
               Ata nº 4.048, de 17 de março de 2015.                                                                                                                    Página 1 de 14 

 

ATA Nº 4.048 

Aos 17 dias do mês de março do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 7ª 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 sétima 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 senhor Jussiê Alberto Teixeira, Presbítero da 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira de nossa cidade, para deixar uma 
mensagem seguida de oração. Após 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 100/2015, em 
atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 001/2015, do Vereador Moisés Rangel, 
contido no Ofício D.L. nº 043/2015. OFÍCIO Nº 119/2015, apresenta pedido de Retificação do 
Projeto de Lei nº 009/2015 (Executivo nº 008), em relação ao seu Artigo 1º, conforme nova 
redação, considerando que houve equívoco na redação que resultou na Lei Municipal nº 
5.569/2014, no Inciso IV do seu Artigo 2º, em relação ao faturamento mínimo previsto no 
processo de concessão de incentivo para a empresa DARBAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, 
pois conforme proposta, deliberação e aprovação pelo COMUDE, o valor previsto deverá ser de 
R$ 500.000,00, por ano, e não como constou na mencionada Lei, citando faturamento “mensal”. 
PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 033, de 11 de março de 2015 (Executivo 
Nº 024) Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o BANCO DO BRASIL S/A para 
realização de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis pelos servidores 
municipais, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento. PROJETO DE LEI Nº 
034, de 11 de março de 2015 (Executivo Nº 025) Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio 
com o BRADESCO S/A para realização de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos 
mercantis pelos servidores municipais, com pagamento mediante consignação em folha de 
pagamento. PROJETO DE LEI Nº 035, de 11 de março de 2015 (Executivo Nº 026) Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidores em caráter excepcional e por tempo determinado, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 037, de 12 de março de 2015 (Executivo Nº 028) Altera o § 3º do 
Art. 38, da Lei Municipal nº 4.712, de 22 de dezembro de 2010. PROJETO DE LEI Nº 038, de 17 de 
março de 2015 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Estabelece o  Dia  e a Semana 
Municipal do Teatro, e dá outras providências. Ofício do Vereador Moisés Rangel ao Presidente 
desta Casa Vereador Eduardo Kohlrausch: Em razão do Projeto de Lei Nº 031, de 10 de março de 
2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, tratar de matéria que verse sobre tema já 
discutido amplamente no Congresso nacional através do Projeto 122 que tramita, bem como por 
inexistir casos de homofobia registrados na cidade de Taquara, onde impera o respeito à 
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diversidade sexual, solicito a retirada definitiva de pauta do mesmo com a aquiescência do seu 
autor. De acordo assinou o Vereador Régis de Souza. Ofício do Vereador Guido Mario Prass Filho 
ao Presidente desta Casa Vereador Eduardo Kohlrausch: Em resposta ao Ofício D.L. nº 212/2015, 
com relação ao Despacho nº 004/2015, da Comissão Geral de Pareceres desta Casa, informa a 
esta Comissão que não é de competência do Vereador proponente do Projeto de Lei, 
providenciar os dados como solicitado, o que poderá ser requerido pela Comissão através de 
diligência, conforme Regimento Interno desta Casa. REQUERIMENTOS: Nº 056/2015 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito a Mesa Diretora que convide para uma reunião nesta 
Casa Legislativa, representante do Ministério Público, Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, Diretor da Secretaria Municipal da 
Saúde, Representante da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Habitação, Jurídico do 
Executivo Municipal, Jurídico desta Casa e liderança comunitária Senhor Benevar Mafalda Duarte, 
(Pablito), morador na Rua Mascarenhas de Moraes nº 1429. A reunião será para tratarmos de 
ações que melhorem a qualidade de vida das famílias que vivem em áreas invadidas de forma 
desumana, sem água, sem Luz, sem esgoto. Nº 057/2015 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS 
FILHO E TEMO VIEIRA: Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos por meio deste, requerer ao 
Senhor João Carlos de Britto – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara/RS, 
informações se houve pagamento referente ao Projeto de Licenciamento Ambiental do 
desassoreamento do Rio da Ilha à Empresa Ecosystem. Caso tenha ocorrido o pagamento, que 
nos envie o valor e a origem do recurso. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos 
votos de considerações. Nº 058/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste envio 
Votos de Congratulações ao Jornal Integração que neste mês de março completa 06 anos de 
atuação no Vale do Paranhana. Parabenizo estes profissionais que registram diariamente os 
fragmentos daquilo que, um dia, poderá ser um capítulo da História. Esse é um dos aspectos mais 
bonitos do jornalismo como profissão. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 
011/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Obras informe a este Vereador quais ações serão tomadas com relação ao passeio público 
(calçadas) as margens da ERS 115, entre o antigo Restaurante Serrano e a Yamavale Motos, pois 
as pessoas se obrigam utilizar a rodovia, ao invés da calçada, causando risco a elas próprias e 
também aos motoristas. INDICAÇÕES: Nº 128/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio 
deste Reitero a Indicação Nº 018, de 10 de fevereiro de 2014, de autoria deste Vereador no que 
segue: - Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na 
colocação de uma lâmpada, próximo ao nº 273 da Rua Felipe Albino Schirmer, no Bairro Santa 
Rosa, pois este local encontra-se às escuras. O pedido se faz necessário, pois até a presente data 
o serviço não foi realizado. Nº 129/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste Reitero 
a Indicação Nº 021, de 10 de fevereiro de 2014, de autoria deste Vereador no que segue: - Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na reposição de calçamento na 
Rua José Gonçalves das Neves, em frente ao nº 640, no Bairro Campestre. O pedido se faz 
necessário, pois até a presente data o serviço não foi realizado. Nº 130/2015 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Por meio deste Reitero a Indicação Nº 181, de 17 de março de 2014, de 
autoria deste Vereador no que segue: - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras 
providencie o conserto de um buraco no calçamento localizado na Rua Nestor Paulo Hartmann, 
em frente ao nº 2210, no Bairro Recreio. O pedido se faz necessário, pois até a presente data o 
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serviço não foi realizado. Nº 131/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste Reitero a 
Indicação Nº 199, de 24 de março de 2014, de autoria deste Vereador no que segue: - Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras coloque em suas prioridades o asfaltamento 
nos trechos das Ruas Ceará e Farrapos no Bairro Santa Teresinha, pois ali é o itinerário do ônibus 
circular e o calçamento se encontra em péssimas condições. O referido local é compreendido da 
Ferragem Anibaldo até o Mercado Rede Forte. O pedido se faz necessário, pois até a presente 
data o serviço não foi realizado. Nº 132/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Por meio deste 
Reitero a Indicação Nº 311, de 12 de maio de 2014, de autoria deste Vereador no que segue: - 
Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras desenvolva um projeto para a 
construção de uma Ponte para pedestre, que liga a estrada dos Imigrantes a estrada da Vila 
Tereza, próximo ao Atelier do Leandro Marques. O pedido se faz necessário, pois até a presente 
data o serviço não foi realizado. Nº 133/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda com urgência na desobstrução 
de bocas de lobo na Rua João Bayer, especialmente próximo ao nº 234, pois o bueiro não está 
dando conta de captar a água, necessitando que faça uma abertura maior no mesmo. Nº 
134/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com 
a Secretaria de Trânsito estude a possibilidade de modificar o tempo da sinaleira localizada em 
frente ao IACS, pois a mesma permanece em curto espaço de tempo entre o sinal verde e 
vermelho, não chegando a passar quatro veículos por vez, causando grandes filas, transtorno e 
acidentes no local. Sugiro que a Secretaria faça uma análise para a implantação de “sinal 
piscante”, no lugar do semáforo, pois acredito que esta medida amenizaria muitos problemas, 
especialmente aos usuários daquele Educandário. Nº 135/2015 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras proceda 
numa limpeza geral e recolhimento de galhos nas seguintes Ruas: Minas Gerais – Bairro Santa 
Teresinha; Paraná – Bairro Santa Teresinha; Arnaldo da Costa Bard – Bairro Nossa Senhora de 
Fátima. Nº 136/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras providencie a colocação do material “pó de brita” no calçamento 
regular de ruas da cidade, para preencher o espaço entre os paralelepípedos que devido às 
chuvas os mesmos ficaram soltos, causando grande dificuldade de circulação. Tal medida se faz 
necessária para manter uma compactação adequada no calçamento e garantir a manutenção em 
bom estado de nossas ruas. Nº 137/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras estude a possibilidade de realizar projeto de 
calçamento na Rua Arlindo Cândido Rangel, no Bairro Empresa, pois há anos a comunidade 
aguarda por esta melhoria. Nº 138/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 
ao Executivo Municipal através da Secretaria de Educação de Educação, Cultura e Esportes, que 
providencie a inscrição do Município junto ao Ministério do Esporte, assim que as mesmas forem 
abertas neste ano, para a Etapa Estadual do Campeonato de Incentivo ao Futebol Feminino. O 
Ministério seleciona projetos de incentivo ao futebol feminino, entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, cujo estatuto explicite a prática ou administração do Desporto de rendimento 
não profissional, podendo participar da chamada pública do Ministério do Esporte: "Copa Brasil 
Escolar de Futebol de Campo Feminino". A ideia é promover e apoiar o desenvolvimento do 
futebol feminino em todo o País. Para isso, a chamada contemplará todos os 26 estados e o 
Distrito Federal em um evento estadual e outro nacional. De acordo com as informações que são 
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anunciadas no Diário Oficial da União a chamada deve ser publicada no site do Ministério do 
Esporte e no do Sistema de Convênios e Contrato de Repasse do governo federal (Siconv). A partir 
daí, as entidades interessadas terão cinco dias corridos para apresentarem suas propostas. Todos 
os bens a serem adquiridos ou serviço a ser contratado, devem ser apresentados no projeto 
contendo pesquisa de preço com três cotações, contendo o nome, CNPJ e contato do fornecedor. 
O valor de custeio estabelecido para o Campeonato Estadual é de R$ 1 milhão, e para o Nacional 
é de R$ 2 milhões. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 446/2015-
GP/GAB/GESTÃO/DGI, da Presidência da República, acusando o recebimento da Moção de Apelo 
nº 006/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contida no Ofício D.L. nº 063/2015, 
que trata de assuntos referentes ao escândalo da Petrobrás. Neste Ofício foi informado que a 
referida Moção foi encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, por meio do Ofício nº 
444/2015- GP/GAB/GESTÃO/DGI. E-mail da Casa Militar do RGS, informando que o Requerimento 
nº 025/2015, de autoria do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 090/2015, que 
versavam sobre solicitação de cópia de convênio firmado entre a Brigada Militar/SSP e o 
Município em questão, foi encaminhado para o Gabinete do Secretário da Segurança Pública, em 
11 de março do corrente ano. E-mail do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia do RGS – SDECT, em resposta ao Requerimento nº 026/2015, de autoria do 
Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 088/2015, que trata de pedido de audiência 
para fins de convênio com o Governo do Estado, onde possa fomentar as potencialidades do Vale 
do Paranhana. No referido e-mail foi informado que a solicitação de agenda com o Secretário 
Fábio Branco, foi marcada para o dia 24 de março do corrente ano, às 11h, no Gabinete desta 
Secretaria. E-mail em nome do Deputado Volnei Alves, informando o recebimento da Moção de 
Apelo nº 010/2015, de autoria do Vereador Roberto Timóteo, que trata sobre a liberação do 
porte de armas a civis livre de burocratização, e, comunicando que estas questões devem ser 
levadas a competência privativa da União, conforme Artigos 30, I e 144 § 8º da CF. Convite da 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Primitiva, do Bairro Empresa de nossa cidade, para as 
Bodas de Prata da mesma que ocorrerá nos dias 04 e 05 de abril de 2015. Comunicado do 
Ministério da Educação, de acordo com a legislação vigente, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria, tendo em vista a aprovação de inversão 
de pauta por unanimidade na última Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2015, devido ao 
lançamento do livro Alceu Martins - Uma história de Persistência, que ocorrerá no dia de hoje às 
19h30min na Faccat, o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na Leitura do 
Projeto em pauta desta noite. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 032/2015 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. O Presidente 
informou que a Comissão Geral de Pareceres, comissão competente para analisar o referido 
Projeto, apresentou Parecer contrário por unanimidade dos membros presentes na reunião da 
mesma. Nesse sentido não havendo manifestação do autor quanto à retirada do Projeto, o 
Presidente colocou em apreciação do Plenário, se o Projeto de Lei em questão deveria prosperar 
com a discussão e posterior votação do Plenário. Nessa deliberação houve 04 (quatro) votos 
favoráveis dos Vereadores Nelson Martins, Régis de Souza, Moisés Rangel e Telmo Vieira que 
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concordaram com a discussão do Projeto e posterior votação. E, 10 (dez) votos contrários dos 
Vereadores Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Luiz 
Carlos Balbino, Lauri Fillmann, Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo e Adalberto Lemos que 
discordam com a discussão do Projeto e posterior votação. Diante da decisão do Plenário, o 
Presidente determinou o Arquivamento do Projeto de Lei em questão. Falaram sobre a matéria 
os Vereadores: Lauri Fillmann, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer e Nelson Martins. 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 128/2015 a 
138/2015. Requerimentos: Nº 056/2015 a 058/2015. Pedido de Informação: Nº 011/2015. Ata: 
Nº 4.047, da Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal proceda no conserto de um 
cano quebrado na Rua Rudy Lindenmayer, nº 2127, Bairro Mundo Novo, pois formou-se um 
buraco bem no meio da rua, causando perigo a todos que por ali transitam. 2º - VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal providencie o conserto de um cano de 
esgoto quebrado na Rua Carlos Sander, em frente ao nº 2029, pois o mesmo está causando mau 
cheiro aos moradores. 3º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras realize o conserto de um cano de esgoto na Rua Orlando krummenauer, 
quase na entrada da estrada Beco do Juca, no Bairro Empresa, pois a CORSAN realizou um serviço 
de conserto de canalização, mas acabou danificando o cano de esgoto originado um enorme 
buraco, onde inclusive um veículo já caiu no mesmo. 4º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 
Solicita que a Mesa Diretora desta Casa agende reunião para o dia 13 de abril do corrente ano, às 
14h, neste Legislativo, convidando o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretário 
Municipal de Captação de Recursos, Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, 
Gerência Geral e Gerência local da CORSAN, Imprensa e demais Vereadores para tratar do 
assunto relativo aos reparos e consertos realizados pela empresa terceirizada da CORSAN de 
Taquara e reposição de calçamento posterior aos mesmos, tendo em vista as inúmeras 
reclamações da comunidade a respeito deste problema que há anos ocorre em nosso Município. 
5º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de 
Obras proceda no patrolamento e ensaibramento na Rua Carlos Chagas, próximo à residência do 
senhor Otávio, o qual reúne em sua casa todas as quintas feiras um Grupo de Oração que devido 
às condições de trafegabilidade desta rua, dificulta a passagem de todos que por ali transitam. 6º 
- VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio 
deste solicitar ao setor de despacho do Correio de Taquara/RS, informações sobre qual motivo 
algumas correspondências estão chegando as residências após o vencimento de pagamento, pois 
a comunidade acaba pagando juros desnecessários em função do atraso na entrega. 7º - 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal, através do Setor de 
Tributação disponibilize copos plásticos para que a comunidade possa consumir água do 
bebedouro daquele local. 8º - VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal 
proceda com urgência no conserto de um buraco na estrada de Tucanos, próximo a Escola 17 de 
Abril em uma das curvas perto do Sítio Haubrich, pois segundo moradores já houve acidente 
neste local. 9º - LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito que a CORSAN de Taquara verifique a situação dos 
buracos que foram abertos por esta Companhia em setembro do ano passado na Rua Medianeira, 
em frente aos nº 395 e 595 e até o momento não foram devidamente fechados, causando 
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transtornos aos moradores. Ressalto ainda que semana passada fui informado que a empresa 
terceirizada pela CORSAN já havia concluído este serviço. 10º - LUIZ CARLOS BALBINO: Que o 
Executivo Municipal verifique a situação dos buracos que foram abertos pela CORSAN em 
setembro do ano passado na Rua Medianeira, em frente aos nº 395 e 595 e até o momento não 
foram devidamente fechados, causando transtornos aos moradores. 11º - VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras faça o recolhimento de galhos 
em ruas do Bairro Santa Teresinha. 12º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador quando será consertada a Rua Guilherme Lahm, pois os 
moradores não aguantam mais tanta espera. 13º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo 
Municipal realize o serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada nas Ruas João Manoel 
Corrêa, Francisco Freitas e Cassandra Fritscher, no Bairro Santa Maria, com urgência, pois as 
mesmas estão intransitáveis. 14º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal faça 
uma vistoria na Rua Francisco de Paula Godinho Neto, nº 16, no Bairro Santa Maria, pois há um 
depósito de lixo em frente e ao lado e precisa ser recolhido e/ou notificado o proprietário para 
regularização. 15º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no patrolamento e 
ensaibramento da localidade de Padre Tomé. 16º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito proceda em caráter 
de urgência à pintura de um espaço de 3 metros de cor amarela para (Carga e descarga), na Rua 
General Frota em frente ao nº 2568, indicando o horário (8h30min às 11h30min e 13h30min às 
18h30min). 17º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio 
deste solicitar ao setor competente do DAER que providencia com urgência uma roçada nas 
laterais da rodovia ERS 020, no trecho compreendido do Restaurante Casa Silva até a Posto da 
Polícia Rodoviária. Tal pedido se faz necessário, pois além na inexistência de acostamento o mato 
está tomando conta da via, prejudicando os transeuntes e motoristas, causando risco iminente de 
acidente. 18º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal providencie o conserto do 
calçamento na Rua David Canabarro em frente ao nº 250, no Bairro Santa Teresinha, pois ocorreu 
um afundamento que antecede a calçada de um morador que ficou impossibilitado de entrar e 
sair com seu veículo dentro do seu próprio pátio. 19º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Que o 
Executivo Municipal informe a este Vereador se foi a Secretaria de Obras que designou o conserto 
de dois buracos na Rua Palmeira das Missões. Se for informe ainda porque não deram 
continuidade no conserto dos demais buracos existentes até o asfalto da Rua Osvaldo Aranha. 
Prosseguindo com os trabalhos o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o 
tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 
do Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de chamamento da última Sessão 
Ordinária. Antes disso o Presidente autorizou a saída do Plenário dos Vereadores Arleu Machado, 
Sandra Schaeffer e Guido Mario, para participarem do evento de lançamento do livro do Ex-
Prefeito Alceu Martins, na Faccat, solicitando aos mesmos que representassem esta Casa neste 
ato. Também autorizou a saída do Vereador Lauri Fillmann, devido a compromisso assumido. 
PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou 
os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade. Destacou que no último domingo, dia 15 de 
março, ficou marcado na história a saída dos taquarenses para a rua, exigindo que as pessoas 
envolvidas em atos de corrupção sejam investigadas e se for comprovado o crime, condenadas, 
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pois não é mais possível conviver com esta situação.  Relatou que o nosso sistema de segurança e 
de saúde estão cada vez piores no país, causando a revolta da sociedade, porque a corrupção está 
matando as crianças e os idosos e acabando com a honestidade das pessoas. Entendeu que 
precisamos colocar este clamor na rua para mostrar, de uma vez por todas, que o dinheiro 
público é sagrado e o lugar de pessoas corruptas é na cadeia, independente do cargo ou do 
partido político. Alegou que infelizmente esta política podre que se instalou a nível federal tem 
prejudicado os investimentos públicos nos Municípios, causando a sua miséria. Afirmou que não 
podemos compactuar com isto e neste sentido está muito satisfeito com o seu Partido 
Progressista, que em uma reunião definiu que não admite este tipo de coisa e se os nossos 
deputados estiverem envolvidos, será o primeiro a pedir a sua expulsão do partido, em respeito 
as pessoas e ao dinheiro público. Avaliou que precisamos retirar esta podridão do poder para que 
as pessoas de bem assumam este papel de responsabilidade, que é o de administrar o dinheiro 
público. Agradeceu a todos e pediu que Deus nos conduzisse ao futuro com respeito e dignidade. 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Declinou o uso da palavra em favor da Vereadora 
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, ao público presente e os que escutavam através dos meios 
de comunicação. Relatou que na terça-feira passada foi surpreendida com o documento que está 
posto na mídia, relacionado ao Novo Código Tributário Taquarense e o reajuste do Imposto Sobre 
Serviços, que gerou uma série de insultos aos Vereadores que votaram pela sua implementação e 
também ofensas ao Prefeito Municipal. Reportou a data de 17 de dezembro, quando foi dada a 
publicidade ao Projeto e a postura inicial dos Vereadores, indo atrás de explicações numa reunião 
para a discussão com funcionários de carreira da Prefeitura Municipal de Taquara da área de 
tributação e do setor jurídico. Divulgou que após escutar estes técnicos e depois de um tempo 
para assimilação, mediante uma reestruturação nos índices feitos pelos Vereadores que votaram 
favorável ao Projeto de Lei, o Executivo recuou nos valores apontados no documento original e 
decidiu, juntamente com outros colegas Vereadores, pelo voto favorável, que assim foi feito. 
Avaliou que estes Vereadores insistiram para que houvesse um retrocesso maior no índice de 
reajuste no Imposto Sobre Serviços, mas não alcançaram este objetivo. Entendeu que mesmo 
assim se fazia necessário uma correção no referido imposto, respeitando o Princípio da 
Anterioridade, em se tratando de projetos para a tributação, votando pelo sim ou nada poderia 
ser feito nesse sentido, no ano de 2015. Concordou que o Projeto de Lei foi votado no apagar das 
luzes e criticou o Executivo por ter enviado às pressas. Afirmou que votaria favorável novamente, 
por entender que é preciso uma maior participação financeira de alguns que lucram cada vez 
mais, mas entendem que devem pagar cada vez menos. Exemplificou essa afirmação no intuito 
de clarear um pouco mais àqueles que escutavam com uma situação hipotética, com a existência 
em nossa cidade de um escritório contábil que emprega vários funcionários, com uma carteira 
grande de clientes, com uma legislação respaldando a sua participação na Lei do Simples 
Nacional, significando que, independente do faturamento mensal dessa empresa, ela recolhe o 
ISS fixo num valor insignificante, pois a nova legislação ainda não está vigendo. Indicou que foi 
extinta a legislação do Simples Nacional para esse tipo de empresa contábil existente neste 
exemplo hipotético, que passará agora a recolher o ISS de forma variável, ou seja, pagará de 
acordo com o seu faturamento. Entendeu essa adequação da legislação, na qual votou favorável, 
apenas como ingresso na administração municipal taquarense, do senso de justiça tributária, 
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sendo implementado através desta nova legislação. Recordou o dia da votação do Projeto de Lei e 
citou algumas palavras que utilizou, justificando o seu voto. Falou que a princípio, quando pegou 
o Código na mão, a sua intenção era votar contrário, mas conversou com pessoas que não são 
políticas, que explicaram minuciosamente tudo que queria saber. Entendeu que o Município que 
caminha com um Código Tributário datado de 1976, deixa a desejar em algumas questões. 
Reconheceu que temos um Código Tributário de 1976 que está defasado e ultrapassado, que 
possibilita que as instituições bancárias não paguem nada de tributos ao Município. Mencionou o 
caso da UNIMED, uma instituição que ganha muito e paga pouco e também os cartórios, que 
repassam tudo ao cliente e pagam um valor irrisório e se colocou na condição de legisladora que 
precisa consertar isso. Apontou a construção civil como grandes indústrias, que atrapalham o 
trânsito, gastam e estragam nosso solo, fazem algumas coisas que nos desagradam e pagam 
pouquíssimo imposto. Indicou que a Prefeitura corre o risco de ser apontada pelo Tribunal de 
Contas por renúncia de receita, por não cobrar o ISS devido. Analisou que agiu conforme a sua 
consciência com a legislação vigente e tentando consertar algumas coisas que vêm erradas nesse 
Município e isto não é de hoje. Ouviu do Assessor Jurídico desta Casa naquela época da votação, 
que governos anteriores fizeram projetos neste nível, mas não tiveram a coragem de estabelecer 
a mudança. Reconheceu que o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho teve coragem para mudar e deixou 
de lado a demagogia que julgava existir nele, agindo como deve agir um gestor público, com 
competência e visão e vai pagar o preço do desgaste como legislador, porque foi convencida de 
que este foi o seu papel naquele momento da votação, em dezembro de 2014. Informou que o 
Código Tributário vinha sistematicamente sendo alterado a cada Governo, transformando em 
uma “colcha de retalhos”, gerando ao Município uma grande dificuldade para elaborar uma 
defesa frente ao ataque de instituições bancárias, especialistas em deixar de pagar os seus 
impostos. Afirmou que agora, com uma legislação unificada, existirá uma maior organização e 
facilitação para que se estabeleçam resultados para Taquara, mediante o Planejamento da 
Fiscalização, enquadrando aqueles que se consideram espertos, os grandes investidores, mas 
infelizmente, respaldados por uma legislação ultrapassada em pequenos contribuintes. Percebeu 
que precisamos analisar alguns pontos cruciais que levam Taquara a ser gerida pelos mais 
diferentes partidos, diferentes gestores e em todos os mandatos, ao final dos quatro anos, 
chegarem sem grandes realizações e com enormes dívidas, algumas históricas, como da RGE e do 
RPPS, entre outras, que vão se tornando uma bola de neve. Considerou também o depoimento 
do Secretário Municipal de Obras Luiz Hennemann, que disse que as canalizações da cidade são 
muito velhas e deveriam ser refeitas e substituídas, pois estão um caos e com uma estrutura 
ultrapassada, precisando de uma reestruturação e de grandes investimentos, no que tem o seu 
apoio. Entendeu que agora é preciso rever alguns índices, mas não retroceder na legislação 
votada nesta Casa, pois considera uma afronta contra a legitimidade do voto e da democracia. 
Refletiu que o papel do gestor e do legislador nem sempre agrada, por isto agora precisamos 
entender que Taquara necessita subsistir e desta alteração no Código Tributário. Agradeceu pela 
oportunidade. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, autorizou o Vereador Roberto 
Timóteo Rodrigues dos Santos a se ausentar da Sessão. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os 
colegas Vereadores, o Secretário Municipal de Administração João Luiz Ferreira, o assessor 
jurídico Edson, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação. Parabenizou 
os cidadãos que participaram da manifestação que tomou as ruas do centro de Taquara, a 
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exemplo dos brasileiros que repudiaram a corrupção que assola o país. Criticou os agentes 
políticos corruptos, que se utilizam da fé pública para tirar o dinheiro do contribuinte e aplicar em 
paraísos fiscais, retirando os recursos da saúde, da segurança e do desenvolvimento do Brasil e 
que precisamos retirar da vida pública estas grandes lideranças que trabalham em prol dos seus 
bolsos e não para o desenvolvimento da nação. Enviou juntamente com o Vereador Guido Mario 
Prass Filho, um pedido de informação ao Sindicato Rural, visando verificar se houve dinheiro 
público utilizado para pagar pelo projeto de desassoreamento do Rio da Ilha, que já está 
tramitando há muito tempo e por duas vezes foi indeferido pela falta de suplementação de 
informações, que deveriam ter sido enviados à FEPAM pela empresa contratada Rural Ecosystem. 
Divulgou a reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores, referente a um Projeto de Lei de 
sua autoria, sobre a instalação de hidrantes nos novos loteamentos e condomínios no Município, 
que contou com a presença do Vereador Régis Bento de Souza, do Secretário Municipal de 
Planejamento José Inácio Wagner e de representantes da CORSAN. Relatou que foram 
informados nesta reunião que existem somente três hidrantes em operação na cidade de 
Taquara, insuficientes para uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, de um total 
de dezessete que não estão em funcionamento e que a CORSAN e o Corpo de Bombeiros não são 
responsáveis por sua manutenção. Comunicou que nos próximos dias fará o encaminhamento 
desta questão sobre esta responsabilidade pelos hidrantes, que é o que a comunidade espera. 
Agradeceu a Deus e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, os ouvintes da Rádio Taquara, o público presente na 
Sessão, em especial, ao Dr. Vinícius Carniel. Encaminhou um pedido verbal cobrando o conserto 
dos buracos na Rua Palmeira das Missões. Pediu ao Executivo a limpeza das ruas Minas Gerais e 
Paraná, no Bairro Santa Terezinha e da Rua Arnaldo da Costa Barth. Indicou a possibilidade de 
aumentar o tempo da sinaleira em frente do IACS, pois é muito pequeno para fazer o retorno 
para a entrada da escola, permitindo passar somente quatro automóveis antes de mudar 
novamente o sinal. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, interveio dizendo que no 
ano passado, na gestão do Diretor Irineu, foi alterado o tempo de 4 para 19 segundos, permitindo 
passar de seis a sete automóveis. O Vereador Valdecir Vargas de Almeida retomou o uso da 
palavra, dizendo que esteve no local observando a sinaleira e confirmou inclusive com fotos, que 
atravessam somente quatro veículos por vez no retorno. Sugeriu que enquanto não é construída 
uma nova rótula pelo DAER em frente ao IACS, que depende primeiro do conserto da ponte sobre 
o Rio dos Sinos, fosse instalado uma sinaleira com sinal piscante, para diminuir os transtornos do 
trânsito, principalmente no horário de entrada dos estudantes. Recebeu o Calendário Municipal 
de Eventos 2015, em que consta a execução de algumas obras de asfaltamento. Afirmou que o 
Prefeito mentiu, pois o asfaltamento das ruas Sete de Setembro, Treze de Maio e Ernesto Alves 
foram somente em parte da via, como uma quadra ou no máximo 100 metros e não na sua 
totalidade, como demonstrava neste impresso, que lembrava o que foi prometido na campanha 
eleitoral. Desejou um abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. O Presidente, 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, declarou que falou com o Senhor Afonso e este informou 
que no ano passado, o tempo foi alterado de 4 para 7 segundos, depois passou para 19 segundos 
e agora aumentou novamente para 26 segundos, sendo que mais tempo do que isto ficará 
inviável a sinaleira. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou os colegas Vereadores, as 
pessoas presentes no Plenário, os ouvintes da Rádio Taquara e a imprensa. Comentou que no 
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último domingo, dia 15 de março, o povo brasileiro foi para as ruas mostrar a sua indignação com 
a forma como o Governo está conduzindo este país. Comunicou que também participou desta 
manifestação aqui em Taquara, que saiu em frente da Câmara de Vereadores, passando pela 
Prefeitura e pela Avenida Sebastião Amoretti e terminou no Parque do Trabalhador. Informou 
que o número de taquarenses foi expressivo, mas baixo em relação à população, mas considerou 
foi um bom número de pessoas. Avaliou que devemos agora esperar o que o Governo vai dizer de 
todos estes protestos e quais as atitudes que vai tomar, pois o povo deixou bem claro que está 
insatisfeito com a situação atual. Acompanhou as obras de canalização da Rua Medianeira, no 
Bairro Santa Terezinha, para que após o asfaltamento não cause problemas aos moradores. 
Participou juntamente com o Prefeito Municipal e de diversos Secretários Municipais da entrega 
de computadores e uma impressora para o Conselho Tutelar, através de uma verba federal que 
sobrou da compra de um automóvel e após, da cerimônia de posse da Senhora Caroline Britto, 
como Coordenadora do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS. Enviou votos 
de congratulação ao Jornal Integração, que neste mês de março está completando seis anos de 
atuação na divulgação das notícias do Vale do Paranhana. Convidou para o12º Passeio à Cavalo, 
promovido pelo Grupo de Cavalarianos Passo do Cedro, que acontecerá nos dias 28 e 29 de 
março, com um percurso de 13 quilômetros, com almoço na Sociedade 14 de Outubro, no Distrito 
de Padilha. Divulgou um relatório de serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, destacando o empenho no trabalho do Secretário Luiz Hennemann e toda a sua 
equipe, que infelizmente não consegue atender a todos, mas que organizou o setor de uma 
maneira que consiga o melhor rendimento. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa, a 
comunidade e em especial, o Dr. Vinicius Carniel, Vice-Presidente do PDT. Relatou a proveitosa 
reunião com o Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN, com a participação além dos 
Conselheiros, da Brigada Militar e de representantes do Fórum local. Destacou a atitude deste 
Conselho com relação às drogas, organizando um plano de trabalho para o levantamento dos 
problemas e o que poderá ser feito para a sua solução. Afirmou que este é um assunto muito 
sério que tem o preocupado desde que assumiu como Vereador nesta legislatura. Visitou em 
Porto Alegre o Deputado Federal Afonso Motta, do seu partido, o PDT, garantindo que uma parte 
de sua verba de gabinete será destinada ao Hospital Bom Jesus, após o seu pedindo de ajuda 
financeira. Também se encontrou com o Secretário Estadual de Obras Gerson Burmann, para 
acertar uma parceria com a Prefeitura de Taquara, na utilização de maquinário para a 
manutenção de ruas e estradas municipais, conforme necessidade apontada pelo Secretário 
Municipal de Planejamento e Urbanismo José Inácio Wagner. Citou novamente o grave problema 
de invasão pelo tráfico de drogas nas casas do PAC, localizadas no Bairro Empresa. Explicou que o 
prazo legal para a convocação dos Secretários Municipais de Planejamento e da Fazenda dar as 
suas explicações sobre este caso expira no próximo dia 20 de março. Esperou que fosse 
respeitada esta convocação, pois é urgente e a comunidade aguarda uma solução. Agradeceu e 
registrou o seu reconhecimento ao Jornal Panorama, pela divulgação do trabalho dos Vereadores 
em uma página semanal, que considerou de fundamental importância para o público. O 
Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, autorizou o Vereador Adalberto Carlos Soares a 
se ausentar da Sessão e comunicou que na próxima edição do Jornal Panorama, o entrevistado 
será o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
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Declinou o uso da palavra. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Declinou o uso da palavra. 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, em especial, 
o Dr. Décio Kastner, advogado da Prefeitura, o Presidente do PTB João Luis Ferreira e o Dr. 
Vinicius Carniel. Parabenizou a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, pelo seu 
belíssimo esclarecimento sobre a votação do novo Código Tributário Municipal. Foi concedido um 
aparte ao Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que informou que a transmissão 
desta Sessão não estava sendo transmitida em função do corte de energia elétrica na Rádio 
Taquara. Foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira, que enalteceu o trabalho 
realizado pelo Secretário Distrital e os servidores públicos do Distrito de Padilha, que há mais de 
120 dias estão sem uma patrola e mesmo assim continuam realizando melhorias nas estradas. 
Avaliou que existem pessoas que são céticas e vivem de críticas, independente do Governo ou do 
partido do Prefeito, do quanto pior, melhor, não construindo nada para o nosso Município e não 
conseguindo enxergar o que outros Prefeitos construíram. O Vereador Luiz Carlos Balbino de 
Oliveira retomou o uso da palavra e constatou que nos seus 24 anos como funcionário público na 
Prefeitura, identificou a linha de trabalho construída por cada Prefeito que por lá passou, 
independente do partido político e que com certeza, cada um deles gostaria de ter feito mais 
como gestor público. Destacou o trabalho do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, como o 
funcionamento do Posto de Saúde 24 horas e a sua farmácia também aberta ininterruptamente; a 
municipalização do Hospital Bom Jesus, paga em grande parte por sua Administração; o 
asfaltamento de diversas ruas da cidade, que foi em número superior aos últimos Prefeitos; o 
compromisso de concluir a Rua Coberta antes do término do seu mandato, que foi iniciada na 
Administração anterior; a ampliação de quatro creches para sanar a demanda por vagas na 
educação infantil e tantas outras obras consideradas prioritárias, que serão realizadas para os 
munícipes taquarenses. Concordou que as críticas e as cobranças devem existir, mas discordou 
das pessoas que usam os meios de comunicação, como o facebook, para criticar de uma forma 
desrespeitosa as autoridades públicas. Agradeceu pela oportunidade.  VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário, em 
especial, a sua esposa. Reforçou o pedido ao Setor de Iluminação Pública da Prefeitura para o 
conserto das luminárias, nas localidades de Açoita Cavalo e de Moquém, no trecho entre o 
mercado do Senhor Giovani Kappel até a rodovia RS 239 e também o patrolamento, 
ensaibramento e roçada na localidade de Açoita Cavalo, que iniciou o serviço, mas falta terminar. 
Foi concedido um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que informou que o Secretário Distrital de 
Rio da Ilha Lissandro Rodrigues vai terminar este serviço. Solicitou um pedido verbal para que a 
Secretaria de Obras proceda no recolhimento de entulhos e galhos em vários locais no Bairro 
Santa Terezinha, conforme constatou pessoalmente com a comunidade. Participou dos protestos 
do último domingo, dia 15 de março, contra o câncer da corrupção, que corrói a democracia em 
nosso país, que contou com a presença de crianças, jovens, adultos e idosos e também dos 
Vereadores Nelson José Martins, Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos e Adalberto Carlos 
Soares. Parabenizou o povo brasileiro, pois segundo informações, foi a maior manifestação da 
história deste país e deveria continuar acontecendo, pois infelizmente a corrupção não está 
ocorrendo somente na operação Lava Jato, mas também aqui em nossa região, com a prisão de 
empresários, inclusive de Taquara. Leu uma matéria do site de notícias G1 sobre a fraude nas 
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licitações por um cartel na coleta do lixo, composto por 25 empresas gaúchas, sendo que duas 
delas, nas quais os empresários foram presos, tem contratos com a Prefeitura de Taquara. 
Justificou que não está acusando ninguém, mas precisamos ficar atentos ao que está 
acontecendo na nossa porta e que a Câmara de Vereadores deverá buscar as informações que 
vierem de encontro com a verdade e a vontade do povo. Agradeceu e desejou uma boa semana a 
todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes 
no Plenário. Citou o pronunciamento anterior do Vereador Moisés Cândido Rangel e relatou que 
participaram da manifestação pessoas com camisetas do PT que gritavam "Fora Dilma", indicando 
que a situação se agravou a ponto da população não aguentar mais. Apontou ao Vereador Luiz 
Carlos Balbino de Oliveira que o Posto de Saúde 24 horas foi uma coisa muito boa que aconteceu, 
pois supre as necessidades de atendimento por parte do hospital. Relatou que uma senhora 
entrou em contato por telefone, mas que não pode atender, porque não estava em Taquara 
naquele momento, sobre a demora no seu atendimento neste Posto de Saúde. Comunicou que 
ela explicou o seu caso na Rádio Taquara, mas que está disposta a depor. Indicou que esperou por 
4 horas um atendimento por cólica renal, pois na troca de plantão, a médica resolveu almoçar e 
não voltou mais ao serviço. Informou que em relação ao Hospital Bom Jesus, também vai trazer 
um relatório, mas entendeu que existem profissionais que querem e outros não atender bem os 
pacientes e que estes maus funcionários deveriam ser afastados pela direção do hospital. 
Concordou com a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira e também se posicionou 
favorável à cobrança de ISS dos bancos, pois tem grande lucro. Apresentou um carnê do IPTU, em 
que o imposto do lixo aumentou em 110% e todos os que viu não eram inferiores a 10%, mas o 
aumento dos funcionários públicos municipais foi de 6,74%. Perguntou como as pessoas vão 
pagar este aumento no índice do imposto do lixo, ainda mais com os reajustes da energia elétrica 
e dos combustíveis, que refletem em todos os demais produtos, como a cesta básica e que não 
era a hora de aumentar os impostos municipais. Divulgou que apresentou uma emenda para 
reduzir o índice do ISS para todos os contribuintes, apesar de achar que os bancos deveriam ser 
mais taxados em relação às demais empresas. Alegou que os bancos são regidos por uma lei 
federal e por isto não cumprem nenhuma lei municipal, fazendo com que a Prefeitura não tenha 
como exigir o seu cumprimento. Entendeu que em todos os partidos existe gente boa e gente 
ruim, mas por enquanto o PMDB está com políticos envolvidos na Operação do Petrolão somente 
lá em cima, porém pode chegar aqui em baixo. Afirmou que os maiores roubos estão situados no 
asfalto das estradas, pois inclui na licitação uma espessura de 12 cm, mas executam somente com 
6 cm, danificando as rodovias antes do tempo previsto. Considerou que os condenados na justiça 
por recebimento de propina com dinheiro público nas licitações deveriam ser punidos com o 
cumprimento da pena na cadeia, em função da morte das pessoas causadas pela falta de 
atendimento médico, laboratorial ou hospitalar. Esperou por um basta neste roubo, que não é 
pouco, pois este dinheiro desviado poderia estar ajudando na área da saúde, para que a situação 
não ficasse pior do que já está atualmente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou 
os colegas Vereadores e a comunidade que acompanhava a Sessão. Apresentou um Projeto de Lei 
que institui o Dia e a Semana Municipal do Teatro, para valorizar a cultura na cidade de Taquara. 
Lamentou que o seu Projeto de Lei, que dispõe sobre a venda e exibição de animais domésticos, 
exóticos e da fauna silvestre, em estabelecimentos comerciais, feiras e exposições, não foi levado 
à votação, por entendimento das Comissões e dos demais colegas Vereadores. Encaminhou 
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pedido de informação à Secretaria Municipal de Obras com relação às margens da ERS 115, entre 
o antigo Restaurante Serrano e a revenda Yamavale, pois constatou que as calçadas estão 
destruídas e as pessoas precisam caminhar pela faixa da rodovia, podendo causar um grave 
acidente. Solicitou pedido de patrolamento, ensaibramento e roçada nas ruas João Manoel 
Correa, Cassandra Fritscher e Francisco de Freitas e providências com relação à limpeza do 
terreno situado na Rua Francisco de Paula Godinho Neto, nº: 16, ambas no Bairro Santa Maria. 
Recebeu reclamações pela falta de medicamentos, como antibióticos e de remédios pediátricos e 
para idosos, principalmente na parte da noite, na farmácia do Posto de Saúde 24 horas e pediu 
providências e explicações da Secretaria de Saúde. Cobrou da empresa Rio Grande Energia o 
recolhimento dos entulhos resultante das podas das árvores que realiza nas vias públicas. 
Justificou porque entende que o atual Governo é o pior dos últimos anos com a situação do 
trânsito, da segurança e da mobilidade urbana. Perguntou o que evoluiu no trânsito com o 
sistema binário, com a sinalização atual, as faixas de segurança e a zona azul e onde estão as 
sinaleiras com lâmpadas de led. Identificou a cobrança de mais um imposto para o cidadão, da 
taxa de segurança pública e questionou sobre a falta de efetivo dos policiais militares, defeitos 
nas câmeras de vigilância, onde ficará localizada esta central e o convênio com a Brigada Militar 
para este monitoramento eletrônico, pois a cidade está numa total insegurança. Apontou na 
mobilidade urbana o uso ou não do estacionamento oblíquo, a falta de vagas para estacionar e 
que os veículos estacionam em qualquer lugar, sem regra e sem lei. Convidou os Vereadores a 
participar da reunião no dia 24 de março, com o Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia e outra reunião no dia 19 de abril, com o Secretário Estadual dos 
Transportes, para tratar da ERS 020. Informou que proporá na próxima semana uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito - CPI da moralidade, em função da prisão e do indiciamento de 
empresários do cartel do lixo. Relatou que uma é a empresa Onze, da cidade de Tramandaí, que 
presta atualmente serviços em nosso Município e a outra empresa do lixo, que também é 
construtora, está construindo a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em nossa cidade. 
Comunicou que o objetivo desta CPI não é para desmoralizar ou ofender o Prefeito e sim para 
verificar qual o impacto que vai causar na nossa comunidade, a continuidade da obra da UPA, a 
qualidade do serviço da coleta do lixo e se existe alguma irregularidade com relação à atuação da 
Prefeitura Municipal. Agradeceu pela oportunidade e desejou uma boa semana a todos. 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade 
presente na Casa, que acompanhava pela internet e o assessor jurídico da Câmara de Vereadores, 
advogado Luciano Campana. Elogiou o pronunciamento anterior do Vereador Nelson José 
Martins, que em seu ponto de vista como eleitor, além de Vereador, foi um dos discursos mais 
bonitos que já ouviu nesta Casa. Opinou que político em que é confiado o voto e rouba é o pior 
marginal que pode existir e precisa ir para a cadeia, independente do partido político, pois este 
dinheiro público é desviado principalmente das crianças que estão em situação de pobreza. Usou 
o exemplo da necessidade do Torneio do Lápis, pois ainda hoje existem crianças que não estão na 
escola por falta de material escolar. Comunicou que na próxima edição do Jornal Panorama, o 
entrevistado será o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira e pode constatar pessoalmente o 
carinho que os pacientes que são transportados por ele têm para com este Vereador. Citou o 
respeito que tem para com o Vereador Régis Bento de Souza, mas com relação à proposição da 
CPI, indicou que a licitação da UPA foi realizada na administração passada do PDT, sendo preciso 
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chamar para prestar esclarecimentos o ex-Prefeito Délcio e a sua Vice Michele. Apresentou 
novamente uma indicação ao Executivo, pedindo o calçamento da Rua Arlindo Cândido Rangel, 
no Bairro Empresa. Relatou o trabalho da última semana do Secretário de Obras e Serviços 
Urbanos Luiz Hennemann e sua equipe, como o início do asfaltamento da Rua Rio Branco, entre a 
ERS 115 e a Rua Henrique Bauermann; a colocação de 240 canos na Rua Medianeira, entre as ruas 
Picada Gravatá e Carlos Von Koseritz, na preparação do seu asfaltamento; o patrolamento e 
ensaibramento da estrada de Tucanos, a partir do Salão Redondo e também nas ruas do 
Loteamento Tito; na Rua Heitor Linck, entre o Morro Negro, ligando a estrada da Grota com a 
estrada dos Riegel; na Rua João Manoel Correa, no Bairro Santa Maria; na Rua Sebastião Bristotti, 
no Bairro Eldorado e nos próximos dias na Rua Santa Rosa. Divulgou que no próximo final de 
semana a Administração Municipal estará limpando o terreno onde está sendo construída a nova 
creche no Bairro Santa Rosa, pois as obras foram reiniciadas e segundo informações, já estão 
quase 50% concluídas. Sugeriu que se chame novamente o Secretário Luiz Hennemann na Câmara 
para apresentar as suas ações e ouvir os pedidos dos Vereadores. Informou que nas próximas 
Sessões Ordinárias do Legislativo, dentro do seu pronunciamento na Palavra de Expediente, 
estará divulgando o trabalho do Secretário de Obras e Serviços Urbanos e da sua equipe, pois 
sabe que é um trabalho bom, mas não conseguem resolver tudo, porque não tem maquinário 
suficiente e também pela extensão das nossas estradas. Foi concedido um aparte para o 
Vereador Moisés Cândido Rangel, que convidou a comunidade a participar da Festa do Peixe, no 
próximo domingo, dia 22 de março, na localidade de Olhos Dágua, promovido pela Associação 
Taquarense de Piscicultura - ATP. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch agradeceu aos 
presentes e desejou que todos ficassem na paz de Jesus. O Presidente em exercício, Vereador 
Telmo Vieira, se manifestou sobre o que vê e sente da Administração do PTB no Município. 
Afirmou que generalizam as atitudes dos agentes políticos e dos representantes públicos, porque 
enxergam o exemplo dos que estão na cúpula, mas aqui em Taquara, mesmo com as críticas em 
função dos poucos recursos, está se priorizando com o pouco dinheiro, em realizar em 
comprometimento com a comunidade. Parabenizou a Administração Municipal e todos que se 
assemelham consigo e tem uma conduta de representante da comunidade. Nada mais havendo a 
tratar, às 20h40min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 24 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, 17 de março de 
2015........................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.  

 


