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ATA Nº 4.051 

Aos 24 dias do mês de março do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 8ª 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 Pastor da Comunidade Bíblica Schalom 

de nossa cidade, senhor Robson de Oliveira para deixar uma mensagem seguida de oração. A 

seguir o Presidente abriu espaço para a Homenagem especial da noite, conforme Requerimento Nº 

052, de autoria do Vereador Telmo Vieira, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 

10 de março do corrente ano, no qual requereu 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. Nesse sentido a Diretora Legislativa 

convidou o Major Aparício Renner da Silva, Comandante da Brigada Militar de nossa cidade para 

fazer parte da Mesa Diretora, bem como os Policiais homenageados para ocuparem os lugares em 

destaque a eles reservados neste ato no que segue: SOLDADO ANDRÉ CARLOS FLESCH; 

SOLDADO RITCHIER CRUZ CORREIA; SOLDADO FRANCISCO FÁBIO MORAES 

PEREIRA; SOLDADO LUAN LIRIO PIRES; SOLDADO ALEX MAGDALENA DA SILVA. 

Em seguida o Presidente parabenizou o Vereador Telmo, propositor desta homenagem, ressaltando 

a importância do trabalho realizado pela Operação Golfinho e na sequência o Vereador Telmo fez 

uso da palavra, onde em um breve discurso falou do extremo valor deste trabalho que é salvar 

vidas, aproveitando a ocasião solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura de um 

Poema denominado “Herói da Vida”, do autor Sgt. Gilceu dos Reis Bardemaker. Depois disso o 

Presidente determinou a entrega individual e por ordem alfabética, dos Certificados de Honra ao 

Mérito aos Policiais Militares supracitados, pelos relevantes serviços prestados ao povo gaúcho, 

nos quais atuaram como salva vidas na Operação Golfinho deste ano, lembrando que após o 

recebimento dos Certificados, os mesmos poderiam fazer uso da palavra. O Soldado Francisco 

Pereira não pôde se fazer presente nesta noite, mas receberá posteriormente seu Certificado. Logo 

após o Major Renner manifestou seus agradecimentos e em seguida o Presidente solicitou um 

registro de foto coletiva finalizando assim a presente homenagem. 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. 

OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 107/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.658 

e 5.659, sancionadas em 10 de março de 2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 

PROJETO DE LEI Nº 041, de 24 de março de 2015 de autoria da VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Denomina de ABÍLIO ELTZ uma Rua do 

Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI N° 042, de 24 de março de 2015 de autoria do 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - Dispõe sobre a obrigatoriedade da menção 
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do valor total do curso da comunicação oficial do Município de Taquara e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 043, de 24 de março de 2015, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO - Institui o “Dia Municipal dos Motoristas Condutores de Ambulância do 

Município de Taquara/RS”, e inclui o mesmo no Calendário de Eventos. Lei Municipal Nº 5.660, 

de 20 de março de 2015 C.M.V.: Altera a Lei Municipal nº 5.149/2013, que institui a nova 

estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, dispõe sobre o 

quadro de cargos de provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas, e dá outras 

providências. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 016/2015 VEREADOR EDUARDO 

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

Sul, mui digno Senhor JOSÉ IVO SARTORI; ao Diretor-Geral do DAER, senhor RICARDO 

MOREIRA NUÑEZ e ao Secretário Estadual dos Transportes e Mobilidade, senhor PEDRO 

WESTPHALEN, solicitando aos mesmos que envidem esforços para que seja instalada em nossa 

cidade, lombada eletrônica junto a ERS 020, Km 47, bem como agilidade na obra de recuperação 

da Ponte sobre o Rio dos Sinos, ERS 020, Km 45, onde a mesma sofreu avarias durante enchente 

ocorrida em agosto de 2013, e, segundo informações do DAER a referida obra deveria iniciar em 

outubro de 2014, com previsão de término em oito meses. Diante do exposto o apoio das nobres 

autoridades na realização dessas demandas certamente amenizaria os problemas não só da 

comunidade taquarense, mas sim de uma região como um todo. Sendo o que se apresenta para o 

momento, renovamos votos de consideração e respeito. MOÇÃO DE APELO Nº 017/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: A ser encaminhada ao Excelentíssimo Diretor-

Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), senhor NELSON LIDIO NUNES, solicitando 

ao mesmo que envide esforços para que sejam instaladas em nossa cidade, lombadas eletrônicas e 

passarelas nas ERS 115 e 239, rodovias que cortam nosso Município, tendo em vista o 

considerável número de acidentes ocorridos nas mesmas, onde muitos desses com vítimas fatais. 

Diante do exposto o apoio do nobre Diretor na realização dessas demandas certamente amenizaria 

os problemas não só da comunidade taquarense, mas sim de uma região como um todo. Sendo o 

que se apresenta para o momento, renovamos votos de consideração e respeito. 

REQUERIMENTOS: Nº 059/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 

Solicito a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que agende Reunião com máxima urgência 

convidando a Dra. Letícia Michelon, da Vara da Criança e Adolescência e Dr. Leonardo Giardin, 

da Promotoria de nossa cidade, bem como demais Vereadores para tratar de assuntos referentes à 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 171/1993 – Redução da Maioridade Penal), que 

encontra-se em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado Federal, 

conforme anexo de “Nota Pública”. A reunião se faz necessária para termos respaldo sobre 

assuntos a serem pautados posteriormente em Audiência Pública a ser agendada nesta Casa com 

ampla divulgação para que possamos de alguma forma contribuir nas decisões que devem ser 

tomadas em breve, e juntos se emita um documento após os debates manifestando nosso 

posicionamento com relação à REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL. Para esta Audiência 

Pública solicito que sejam convidadas as seguintes autoridades: - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Habitação; - Juízes e Promotores da Vara da Criança; - Conselho 

Tutelar e Casas de Abrigos de nossa cidade, - Jurídicos do Executivo e Legislativo; - Câmaras de 

Vereadores do Vale do Paranhana; - Municípios de São Francisco de Paula, Canela, Gramado e 

Cambara do Sul. Nº 060/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através do presente, envio Votos 

de Pesar aos familiares da senhora Maria Ivone da Rosa, que veio a falecer no dia 19/03, próximo 

passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos 

amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de 
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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 061/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicita a 

Mesa Diretora que agende reunião para o dia 29 de abril de 2015, às 14h, nesta Casa Legislativa, 

para tratar sobre a instalação de lombadas eletrônicas e passarelas nas rodovias que cortam nosso 

Município, ERS 020, 115 e 239, bem como sobre as melhorias na Ponte sobre o Rio dos Sinos, 

localizada no Km 45 da ERS 020. Para debater sobre estes assuntos solicito que sejam convidadas 

as seguintes autoridades: - Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; - Secretário 

Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, senhor Paulo Cezar Möller; - Diretor-

Geral do DAER, senhor Ricardo Moreira Nuñez; - Secretário Estadual dos Transportes e 

Mobilidade, senhor Pedro Westphalen; - Imprensa local (Jornal Panorama, Integração, NH e TCA). 

REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 012/2015 VEREADOR RÉGIS 

DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente disponibilize 

cópia, caso existir, e, caso não exista elabore projeto de retorno central ao acesso da localidade de 

Entrepelado, na ERS 020, logo após a Ponte do Rio dos Sinos, sentido Taquara/Porto Alegre. 

Cópias estas para o Gabinete do Vereador que subscreve e para o Secretário de Estado da Pasta de 

Transporte e Mobilidade Urbana, com urgência. Nº 013/2015 VEREADOR ADALBERTO 

LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador o valor do montante 

arrecadado no exercício de 2014 e a previsão de arrecadação para o ano de 2015 no IPTU, bem 

como valores das demais taxas descriminadas uma a uma. Justificativa: Com objetivo de esclarecer 

a comunidade por haver várias reclamações de excesso de cobrança de valores comparados de um 

ano para outro. Nº 014/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 

Municipal encaminhe a esta Casa cópia na íntegra da Prestação de Contas relacionada ao recurso 

financeiro repassado ao evento XXX EXPOCAMPO, realizado em abril de 2014. Nº 015/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe este Vereador 

porque na Rua Osmar Schaefer, ao lado da casa de número 1090, no Bairro Empresa vem sendo 

depositado resto de asfalto e entulho causando desconforto e preocupação dos moradores em neste 

local virar um lixão, ao invés de uma praça pública que atenda a comunidade. Nº 016/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS: De acordo com o Artigo 53, Inciso IX da Lei Orgânica do 

Município de Taquara/RS, Requeiro  ao Executivo Municipal as seguintes informações sobre o 

Processo de Licitação do Lixo efetuado por esta Administração, no que segue: - Cópia do Edital 

desta licitação; - Cópia  das Propostas com o Orçamento das Empresas que participaram desta 

Licitação, incluindo a vencedora; - Cópia do Empenho e das Ordens de Pagamentos realizados à 

Empresa vencedora  até o momento atual. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS 

- ART. 53. Compete privativamente ao Prefeito: IX – prestar à Câmara Municipal, dentro de 

quinze dias, as informações solicitadas, sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre 

matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo.; De 

acordo com o Artigo 53, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Taquara/RS, acima descrito, 

Requeiro  ao Executivo Municipal,  informações sobre o Processo de Licitação da UPA2, no que 

segue: - Cópia do Edital da  Licitação; - Cópia  das Propostas com o Orçamento das Empresas que 

participaram desta Licitação, incluindo a vencedora; - Cópia do Empenho e das Ordens de 

Pagamentos realizados à Empresa vencedora  até o momento atual. INDICAÇÕES: Nº 139/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Trânsito estude a viabilidade de uma pequena modificação na mudança do trânsito na Rua Rio 

Branco solicitando que a quadra entre a Rua 17 de Junho e a Rua Ivo Borges seja de duplo sentido. 

O pedido se faz necessário tendo em vista que os moradores da Ivo Borges e imediações ficaram 
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com poucas opções de chegada em suas residências. Ressalto que esta é uma reivindicação da 

comunidade, a qual entende e parabeniza a iniciativa pela melhoria no trânsito de nossa cidade, 

mas acredita que alguns ajustes podem beneficiar ainda mais este novo sistema. Segue em anexo 

cópia do Protocolo Geral com diversas assinaturas de moradores. Nº 140/2015 VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente emita 

ofício ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente ao Secretário de Estado na 

Pasta de Transporte e Mobilidade Urbana, buscando à viabilidade de realização de convênio para 

roçada e pintura de sinalização da ERS 020, no perímetro do Município de Taquara, de forma que 

o Estado repasse os valores de despesas e equipamentos e o Município execute a manutenção com 

a mão de obra. Nº 141/2015 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 Rua Celeste Domingos de Souza, no Bairro Medianiera. Nº 

142/2015 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 Rua Travessa Vagner, na localidade de Olhos D'água. Nº 143/2015 VEREADOR 

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

Secretaria competente providencie em caráter de urgência o patrolamento e ensaibramento da 

Rua dos Comerciários, no Bairro Santa Rosa, próximo à caixa D'água, pois a condição da mesma 

está tão comprometida que já causou um acidente de uma mulher com a criança do colo. Nº 

144/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na fiscalização e 

aplicação da Lei que trata de terrenos abandonados (baldios), os quais encontram-se tomados por 

mato em nossa cidade. Todos nós somos sabedores que estes terrenos contribuem de forma 

negativa na aparência da cidade e proliferação de ratos, baratas, mosquitos, cobras, etc., trazendo 

doenças para a população. Nº 145/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de 

urgência na fiscalização e aplicação da Lei para com as calçadas em abandono do nosso Município, 

as quais contribuem de forma negativa na aparência da cidade, e, lamento informar que já se 

tem registros de diversos acidentes ocorridos por falta de manutenção das mesmas. Ressalto que o 

uso para cadeirantes fica praticamente impossível transitar. Nº 146/2015 VEREADOR ROBERTO 

TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal proceda em caráter de urgência 

na fiscalização das máquinas da Zona Azul (estacionamento rotativo) de nossa cidade, pois muitas 

delas estão sem funcionar, trazendo transtorno e prejuízo aos usuários. É possível perceber que por 

falta de máquinas funcionando tem aumentado o número de multas, tornando assim prejuízo ao 

contribuinte. Diante do exposto solicito também que a empresa responsável informe com 

urgência quando ocorrerá o conserto destes equipamentos. Nº 147/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal junto com a Secretaria de Obras inclua no 

próximo cronograma de obra de asfaltamento, a Rua Emilio Lúcio Esteves (Rua do Hospital), pelo 

fato da mesma ser muito movimentada e também pela comodidade dos pacientes, principalmente 

usuários de ambulâncias. Nº 148/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo 

Municipal junto com a Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento 

na estrada Alto Santa Rosa. Nº 149/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 

Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda no patrolamento, 

ensaibramento, recuperação e substituição de bueiros, na Rua Urbano Schein, pois a mesma 

encontra-se em péssimas condições. Justificativa: A referida rua está sem condições de 

trafegabilidade e também com a falta de iluminação, os bueiros estão sem possibilidade de 
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passagens, e, por se tratar de uma rua urbana com grande fluxo de veículos pesados, agrava ainda 

mais o problema. Nº 150/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 

Executivo Municipal providencie com a máxima urgência a escritura definitiva de doação de área 

de terras, conforme Lei Municipal nº 5.632 de 19 de dezembro de 2014 (em anexo), onde esta Casa 

autorizou a referida doação à Empresa Sirlei de Meira Brizolla – ME. O pedido se justifica, tendo 

em vista que a Empresa já conta com 36 funcionários e cumpriu com as metas propostas no Artigo 

2º da Lei Municipal nº 4.402/2009, lembrando ainda que a mesma está em fase de expansão da 

produção com a fabricação de pãozinho francês congelado, sendo que para isso necessita da 

escritura para realizar financiamento junto ao Banco para construção do segundo piso, pois 

algumas máquinas adquiridas para a nova produção encontram-se paradas. Nº 151/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Trânsito proceda com a máxima urgência à recolocação de placa que indica a 

proibição do estacionamento de caminhões, na Rua General Frota, próximo ao nº 2599. O pedido 

se justifica tendo em vista que a placa existente neste local foi derrubada e agora os comerciantes 

enfrentam transtornos, pois alguns motoristas estacionam seus caminhões e ainda deixam o veículo 

parado o dia inteiro. Nº 152/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie o conserto de um buraco no 

calçamento da Rua Almiro Nunes de Medeiros, ao lado do nº 1408, Bairro Empresa, que 

provavelmente originou-se de cano de esgoto quebrado. Nº 153/2015 VEREADOR VALDECIR 

DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie o 

serviço de roçada e limpeza geral da Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Empresa, pois a mesma está 

intransitável. Nº 154/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento, ensaibramento e 

roçada na estrada de Morro Velho, subida de Morro Alto, pois devido às últimas chuvas a mesma 

ficou muito danificada e tais ações se fazem necessárias com a proximidade do período de inverno, 

pois neste local há trânsito intenso de caminhões. Nº 155/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras viabilize o 

patrolamento e ensaibramento de todas as ruas de chão batido do Bairro Mundo Novo. Nº 

156/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente proceda em caráter de urgência no 

recolhimento de entulhos descartados na Rua Paraíba, Bairro Santa Teresinha, com posterior 

notificação do proprietário, onde inclusive resíduo industrial é encontrado no local, podendo até 

estar havendo contaminação do solo. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail 

da RGE, em resposta aos Requerimentos nº 279 e 301/2015, do Vereador Guido Mario, contidos 

nos Ofícios D.L. nº 780 e 858/2015, e, Requerimento nº 024/2015, do Vereador Adalberto Soares, 

contido no Ofício D.L. nº 083/2015. Ofício nº 527/2015-GP/GAB/GESTÃO/DGI, Gabinete 

Pessoal da Presidência da República, em atenção a Moção de Apelo nº 011/2015, de autoria do 

Vereador Adalberto Soares, que trata da aquisição de máquinas agrícolas para cidades com mais de 

50 mil habitantes. Ofício nº 530/2015-GP/GAB/GESTÃO/DGI, Gabinete Pessoal da Presidência 

da República, em atenção a Moção de Apelo nº 008/2015, de autoria do Vereador Eduardo 

Kohlrausch, que trata da isenção de tributos para medicamentos. E-mail do Comitê Sinos, 

convidando para o 2º Colóquio Riograndense de Conservação de Zonas Úmidas, a realizar-se nos 

dias 25 a 27 do corrente mês. Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Habitação, para a 1ª Ação da Doação Solidária de 2015, que ocorrerá no dia 25 de março de 2015, 

às 15h, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar. Convite da Assembleia Legislativa – 

Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, para Audiência Pública referente a situação das 
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exportações da cadeia produtiva do setor calçadista, em especial das relações comerciais entre 

Brasil e Argentina e Brasil e Paraguai, no dia 25 do corrente mês, às 11h. Ofício do Sindicato Rural 

do Vale do Paranhana, informando que o Cadastro Ambiental Rural tem seu prazo de inscrição até 

dia 06/05/2015. Convite da Câmara Municipal de São Leopoldo, para “Audiência Pública Crise 

Hídrica – Perspectivas e Desafios para a Bacia Hidrografia do Rio dos Sinos”, a realizar-se no dia 

25 de março de 2015, às 18h30min. Convite da E.M.E.F. Dr. Alípio A. Sperb, para as 

comemorações dos seus 91 anos de história, que ocorrerá no dia 02 de abril do corrente ano, às 

19h. E-mail da imprensa da Prefeitura Municipal de Taquara, convidando para Audiência Pública 

que tratará sobre a mudança no trânsito das ruas Júlio de Castilhos e Tristão Monteiro, a realizar-se 

no dia 08 de abril de 2015, às 19h, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar. Após a leitura da 

matéria o Presidente fez uma solicitação pedindo a compreensão dos Vereadores para que a partir 

de hoje agendem reuniões nas quartas e quintas feira, pois segunda e terça é feito os 

encaminhamentos da pauta das Sessões Ordinárias e na sexta feira o expediente encerra às 15h. A 

seguir 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: 

VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores, a 

assistência e em especial, a Vereadora Sirlei, que cedeu o seu tempo na Palavra de Expediente. 

Acompanhou a repercussão que aconteceu nas últimas semanas sobre o reajuste do índice do 

ISSQN, que no seu entender, foi de uma forma um tanto desrespeitosa, baseada a partir de um 

texto divulgado na imprensa e nas redes sociais. Explicou que foi muita atacada pelo Facebook 

durante duas semanas, em função da sua posição favorável a esta Lei do novo Código Tributário. 

Entendeu que na política é preciso engolir sapos, mas que não pretende engoli-los diante de 

acusações sem fundamento e jamais vai se acostumar com esta forma de fazer política, porque não 

trabalha assim e não aceita este tipo de denúncia leviana. Afirmou que faz juntamente com os 

colegas Vereadores, um trabalho diário de forma honesta, dentro da ética, do equilíbrio e do 

respeito e não merecem este tipo de manifestação. Discordou de uma mensagem do Facebook, no 

qual os Vereadores que votaram favoráveis a esta Lei foram acusados de falta de bom senso, 

compostura e vergonha na cara. Respondeu nesta mesma rede social que iria arcar com as suas 

escolhas e o peso do seu voto, porque em momento algum o fez de uma forma inconsequente, pois 

se o seu partido, o PSDB, deu aval para a sua candidatura, significava que estava em condições de 

exercer o seu cargo de Vereadora. Constatou que tomava o máximo de precaução em exercer seu 

cargo, participando das Comissões que analisam os Projetos de Lei que serão colocados em 

votação desde o início do seu mandato, pois teria a oportunidade de analisar minuciosamente cada 

projeto, com o auxílio da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores e de técnicos especializados 

na matéria em pauta, quando necessário. Alegou que o seu voto favorável foi baseado em 

informações técnicas, mas agora, revisando o seu voto e escutando a comunidade, chegou à 

conclusão que o seu voto poderia ter sido diferente. Divulgou que em nenhum momento agiu de 

forma inconsequente ou fora da lei e sim de uma forma ética e transparente, cometendo alguns 

erros, mas também muitos acertos. Comunicou que pretende continuar trabalhando assim ao longo 

do seu mandato, escutando e respeitando a comunidade, se colocando a disposição para o diálogo, 

ouvindo as críticas construtivas e aceitando sugestões, mas sempre com olho no olho e não com 

pessoas que se escondem atrás de uma tela de um computador ou telefone. Relatou que no último 

domingo uma pessoa espancou violentamente um cachorro no Bairro Empresa, que parou somente 

após a intervenção da Brigada Militar, que foi avisada pelos moradores. Detalhou que o animal foi 

atendido pela APATA e o agressor encaminhado à Polícia Civil. Elogiou o trabalho da Brigada 
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Militar, da Polícia Civil e do Poder Judiciário, por cumprirem com as suas obrigações legais, 

apesar do crime ser considerado de baixo potencial ofensivo e com uma pena branda que não leva a 

prisão. Avaliou que é favorável a uma mudança na legislação do Código Penal, porque um cidadão 

que maltrata um animal poderá no futuro fazer o mesmo com uma criança ou um idoso, pois todos 

são considerados seres vivos. Observou que a proteção aos animais deve ser tratada na educação 

das crianças como forma de prevenir atos deste tipo. Agradeceu a atenção, em especial à Vereadora 

Sirlei pela cedência do seu tempo e desejou a todos uma boa semana. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Declinou o uso da palavra em favor da Vereadora 

Sandra Beatriz Schaeffer. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, o 

público presente, o Presidente do PTB João Luiz Ferreira e o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social Anildo Ribeiro Araújo. Encaminhou ao Executivo, através da Secretaria 

Municipal de Obras, pedido para patrolamento, ensaibramento e roçada da estrada do Morro 

Velho, na subida da localidade de Morro Alto e também em todas as ruas sem pavimentação do 

Bairro Mundo Novo, pois em função das últimas chuvas, ficaram muito danificadas. Enviou votos 

de pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Maria Ivone da Rosa, que teve o prazer de 

conviver na sua infância no Bairro Mundo Novo. Requereu um estudo de viabilidade ao Executivo 

para a instalação de exaustores nas salas do Necrotério Municipal, para melhorar a comodidade dos 

usuários. Participou da reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores com a Diretora do 

Hospital Bom Jesus e o Diretor Municipal de Saúde, em que foram discutidos os avanços da saúde 

pública em nosso Município. Afirmou que zelar pela saúde da comunidade taquarense é um 

compromisso da atual Administração do PTB e do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho. Apontou que 

para enfrentar as dificuldades da saúde é preciso parcerias com a sociedade, pois desta forma todos 

sairão ganhando com os resultados. Prestou uma homenagem, na qual foi propositor, aos 

brigadianos que participaram da Operação Golfinho no litoral. Salientou o trabalho do Comandante 

da Brigada Militar Major Renner, que fez vários encaminhamentos para que melhore a falta de 

efetivo policial no Município, procurando estar mais presente nas comunidades, principalmente no 

interior, com a Patrulha Rural. Convidou a comunidade de Padilha e arredores a participar do 12º 

Passeio a Cavalo, que acontecerá nos dias 28 e 29 de março, com um almoço no domingo na 

Sociedade 14 de Outubro. Agradeceu pela oportunidade e que todos ficassem com Deus. O 

Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, saudou a presença no Plenário do Secretário 

Municipal de Administração, ex-Vereador de Taquara e Presidente do PTB, Senhor João Luiz 

Ferreira. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Cumprimentou os colegas 

Vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Taquara. Desejou votos de congratulações 

pelo excelente trabalho que os soldados da Brigada Militar prestaram na Operação Golfinho, 

salvando várias vidas. Lembrou que presenciou pessoalmente a atitude de um policial militar que 

salvou a vida de um servidor público deste Legislativo durante a realização da Expocampo. 

Encaminhou ao Executivo pedido de limpeza e de roçada na Rua Osvaldo Cruz, pois as aulas já 

estão em andamento, dificultando o deslocamento dos estudantes e o conserto de um buraco na 

Rua Almiro Nunes Medeiros, ao lado do nº: 1.408. Solicitou a Secretaria Municipal de Trânsito a 

recolocação de uma placa de trânsito de "Proibido estacionar caminhões", na Rua General Frota, 

próxima ao nº: 2.599, pois a placa existente foi derrubada e agora os caminhões ficam estacionados 

naquele trecho durante todo o dia, prejudicando o comércio neste local. Relatou que na última 

Sessão do ano, no dia 19 de dezembro, a Câmara de Vereadores aprovou uma Lei autorizando o 

Poder Executivo a dar a escritura definitiva de doação de uma área de terras para a empresa Sirlei 

de Meira Brizola, mas para a sua surpresa, passados três meses, isto ainda não aconteceu, mesmo 

após pedido protocolado na Prefeitura. Informou que não fez este pedido somente porque trabalha 
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nesta empresa, pois existe mais uma ou duas que estão nesta mesma situação, aguardando a 

escritura definitiva, após cumprirem com as metas econômicas exigidas pela Lei. Salientou que 

esta empresa precisa deste documento para conseguir empréstimo bancário para ampliar o seu 

prédio e possibilitar a expansão de sua produção. Considerou um absurdo a forma como esta 

Administração trata os empresários de nosso Município e pediu o apoio dos demais Vereadores 

neste pleito. Agradeceu a todos e desejou que Deus iluminasse o coração de cada um. 

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes no Plenário, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. Elogiou o Secretário 

Municipal de Obras Luiz Hennemann e o Secretário Distrital de Rio da Ilha Lissandro Rodrigues, 

por ter atendido o seu pedido de manutenção na estrada da localidade de Tucanos, no qual pode 

presenciar pessoalmente o bom trabalho. Solicitou o patrolamento e o ensaibramento da estrada da 

localidade do Alto Santa Rosa. Encaminhou uma indicação ao Executivo para incluir na próxima 

etapa do cronograma de asfaltamento a Rua Emílio Lúcio Esteves, em função do grande fluxo de 

veículos e ambulâncias para o Hospital Bom Jesus. Participou no último sábado do baile 

promovido pela Embaixada Feminina de Amor ao Hospital Bom Jesus e felicitou todas as 

voluntárias pela organização deste evento em benefício do hospital. Informou que a Embaixada 

Feminina está lançando um carnê de pagamentos para doações mensais para auxiliar o hospital, 

como o repasse que está sendo realizado de 23 condicionadores de ar. Presenciou a 14ª edição da 

Festa da Carpa na localidade de Olhos D´água e parabenizou toda a diretoria da Associação dos 

Piscicultores no preparo do cardápio a base de peixe. Acompanhou a reunião da Comissão de 

Saúde da Câmara de Vereadores, com a Diretora do Hospital Bom Jesus Maria Celoí Maciel da 

Costa e do Diretor de Saúde de Taquara Vanderlei Petry. Anunciou que nos próximos dias a 

Secretaria Municipal da Saúde colocará 14 equipes do projeto de agentes de saúde nos bairros, para 

fazer um trabalho preventivo diretamente nas casas dos moradores, principalmente para que as 

pessoas com dificuldade de locomoção não precisem se dirigir aos postos de saúde. Convidou para 

o 4º Torneio de Laço, nos dias 28 e 29 de março, na localidade de Padilha Velha, promovido pelo 

Piquete de Laçadores Estância do Paraíso. Agradeceu a todos e desejou uma boa semana. 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que 

estava presente na Sessão. Encaminhou um pedido verbal ao Executivo para que informe se existe 

uma empresa contratada para realizar a limpeza e a capina das ruas e dos terrenos baldios, pois 

existem muitas reclamações por parte da comunidade. Entendeu que o novo Código Tributário foi 

votado naquela época de forma apressada, pois foi pouco o tempo para se fazer uma apreciação 

melhor da matéria, tanto que foi encaminhado um novo Projeto de Lei a esta Casa, retificando o 

percentual da alíquota do ISSQN. Analisou que precisamos novamente considerar a instalação de 

um distrito industrial no Município, porque sem ele não temos atrativos para as empresas e a 

Prefeitura não dispõem de recursos financeiros para incentivos, pois está quebrada, segundo 

informação da própria Administração. Identificou que a implantação do distrito industrial foi uma 

promessa de campanha, amplamente divulgada pelo atual Governo, mas passados quase três anos 

de mandato, ainda não foi colocada em pauta. Considerou que aumentando as alíquotas dos 

impostos é óbvio que vai afugentar as empresas, que vão procurar outras cidades para se instalar. 

Votou o Projeto de Lei do percentual de 3% do ISSQN porque entendeu que se passasse a emenda 

do Vereador Nelson José Martins reduzindo para 2%, correria o risco de haver um retrocesso e 

voltar para o índice anterior de 5%. Avaliou que deveríamos ganhar arrecadação com a 

industrialização e não com o arrocho de impostos. Convidou a comunidade para a vispada em 

benefício da Escola Emílio Leichtveis. Parabenizou a Administração e o Diretor Municipal de 

Saúde Vanderlei Petry por implantar o projeto dos agentes comunitários de saúde, pois apoia a 
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medicina preventiva desde que era Presidente do Conselho Municipal de Saúde e acredita que com 

esta medida vai melhorar as questões de saúde do Município. Desejou uma boa semana a todos. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, os 

servidores da Casa, a imprensa e os presentes na Sessão. Constatou que os Vereadores foram 

trucidados na semana passada pela internet, em função de um pequeno ajuste feito pelo Município 

no seu Código Tributário, realizando uma justiça tributária. Retornou ao tema abordado 

anteriormente, sobre a falta de noção da população em relação ao que está acontecendo no país, 

como o ajuste fiscal e não ouviu a mesma reclamação ou repercussão entre os brasileiros e também 

na imprensa local. Citou as mudanças por medida provisória nas regras do seguro desemprego, 

elevação de alíquotas de contribuições previdenciárias, pensão por morte, auxílio doença e 

correção da tabela do Imposto de Renda abaixo da inflação, tudo para piorar a situação do 

trabalhador. Afirmou que não estamos vivendo um estado de direito no Brasil, pois enquanto se 

pune cidadãos por qualquer coisa, não se faz o mesmo em relação aos atos da Presidente da 

República, que rouba o cidadão todo o mês com esta elevada carga tributária. Considerou uma 

vergonha esta situação, sem a mesma reação da população, que está cega ou a interferência da 

Justiça ou do Ministério Público. Questionou a justificativa do Governo Federal de que isto é 

preciso para não quebrar o país, mas se parassem de roubar os recursos públicos, estas medidas não 

seriam necessárias. Participou da reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores e ficou 

satisfeito em ouvir da diretora do Hospital Bom Jesus, que melhorias estão sendo realizadas na 

instituição. Cumprimentou o Prefeito pela coragem em implantar o projeto de agentes comunitários 

de saúde, pois nunca na história de Taquara dos últimos 20 ou 30 anos, se fez tanto pela saúde 

como está sendo feito por esta Administração, principalmente na prevenção. Informou ao Prefeito 

que pode contar consigo em função do que está fazendo pela saúde em Taquara. Agradeceu e 

desejou a todos uma boa semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Saudou os colegas Vereadores, o público presente e que ouvia pelos meios de 

comunicação. Solicitou um requerimento verbal a Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, pedindo 

melhorias no acostamento da ERS 239, no acesso ao Distrito de Rio da Ilha e no Km 61, no acesso 

para a antiga estrada de Rolante. Constatou que a EGR arrecada muito nos pedágios, mas quase 

nada faz em melhorias nas nossas estradas e precisa dizer para o que veio, pois caso contrário pode 

ser extinta. Participou do lançamento na FACCAT do livro "Alceu Martins - Uma História de 

Persistência", contando a sua trajetória de serviços prestados como Prefeito, Deputado Estadual e 

Secretário Estadual do Trabalho e Ação Social. Contou que se sentia agradecido pois grande parte 

da sua educação foi em função de uma bolsa de estudos conseguida quando o senhor Alceu 

Martins era parlamentar. Comunicou que participará da audiência pública sobre a Crise Hídrica: 

Perspectivas e Desafios para a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Informou que após 

reclamações da comunidade sobre o novo Código Tributário, os Vereadores conversaram com o 

Prefeito, que foi sensível e recuou destas taxas em função ao aumento dos impostos em nível 

federal. Anunciou que o Prefeito vai asfaltar diversas ruas da nossa cidade, melhorando as 

condições do trânsito nestas vias e a conclusão de escolas de educação infantil, aumentando o 

número de vagas e melhorando as condições das crianças. Parabenizou os policiais que 

participaram da Operação Golfinho e sabe da importância deste trabalho de salvamento nos 

afogamentos, pois já salvou várias vidas quando morava próximo do Rio dos Sinos.  Convidou a 

comunidade para participar do Baile de Casais da comunidade católica, que acontecerá no próximo 

dia 28 de março. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou os colegas Vereadores e 

todos que acompanhavam a Sessão pelos meios de comunicação. Reforçou o convite dos 

Vereadores Adalberto Carlos Soares e Telmo Vieira para prestigiarem o 4º Torneio de Laço e o 12º 
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Passeio a Cavalo, mas lamentou que ambos os eventos fossem ocorrer no mesmo final de semana. 

Solicitou que a Prefeitura agilize o trabalho de roçada nas estradas do interior, pois os Vereadores 

são cobrados diariamente pelos moradores sobre este assunto. Participou do evento da colheita da 

goiaba na localidade de Alto Três Irmãos, em que os produtores rurais que acreditaram nesta 

iniciativa obtiveram grande sucesso. Desejou a todos uma boa semana e esperou continuar 

encaminhando o seu trabalho de forma satisfatória aos interesses dos taquarenses. VEREADOR 

LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, os funcionários da 

Casa, os meios de comunicação, as pessoas que estavam presentes na Sessão, em especial o 

Presidente do PTB João Luiz Ferreira e do policial Almeida. Comunicou a continuidade das obras 

das novas escolas de educação infantil e do início da terraplanagem na Escola 17 de Abril, no 

Bairro Campestre, para a construção de uma quadra esportiva coberta, a exemplo do que está 

acontecendo na Escola João Martins Nunes. Solicitou um requerimento verbal ao Secretário 

Municipal de Segurança e Trânsito Paulo Möller que estude melhorias no embarque e desembarque 

dos estudantes na Escola Adventista Ricardo Olm, na Rua Coronel Flores. Ressaltou a iniciativa do 

Vereador Telmo Vieira em homenagear na Câmara de Vereadores os policiais militares que 

participaram da Operação Golfinho, prestando um grande serviço de salvamento no litoral. 

Participou da reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, com a Diretora do Hospital 

Bom Jesus Maria Celoí Maciel da Costa e do Diretor de Saúde de Taquara Vanderlei Petry, onde 

foram prestados vários esclarecimentos de forma satisfatória e com a indicação de mudanças que 

virão em benefício da comunidade taquarense. Afirmou com toda a certeza que não existe o 

fantasma do hospital fechar as portas, diferente do temor de alguns Vereadores, pois nesta reunião 

ficou bem esclarecido que o Grupo Mãe de Deus tem interesse em continuar prestando o seu 

trabalho em nosso Município. Apontou melhorias nos equipamentos do bloco cirúrgico do hospital, 

conseguidos a partir de recursos da Consulta Popular, ressaltando a importância da população 

participar desta votação. Identificou que também estão a caminho verbas de deputados, 

conseguidos a partir do pedido dos Vereadores com os seus colegas de partido. Agradeceu pela 

oportunidade. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores e a 

comunidade que estava presente na Casa. Parabenizou a Associação Taquarense de Piscicultura - 

ATP, pela realização da 14ª Festa da Carpa, localizado na localidade de Olhos D´água e também os 

organizadores da Festa da Goiaba, na localidade de Alto Três Irmãos, da qual também participou. 

Os Vereadores Lauri Fillmann e Nelson José Martins pediram para se associar na congratulação 

da 14ª Festa da Carpa, mas o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, informou que já 

havia solicitação anterior em nome da Casa. Ouviu as demandas dos moradores da localidade de 

Ilha Nova e foi informado que existe um projeto para levar água de um poço construído por esta 

Administração até uma rede de distribuição já existente, com um custo em torno de R$ 104.000,00 

(cento e quatro mil reais). Encaminhou um pedido verbal para o Executivo informar quando este 

projeto vai sair do papel e se concretizar de fato. Também nesta mesma localidade foi discutida 

anteriormente entre a Prefeitura e a empresa Rio Grande Energia – RGE, medidas para a melhoria 

da distribuição da energia elétrica ou alteração da rede atual para trifásica, mas até o momento a 

comunidade não recebeu mais nenhuma informação sobre esta questão. Cobrou do Executivo o 

envio do Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores, autorizando a terceirização do serviço de 

retroescavadeira pelos próprios produtores da localidade de Ilha Nova, pois já existe um parecer 

favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - COMAGRO, que gerencia 

os recursos já disponíveis do FUNDAGRO para a patrulha agrícola. Visitou o prédio da Secretaria 

Municipal de Agricultura que está localizado defronte a estação rodoviária, onde anteriormente 

funcionava a Madeireira Lídia. Indicou que antes do Prefeito Tito dizer na rádio que está mentindo, 
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como disse em outra ocasião quando vistoriou esta mesma Secretaria no prédio junto da Secretaria 

de Obras, que a comunidade taquarense compareça neste local e veja com os seus próprios olhos o 

que observou pessoalmente. Declarou que esta situação está registrada em fotos e mostrou para 

outros Vereadores. Considerou o absurdo do espaço que está alugado há quase oito meses, com um 

monte de ferro retorcido, entulho e mato tomando conta do espaço e um galpão velho nos fundos, 

em que não é possível guardar o maquinário e os implementos agrícolas, que ficam todos expostos 

na parte externa sem cobertura. Comunicou que pedirá na próxima semana ao Executivo, que envie 

uma cópia do contrato de aluguel deste imóvel, após ser informado pelo Presidente, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que não poderia pedir nesta Sessão, pois já havia realizado os dois 

pedidos regimentais. Solicitou que a Secretaria Distrital de Entrepelado providencie o 

patrolamento, ensaibramento e roçada do Beco dos Farias. Desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Cumprimentou os colegas Vereadores e as pessoas 

presentes no Plenário. Relatou que quando foi discutida a sua emenda para o Código Tributário 

havia uma dúvida entre os Vereadores sobre a sua legalidade. Explicou que recebeu diversas 

ligações de advogados de Taquara indicando não haver irregularidade e que esta também era a 

informação que tinha de um advogado tributarista que o orientou neste assunto. Esclareceu que 

caso a emenda fosse aprovada e o Prefeito vetasse, os Vereadores poderiam ainda derrubar ou 

manter este veto, sendo que neste caso a Lei continuaria como veio a esta Casa. Concordou com o 

pronunciamento anterior do Vereador Arleu Machado de Oliveira de que a situação do país está 

muito complicada, bastando verificar o baixo movimento do comércio, inclusive na cidade de 

Taquara. Analisou que a redução das vendas provoca a diminuição dos impostos e 

consequentemente o agravamento das finanças públicas, seja Municipal, Estadual ou Federal. 

Apontou uma pesquisa de opinião pública indicando que 83% da população acredita que a 

Presidente da República está envolvida e tinha conhecimento do roubo na Petrobras. Sugeriu que 

fossem investigadas as obras de asfaltamento porque a roubalheira é dez vezes maior. Afirmou que 

o Brasil somente não quebrou ainda porque é muito rico. Constatou que em alguns casos o valor da 

taxa de lixo chega a ser superior ao valor cobrado no IPTU. Citou que o aumento do seu IPTU foi 

de 23%, mas existem outros casos em que o índice ficou bem acima da inflação e que isto 

configura tirar o dinheiro do cidadão na marra. Considerou que este aumento da carga tributária 

está fazendo com que os contribuintes não consigam mais pagar os seus impostos. Avisou 

novamente que quem quiser ser candidato deve conhecer os compromissos que vai ter que assumir, 

para depois não largar em cima do povo esta situação. Comunicou que o Prefeito divulgou na 

imprensa que as obras da Unidade de Pronto Atendimento - UPA podem parar, porque a empresa 

responsável pela sua construção está sendo investigada. Requereu ao Executivo dentro do prazo 

regimental, os documentos desta licitação, pois caso esta empresa não consiga continuar com as 

obras, a Prefeitura deve substituí-la por outra, para que a construção não venha a parar, porque isto 

seria muito ruim se viesse a acontecer. Pediu também os documentos da licitação da coleta de lixo, 

porque segundo os jornais, um promotor informou que estamos pagando mais para recolher o 

nosso lixo do que a cidade de Canoas e por isto este aumento de 80, 90, 100% na taxa de lixo que 

está sendo cobrada em Taquara. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os 

colegas Vereadores, a comunidade que acompanhava no Plenário e que escutava pela Rádio 

Taquara e a internet. Destacou o Vereador Nelson José Martins, parabenizando-o pelos seus 49 

anos de filiação ao PMDB e ao antigo MDB, representando a sigla no Município de Taquara. 

Agradeceu ao Vereador Guido Mario Prass Filho pelo recebimento do livro "Alceu Martins - Uma 

História de Persistência". Recebeu o convite da Escola Dr. Alípio Sperb, do Bairro Santa Maria, 

para participar das comemorações pelos 91 anos de sua história, que acontecerá no dia 02 de abril, 
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às 19 horas. Comunicou que o Sindicato Rural do Vale do Paranhana informou que o prazo para 

inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR encerrará no próximo dia 06 de maio. Convidou a 

população a participar da Audiência Pública sobre as alterações do trânsito nas ruas Tristão 

Monteiro e Júlio de Castilhos, no dia 08 de abril, às 19 horas, no Centro Educacional Índio 

Brasileiro Cesar, no Shopping Viena. Destacou a importância deste encontro para discutir a sua 

viabilidade e conhecer as necessidades da população, pois esta decisão depende do futuro da 

mobilidade urbana em nosso Município. Confirmou que no dia 01 de abril estaremos recebendo na 

Câmara de Vereadores, às 14 horas, a senhora Poliana, Gerente da Rio Grande Energia - RGE, para 

tratar das quedas de energia elétrica no Bairro Santa Maria e sobre o recolhimento das podas 

efetuadas por esta empresa. Enviou um ofício a todas as escolas estaduais de Taquara para que 

informassem quais são os seus projetos junto ao Governo Estadual. Recebeu da Senhora Cristiane, 

Diretora da Escola Estadual Breno Osvaldo Ritter, do Bairro Empresa, as suas reivindicações, nas 

quais pretende colaborar no seu encaminhamento e auxiliar nestas demandas. Entregou 

pessoalmente ao Secretário Estadual de Transportes e Mobilidade Pedro Westphalen, os pedidos 

dos Vereadores para a manutenção da ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020. Pediu para o 

Prefeito estudar a possibilidade de uma parceria com o Governo do Estado na realização das 

roçadas no acostamento das rodovias dentro do perímetro urbano de Taquara. Solicitou ao 

Deputado Federal e Chefe da Casa Civil Giovani Feltes, recursos de uma emenda parlamentar para 

auxiliar o Hospital Bom Jesus. Encaminhou um pedido de Audiência Pública aos Secretários 

Estaduais de Saúde e o de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para se reunir em 

Taquara com os Vereadores e demais entidades representativas da comunidade. Finalizou dizendo 

que em conversa com os demais Vereadores, no momento oportuno apresentará um pedido ou que 

o Prefeito tome a iniciativa de enviar os documentos relativos às licitações do lixo e da Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA para serem analisados, de modo a não polemizar e demonstrar a 

comunidade que não existem políticos e servidores públicos envolvidos na Operação Conexion da 

fraude do lixo. Agradeceu a atenção de cada um e desejou uma boa semana. VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas Vereadores, a 

imprensa e a comunidade presente na Sessão, em especial ao Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social Anildo Ribeiro Araújo e o seu funcionário Marcelo. Participou de uma 

importante reunião com a Diretora do Hospital Bom Jesus Maria Celoí Maciel da Costa e com o 

Diretor de Saúde de Taquara Vanderlei Petry. Agradeceu ao Presidente, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, por buscar junto à Comissão de Saúde da Câmara, melhorias para o hospital. Também 

participou na Câmara de Vereadores de reunião tratando sobre uma lei de incentivo para as 

empresas. Entendeu que não existe falta de incentivos e sim de um programa de desenvolvimento 

para a nossa cidade e região. Citou as empresas Calçados Beira Rio e Borrachas CV, como as que 

mais receberam incentivos e ambas foram embora de Taquara. Constatou que existem 

controvérsias sobre este assunto e por isto é importante que se abra esta discussão e comece a 

debater esta situação, para realmente se pensar no desenvolvimento do nosso Município. Indicou 

ao Executivo que fiscalize os terrenos vazios, em que o mato está tomando conta por falta de 

limpeza e que os proprietários sejam autuados caso não tomem providências. Pediu que as multas 

também fossem aplicadas em relação à conservação das calçadas, caso não sejam consertadas pelos 

seus proprietários. Explicou que existem terrenos que valem R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

e achou incompreensível que os seus proprietários não dispõem de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

arrumar a sua calçada. Afirmou que governar não é ser bonzinho, pois às vezes tem que ser 

enérgico e duro para fazer as coisas acontecerem. Parabenizou o Executivo Municipal pela pintura 

das faixas de segurança em frente das escolas, em função da importância de sinalizar aos 
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motoristas a travessia dos estudantes. Destacou o belo trabalho do policial Almeida, orientando os 

alunos e conscientizando os motoristas em frente da Escola Estadual Tristão Monteiro. Divulgou 

que o seu gabinete móvel esteve na Rua Julio de Castilhos e que já está providenciando o 

encaminhamento das solicitações do centro da cidade. Convidou a população para participar do 

próximo gabinete móvel, que vai acontecer no dia 03 de abril, no Loteamento Olaria, para que os 

moradores possam relatar os problemas desta localidade. Solicitou que a Prefeitura encaminhe um 

fiscal para verificar o funcionamento das máquinas de pagamento da zona azul, pois já existem três 

estragadas, fazendo com que os usuários não paguem o estacionamento e recebam uma multa, pela 

dificuldade em encontrar uma máquina que esteja funcionando. Revelou que a empresa não 

providencia o conserto destas máquinas, porque a aplicação da multa é mais lucrativa do que o 

valor arrecadado pelo tempo de estacionamento. Informou que caso isto não seja solucionado pela 

empresa, deve ser encaminhado ao Ministério Público, pois está lesando o consumidor. Agradeceu 

a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas Vereadores, 

a comunidade presente na Casa, em especial o soldado Almeida, o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social Anildo Ribeiro Araújo e o Secretário Municipal de Administração João 

Luiz Ferreira. Requereu uma reunião no dia 29 de abril com o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, o 

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Paulo Möller, o Secretário Estadual de Transportes e 

Mobilidade Pedro Westphalen e o Diretor Geral do DAER Ricardo Moreira Nuñez, para tratar 

sobre a necessidade do conserto da ponte sobre o Rio dos Sinos, pois até o momento não existe 

nenhum movimento neste sentido. Elogiou o trabalho do Vereador Régis Bento de Souza na busca 

de informações sobre este assunto junto ao Governo do Estado. Lembrou os Vereadores que o 

Secretário Estadual da Fazenda Giovani Feltes fez mais de três mil votos em Taquara na sua 

eleição para Deputado Federal e deve ter um compromisso maior com a nossa cidade e que a obra 

desta ponte não deve entrar na moratória de seis meses imposta pelo atual Governo do Estado. 

Apelou ao Secretário Estadual da Fazenda para não ser um político Copa do Mundo, que aparece 

somente de quatro em quatro anos, pois é um homem forte junto ao Governador do Estado e tem a 

caneta na mão para nos ajudar. Explicou que no mês de janeiro esteve aqui na Câmara de 

Vereadores o Diretor Geral do DAER Ricardo Moreira Nuñez, que tratou muito bem os 

Vereadores, mas que até agora não fez nada com relação à situação da ponte. Participou de duas 

reuniões muito proveitosas: da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, com a Diretora do 

Hospital Bom Jesus Maria Celoí Maciel da Costa e do Diretor de Saúde de Taquara Vanderlei 

Petry e a outra com o Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE. Solicitou pedido de 

informação ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes Antonio Edmar Teixeira de 

Holanda, sobre os critérios para o cumprimento da Lei Municipal de sua autoria, sobre a doação de 

gêneros alimentícios e fraldas geriátricas na aplicação das penalidades dos jogos. Informou que o 

Departamento de Esportes está distribuindo cestas básicas para qualquer entidade beneficente 

mediante a vontade do Diretor de Esportes e não na íntegra para o Programa Primeira Infância 

Melhor – PIM, conforme determina a Lei. Relatou os serviços prestados pela Secretaria Municipal 

de Obras, como a terraplanagem do terreno da Escola 17 de Abril, para a construção de uma quadra 

esportiva, o conserto do calçamento da Rua Pinheiro Machado, no Bairro Centro e da Travessa 

Imbé, no Bairro Empresa, além de várias outras obras. Comunicou que na próxima edição do 

Jornal Panorama, o entrevistado será o Vereador Moisés Cândido Rangel, um orgulho para a sua 

família. Agradeceu a Deus por estar representando a sua comunidade e desejou a todos uma boa 

semana. O Presidente em exercício, Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, convidou 

a comunidade a participar da Campanha de Doação Solidária de 2015, que visa a arrecadação de 

material escolar e brinquedos didáticos. O evento será realizado no dia 25 de março, às 15 horas, 
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no Centro Educacional Índio Brasileiro Cesar, no Shopping Viena, organizado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Após a Palavra em Expediente manifestaram-

se em Questão de Ordem os Vereadores Roberto Timóteo, Nelson Martins, Moisés Rangel, Régis 

de Souza, Telmo Vieira, Guido Mario e Adalberto Lemos. Em seguida 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 030/2015, 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 

original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os 

seguintes Vereadores: Nelson Martins, Guido Mario, Telmo Vieira, Roberto Timóteo, Arleu 

Machado, Sandra Schaeffer e Lauri Fillmann. Os Projetos a seguir foram apreciados em bloco por 

se tratarem de matéria semelhante. PROJETO DE LEI Nº 033/2015 (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 034/2015 

(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. A Comissão Geral de 

Pareceres apresentou Parecer favorável aos Projetos acima descritos na sua forma original e os 

mesmos foram APROVADOS por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os seguintes 

Vereadores: Nelson Martins, Arleu Machado, Luiz Carlos Balbino e Guido Mario. PROJETO DE 

LEI Nº 038/2015 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Estabelece 

o  Dia  e a Semana Municipal do Teatro, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 

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

unanimidade. Após o Presidente informou que as Moções de Apelo Nº 016/2015 e 017/2015, lidas 

anteriormente nesta Sessão serão encaminhadas a Comissão Geral de Pareceres para análise e 

manifestação por Parecer escrito, conforme determina o artigo 155 e seus parágrafos e incisos do 

Regimento Interno desta Casa. Em seguida com a concordância dos demais Vereadores colocou 

em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Indicações: 

Nº 139/2015 a 156/2015. Requerimentos: Nº 059/2015 a 061/2015. Pedidos de Informações: Nº 

012/2015 a 016/2015. Atas: Nº 4.048, da Sessão Ordinária do dia 17 de março de 2015, Nº 4.049 e 

4.050, das Sessões Extraordinárias Autoconvocadas dos dias 18 e 19 do corrente mês. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal 

informe a este Vereador se existe alguma empresa contratada para prestar serviços de limpezas em 

terrenos baldios de nossa cidade, tendo em vista inúmeras reclamações quanto ao mato 

exageradamente alto nos mesmos que causam insegurança a população. 2º - VEREADOR 

EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes, informe a este Vereador se os critérios utilizados nos eventos 

esportivos de nosso Município estão em conformidade com a Lei Municipal Nº 4.101, de 21 de 

novembro de 2008 (Projeto de autoria deste Vereador), que diz: “Obriga o Poder Executivo a 

inserir nos Eventos Esportivos do município de Taquara, o projeto ALIMENTANDO COM O 

ESPORTE” (em anexo). O pedido se justifica, pois segundo informações a referida Lei foi 

descaracterizada uma vez que a doação está sendo feita em forma de cesta básica e entregue a 

qualquer entidade. Nesse sentido ocorre a inadequação no Artigo 3º desta Lei que diz: “Os 

alimentos arrecadados serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a 
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participação do PIM “Primeira Infância Melhor”, para que esta proceda nas doações à população 

carente, ficando a mesma, responsável pela destinação dos itens arrecadados, e com a prestação de 

contas, que deverá ser realizada trimestralmente, ficando as mesmas a disposição de qualquer 

cidadão que a solicite”. 3º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo 

cordialmente venho por meio deste solicitar ao setor competente da EGR melhorias nas laterais da 

ERS 239, acesso a localidade de Rio da Ilha, Interior de nosso Município, bem como no Km 61, 

segundo acesso à antiga estrada que ligava a cidade de Rolante. O pedido se justifica tendo em 

vista que nesta via não há acostamento adequado e diante de alguma emergência certamente o 

condutor vai enfrentar problemas como risco de acidente. 4º - VEREADOR LUIZ CARLOS 

BALBINO: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de 

tornar mais seguro o embarque e desembarque dos alunos da Escola Ricardo Olm, na Rua Coronel 

Flores, Centro de nossa cidade, pois estão ocorrendo diversas imprudências por parte dos 

motoristas, inclusive ônibus escolar parado em cima da faixa de segurança no meio da rua, 

colocando em risco os alunos deste Educandário. 5º - VEREADOR MOISÉS RANGEL EM 

NOME DA CASA: Através deste enviamos Votos de Congratulações a Associação Taquarense de 

Piscicultores (ATP), pela realização da Festa da Carpa, ocorrida neste último domingo dia 22/03, 

no Pavilhão Católico da localidade de Olhos D’água em nossa cidade. Parabenizamos a todos pela 

realização de mais este belíssimo evento, que além de oferecer os tradicionais e excelentes pratos 

típicos desta tradicional festa, também souberam proporcionar momentos de muita descontração a 

todos os visitantes do evento. 6º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal 

estude a viabilidade de instalar exaustores juntos as salas da capela mortuária de nosso Município 

para que as pessoas tenham maior comodidade enquanto velam seus entes queridos. Nada mais 

havendo a tratar, às 21h20min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 31 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, 24 de 

março de 2015.........................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.  

 


