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ATA Nº 4.047  

Aos 10 dias do mês de março do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 6ª 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 sexta 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 José Carvalho, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de nossa cidade, para deixar 
uma mensagem seguida de oração. Após o Presidente convidou o Secretário Municipal de 
Orçamento e Finanças, senhor João Carlos de Moura, Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, senhor Luiz Leonel Henemann e o Diretor de Obras, senhor Juarez Leão, para em 
conjunto com os demais Vereadores desta Casa, fazer a entrega do cheque no valor de R$ 
80.00,00, (oitenta mil reais), proveniente de devolução antecipada de parte do duodécimo por 
meio de economias deste Legislativo, sugerindo ao Poder Executivo de nosso Município, que 
este valor possa ser repassado a Secretaria de Obras para suas atividades. Nesse sentido foi 
feita a entrega do cheque com registro de foto, e após passada a palavra aos referidos 
Secretários para suas considerações finais. 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. OFÍCIOS 
DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 072/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.642 a 5.646, 
sancionadas em 20 de fevereiro de 2015. OFÍCIO Nº 080/2015, encaminha relatório do 
atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de janeiro de 2015, para ser afixado 
no mural desta Casa. OFÍCIO 081/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.647 a 5.657, 
sancionadas em 26 de fevereiro de 2015. OFÍCIO Nº 095/2015, comunica que o Secretário de 
Planejamento e Urbanismo, senhor José Inácio Wagner e o Secretário de Orçamento e 
Finanças, senhor João Carlos de Moura, não puderam comparecer na reunião aprazada para o 
dia 06 de março, próximo passado, às 09h, na oportunidade em que o Secretário Inácio esteve 
em reunião na Caixa Econômica Federal – REDUR e o Secretário João Carlos esteve a 
disposição para atendimento ao Tribunal de Contas do Estado do RGS, que se encontraram em 
diligência na Prefeitura Municipal de nossa cidade. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 
PROJETO DE LEI Nº 030, de 10 de março de 2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO - Cria o Programa de Captação e Recursos de Águas  Pluviais através do sistema 
cisternas no Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº  031, de 10 de março de 2015 de 
autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - Institui no âmbito do Município de Taquara, o 
reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade e preferência 
sexual entre pessoas homoafetivas, e estabelece penalidades aos estabelecimentos localizados 
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no município, que discriminem pessoas em virtude de sua orientação sexual. PROJETO DE 
LEI  Nº 032, de 10 de março de 2015 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - 
Dispõe sobre a venda e exibição de animais domésticos, da fauna silvestre ou exóticos, nos 
estabelecimentos comerciais, feiras, exposições e demais eventos destinados para esse fim no 
Município de Taquara e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 046/2015 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa que seja emitido ofício a todas as Escolas 
Estaduais do Município de Taquara, solicitando o que segue: Que informe a este Vereador por 
ordem de prioridade, quais as demandas estruturais e pedagógicas de cada escola, e, se já foi 
solicitado providências ao Governo do Estado, que envie cópia dos protocolos. Não havendo a 
solicitação que disponibilize a mesma por escrito a este Vereador para que assim possamos 
encaminhar providências, junto ao Governo Estadual. Nº 047/2015 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa com urgência que sejam convidados os 
responsáveis da empresa Oi telefonia e internet, para que venha a Taquara em Sessão Plenária 
Ordinária deste Legislativo para esclarecer dúvidas da comunidade sobre a deficiência da 
prestação dos serviços a nossa comunidade nos últimos dias. Nº 048/2015 BANCADA DO PP 
(Vereadores Adalberto Carlos Soares, Arleu Machado de Oliveira, Guido Mario Prass Filho e 
Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos) – Ao Fórum: A Bancada do Partido Progressista da 
Câmara de Vereadores de Taquara/RS saúda a nomeação dos novos magistrados que 
assumiram a Comarca de Taquara, desejando que o ideal de justiça esteja sempre presente e 
plasmado nas vossas decisões. Os parlamentares municipais, conscientes do compromisso da 
redução das desigualdades e do progresso do Município, unir-se-ão a este ideal. Outrossim, a 
nossa Bancada apoia e está comprometida para a instalação da nova 4ª Vara Judicial de 
Taquara, ao que permitirá maior celeridade e efetividade da jurisdição. Nº 049/2015 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que a Mesa Diretora apresente 
Projeto de Lei que institui o “Cantinho da Leitura” no prédio da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS, compondo 04 (quatro) espaços institucionalizados, sendo 02 (dois) no Plenário e 
02 (dois) no saguão de espera. Nº 050/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito a 
Mesa Diretora desta Casa, que seja encaminhada a Lei Municipal Nº 5.640, de 03 de fevereiro 
de 2015, à todas as Secretarias Municipais de nossa cidade, para que as mesmas tenham 
conhecimento do assunto pertinente a esta Lei que trará das boas práticas e padrões de 
qualidade no atendimento ao usuário de serviços públicos na cidade de Taquara/RS, e dá 
outras providências. Nº 051/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente, venho por meio deste solicitar ao Gerente do Banrisul de nossa cidade a 
viabilidade de recolocar as cadeiras que foram retiradas do saguão deste Banco, sugerindo que 
as mesmas possam ser fixadas no chão. O pedido se faz necessário tendo em vista que muitas 
pessoas vêm do Interior de ônibus e chegam muito cedo à agência tendo que aguardar na fila 
o atendimento que começa a partir das 11h. Nesse sentido as cadeiras são de extrema 
importância para esta espera, especialmente para as pessoas mais velhas. Sendo o que 
tínhamos para o momento, agradecemos a compreensão. Nº 052/2015 VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Requer a Mesa Diretora que no início da Sessão Ordinária do dia 24 de março do 
corrente ano seja feita Homenagem aos Policiais Militares de Taquara que fizeram parte da 
Operação Golfinho, atuando como salva vidas no litoral gaúcho neste verão, prestando 
relevantes serviços à comunidade de várias regiões. Solicito ainda que seja convidado o Major 
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Aparício Renner, Comandante da Brigada Militar de Taquara, para fazer parte desta 
Homenagem. Os homenageados serão: Soldado André Carlos Flesch; Soldado Ritchier Cruz 
Correia; Soldado Francisco Fábio Moraes Pereira; Soldado Luan Lirio Pires; Soldado Alex 
Magdalena da Silva. Nº 053/2015 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO, COM APOIO DOS 
VEREADORES ADALBERTO SOARES E LAURI FILLMANN: Através do presente, enviamos Votos 
de Pesar aos familiares de Eraldo Norberg, que veio a falecer no dia 04/03/, 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 054/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO 
(os Vereadores por unanimidade associaram-se a este Requerimento, sendo o mesmo 
encaminhado em nome da Casa): Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do 
casal senhora Umberlina Santos da Rosa (falecida em 27.02.2015) e senhor Odário José da 
Rosa (falecido em 06.03.2015). O falecimento de entes queridos 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. “Bem aventurados os humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus. Bem aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem 
aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 5.” Nº 055/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste venho solicitar a CORSAN desta cidade que 
proceda no conserto de vazamento de água na Rua Orlando krummenauer, quase na entrada 
da estrada do Beco do Juca, no Bairro Empresa. O pedido se justifica tendo em vista que este 
vazamento está há mais de mês causando desperdício de água. Sendo o que tinha para o 
momento, agradeço a atenção. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 
007/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe cópia 
dos protocolos gerais a título de enquadramento de classe correspondente ao ano de 2013 e 
2014, especificando quais foram deferidos e quais foram indeferidos. Baseado na Lei Municipal 
4.712 de 2011. Nº 008/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal 
encaminhe cópia das portarias que foram expedidas no ano de 2013 e 2014 com base na 
Lei Municipal 4.712 de 2011, assinadas pelo senhor Prefeito municipal. Nº 009/2015 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Conselho Municipal do FUNDEB nos envie cópia 
dos relatórios de receita e despesas dos recursos público utilizados no setor do período de 
2013 e 2014. Nº 010/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
informe a este Vereador como andam as tratativas sobre o asfaltamento da Avenida FACCAT, 
pois a obra está há meses paralisada sem termos nenhuma informação sobre tal situação. 
INDICAÇÕES: Nº 110/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda no conserto de da Rua Jovino 
Vitorino da Silva nº 1035, Bairro Loteamento Bristotti, pois a mesma encontra-se em péssimo 
estado de trafegabilidade e também precisa ser feita uma boca de lobo para que a água escoe 
e não corte a rua, conforme fotos em anexo. Justificativa: Esta rua por ser em declive muito 
acentuado a água da chuva que desse causa grande estrago dificultando a passagem de carros 
e pessoas necessitando de manutenção com urgência. Nº 111/2015 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na reposição de 
areia junto às canchas de futebol de areia no Parque do Trabalhador com urgência. Nº 



                   Ata nº 4.047, de 10 de março de 2015.                                                                                                               Página 4 de 17 

 

112/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras providencie o patrolamento e ensaibramento da Rua Sebastião Bristotti, 
no Bairro Morro da Cruz. Nº 113/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras providencie o conserto da calçada na Rua 
Santarém, em frente à residência de nº 78, pois os canos debaixo da mesma quebraram 
causando um afundamento prejudicando todos que por ali transitam, principalmente o 
morador desta residência que não consegue mais colocar seu veículo dentro do pátio. Ressalto 
ainda que já houve caso de uma criança que caiu no buraco e se machucou. Nº 114/2015 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com 
a Secretaria competente, que tome algumas providências com relação à localidade da 
Freguesia do Mundo Novo. São elas: Identificação nas ruas da localidade na parada 126 (segue 
junto o Protocolo no qual este pedido foi feito em 12/09/2013); Troca de uma lâmpada 
queimada no poste em frente à casa nº 30, da Rua Açude. Patrolamento, ensaibramento e 
sargeteamento das ruas desta localidade, que na maioria de seus trechos, encontra-se 
intransitável. Nº 115/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminho ao 
Executivo Municipal PROJETO SUGESTÃO (em anexo) que institui o “Cantinho da Leitura”, 
através de Lei Municipal, e por se tratar de incentivo ao conhecimento, uso de material 
reaproveitado, que seja também incluído na Lei o direito de uso nas praças e calçadas, assim 
ficando bem próximo das pessoas. Esta lei deve mencionar o direito de manter a origem da 
criação do referido projeto, podendo o município administrar ou terceirizar a entidades 
interessadas ou em parceria, e também manter em todas as secretarias e departamentos 
públicos. Nº 116/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através a Secretaria de Obras faça a reforma e pintura de todas as paradas de ônibus no 
trajeto do IACS até o Restaurante Mariscão, pois as mesmas estão em mau estado de 
conservação e encontram-se na zona urbana de nossa cidade. Nº 117/2015 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através a Secretaria de Obras faça o 
alargamento da estrada de Tucanos, pois naquela localidade está instalada uma indústria de 
piscinas tendo a necessidade deste serviço em função do trânsito de caminhões nesta via. Nº 
118/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com o setor de iluminação pública faça o conserto de duas lâmpadas queimadas na Rua 
Cantuário A. de Britto, esquina com a Rua Bolívia, no Bairro Empresa. Nº 119/2015 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de 
Obras proceda no conserto de uma boca de lobo que encontra-se quebrada na Rua Osvaldo 
Aranha, esquina com a Rua Projetada, em frente a Empresa de Congelados Heisler, no Bairro 
Empresa, conforme fotos em anexo. Nº 120/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito 
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras proceda no conserto do 
calçamento das Ruas Palmeira das Missões e Projetada, no Bairro Empresa, pois nas mesmas 
existem inúmeros buracos que causam transtornos a todos que por ali transitam. Segue foto 
em anexo. Nº 121/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 
através do setor de iluminação pública providencie a colocação de um conjunto completo de 
luminária na estrada de Três Pinheiros, em frete a propriedade do senhor Nelson Nivaldo 
Fleck, contador nº 90. O pedido se justifica tendo em vista que a RGE substituiu o poste e 
como o conjunto luminário era muito antigo acabou sendo danificado necessitando a 
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reposição o mais breve possível. Nº 122/2015 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito faça a colocação de um quebra mola em 
frente ao prédio da Escola de Educação Infantil, anexo do Colégio Santa Teresinha, Rua Júlio de 
Castilhos. Justificativa: Os alunos que saem da Escola Infantil para o Ginásio do Colégio correm 
perigo de vida, porque os motoristas não tem visibilidade ao descer a lomba, e com a 
instalação do quebra mola os mesmos terão que reduzir a velocidade para transpor este. Nº 
123/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente revise o remendo que foi feito na Rua Ernesto Alves, em frente 
aos números 3.180 e 3.257.  Este remendo não foi executado da maneira correta, pois um 
buraco se formou novamente no local. Foram retirados paralelepípedos regulares do local e 
colocados outros irregulares. A terra colocada ali foi levada pela chuva, fazendo com que 
novamente se abrisse um buraco. Tempo, material, mão de obra usados de forma a não 
solucionar o problema, já que ele continua existindo. Nº 124/2015 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente ou a 
Corsan, verifique o motivo do vazamento constante ou vertente natural na Rua Ernesto Alves, 
ao lado do terreno do antigo Hotel Jaeger. Em tempos de crises hídricas se faz necessário 
verificar qual o fator origina este constante vazamento e dar uma solução definitiva ao 
problema. Se for uma vertente natural, que se viabilize uma forma de canalizar esta água para 
alguma utilização racional. Em hipótese alguma, a água deve ser desperdiçada desta forma. Nº 
125/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria de Trânsito verifique a pintura incompleta da faixa de segurança em frente à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Da forma como esta faixa de segurança está 
pintada, não cumpre com a sua finalidade, que é dar segurança para o pedestre que por ali 
passa. Nº 126/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Tito Lívio Jaeger Filho, para que, atente para a situação 
dos carros fortes, responsáveis pela entrega ou recolhimento de dinheiro em agências 
bancárias, casas lotéricas ou em caixas-eletrônicos instalados nos mais diversos 
estabelecimentos comerciais de nossa cidade. Apesar de estar explicitado no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) ser, o carro-forte considerado de utilidade pública, portanto, livre 
para circulação e estacionamento, tal prática, vem gerando um grande desconforto entre os 
cidadãos taquarenses, que se sentem desprotegidos, correndo riscos, pois além de utilizarem o 
estacionamento inadequado, ficando em fila dupla, por vezes, apresentam um 
comportamento truculento ao se dirigirem aos munícipes transeuntes, que se encontram no 
espaço, no momento da retirada dos valores. Outrossim, registro a necessidade de  uma 
discussão urgente sobre a inexistência de um interesse público, pois as empresas que operam 
os carros fortes, são empresas privadas que prestam um tipo de segurança particular, portanto 
quem contrata esse tipo de serviço, deve oferecer condições de trabalho. Não é possível que 
aceitemos um trânsito prejudicado e o risco oferecido aos taquarenses, para que essas 
empresas façam o seu trabalho. Alguns municípios já estão legislando para que o serviço seja 
feito em horário em que não aconteça um grande movimento de pessoas, bem como um 
espaço reservado para o recolhimento dos valores, pois o serviço de transporte de valores é 
importante, mas tem que haver uma preocupação com a vida das pessoas. Podemos encontrar 
respaldo para essa atitude, atualmente assumida por alguns municípios, no item VII do artigo 
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29 do CTB, regulamentado pela resolução 268/2008 do CONTRAN, onde descreve que alguns 
veículos gozam de prerrogativas devido ao trabalho que executam na via chamados VEÍCULOS 
DE UTILIDADE PÚBLICA. Levando em consideração esta análise sistemática das regras para 
caracterização de veículos de utilidade pública com prerrogativa de livre parada e 
estacionamento, embora o veículo de transportes de valores esteja previsto no IV do §1ª do 
artigo 3ª da resolução 268/2008, não cumpre os requisitos básicos para caracterização da 
atividade entre elas ATENDIMENTO NA VIA, tendo em vista que realiza suas atividades no 
interior dos bancos ou comércios áreas particulares não amparadas pelo artigo 29 VIII do CTB. 
Sugiro a elaboração de um projeto, à exemplo de outros executivos,  que regula essa questão, 
obrigando as novas instalações, de serviços bancários e financeiros deverão dispor de área 
privativa para estacionamento de carro-forte, evitando, inclusive que atrapalhe o trânsito, e 
também terão que estacionar em locais determinados e sinalizados, bem como uma nova 
regulação para os horários de recolhimento dos valores, sendo oportuno a utilização de um 
horário entre 6:00 e 9:00 horas, no período da manhã e entre 18:00 e 21:00 horas no período 
vespertino e noturno. Assim, podemos afirmar que embora o carro forte esteja previsto como 
de utilidade pública na resolução 268/2008 ele não exerce atividade na via pública, não 
podendo gozar das prerrogativas do artigo 29, VIII do CTB, estando passiveis das infrações 
previstas nos artigos 181 e 182 do CTB. Sendo o que tinha para o momento, solicito atenção do 
Executivo Municipal para essa problemática, pois tenho sido cobrada pela comunidade, para 
elaborar um projeto de lei, regulando essa pratica dos carros fortes em nossa cidade, por esse 
motivo envio esse documento, para que o Executivo assuma o seu papel e intermedie essa 
regulação, à exemplo de outros municípios que já se organizaram para tal feito. Nº 127/2015 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Trânsito estude a viabilidade com uma especial atenção de voltar a funcionar “mão dupla” 
no trecho da Rua Rio Branco, próximo a Lavanderia Gaúcha, tendo em vista que foi identificada 
uma grande dificuldade de locomoção de veículos nesta parte da rua, após a implantação 
recente de mão única. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail da Gerência de 
Relacionamento com Poder Público e Grupo A da RGE, em resposta ao Requerimento nº 
343/2014 e 034/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contidos respectivamente 
nos Ofícios D.L. nº 970/2014 e 111/2015. Ofício nº 049/2015-SCR/ANEEL, em atenção ao 
Requerimento nº 345/2014, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 
974/2014. Ofício RT 381094/2014 da OI em resposta a Moção de Repúdio nº 041/2014, de 
autoria do Vereador Telmo Vieira, contida no Ofício D.L. nº 900/2014, que trata do mau 
atendimento prestado a população taquarense. Ata do CONACPLAN, de 01/10/2014, em 
atenção ao Requerimento Verbal do dia 09/02/2015, de autoria do Vereador Régis de Souza, 
contido no Ofício D.L. nº 050/2015. Ofício nº 082/2015, da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes, solicitando encaminhamento “Despacho Mirim”, da Prefeitura Municipal 
Mirim de Taquara, em cumprimento ao Decreto nº 297/92, bem como ao Regulamento Mirim, 
onde os integrantes Mirins acompanham os trabalhos dos Vereadores desta Casa dentro do 
seu mandato. Sugerem que o primeiro momento aconteça no Plenário da Câmara, dia 18 de 
março do corrente ano, às 14h. Informativo da RGE sobre o reajuste extraordinário 
homologado pela ANEEL, para as tarifas da RGE com impacto médio de 39,1% para clientes do 
Grupo A. E-mail do Comitê Sinos, convidando para a 1ª Reunião Ordinária de 2015 a ser 
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realizada no dia 12 de março de 2015, às 14h no Auditório da UNISINOS. Orçamento Brasil 
Fiscalize – Câmara dos Deputados, Orçamento da União, data posição SIAFI: 31/12/2014. 
Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria o Presidente 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 RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa, as 
autoridades do Executivo e a comunidade que estavam presentes no Plenário, em especial a 
sua tia e madrinha, a Senhora Sandra. Comunicou que apresentou dois Projetos de Lei. O 
primeiro referente à liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade e preferência 
sexual entre as pessoas homoafetivas, determinando penalidades aos estabelecimentos 
localizados no Município por discriminação de pessoas em virtude da sua orientação sexual. 
Informou que este Projeto de Lei não é nenhuma afronta as opiniões religiosas. O segundo 
Projeto de Lei dispõem sobre a regulamentação da venda e exibição de animais domésticos, da 
fauna silvestre ou exótica, nos estabelecimentos comerciais, feiras, exposições e demais 
eventos públicos do Município. Divulgou que se colocou à disposição dos demais colegas 
Vereadores para explicações sobre estas matérias ou a inclusão de emendas. Solicitou ao 
Executivo Municipal as seguintes indicações: colocação de mais areia nas canchas de futebol 
do Parque do Trabalhador; cópia dos relatórios de receitas e despesas do FUNDEB nos anos de 
2013 e 2014; cópia das portarias expedidas nos anos de 2013 e 2014, com base na Lei 
Municipal nº: 4.712 de 2011; cópia dos protocolos a título de enquadramento de classe 
correspondente aos níveis nos anos de 2013 e 2014, especificando quais foram deferidos e os 
indeferidos e explicação sobre contas públicas referentes à cobertura de uma quadra escolar e 
a construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Encaminhou a Mesa Diretora do 
Legislativo Municipal os seguintes pedidos: para que a empresa Oi compareça a uma Sessão 
Ordinária, para prestar esclarecimentos sobre as suas deficiências na prestação dos serviços 
públicos de telefonia e internet; o envio de ofício a todas as escolas estaduais do Município, 
para indicar as suas demandas sobre obras e recursos pedagógicos, para ser priorizado junto 
ao Governo Estadual e que agende uma reunião com a empresa Rio Grande Energia - RGE, 
sobre os constantes cortes e a demora no retorno do fornecimento de energia elétrica no 
Bairro Santa Maria. Agradeceu e se colocou à disposição da comunidade. VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam 
presentes na Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Agradeceu a Brigada Militar pelo apoio na 
segurança do Brique da APATA, que aconteceu na Praça da Bandeira, pois este local se 
transformou num ponto de usuários de drogas.  Também agradeceu aos amigos Ricardo e 
Simoni, do Restaurante Rei do Peixe, que gentilmente ofereceram um almoço a todos aos 
voluntários da APATA que trabalharam neste evento. Destacou o Dia Internacional da Mulher, 
que ocorreu no dia 8 de março, com a leitura de uma crônica da escritora Claudia Tajes, 
publicada no Caderno Donna, do Jornal Zero Hora, descrevendo casos de discriminação da 
mulher no Brasil e no mundo. Homenageou as mulheres do Município, que através da sua 
força, do seu trabalho e da sua disposição, ainda conseguem realizar uma atividade voluntária 
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em prol da comunidade taquarense. Citou a Embaixada Feminina de Amor ao Hospital Bom 
Jesus, as Voluntárias de Natal, as Samaritanas, as mulheres do Espaço Esperança, o Projeto 
Mãos da Escola Sabatina do IACS, a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira com o 
Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor e as voluntárias da causa animal da APATA. Desejou que 
esta data servisse de reflexão para que as mulheres tenham mais respeito da sociedade, pois 
em sua opinião é isto que significa este dia. Lembrou que no próximo dia 15 de março haverá 
um manifesto no Brasil e espera que seja de paz e em busca de respostas e soluções e não se 
transforme em mais um ato de vandalismo no nosso país. Pediu que todos os presentes neste 
ato o façam de maneira consciente e organizada. Agradeceu a oportunidade e a atenção, 
desejando a todos uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam presentes na Sessão 
e que acompanhavam pelos meios de comunicação. Parabenizou o trabalho incansável 
desenvolvido pelo Secretário Municipal de Obras Luiz Hennemann e que se não fez mais pelo 
Município não foi por falta de atitude ou profissionalismo, mas sim por falta de material. 
Elogiou a iniciativa do Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, pela sugestão do 
repasse de recursos das economias do Legislativo para esta Secretaria, que com certeza 
reverterá em benefício da comunidade taquarense. Indicou ao Prefeito Municipal, como já 
acontece nos Municípios de Vacaria, Campo Bom e Estância Velha, dentre outros, que legisle 
sobre o transporte de valores nos carros fortes. Esclareceu que não pode propriamente fazer 
este Projeto de Lei, pois a Constituição Federal determina os limites da atuação de um 
Vereador, mas que o Executivo pode regulamentar a atuação deste serviço privado no âmbito 
do Município. Informou que os atletas do Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor foram 
convidados para jogar no Distrito de Padilha no próximo dia 14 de março. Agradeceu a 
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. Parabenizou o afinco do Senhor Luiz Hennemann no 
desempenho de suas funções como Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Destacou a sua preocupação em relação à segurança pública no nosso Município, em função 
do baixo efetivo da Brigada Militar. Relatou o aumento de casos de delitos no centro da cidade 
e no interior, como assaltos, arrombamentos e abigeatos. Comunicou que em contato com o 
Major Renner, Comandante da Brigada Militar de Taquara, foi informado do seu trabalho de 
parceria com a comunidade, que está denunciando estas violações e do retorno da patrulha 
rural. Informou a comunidade do Distrito de Padilha que estão avançadas as tratativas para a 
instalação de duas salas junto à Escola Municipal Julio Maurer para a educação infantil, uma 
antiga demanda da comunidade. Relatou que nesta semana será definido o projeto técnico 
com o Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo José Inácio Wagner. Constatou que 
o Hospital Bom Jesus precisa de parcerias com o Governo do Estado e da União, conforme 
ficou definido em reunião com a Direção do hospital e da Secretaria Municipal de Saúde, que 
aconteceu na Câmara de Vereadores. Analisou que a Câmara de Vereadores também precisa 
ser parceira, pois toda a sociedade precisa se unir e contribuir para manter o hospital 
funcionando e em condições de atender a população. Agradeceu a Deus pela semana. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Cumprimentou os colegas Vereadores, a plateia 
presente no Plenário, em especial, o Secretário Municipal de Obras Luiz Hennemann. 
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Aproveitou a presença na Sessão do Secretário Municipal de Obras para pedir providências 
num problema de alagamento na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Cruzeiro do Sul, em função 
do entupimento do encanamento. Elogiou o trabalho do Vereador Roberto Timóteo com o 
Gabinete Móvel para ouvir as reivindicações da comunidade, na qual participou no último 
sábado no Bairro Empresa, mas discordou de uma declaração deste Vereador neste encontro 
sobre a forma de pagamento na compra do Hospital Bom Jesus. Afirmou que na época a 
Prefeitura não dispunha do valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para comprar à 
vista e por este motivo foi feito o parcelamento. Indicou que o valor pago não foi 
superfaturado, pois todas as reuniões de negociação, na qual participou como Secretário 
Municipal de Saúde, além do Prefeito Municipal da época, contou com a participação do Juiz 
do Trabalho de Taquara. Entendeu que a compra do hospital proporcionou que hoje ele 
atenda a comunidade, se não como o desejado, mas com certeza com perspectivas de avanços 
porque vai sobrar mais dinheiro para investir. Encaminhou indicação ao Executivo para a 
melhoria no calçamento da Rua Projetada da Rua Palmeira das Missões, no Loteamento 
Jaeger, pois no local existem várias empresas. Pediu escusas aos Vereadores da bancada 
progressista, que não tem nada a ver com esta situação, mas não pode se calar diante da 
campanha milionária na última eleição dos candidatos do PP para deputado federal. Destacou 
que para sua surpresa, os cinco candidatos deste partido, que derramaram muito dinheiro no 
Vale do Paranhana, estão envolvidos no escândalo da Petrobras. Relatou que enfrentou 
diretamente voto a voto com estes candidatos com mais recursos financeiros, sendo muito 
difícil pessoas de bem que fazem um trabalho honesto e sério se eleger. Alegou que esta 
situação é vergonhosa para a cidade de Taquara, o Vale do Paranhana e o Estado do Rio 
Grande do Sul. Verificou que o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI que vai 
investigar a Petrobras é filho de um dos deputados citados neste esquema de corrupção e o 
resultado vai virar em uma grande pizza. Constatou que infelizmente estamos num mundo 
político em que nos sentimos envergonhados por estar neste meio por causa deste tipo de 
falcatrua. Informou que as empresas que possuem alta tensão de energia elétrica vão pagar 
39,10% de aumento e os de baixa tensão 33,04%, sendo que os empresários não aguentam 
mais pagar tanto imposto, pois estes aumentos foram para tapar o furo do petróleo. Desejou a 
todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Saudou os colegas Vereadores, ouvintes da Rádio Taquara e os presentes na 
Sessão. Destacou o Secretário Municipal de Obras Luiz Hennemann e seu Diretor Juarez, que 
realizam um grande trabalho no Município. Parabenizou o Presidente da Câmara de 
Vereadores de Taquara pelo repasse das economias do Legislativo, sugerindo para ajudar a 
Secretaria Municipal de Obras, decisão que foi aceita pelos demais Vereadores. Avaliou que 
esta parceria com o Legislativo para trabalhar em conjunto com o Executivo é muito 
importante. Participou na cidade de Igrejinha da homenagem anual pelo Dia Internacional da 
Mulher, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Regional das Mulheres, que 
abrange mais 15 cidades. Felicitou todas as mulheres, principalmente as trabalhadoras rurais 
que estavam neste encontro e também as Vereadoras e servidoras públicas desta Casa. 
Solicitou pedido de informação à Administração Municipal com relação ao andamento do 
asfaltamento da Avenida FACCAT e o que falta para ser concluída esta obra. Encaminhou 
indicação à Secretaria Municipal de Obras para o alargamento, ensaibramento e patrolamento 
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na estrada da localidade de Tucanos, assim como já fizeram nas estradas da Cachoeira e das 
localidades de Olhos D´Água e agora em Açoita Cavalo. Também pediu à Secretaria 
competente o conserto e a pintura de todas as paradas de ônibus no trajeto entre o IACS até o 
Restaurante Mariscão, pois as mesmas estão em mau estado de conservação e encontram-se 
na zona urbana de nossa cidade. Enviou votos de pesar aos familiares pelo falecimento do 
Senhor Eraldo Norberg, um grande amigo que trabalhou por muitos anos no Lar Padilha e 
depois como comerciante no centro de Taquara. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma 
boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a 
comunidade presente no Plenário. Reconheceu o empenho pela comunidade do Secretário 
Municipal de Obras Luiz Hennemann, não somente pelo seu conhecimento técnico, como 
também humano, juntamente com o seu Diretor Juarez, que atende não somente os 
Vereadores da base do Governo, mas também da oposição. Comentou sobre a importante 
reunião da Câmara de Vereadores com a Direção do Hospital Bom Jesus, mas ressalvou as 
divergências entre o que foi falado e a informação de que dispõem a partir do depoimento de 
funcionários. Reconheceu que a Câmara de Vereadores também deve ser parceira do hospital, 
pois as notícias informam que o Governo está cada vez mais arrochando os recursos da área da 
saúde. Discordou da opinião da Diretora do Hospital Bom Jesus quanto a não se tornar um 
hospital regional, pois cada escala de atendimento de baixa, média e alta complexidade 
corresponde a um aporte maior de recursos. Divergiu também da declaração dada na reunião, 
de que os exames realizados no hospital são remunerados pelo teto, quando na verdade são 
por produção. Relatou que defende o atendimento regionalizado, em que cada Município é 
responsável por uma especialidade há mais de 15 anos, desde quando era integrante do 
Conselho Municipal de Saúde, pois os hospitais de Porto Alegre não estão mais dando conta de 
atender estes pacientes. Esperou que a comunidade entendesse a importância em assumir o 
pagamento de um carnê de contribuição para o Hospital Bom Jesus, pois a saúde é um saco 
sem fundo e precisamos valorizar o trabalho voluntário e excepcional da Embaixada Feminina. 
Conversou com o Prefeito Municipal Tito Livio Jaeger Filho sobre o andamento das obras do 
PAC, nas quais tem cobrado muito, principalmente as executadas no Bairro Empresa. Alertou 
que nas últimas chuvas o Arroio Sonda quase transbordou e que esta obra tem que ser 
retomada e entregue para a comunidade o mais rápido possível. Não entendeu porque o 
Ministério Público ainda não tomou uma atitude em relação as casas populares do PAC, pois 
elas estão sendo depredadas e os seus materiais roubados. Informou que os Secretários 
Municipais da Fazenda e do Planejamento desmarcaram pela segunda vez uma reunião de 
avaliação sobre o PAC, contrariando a decisão do Prefeito que é a de retomar estas obras. 
Pediu esta reunião para saber o que está acontecendo e se existe alguma dificuldade, pois o 
reinício das obras foi prometido em junho do ano passado e até agora não ocorreu de forma 
efetiva. Reconheceu a importância e o árduo trabalho das mulheres na passagem do seu dia. 
Desejou a todos uma ótima semana na presença de Deus. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e o Secretário Municipal de Obras. 
Entendeu que o tempo dos Vereadores na Palavra de Expediente deveria ser igual para todos e 
esperou que isto acabe, pois acha que este procedimento está errado. Encaminhou ao 
Executivo Municipal um requerimento solicitando um quebra molas e uma faixa de segurança 
em frente da educação infantil do Colégio Santa Teresinha. Justificou que os carros descem a 



                   Ata nº 4.047, de 10 de março de 2015.                                                                                                               Página 11 de 17 

 

Rua Julio de Castilhos em alta velocidade e a qualquer momento pode ocorrer um acidente 
mais grave no local envolvendo os pequenos estudantes. Participou da reunião da Comissão de 
Saúde da Câmara de Vereadores e constatou que o Posto de Saúde 24 horas e o Hospital Bom 
Jesus estão funcionando bem em relação aos demais Municípios, com a tendência do 
Legislativo Municipal também auxiliar nesta área para melhorar cada vez mais. Considerou 
como positivo o atendimento dos pacientes de outras cidades pelo hospital, pois deste modo 
será possível cobrar mais recursos do Governo do Estado. Convidou a população a participar 
ordeiramente no próximo domingo, dia 15 de março, das manifestações de protesto pelo que 
a Presidente da República Dilma Rousseff está fazendo contra os brasileiros e a este país, 
mostrando todo o nosso descontentamento com esta situação que estamos presenciando. 
Citou o pronunciamento anterior do Vereador Valdecir Vargas de Almeida em relação aos 
políticos envolvidos no escândalo da Petrobras, dizendo que devemos ter o cuidado de 
distinguir um inquérito, que apura a existência de um crime, de uma denúncia que ainda não 
existe, pois não devemos sentenciar ninguém antes do julgamento. Desejou a todos uma boa 
semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas 
Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e que ouviam pela Rádio Taquara. Solicitou a 
gerência do BANRISUL para recolocar os bancos no saguão de autoatendimento, para que as 
pessoas idosas, principalmente do interior do Município que chegam cedo em função do 
horário dos ônibus, possam aguardar sentados até a abertura da agência. Requereu ao 
Executivo pedido de reposição de uma luminária na estrada de Três Pinheiros, em frente da 
propriedade do Senhor Nelson Nivaldo Fleck, pois na troca do poste, a RGE danificou a 
luminária existente, deixando a propriedade sem a iluminação pública que tem direito. 
Encaminhou indicação para que a Prefeitura realize o patrolamento e o ensaibramento no final 
da Rua Sebastião Bristotti, no Bairro Morro da Cruz e que adquira 5 cargas de massa asfáltica 
para a correção dos buracos no calçamento das ruas da cidade. Comunicou que a CORSAN está 
realizando a instalação de água no Bairro Eldorado. Divulgou que a Câmara de Vereadores 
repassou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de suas economias para o Executivo, que 
foi sugerido na compra de um caminhão para auxiliar a Secretaria de Obras na manutenção 
das estradas do interior. Informou que enviou o Projeto de Lei sobre as cisternas, que foi 
elaborado em conjunto com as Secretarias Municipais de Planejamento e do Meio Ambiente, 
dos engenheiros, construtoras e do CREA, após a realização de diversas reuniões na Câmara de 
Vereadores. Apresentou votos de pesar aos familiares pelo falecimento da Senhora Umberlina 
Santos da Rosa, do seu esposo, Senhor Odário José da Rosa e do Senhor Eraldo Norberg. 
Afirmou que acredita em Deus e no seu poder, mas pediu mais responsabilidade aos padres e 
pastores, para que tenham muito cuidado com pessoas que estão visitando enfermos e 
invocando Deus para curar qualquer tipo de doença. Relatou o caso da Senhora Umberlina 
Santos da Rosa, de 85 anos de idade, moradora da localidade de Linha Gonzaga, que estava 
doente e acamada há dois anos e acabou falecendo de uma parada cardíaca, após uma 
intervenção religiosa de cura a qualquer custo. Explicou que alguns dias depois deste fato o 
seu marido também veio a falecer em função deste trágico acontecimento. VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e as pessoas que 
acompanhavam a Sessão. Externou votos de pesar aos familiares pelo falecimento prematuro 
do Senhor Eraldo Norberg. O Vereador Telmo Vieira pediu para se associar a estes votos de 
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pesar. O Vereador Lauri Fillmann retomou o uso da palavra e após saudar o Secretário 
Municipal de Obras Luiz Hennemann, que estava presente no Plenário, solicitou que o mesmo 
agilizasse as roçadas nas estradas do interior, especialmente nas localidades de Linha Nova e 
Morro Alto, que possui muito movimento de caminhões que transportam madeira e carvão. 
Também pediu que realizasse a manutenção da iluminação pública no interior, pois constatou 
que muitas lâmpadas permanecem acessas durante o dia, provocando o seu desgaste e 
desperdiçando energia elétrica. Lamentou que estamos chegando no fundo do poço com 
relação a ética e a moral no Congresso Nacional e na forma de se fazer política neste país, com 
o desvio de recursos públicos da Petrobras para as campanhas políticas em troca de votos. 
Observou que a saúde e a educação nos últimos anos têm regredido, porque os recursos 
públicos acabam ficando nas mãos erradas e não sendo usadas em benefício da comunidade. 
Constatou que de mensalão em mensalão o povo não acredita mais na classe política e que 
esta situação está cada vez mais vergonhosa. Desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou todos os presentes e os ouvintes da Rádio 
Taquara. Primeiramente falou ao Vereador Guido que o Secretário de Obras e seu Diretor 
Juarez já vêm fazendo há algum tempo esses reparos nos buracos do calçamento com massa 
asfáltica e tem dado um bom resultado, claro que a demanda é muito grande, mas em muitos 
locais já foram sanados os problemas. Deu parabéns ao Presidente Eduardo, pela iniciativa do 
repasse de oitenta mil reais sugerido à Secretaria de Obras para compra de um caminhão 
truque com auxílio próprio do Município destinado ao transporte de saibro que certamente 
amenizará bastante o trabalho feito por esta Secretaria. Agradeceu o Secretário de Obras por 
um requerimento que fez direto na Secretaria, solicitando o serviço de capina, limpeza de 
galho e verificação de canos quebrados no Bairro Medianeira, os quais já está sendo feitos a 
contento. Após disse que lastima muito quando se vê pessoas de má índole que não tem o que 
fazer e ficam seguindo veículos públicos que estão a serviço tirando fotos e postando no 
facebook, isso em sua opinião é canalhice. No Fala Taquara está postado por um cidadão que 
tirou foto de um veículo, onde parece que nos domingos ninguém fica doente e a Secretaria de 
Saúde fecha. Espera que esse mau caráter não precise nunca da nossa Secretaria, porque ele 
vai ter que reconhecer que lá tem alguém para atender sempre 24 horas. Se isso é despeito ou 
sabe lá o que, não é o primeiro, pois nesse domingo o veículo voltando com uma senhora que 
foi amamentar seu filho que nasceu prematuro e isso é um trabalho que vem sido feito ao 
longo dos anos e esse mau caráter ao invés de se informar primeiro o que esse veículo estava 
fazendo vindo de Porto Alegre, postou, pediu explicações, satisfações do senhor Prefeito de 
uma maneira bem desrespeitosa. Acredita e quer que todo o cidadão realmente fiscalize os 
órgãos públicos como também é seu dever de Vereador, mas que fiscalize e cobre de maneira 
respeitosa, não de maneira a tentar denegrir o funcionário como se estivesse passeando, pois 
este canalha colocou desta forma, lembrando que funcionário público não é marginal. Já há 
um mês num domingo em Porto Alegre também um cidadão tirou foto de um carro que estava 
estacionado a serviço, levando uma senhora com câncer para fazer radioterapia, pois atrasou 
por causa do carnaval e teve fazer algumas sessões durante os finais de semana para 
recuperar. Disse que como funcionário público municipal tem muito orgulho de seus colegas, 
que ao contrário do que alguns cretinos dizem trabalham e realmente levam esse município 
para frente com suas atribuições de maneira honesta e não devem ser desrespeitados dessa 
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forma, se errar devem ser denunciados, pois existem meios para isto. Finalizou e agradeceu 
pelo seu espaço. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Declinou o uso da palavra. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou a todos em especial o Secretário de Obras, Luiz 
Henemann e seu Assessor que vieram nesta noite, pois a Câmara fez o repasse de oitenta mil 
reais sugerido a esta Secretaria. Aproveitou a oportunidade e falou da vez em que repassou 
um caminhão e estava chegando na hora da entrega quando alguém dizia que isso era dinheiro 
da Prefeitura, não, é dinheiro público, isso sim, a Prefeitura tem o cofre dela e a Câmara tem o 
seu, esse dinheiro é economizado pela Câmara, pois ela poderia gastar, mas não gastou como 
estão fazendo todos os Presidentes. Lembrou ainda que no seu tempo ninguém recebeu diária 
e nem passagem de avião, vão ver o outro lado como está, aí irão ficar sabendo. Após saudou 
todas as mulheres, em especial as Vereadoras, funcionárias e porque não dizer todas as 
mulheres do mundo, pois não foi no Brasil que começou este “dia”, quando foram queimadas, 
porque algumas mulheres foram reclamar dos seus salários, isso em outro país, mas tem gente 
mesmo que não gosta de pagar salário essa é a verdade, tem coisas que são complicadas, tem 
documentos que estão para vir a esta Casa reconhecendo a dívida e não pagam. Disse à 
Vereadora Sirlei que é de acordo com o que ela propôs em relação aos carros fortes pelo risco 
que as pessoas correm quando tem um deles na porta de um Banco ou Empresa. Disse que há 
oito ocorreu um fato onde estava indo a uma farmácia e deixou o carro em uma Travessa da 
Assis Brasil quando tentaram assaltar um carro forte e houve troca de tiros para todos os 
lados, então essa segurança tem que ter também. Após comentou sobre um caso ocorrido no 
último final de semana, onde uma pessoa foi muito mal ao Hospital, foi bem atendida, mas 
não tinha leito e mandaram para a casa, no outro dia a pessoa voltou e parece que só hoje 
conseguiram um leito. Disse que na “sala vermelha” do Hospital os colchões são muito finos e 
as macas muito pequenas, então tem que haver uma mudança urgente, porque essa gente não 
quer um Hospital regional, porque cai a filantropia, por isso gostaria de poder participar da 
próxima reunião, já que nessa não pôde, devido a compromissos. A seguir fez um 
Requerimento Verbal solicitando que o Executivo informe se há algum telefone disponível aos 
finais de semana para denúncia de maus tratos a animais até porque isso também é saúde 
pública. Disse ao Vereador Guido autor de um projeto aprovado nesta Casa para melhorar a 
questão dos impostos, estendendo para mais alguns aposentados, mas infelizmente agora 
fizeram um jogo que acabou prejudicando todos os aposentados, onde só na Vila Santa 
Terezinha subiu 20.2% à taxa de lixo, então deram de um lado, mas ganharam muito mais do 
outro. Nesse momento o Vereador Guido Mario Prass Filho solicitou um aparte comentando 
que pessoas lhe procuraram, porque a Lei diz que após o prazo de outubro o cidadão pode 
protocolar na Prefeitura, mas não era dada essa orientação. Por fim o Vereador Nelson José 
Martins disse que imposto e taxa não resolve mais para o povo que ganhou 4.59% de aumento 
para quem ganha mais que o salário mínimo dos aposentados, na Prefeitura 6.74%, e estão 
empurrando quase 100% de imposto em muita gente. A Presidente aumenta gasolina, 
aumenta tudo, o povo não vai mais poder comprar e estamos chegando à beira de uma nova 
legalidade se ela não der um jeito de dizer por que veio e parar com as mentiras ditas a 
população. Já presenciou uma legalidade e espera que nunca mais aconteça isso no nosso país. 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou todos os presentes, 
imprensa e comunidade que ouve esta Sessão. Inicialmente falou a respeito de uma reunião 
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que teve juntamente com o CPM da Escola João Martins Nunes, aonde a mesma vem 
pleiteando algumas melhorias que, felizmente agora passam a acontecer. Disse que um tempo 
atrás fez uma indicação solicitando a cobertura da cancha poliesportiva dessa Escola e recebeu 
a informação de que a licitação já foi feita e a obra começa brevemente, bem como outras 
benfeitorias no prédio. Comentou também que no último sábado esteve com o Gabinete 
Móvel no Pablito, onde estiveram lá mais de cinquenta pessoas presentes, aproveitou para 
agradecer a presença do Vereador Valdecir que passou por lá e a todos que prestigiaram 
aquele momento. Salientou que o Gabinete Móvel tem se tornado uma importante 
ferramenta, reportando-se que há poucos dias esteve no Parque do Trabalhador com pessoas 
da Igreja Adventista “Vida por Vida”, os quais buscam doadores de sangue, realizando um 
trabalho muito bonito à comunidade. Nesse sentido frisou que o Gabinete Móvel é uma 
realidade, embora alguns tentem dizer que ele não funcione, como se fosse algo sem 
importância, mas não é, é algo conquistado e é uma ferramenta que a comunidade está 
utilizando, então incomoda algumas pessoas, mas é o espaço aonde a comunidade tem voz, 
por isso não vai ser conversinha fiada, nem balela que vai afastá-lo deste trabalho. Quanto aos 
incomodados que vão se preparar para concorrer, vão buscar a credibilidade e se ali na frente 
resolver colocar seu nome a disposição isso é a comunidade que irá analisar e o que vai fazer 
com que se eleja é o seu trabalho, pois todas as suas reivindicações são do povo e por isso vai 
continuar sim com o Gabinete Móvel convidando a todos para participar. Falou que respeita 
muito seu eleitor e teve uma oportunidade de fazer um bom trabalho, pois não é por acaso 
que conquistou dois títulos internacionais dentro de uma Secretaria. Sabe que tem 
credibilidade, responsabilidade e o que está fazendo, e quem tiver dúvida disso lhe procure, 
lembrando que seu telefone fica ligado 24 horas. Por fim comentou a respeito do escândalo da 
Petrobrás dizendo que não vai ter problema nenhum em falar a partir do momento que for 
comprovada a participação desses integrantes do PP e abominar esta situação cobrando uma 
posição forte do Diretório Estadual, porque não admite isso em lugar algum e quem estiver 
envolvido deve ser punido rigidamente. Finalizou agradecendo a todos. VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou a todos, em especial o Presidente do Partido PTB e 
Secretário de Administração do Município, João Luiz Ferreira, presente no Plenário. 
Inicialmente falou que ficou muito contente, aproveitando que o Secretário de Obras Luiz 
Hennemann ainda estava presente, lembrando o que ele falou no início da Sessão que ainda 
não tinha visto a questão dos repasses feitos pela Câmara, o qual começou na Presidência do 
Vereador Nelson em 2013. Disse que essa é a maneira que esta Casa tem de realizar este 
trabalho com a parceria da economia de todos os Vereadores e podem ter certeza que farão 
outros repasses de duodécimo ao Executivo. Após falou que hoje recebeu a visita do 
Presidente da Câmara de Porto Alegre, Vereador Mauro Pinheiro do PT, o qual visitou 
praticamente quase todos os municípios da região metropolitana, são 34 municípios, onde ele 
quer criar o “Parlamento Metropolitano”, uma maneira das Câmaras terem mais força nas suas 
demandas. Disse que fez uma Indicação e deseja que vejam com carinho a questão da mão 
dupla da Rua Rio Branco, próximo da Lavanderia Gaúcha. Falou também que semana passada 
ocorreu nesta Casa à reinauguração da “internet comunitária”, com cinco novos computadores 
e estiveram presentes, entre outros, o Secretário Municipal de Administração, João Luiz 
Ferreira, Secretário da Educação, Edmar de Holanda e vários Vereadores. Disse que querem 
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expandir ainda mais e entrarão com um Projeto de Lei, de uma sugestão da Vereadora Sirlei, 
para que os alunos possam imprimir suas pesquisas em até cinco folhas, onde de maneira 
gratuita a Câmara de Vereadora vai oferecer este trabalho com uma impressão de boa 
qualidade. Aproveitou para agradecer a todos os envolvidos nessa questão, ressaltando que o 
trabalho desta Casa é impar, por isso que está merecendo toda a semana uma matéria no 
Jornal Panorama, lembrando que semana passada foi à vez do Vereador Guido Mario, Ex-Vice-
Prefeito e agora nesta semana será o Vereador Lauri Fillmann do PDT. Cada semana algum 
Vereador está ali contando sua história para que a comunidade possa saber que ela tem 
quinze Vereadores de qualidade aqui dentro. Após disse que esta semana vai chamar um novo 
concursado, pois o anterior reside em Cachoeirinha e desistiu da vaga, lembrando que tem 
ideia de fazer um novo concurso público este ano. Falou também que recebeu resposta do 
DAER com relação aquelas demandas que fizeram sobre lombadas eletrônicas, principalmente 
em frente ao Nacional. Foi informado através do Processo nº: 0026580435/2015, que a 
empresa que venceu a licitação foi a Eliseu Kopp e que logo que o Governo do Estado 
determinar vamos ter uma lombada eletrônica realmente em frente ao Supermercado 
Nacional, pois de todas as demandas feitas ali é o local que mais dá óbito. Lembrou que uma 
vez um Deputado disse na Rádio Taquara que as lombadas eletrônicas transformariam Taquara 
em uma cidade antipática, destacando que nesta semana no Município de Bento Gonçalves 
deu protesto divulgado nas rádios e internet, em janeiro do ano passado foi em Passo Fundo. 
As pessoas estão queimando pneus nas rodovias que tinham lombadas eletrônicas e foram 
retiradas pelos problemas de licitações, porque os motoristas passam voando a 120, 130 km/h, 
então com todo respeito ao Deputado Fixinha que falou isso na época, que Taquara ficaria 
uma cidade antipática, disse que é realmente um Vereador da comunidade taquarense e não 
está preocupado com quem passa aqui só de passagem reclamando das lombadas que vão ter. 
Está sim preocupado com as vidas que estão perdendo e foram dezoito vidas em quinze 
acidentes em dois anos. Nesse momento o Vereador Arleu Machado de Oliveira interveio 
dizendo que isso é verdade, pois esteve em Bento Gonçalves há quinze dias e lá está um 
pandemônio. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch agradeceu o apoio de todos, agradeceu 
pela saúde e a Deus que lhe oportunizou este mandato para poder representar sua 
comunidade e hoje ser o Presidente desta Casa. Desejou que todos ficassem na paz de Jesus. 
Após a Palavra em Expediente a Vereadora Sandra manifestou-se em Questão de Ordem 
divulgando o convite para o lançamento do Livro “Alceu Martins - Uma história de 
persistência”, do autor Paulo Pires, que ocorrerá no próximo dia 17 de março (terça feira), às 
19h30min, no Auditório da FACCAT. Tendo em vista que o evento supracitado será realizado 
no mesmo dia da próxima Sessão Ordinária, o Presidente a pedido do Vereador Arleu e com a 
concordância dos demais Vereadores, determinou a inversão de pauta para que após a 
votação da matéria deste dia fica liberada a saída dos Vereadores que tiverem interesse em 
participar deste lançamento. Dando continuidade aos trabalhos da noite o Presidente deu 
início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos 
Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 027/2015 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - Institui  na 
Câmara de Vereadores "o Dia com o Cidadão". A Comissão Geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável ao Projeto na sua forma original. Posto o Projeto em discussão, 
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manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Arleu Machado, Guido Mario, Régis de Souza, 
Luiz Carlos Balbino, Nelson Martins, Telmo Vieira, Adalberto Soares, Valdecir de Almeida e 
Lauri Fillmann. Posto o Projeto em votação, o mesmo foi APROVADO com 07 (sete) votos 
favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, Adalberto Lemos, Moisés Rangel, Nelson 
Martins, Régis de Souza, Sandra Schaeffer e Sirlei Silveira. E, 05 (cinco) votos contrários dos 
Vereadores: Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino, Roberto Timóteo, Telmo Vieira e Valdecir de 
Almeida. Também houve 02 (duas) abstenções dos Vereadores Arleu Machado e Guido Mario. 
PROJETO DE LEI Nº 028/2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - 
Altera a Lei Municipal Nº 5.478, de 25 de abril de 2015. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original. Posto o Projeto em discussão, 
manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Guido Mario, Régis de Souza, Luiz Carlos 
Balbino e Adalberto Soares. Tendo em vista uma falha de redação constatada durante a 
discussão do PL, o Vereador Régis de Souza solicitou Emenda Verbal Corretiva, corrigindo o 
erro de digitação, pois a Lei 5.478 é de 25 de abril de 2014, e não 2015 como consta no 
Projeto. Os Vereadores por unanimidade aprovaram a Emenda de correção e após o Projeto 
acompanhado da mesma também foi APROVADO por unanimidade. Na sequência o Presidente 
colocou em bloco a votação das seguintes Moções, as quais foram dadas publicidade na Sessão 
passada, do dia 03 de março do corrente ano. Seguem as Moções: Moção de Repúdio Nº 
013/2015 de autoria do Vereador Roberto Timóteo, que repudia à Câmara dos Deputados em 
Brasília pela liberação de passagem aérea as esposas dos Deputados. Moção de Apelo Nº 
014/2015  de autoria do Vereador Guido Mario, solicitando à EGR a continuidade da obra de 
duplicação na ERS 239, trecho entre Taquara e Rolante. Moção de Apelo Nº 015/2015  de 
autoria do Vereador Adalberto Lemos, solicitando ao Secretário de Obras Públicas, Irrigação e 
Desenvolvimento Urbano do RGS, senhor Gerson Burman, para que volte a funcionar em nossa 
cidade o escritório regional de Coordenadoria regional de Obras Públicas – CROP. A Comissão 
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável as Moções supracitadas e as mesmas foram 
APROVADAS por unanimidade. Sobre as matérias manifestaram-se os Vereadores: Nelson 
Martins, Adalberto Soares, Lauri Fillmann, Guido Mario e Arleu Machado. 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 110/2015 
a 127/2015. Requerimentos: Nº 046/2015 a 055/2015. Pedidos de Informações: Nº 007/2015 
a 010/2015. Atas: Nº 4.044, da Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2015 e nº 4.045 e 
4.046, das Sessões Extraordinárias Autoconvocadas do dia 06.03.2015. Requerimentos 
Verbais: 1º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este 
Vereador dentro do prazo regimental se existe algum número de telefone disponível aos finais 
de semana para denúncias de maus tratos a animais, pois a Secretaria competente encerra seu 
expediente no final da tarde das sextas feiras, reiniciando na segunda feira, ficando a 
população nesse período sem ter a quem recorrer. 2º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita 
que a Mesa Diretora emita um Ofício em nome da Casa requerendo uma agenda com o 
Secretário Estatual da Saúde, Senhor João Gabbardo dos Reis, para que juntamente com a 
Comissão de Saúde e Assistência Social deste Legislativo e demais Vereadores, possam realizar 
uma “mesa de trabalho”, para tratar de assuntos relativos ao Hospital Bom Jesus desta cidade, 
tais como: Obrigações do Hospital, obrigações do Município, análise do convênio e outros, 
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visando buscar juntos uma solução a contento da comunidade. 3º - VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente realize a 
desobstrução de várias bocas de lobo na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois 
quando chove a água misturada com terra e outros detritos invade as residências, causando 
transtornos aos moradores. 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 17 de março de 2015 (terça-feira), às 18 horas, no Plenário desta Casa, lembrando 
que a pauta da mesma será invertida, conforme foi acordado entre todos os Vereadores nesta 
noite. 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, 10 de março de 
2015....................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


