbanístico e para termos mais tranquilidade na hora da apreciação do mesmo. 5º - 
VEREADOR TELMO VIEIRA, com apoio do VEREADOR LAURI FILLMANN: Vem através do 
presente, enviar VOTOS DE PESAR aos familiares do senhor Nelson Danilo Galle, que veio a 
falecer no dia 02/03, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura 
de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê 
forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
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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.” Na sequência o Vereador 
Telmo Vieira, Presidente da Comissão Especial Temporária de Segurança Pública, agendou 
reunião com os demais membros da mesma, Vereadores Guido Mario e Moisés Rangel, para 
amanhã, dia 04/03, às 15h30min, na Sala das Comissões desta Casa. Também o Vereador Luiz 
Carlos Balbino, Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização alterou o 
horário da reunião da mesma que vinha ocorrendo em conjunto com a Comissão Geral de 
Pareceres, nas segundas feiras, às 14h, sendo que a partir de hoje fica modificado o horário da 
seguinte forma: Permanece às 14h a reunião da CGP e às 16h30min reunião da COFF sempre 
nas segundas feiras. Nada mais havendo a tratar, às 20h40min o Presidente agradeceu a 
presença de todos declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima 
para o dia 10 de março de 2015 (terça-feira), às 18 horas, no Plenário desta Casa. E, para 
constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei 
a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de 
Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também 
será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 03 de março de 
2015....................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


