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ATA Nº 4.052 

Aos 31 dias do mês de março do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 9ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do 

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

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

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

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

Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 

(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch a 

Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, 

desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao público 

presente. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as 

pessoas presentes, momento em que convidou o Pastor Oziel Dorneles, da Igreja Brasil para Cristo, 

do Bairro Santa Teresinha de nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. A seguir 

cumprindo o que determina o Requerimento Nº 047, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 

aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 10 de março do corrente ano, no qual 

solicitou que fossem convidados os responsáveis da Empresa OI Telefonia e Internet, para virem a 

esta Casa no início desta Sessão, para esclarecer dúvidas da comunidade sobre a deficiência da 

prestação dos serviços desta Empresa nos últimos dias. Nesse sentido a pedido do Presidente a 

Diretora Legislativa convidou o Vereador Régis de Souza para fazer parte da Mesa Diretora, bem 

como o senhor Jaime Borin – Representante Institucional da OI no RGS, senhor Ralf Ruppenthal – 

Supervisor de Atendimento e senhora Sandra Roff – Analista de Atendimento. A condução deste 

ato, conforme determinação do Presidente desta Casa se deu da seguinte forma: Inicialmente se 

pronunciou o Vereador Régis, propositor do referido Requerimento; após foi concedido um minuto 

a cada Vereador que quisesse se manifestar sobre o assunto e em seguida o senhor Jaime Borin 

prestou seus esclarecimentos. Por fim foi concedido mais um minuto de acréscimo aos Vereadores, 

onde juntamente com o Representante Institucional da OI, concluíram o assunto. Na sequência o 

Presidente convidou o Secretário Municipal de Orçamento e Finanças, senhor João Carlos de 

Moura e o Secretário de Administração, senhor João Luiz Ferreira, para em conjunto com os 

demais Vereadores desta Casa, fazer a entrega do cheque no valor de R$ 50.000,00, (cinquenta mil 

reais), proveniente de devolução antecipada de parte do duodécimo por meio de economias deste 

Legislativo, sugerindo ao Poder Executivo, que este valor possa ser investido em calçamento no 

nosso Município. Dessa forma foi feita a entrega do cheque com registro de foto, e após passada a 

palavra aos referidos Secretários. 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 131/2015, encaminha Leis Municipais Nº 5.661 a 5.664, sancionadas em 20 de março 

de 2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 044, de 31 de 

março de 2015 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA: Autoriza o Executivo a instituir o 

programa “adote uma calçada”. PROJETO DE LEI Nº 045, de 31 de março de 2015 de autoria do 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui a “Semana Municipal de Prevenção e 

Controle do Colesterol no Município de Taquara/RS”. PROJETO DE LEI Nº 046, de 31 de março 

de 2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui no Município de 

Taquara/RS o Dia Municipal pelo fim da crueldade animal. PROJETO DE LEI Nº 047, de 27 de 
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março de 2015 (Executivo Nº 031) Altera o Art. 4º, da Lei Municipal nº 5.647/2015, que autoriza o 

Município de Taquara/RS a firmar Convênio com o INSTITUTO VITÓRIA, inscrito no CNPJ nº 

03.880.767/0002-21. PROJETO DE LEI Nº 048, de 27 de março de 2015 (Executivo Nº 032) 

Autoriza o Poder executivo a destinar a quantia de até R$ 150.000,00 ao CTG “O Fogão Gaúcho”, 

para a realização da XXXI EXPOCAMPO, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 049, 

de 31 de março de 2015 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários disponibilizarem 

cédulas de dinheiro da forma como especifica. PROJETO DE LEI Nº 050, de 31 de março de 2015 

de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

hospitais públicos e privados no âmbito do Município de Taquara, exigirem a apresentação de 

certidão de nascimento dos recém-nascidos quando da alta das gestantes, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 051, de 31 de março de 2015 de autoria do VEREADOR EDUARDO 

CARLOS KOHLRAUSCH: Proíbe o Executivo e o Legislativo Municipais de celebrar ou 

prorrogar contrato com pessoa jurídica, bem como com consórcio de pessoas jurídicas, que tenha 

efetuado doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha 

eleitoral de candidato a cargo eletivo, por 4 (quatro) anos, contados da data de doação. 

REQUERIMENTOS: Nº 062/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através deste 

envio Votos de Congratulações parabenizando a Direção, Professores, Servidores, Pais e Alunos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Alípio Sperb, do Bairro Santa Maria de nossa cidade, 

pela passagem dos seus 91 anos de história em nosso Município, o qual será comemorado no 

próximo dia 02 de abril. Parabéns a todos pelos longos anos de dedicação e carinho oferecidos a 

cada aluno que por esta Escola passou. “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 

ensina!” Nº 063/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Ao cumprimentá-la cordialmente venho por 

meio deste solicitar à Promotora de Justiça de Taquara/RS – Dra. Ximena Cardozo Ferreira, 

informações se existe junto a este Órgão algum processo que versa sobre o “desassoreamento do 

Rio da Ilha”, caso afirmativo requeiro que seja agendada reunião para  tratar deste assunto, com 

data e local a combinar. Tal solicitação prende-se ao fato de que o desassoreamento do Rio da Ilha 

tem urgência de ser realizado naquela região, pois a qualquer chuva, as águas do rio transbordam 

causando prejuízo aos agricultores, bem como insegurança a todos que residem e utilizam as 

estradas nas localidades de Rio da Ilha e Padilha. Perante a degradação da natureza e devido à 

erosão o rio está morrendo e perdendo o seu leito, devastando as árvores que sustentam suas 

margens, o que sujeita a ficarmos sem parte das estradas que contornam o seu leito, deixando 

ilhados os moradores daquelas localidades. Diante do exposto buscamos tratar deste assunto com a 

Promotoria para trazermos forças jurídicas, onde possamos sanar este problema tão sério que se 

agrava a cada dia que passa. Nº 064/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Ao cumprimentá-

lo cordialmente venho respeitosamente solicitar ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul, senhor Cezar Miola, que faça um levantamento se está sendo respeitada a Lei 

Municipal Nº 4.889, de 10 de outubro de 2011 C.M.V. (em anexo) que trata da “ficha limpa” no 

município de Taquara/RS. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de respeito e 

consideração. Nº 065/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER EM NOME DA CASA: 

Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares do senhor Juarez Lemos, que veio a 

falecer no dia 29/03, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de 

uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para 

suportar esse momento de dor. “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 066/2015 VEREADOR GUIDO 
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MARIO PRASS FILHO: Requer a Mesa Diretora que seja encaminhada cópia do Projeto de Lei Nº 

30, de 10 de março de 2015, de autoria deste Vereador, o qual “Cria o Programa de Captação e 

Recursos de Águas Pluviais através do sistema cisternas no Município de Taquara/RS”, ao 

Governador do Estado do RGS, Senhor José Ivo Sartori e ao Secretário do Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Senhor Alexandre Ayres, para que estudem a viabilidade 

de implantar nas Escolas Estaduais do nosso Estado o Sistema de Cisternas para armazenar as 

águas das chuvas e posteriormente reutilizá-las nas descargas dos banheiros, limpeza da escola e 

rega de plantas. Este sistema poderá ser executado pela CORSAN nos mesmos moldes que a 

COMUSA está implantando em algumas escolas em Novo Hamburgo, onde se utilizam da água 

captada pelo sistema de cisternas, para uso de limpeza e descargas nas escolas municipais da 

cidade. Justificativa: Nos últimos anos temos observado que a escassez de água é cada vez maior, 

sendo a estação do verão o ápice deste problema. Através do sistema de cisternas a água 

armazenada durante as chuvas, seria reutilizada nas descargas dos banheiros, limpeza geral da 

escola e também na rega das plantas, o que viria a diminuir o uso da água potável, tão preciosa em 

nosso planeta. Temos obrigação de implantar sistemas seguros que venham contribuir com a falta 

d’água no planeta, por isso que citamos a COMUSA que implementou junto às escolas municipais 

de Novo Hamburgo, o Programa Guarde a Chuva, onde as cisternas são construídas com 

equipamentos compatíveis, coibindo a  criação ou a proliferação de mosquitos, e diminuindo custos 

com o material utilizado, contribuindo desta forma com o Meio Ambiente. Segue em anexo 

cartilha sobre o Programa citado “Guarde a Chuva” implantado em Novo Hamburgo. Nº 067/2015 

VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Ao cumprimentá-la cordialmente venho por meio deste 

comunicar à Promotora de Justiça de Taquara/RS – Dra. Ximena Cardozo Ferreira, uma situação 

de contrariedade com relação às casas do PAC, localizadas na Rua Chile, no Bairro Empresa, onde 

onze delas não estão concluídas, mas foi identificado que duas encontram-se ocupadas 

indevidamente, sendo que os moradores cadastrados há muito estão aguardando pela entrega destes 

imóveis. Ressalto ainda que este Vereador já fez inúmeros pedidos de informações e reuniões junto 

ao Executivo Municipal, mas até o presente momento nada foi resolvido. Diante do exposto 

buscamos tratar deste assunto com a Promotoria para prestarmos esclarecimentos à comunidade 

taquarense o mais rápido possível. Seguem em anexo cópia da matéria do Jornal Panorama e Ata 

de reunião realizada em 27/02/2014, tratando deste assunto. Sendo o que tinha para o momento, 

renovamos votos de considerações. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: 

Nº 017/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este 

Vereador quando será realizada a obra que levará água do poço feito na localidade de Passo da Ilha 

até Ilha Nova. Nº 018/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 

informe a este Vereador quando será feito o repasse financeiro oriundo do FUNDAGRO, o qual 

dispõe do recurso e tem parecer favorável do COMAGRO à Associação de Moradores da 

localidade de Ilha Nova, para a realização de terceirização do serviço de retro escavadeira, sendo 

que o Executivo assumiu compromisso com a comunidade em janeiro deste ano. Nº 019/2015 

VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador 

como está o andamento da solicitação feita pelas comunidades de Morro Alto, Quarto Frio e Ilha 

Nova quanto à rede trifásica ou melhoramento da mesma junto a RGE, sendo que o Executivo 

realizou reunião com estas comunidades, juntamente com a representante da RGE, senhora 

Polyanna Souza da Cunha, mas até o momento nada foi respondido. Nº 020/2015 VEREADOR 

MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópia na 

íntegra do contrato de aluguel do prédio onde encontram-se as máquinas da Diretoria de 

Agricultura de nosso Município. Nº 021/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o 
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Executivo Municipal informe a este Vereador se o imóvel localizado na Rua Tristão Monteiro, nº 

1339 (antigo prédio do Correio), encontra-se locado à Prefeitura, caso afirmativo, solicito que 

encaminhe cópia na integra do contrato de aluguel. INDICAÇÕES: Nº 157/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras 

providencie a limpeza de um terreno baldio, bem como do passeio público que está obstruído na 

Rua Pinheiro Machado, próximo ao nº 177. Nº 158/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 

Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de 

patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada denominada como “Beco dos Farias”, localidade 

de Entrepelado. Nº 159/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento, ensaibramento 

e roçada na estrada da localidade de Açoita Cavalo. Nº 160/2015 VEREADOR MOISÉS 

RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 

serviço de ensaibramento na estrada vicinal de Açoita Cavalo, conhecida como “Flor das Granjas”. 

Nº 161/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com 

a Secretaria de Meio Ambiente providencie a retirada dos ciprestes e outras plantas de grande porte 

junto ao canteiro central da Avenida Sebastião Amoretti, pois os mesmos estão prejudicando a 

visibilidade dos pedestres e motoristas que utilizam esta via, podendo causar acidente a qualquer 

momento. Nº 162/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente providencie o serviço de poda de árvores, 

especialmente as mais velhas onde seus galhos invadem a estrada, colocando em risco o trânsito 

nas ruas da cidade e Interior, podendo cair parte das mesmas em cima de veículos e pedestres a 

qualquer vento ou chuva. Nº 163/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 

Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria competente proceda na limpeza de um terreno 

situado na Avenida Sebastião Amoretti, próximo ao nº 3376 e a Agrotal, pois o mato tomou conta 

oferecendo risco pelo aparecimento de animais peçonhentos. O referido terreno encontra-se ao lado 

da casa de uma senhora idosa que fez protocolo pedindo providências no mês de dezembro do ano 

passado e ainda não foi atendida. Diante do exposto peço solução deste problema com a máxima 

urgência. Nº 164/2015 GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 

através da Secretaria de Obras providencie o conserto de buracos na Rua Venâncio Aires, esquina 

com a Rua Luiz Capovilla, próximo ao nº 315, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Nº 165/2015 

GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 

competente proceda com urgência no conserto do “pontilhão” de madeira, na Rua José Loureiro da 

Silva, próximo ao nº 2340, no Bairro Jardim do Prado, pois no mesmo criou-se um buraco devido a 

madeiras quebradas e ferros soltos, causando insegurança a todos que por ali transitam. Nº 

166/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente 

com as Secretarias competentes, que implante em Taquara o Projeto Bom Carroceiro. Diante do 

fato que existe uma questão cultural gigantesca no RGS sobre a utilização de tração animal, e que 

não conseguiremos mudá-la de uma hora pra outra, se faz necessário que o Poder Público introduza 

no município, formas mais racionais, éticas e profissionais para se lidar com esta questão. Não 

existem incentivos para os carroceiros, somente críticas, xingamentos, miséria e humilhações. Não 

existem palestras, não existem conversas que motivem e eduquem o carroceiro para utilizar o 

cavalo de forma correta e responsável, como instrumento de trabalho. Assim como também não 

existe uma fiscalização eficiente com cobranças de multas para quem for pego com excesso de 

peso ou com o cavalo machucado ou muito magro. O trabalho infantil nas carroças para essas 

crianças ainda é permitido. Estas crianças precisam aprender a fazer outras coisas e não crescerem 

aprendendo a bater em cavalos. Tem muita coisa que pode ser feita e começada para mudar esta 
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realidade. Proibir o uso de carroças e cavalos é simples, arrancar de quem já não tem quase nada é 

mais simples ainda. Porém, diante da nossa realidade, não é a solução atuar desta forma. O Poder 

Público precisa estabelecer políticas públicas para os carroceiros, regular sua atividade e atuar 

como órgão fiscalizador. O presente Projeto Sugestão é uma forma de começar a efetivar medidas 

que visam melhorar a atual realidade na qual os carroceiros se encontram. Tratar bem os 

carroceiros é fundamental para que os mesmos tratem bem seus cavalos, e se comportem e 

trabalhem também dentro da lei e da responsabilidade. Não podemos fechar os olhos para este 

problema, mas sim enfrentá-los com práticas efetivas. Uma vez que o presente Projeto se torne Lei 

Municipal o mesmo poderá ser trabalhado juntamente com a Lei Municipal Nº 3.538/2005 (em 

anexo). Projeto Sugestão Bom Carroceiro: Com o objetivo de desenvolver atividades que visem 

reorganizar e reintegrar os carroceiros de Taquara - RS, o presente projeto buscará promover a 

difusão de tecnologias nas áreas de criação de equinos numa perspectiva de atendimento 

relacionado ao manejo, alimentação e profilaxia de doenças em equídeos levando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria na qualidade de vida do Carroceiro e dos seus animais. 

Os princípios serão concretizados mediante capacitação dos Carroceiros, sendo que eles serão 

instruídos dentro dos princípios do associativismo, estimulando atividades agropecuárias, 

promovendo a defesa dos seus interesses junto à Prefeitura e empresas locais. A equipe executora 

envolvida no projeto disponibilizará treinamentos e conhecimentos na área social (cooperativismo 

e suas modalidades) e na área zootécnica e clínica de equídeos, visando a qualidade de vida, bem 

estar animal, geração de emprego. Objetivo Geral: Nos dias atuais, os equídeos representam uma 

peça importante na economia, trabalho, lazer e terapêutica. Sabe-se que animais que fazem tração 

de veículos enfrentam intenso e diário sofrimento, por motivos diversos: falta de recursos, de 

sensibilidade e de preparo de seus proprietários. Também enfrentam o problema crítico do trânsito 

nas cidades. O processo de globalização trouxe uma série de mudanças e favoreceu o crescimento 

dos processos produtivos em diversos setores. Os cidadãos sem acesso a essas melhorias, como 

bens de consumo ou serviços básicos, muitas vezes tornam-se marginalizados e excluídos da 

sociedade. Sem oportunidade de emprego formal, ficam subordinados ao subemprego ou ao 

emprego informal. Este projeto tem como objetivo reorganizar e reintegrar os carroceiros, partindo 

do princípio das metodologias participativas, visando incorporar técnicas adequadas de criação, 

manejo nutricional e sanitário, combate aos maus-tratos, além de estimular o uso de técnicas de 

bem – estar animal sem perder o enfoque em Saúde Pública e inserção social dos proprietários 

propondo uma visão unificada do carroceiro, equino e comunidade. Objetivos Específicos: 1. 

Reorganizar os condutores de carroças numa Associação anteriormente criada e estimular a 

participação de novos associados; 2. Superar as limitações econômicas enfrentadas pelos 

carroceiros ajudando-os no fortalecimento da associação de Carroceiros; 3. Fornecer subsídios para 

a discussão no âmbito do Conselho Municipal para reivindicação das suas necessidades básicas 

como prestadores de serviço para a população; 4. Capacitar os carroceiros para o associativismo 

com base na participação ativa dos atores sociais envolvidos e dar ênfase nas relações de 

produtividade e de qualidade na produção, buscando a comercialização do seu trabalho; 5. 

Capacitar o carroceiro para importância do manejo, alimentação e prevenção de doenças nos 

equinos e, sobretudo estimular o respeito pelo animal e contribuir com o seu bem-estar através de 

cursos e treinamentos que possibilitem aos Carroceiros um melhor desempenho e aplicação de 

técnicas que valorizem o seu trabalho; 6- Capacitar os carroceiros para integrarem o sistema de 

gestão de resíduos sólidos municipal; 7. Capacitar o carroceiro a identificar sinais clínicos que 

necessitem a intervenção médica veterinária, além de possibilitar a realização de exames 

laboratoriais para diagnóstico das enfermidades. 8. Diagnosticar a incidência de doenças comuns 
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em equinos e elaborar um plano estratégico de controle sanitário junto a Prefeitura local; 9. Buscar 

apoio de laboratórios de produção de medicamentos para implantação da Farmácia Itinerante, onde 

o carroceiro tenha oportunidade de aquisição de medicamentos a preço de custo, visando melhorar 

a saúde animal; 10. Realizar marcação (nitrogênio líquido) nos animais, a fim de identificá-los, 

evitando o roubo dos mesmos; 11. Capacitar os Carroceiros a execução correta de casqueamento 

em seus animais; 12. Promover Palestras educativas no tocante a saúde do Condutor de Carroças e 

saúde animal quanto a vacinação e controle parasitológico; 13. Treinar os carroceiros para observar 

a regulamentação que padroniza os fatores de transporte de cargas e passageiros; 14. Introduzir o 

uso das Leis de Trânsito aos Carroceiros, propiciando um melhor desenvolvimento do trânsito 

local; 15. Colocar placas de identificação nas carroças. A - Primeira Etapa: A1 - Levantamento do 

número de carroceiros do município e cadastramento dos mesmos. A2 - Em seguida é prioridade 

montar a Associação na sede fornecida pela prefeitura e habilitar o telefone “Disque carroça”, 

promovendo a divulgação na radio local e carro de som. A3 - Ao mesmo tempo em que deverá ser 

realizado o diagnóstico sanitário dos animais, com prioridade aos exames para anemia e 

parasitológicos. Será introduzido a rotina de 2 (dois) exames por animal/ano, como medida 

preventiva da doença. B - Segunda Etapa: B1- Desenvolvimento dos Carroceiros: Nesta etapa os 

grupos de Carroceiros que participarão das atividades do projeto estarão envolvidos nas 

metodologias participativas que consideram que partem da cultura e da realidade local, para a 

construção social de uma nova realidade para as famílias envolvidas no projeto. Existe a 

necessidade de uma visão mais ampla de toda a questão, assim como uma clara consciência sobre a 

importância dos sujeitos sociais como parte desse todo. B2-Treinamentos: Serão adotados 

processos que permitam aos Carroceiros desenvolver os conhecimentos e ter acesso a informações 

suficientes para a eleição e a decisão conscientes entre alternativas possíveis, a partir da 

compreensão de sua própria realidade assim como das estruturas de dominação pelas quais se vêm 

afetados. Serão oferecidas oficinas, cursos, treinamentos e Dias de Campo para construção coletiva 

do desenvolvimento visando à melhoria das habilidades produtivas, tecnológicas dos Carroceiros. 

Essas atividades terão uma periodicidade regular conforme o cronograma de execução. Estes 

eventos serão oferecidos por membros da equipe executora e por profissionais convidados que 

possam participar e contribuir com o projeto. Serão priorizadas as palestras e oficinas com as 

seguintes abordagens: - A alimentação animal no tocante a orientação sobre manejo das pastagens 

e suplementação nutricional; - Profilaxia de doenças em equinos; - Doenças mais comuns em 

equinos; - Orientação quanto ao manejo reprodutivo dos equinos; - Orientação sobre coberturas das 

fêmeas; - Orientação para melhor gestão da Associação; - Controle parasitológico de equinos; - 

Controle da anemia infecciosa; - Cuidados com o meio ambiente; - O melhoramento genético das 

raças com o objetivo de obter um animal de boa tração para o trabalho. Cronograma de Atividades: 

Organização e Instalação da Associação dos Carroceiros. Reuniões de apresentação da equipe com 

a participação da prefeitura, dos carroceiros integrantes do projeto e suas famílias. Palestras e 

oficinas com abordagens na alimentação animal no tocante a orientação sobre manejo das 

pastagens e suplementação nutricional. Palestras e oficinas com abordagens na profilaxia de 

doenças em equinos. Palestras e oficinas com abordagens nas doenças mais comuns em equinos. 

Palestras e oficinas com abordagens na orientação quanto ao manejo reprodutivo dos equinos. 

Palestras e oficinas com abordagens na orientação sobre coberturas das fêmeas. Palestras e oficinas 

com abordagens na orientação para melhor gestão da Associação. Palestras e oficinas com 

abordagens no controle parasitológico de equinos e efetiva realização deste exame parasitológico 

nos animais. Palestras e oficinas com abordagens no controle da anemia infecciosa e realização 

deste exame nos animais. Palestras e oficinas com abordagens no estimulo ao passeio turístico com 
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charretes. Palestras e oficinas com abordagens nos cuidados com o meio ambiente. Palestras e 

oficinas com abordagens no melhoramento genético das raças com o objetivo de obter um animal 

de boa tração para o trabalho. Avaliação dos resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto, 

através de entrevistas com os carroceiros. Vistoriamento mensal de cavalos e quem estiver 

trabalhando da forma correta, ganha uma cesta básica e um saco de ração. Resultados Esperados: 

1- Motivar o Carroceiro, para a importância do manejo nutricional e prevenção de doenças nos 

equinos com vistas ao aumento dos índices produtivos dos seus animais; 2- Estimular no 

Carroceiro o respeito e o bem estar do animal; 3- Promover campanha para melhoramento genético 

em equinos; 4- Diagnosticar a incidência de doenças, e promover vacinações, tais como a 

Antirrábica e Encefalite. 5- Promover recursos para que os Carroceiros se mantenham associados; 

6- Gerar empregos e renda em área onde faltam oportunidades ocupacionais na própria região. 7- 

Promover a valorização do Carroceiro visando melhoria de qualidade de vida. Nº 167/2015 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente proceda com urgência no conserto da estrada conhecida como “Bertoldo 

Claudino da Silva” que faz ligação perpendicular com a estrada da Serra Velha, na localidade de 

Pega Fogo. O pedido se justifica, pois além das pedreiras existentes no local, também há um 

morador enfermo que seguidamente necessita de consultas e encontra grande dificuldade de acesso, 

prejudicando ainda mais sua saúde. Nº 168/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria competente realize limpeza, roçada além da reposição 

de paralelepípedos e pintura de cordões no Bairro Cruzeiro do Sul até a Rua Picada Gravatá e na 

continuidade da Rua Padre Tomé até o Bairro Medianeira. Nº 169/2015 VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Encaminho cópia do Projeto de Lei Nº 30, DE 10 DE MARÇO DE 2015, 

de autoria deste Vereador, o qual “Cria o Programa de Captação e Recursos de Águas Pluviais 

através do sistema cisternas no Município de Taquara/RS”, ao Prefeito Municipal de Taquara, 

Senhor Tito Lívio Jaeger Filho, para que junto ao Secretário de Educação, Cultura e Esportes, 

senhor Antônio Edmar de Holanda estudem a viabilidade de implantar nas Escolas Municipais de 

nossa cidade que tenham um maior consumo de água, o Sistema de Cisternas para armazenar as 

águas das chuvas e posteriormente reutilizá-las nas descargas dos banheiros, limpeza da escola e 

rega de plantas. Este sistema poderá ser executado em parceria com a CORSAN nos mesmos 

moldes que a COMUSA, uma vez que ela tem a concessão do abastecimento de água, está 

implantando em algumas escolas em Novo Hamburgo, onde se utilizam da água captada pelo 

sistema de cisternas, para uso de limpeza e descargas nas escolas municipais da cidade. 

Justificativa: Nos últimos anos temos observado que a escassez de água é cada vez maior, sendo a 

estação do verão o ápice deste problema. Através do sistema de cisternas a água armazenada 

durante as chuvas, seria reutilizada nas descargas dos banheiros, limpeza geral da escola e também 

na rega das plantas, o que viria a diminuir o uso da água potável, tão preciosa em nosso planeta. 

Temos obrigação de implantar sistemas seguros que venham contribuir com a falta d’água no 

planeta, por isso que citamos a COMUSA que implementou junto às escolas municipais de Novo 

Hamburgo, o Programa Guarde a Chuva, onde as cisternas são construídas com equipamentos 

compatíveis, coibindo a  criação ou a proliferação de mosquitos, e diminuindo custos com o 

material utilizado, contribuindo desta forma com o Meio Ambiente. Segue em anexo cartilha sobre 

o Programa citado “Guarde a Chuva” implantado em Novo Hamburgo. Nº 170/2015 VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Diante de vários pedidos de informações e reuniões, conforme matéria 

em anexo, solicito que o Executivo Municipal busque providências urgente com relação às casas 

do PAC, localizadas na Rua Chile, no Bairro Empresa, onde onze delas não estão concluídas, mas 

foi identificado que duas encontram-se ocupadas indevidamente, sendo que os moradores 
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cadastrados há muito estão aguardando pela entrega destes imóveis. Ressalto que no dia 18 de 

fevereiro do corrente ano este Vereador fez Requerimento convocando os Secretários Municipais 

de Planejamento e da Fazenda, para tratar deste assunto, mas até o momento os mesmos ainda não 

puderam se fazer presentes. Nesse sentido fico no aguardo de uma posição do senhor Prefeito, para 

prestar esclarecimentos junto à comunidade. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 018/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: A ser encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul, mui digno Senhor José Ivo Sartori; ao Secretário da Fazenda do 

RGS, senhor Giovani Feltes e ao Secretário da Saúde do RGS, senhor João Gabbardo dos Reis, 

solicitando aos mesmos que envidem esforços com relação à condição financeira do contrato com 

o Estado e o Hospital Bom Jesus de nossa cidade, administrado pelo Grupo Hospitalar Mãe de 

Deus.  Sabemos que num contexto geral o País mostra grandes dificuldades na área da Saúde, 

inclusive com registros de fechamento de hospitais. Em Taquara, a situação não é diferente, no 

entanto, é possível manter serviços e melhorias nesta Instituição de Saúde a partir de um trabalho 

conjunto que envolve a Administração Municipal, Câmara de Vereadores, comunidade e entidades 

parceiras. Outrossim, existe um contrato com o Estado de mais ou menos um milhão e duzentos 

mil reais que desde agosto deste ano até o presente momento deixou de ser repassado um total de 

um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais, que faz uma diferença enorme no orçamento 

deste nosocômio. Lembrando ainda da dívida referente ao Processo nº 64.90.2000/13-2, diárias de 

atendimento UTI/2012, no valor de novecentos mil reais; Processo nº 69.34.2000/13-3, diárias de 

atendimento UTI/2013, no valor de novecentos mil reais e repasse de contratualização de agosto a 

dezembro de 2014, no valor de novecentos mil reais. Diante do exposto o apoio dos nobres 

senhores na solução deste problema certamente irá contribuir não só na saúde da comunidade 

taquarense, mas sim da região como um todo. Sendo o que se apresenta para o momento, 

renovamos votos de consideração e respeito. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 019/2015 VEREADOR 

TELMO VIEIRA: Encaminha a presente Moção ao Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do RGS, senhor Edson Brum, extensivo a todos os Deputados Estaduais, devido ao reajuste 

das diárias em 26,3%. Mesmo com o agravamento da crise financeira no Estado e enquanto o 

Governo anuncia corte de gastos, os Deputados Gaúchos aumentaram as próprias diárias, sendo 

que para deslocamentos dentro do Rio Grande do Sul, o reajuste foi de 26,3%. Nesse sentido a 

diária passou de R$ 466,10 para R$ 588,89 e para viagens nacionais o valor passa de R$ 589,48 

para R$ 744,77. Na prática, porém, nenhum Deputado recebe apenas uma diária, pois o sistema da 

Assembleia só permite aos parlamentares dois tipos de prestação de contas: de viagem sem 

pernoite (quando é paga meia diária, de R$ 294,45) ou com pernoite (uma diária e meia). Sendo 

assim, sempre que um Deputado viajar e passar a noite fora de casa, receberá R$ 884,22. A 

Assembleia diz que o reajuste ocorreu devido ao aumento do subsídio dos parlamentares, que foi 

aprovado no final do ano passado e entrou em vigor no início do ano. Como as diárias representam 

uma fração do salário, o aumento teria sido automático. Diante do exposto o Legislativo 

Taquarense entende que usaram como justificativa algo totalmente absurdo, uma vez que diárias 

são decisões administrativas. Portanto, se a diária é atrelada a um dia de salário, seria só mudar a 

Portaria para que a mesma correspondesse a 80% de um dia de salário, possibilitando manter o 

valor que estava. MOÇÃO DE APELO Nº 020/2015 VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH (PTB) e VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS), com 

apoio dos demais Vereadores desta Casa Legislativa, apresentam Moção de Apelo a ser 

encaminhada ao Governador do Estado do RGS, Senhor José Ivo Sartori e ao Comando da Brigada 

Militar do Estado do RGS, para que seja mantida a vaga de MAJOR junto ao Comando do 32º 

Batalhão da Brigada Militar de Taquara/RS. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos 
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votos de consideração e respeito. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício 

A1/2015-Gabin/Presidência/FNDE/Ministério da Educação, em resposta ao Requerimento nº 

029/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 085/2015. Ofício nº 

07/2015, da CORSAN de Taquara, em resposta ao Requerimento nº 055/2015, do Vereador 

Adalberto Lemos, contido no Ofício D.L. nº 165/2015. Ofício nº 177/2015/CER-RO/GG/RS, 

Gabinete do Governador, em atenção a Moção de Apelo nº 007/2015, do Vereador Eduardo 

Kohlrausch, contida no Ofício D.L. nº 112/2015. Ofício nº 180/2015/CER-RO/GG/RS, Gabinete 

do Governador, em atenção ao Requerimento nº 035/2015, dos Vereadores Eduardo Kohlrausch e 

Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 100/2015. Ofício nº 018/2015/SNGJ Vale dos 

Sinos/RS - Caixa Econômica Federal, em atenção ao Requerimento nº 021/2015, dos Vereadores 

Moisés Rangel e Adalberto Lemos, contido no Ofício D.L. nº 080/2015. Convite da Escola de 

Artes Marciais Coreanas Marin, para o Campeonato Gaúcho de Hapkido/2015, realizado em 

28.03.2015, no Ginásio do Parque do Trabalhador. Cartão personalizado desejando Feliz Páscoa, 

da EMEF Rudi Lindenmeyer. Ofício nº 06/2015 do C.T.G. O Fogão Gaúcho, para solenidade de 

abertura do 1º Rodeio Internacional e 32º Festão Campeiro, a ser realizado na Sede Campestre 

deste C.T.G., no dia 18 de abril do corrente ano, às 19h30min. E-mail do Comitesinos, 

encaminhando a 18ª Edição do Informativo “Nós no VerdeSinos”. Comunicado nº 

CM100632/2015 – Ministério da Educação, informando de acordo com a legislação vigente, a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite por e-mail do IACS, para programação 

alusiva a Semana Santa – Paixão de Cristo. A seguir 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. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam 

presentes no Plenário e toda a comunidade que ouvia pelos meios de comunicação. Convidou os 

ex-alunos do treinador Francisco, voluntário do Projeto Bairro Empresa Melhor - BEM, para 

participarem do Torneio de Integração, que acontecerá no dia 12 de abril. Informou que neste dia 

será vendido um lanche para custear as inscrições nos campeonatos em que os atletas do Projeto 

BEM venham a participar, pois atualmente os recursos não são suficientes, em função das despesas 

com alimentação e uniforme. Comunicou que continuam abertas as inscrições para a oficina de 

capoeira, que ocorre nos  sábados pela manhã, ministrados pelo professor Isaac, com o atendimento 

de mais de 80 crianças. Declarou que os Vereadores sofrem críticas quando fazem projetos de lei 

para indicar pessoas com nomes de logradouros, mas se convenceu do contrário quando constatou 

a emoção de um familiar de um dos indicados. Destacou que isto representa um reconhecimento da 

cidade de Taquara para as pessoas que prestaram um serviço em benefício da comunidade. 

Apresentou um projeto de lei para indicar o Senhor Abílio Eltz para um nome de uma rua de 

Taquara, um profissional que liderou um movimento com os comerciantes, que culminou com a 

criação de uma associação de classe do comércio varejista em Taquara. Esclareceu que a iniciativa 

partiu de seu sobrinho Enio Eltz, mas que atendeu com grande orgulho este pedido, por reconhecer 

o seu merecimento para esta homenagem, como tantos outros cidadãos de Taquara. Agradeceu pelo 

tempo e desejou a todos uma Feliz Páscoa e uma excelente semana. VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, o público que prestigiava a Sessão, os ouvintes da Rádio 

Taquara e dos demais veículos de comunicação. Solicitou ao Executivo, através da Secretaria de 

Meio Ambiente, a retirada dos ciprestes e outras plantas de grande porte, que se encontram junto 

ao canteiro central da Avenida Sebastião Amoretti, pois está dificultando a visão dos motoristas e 
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pedestres, podendo causar um acidente de trânsito. Também pediu a poda de árvores que colocam 

em risco o trânsito na cidade e no interior, podendo cair em caso de ventos fortes. Encaminhou a 

Secretaria de Obras, pedido para o conserto da calçada na Rua Santarém, em frente da residência 

de nº: 78, pois está com a canalização quebrada. Apresentou uma Moção de Repúdio pelo aumento 

abusivo nas diárias dos Deputados Estaduais do Rio Grande do Sul, com um reajuste de 26,3%, 

mesmo com o Estado em crise econômica, parecendo que vivem em outro país. Solicitou uma 

reunião com a Promotora de Justiça Ximena Cardozo Ferreira, para unir forças jurídicas para 

realizar o projeto de desassoreamento do Rio da Ilha, pois é de extrema necessidade para esta 

população em época de chuva. Comunicou que continua buscando informações sobre os recursos 

públicos gastos com este projeto, de forma a zelar pelo dinheiro do contribuinte. Agradeceu pela 

oportunidade e desejou uma boa semana a todos na presença de Deus. VEREADOR VALDECIR 

VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, a todas as pessoas que assistiam a 

Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou os festeiros da Festa da Carpa pelo belíssimo 

almoço e também a Senhora Carmem, pelo meio frango organizado pela Associação dos 

Moradores do Loteamento Eldorado. Constatou que a empresa Oi infelizmente não apresentou 

nenhuma solução concreta para resolver os problemas de telefonia fixa. Relatou que os 

representantes que aqui estiveram desconheciam inclusive a realidade da região, pois possuem 

postes próprios exclusivos com cabos telefônicos e não dependem totalmente dos que estão em 

conjunto com os cabos de energia elétrica da empresa Rio Grande Energia - RGE. Declarou que 

quando estes postes caem, pois a grande maioria é de madeira, não retiram sequer das ruas e 

demoram semanas para realizar o conserto, causando enormes prejuízos, principalmente para os 

comerciantes, que não conseguem vender seus produtos utilizando cartão de débito ou crédito, pois 

precisam da linha telefônica para operar. Concordou com a opinião do Vereador Nelson José 

Martins, que assim como ocorreu com o DAER, a empresa de telefonia Oi veio nesta reunião na 

Câmara de Vereadores para mentir. Convidou os demais Vereadores e a comunidade para 

participar da Sessão Solene, em homenagem aos 25 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

Primitiva, que acontecerá no dia 02 de abril, às 19 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores. 

Comunicou que está à disposição da população para ouvir as suas reivindicações, todas as 

segundas-feiras, no horário da tarde, em seu Gabinete na Câmara de Vereadores. Explicou que não 

fez mais requerimentos, pois eles não estão sendo atendidos pelo Executivo. Citou o conserto de 

um buraco que está abrindo uma cratera há mais de três meses, na Rua Osvaldo Aranha, na subida 

para a Escola CIEP e outro que existe a mais de três anos na Rua da Bica, próximo da Biblioteca 

Comunitária, ambos localizados no Bairro Empresa. Desejou uma Feliz Páscoa a todos e que Deus 

iluminasse o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou os 

colegas Vereadores, as pessoas que estavam presentes na Sessão, a imprensa e os ouvintes da 

Rádio Taquara. Participou do lançamento de mais uma campanha solidária de doação de material 

escolar, realizada no Centro Educacional Índio Brasileiro Cesar e organizada pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Relatou que o Governo também faz esta 

distribuição, mas que não é suficiente para atender todos os estudantes carentes. Parabenizou os 

organizadores e os participantes da 12ª Cavalgada de Amigos do Passo do Cedro, no Distrito de 

Padilha e da 4ª edição do Torneio de Laço, na cancha Estância do Paraíso, na localidade de Padilha 

Velha, ambos com a presença de grande público, no qual também esteve presente. Informou à 

comunidade que a sua indicação para a instalação de uma academia de ginástica na Praça no Bairro 

Cruzeiro do Sul está bastante adiantada e conforme conversa com o Prefeito,  na fase de tomada de 

preço. Acompanhou o trabalho de excelente qualidade no conserto do calçamento na Rua 

Guilherme Lahm, no trecho entre as ruas Ernesto Alves e Federação. Encaminhou no dia 18 de 
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fevereiro uma Moção de Apelo de sua autoria ao Governo Federal, para a aquisição de máquinas 

pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, para os Municípios com mais de 50 mil 

habitantes. Recebeu o protocolo de entrega no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, onde este documento está sendo analisado e que pretende acompanhar este 

pedido. Constatou que o Diretor de Relações Institucionais da empresa Oi Jaime Borin 

infelizmente não deu a resposta que os Vereadores gostariam de ouvir. Citou a negativa para o seu 

pedido de instalação de uma antena de telefonia no interior do Município, uma luta de muitos anos 

que vai ter que esperar, mesmo com a realização de abaixo assinado e audiência pública por parte 

da comunidade. Agradeceu e desejou a todos uma Feliz Páscoa na paz de Deus. VEREADOR 

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

imprensa que estavam presentes na Sessão. Sugeriu à Mesa Diretora que não faça mais reuniões 

em conjunto com as Sessões Ordinárias. Relatou que a empresa Oi apresenta um desrespeito total 

com os consumidores, sendo que é campeão em reclamações nos PROCONs e na cidade de 

Taquara não é diferente. Afirmou que as suas perguntas não foram respondidas e concordou com o 

pronunciamento anterior do Vereador Valdecir Vargas de Almeida que é uma vergonha o que 

acontece com a telefonia. Citou a queda de um poste de madeira que quase matou uma criança 

porque estava podre e que precisou ser consertado pela Prefeitura, pois a empresa não fez nada a 

respeito. Perguntou o que a Prefeitura está esperando para tomar uma providência com relação às 

casas do PAC, no Bairro Empresa, pois constatou pessoalmente que duas casas foram invadidas. 

Solicitou ao assessor jurídico da Câmara de Vereadores que analise os meios legais para o 

cumprimento das convocações dos Secretários Municipais, pois já se passaram os 20 dias úteis 

previstos no Regimento Interno para atender ao pedido desta Casa. Cobrou respeito para com o 

Poder Legislativo, que está fazendo a sua parte devolvendo recursos financeiros para que o 

Município possa arcar com os compromissos que a comunidade precisa. Divulgou que as respostas 

dos pedidos de informação relativas ao calçamento de ruas que fez ao Executivo foram lamentáveis 

e nunca são dadas de acordo com o que é perguntado. Recebeu a pergunta de uma professora 

aprovada no último concurso público para o cargo na educação infantil do Município sobre a 

situação das nomeações, pois estava na 11ª posição da lista de espera. Informou que foi aprovada 

pela Câmara de Vereadores na semana passada uma Lei para a contratação de 65 professores, pois 

não havia na lista de espera, segundo disse um Vereador, que pretende descobrir e divulgar na 

próxima Sessão. Comunicou que para a sua surpresa foram dadas quatro explicações diferentes 

sobre este mesmo assunto, sendo necessário uma explicação lógica para entender e ser repassado 

aos interessados. Agradeceu pela oportunidade. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, explicou ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que na primeira convocação 

existia uma agenda em Porto Alegre, na segunda convocação o Secretário Municipal da Fazenda 

estava à disposição dos auditores do Tribunal de Contas do Estado, que se encontravam na 

Prefeitura e a terceira convocação está marcada e confirmada para o próximo dia 10 de abril e caso 

não compareça serão tomadas as providências cabíveis. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 

OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público, os servidores e os ouvintes. 

Indicou que um dos nossos maiores problemas atualmente é o aumento da energia elétrica, que 

muitas pessoas carentes não vão conseguir pagar. Conclamou aos formadores de opinião, 

principalmente os internautas das redes sociais, que abordem este assunto vergonhoso que atinge 

toda a população. Relacionou todos os impostos que incidem na conta de energia elétrica, como o 

adicional da bandeira vermelha, taxa de iluminação pública, Icms, Pis e Cofins. Citou que os 

aumentos são generalizados, como combustíveis, passagens e transportes. Afirmou que a 

roubalheira é muito grande em função da corrupção. Avaliou que o aumento da energia elétrica é 
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um confisco e um roubo público de forma legalizada. Perguntou por que o Ministério Público, a 

Procuradoria de Justiça, o Judiciário e a imprensa não abordam este assunto. Desejou uma boa 

semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os 

colegas Vereadores, a platéia presente na Sessão e os ouvintes. Perguntou ao representante da 

empresa Oi sobre a melhoria do sinal da telefonia e da internet e nada foi respondido. Analisou 

como uma empresa vai se instalar em Taquara se o princípio da comunicação é a internet.  Ficou 

enojado com este tipo de reunião, pois não deixou qualquer expectativa favorável para o futuro. 

Informou que foi atendido o seu requerimento junto ao DAER, para a roçada do acostamento 

próximo da ponte do Rio dos Sinos, melhorando a segurança do local e inibindo os assaltos, apesar 

de não ser a solução. Encaminhou pedido de manutenção da estrada de Morro Pelado em direção a 

Santa Maria dos Caboclos e segundo informou o Secretário, na próxima segunda-feira será iniciado 

o serviço. Também pediu providências na estrada do Senhor Bertoldo Claudino da Silva, 

perpendicular a estrada da Serra Velha, pois ele precisa seguidamente se deslocar até o hospital e 

os automóveis não conseguem mais chegar na sua residência. Solicitou a desobstrução de um valo 

junto à Escola Zeferino Neves, o conserto nos pranchões do pontilhão de madeira na Rua Loureiro 

da Silva e de um buraco na Rua Venâncio Aires esquina com a Rua Luiz Capovilla. Enalteceu o 

início da manutenção do calçamento no trecho da Rua Guilherme Lahm, no Centro. Ficou 

indignado e com vergonha com a leitura da coluna do jornalista Claudio Humberto, no Jornal NH, 

porque o Brasil está financiando, através de recursos do BNDES, a construção do metrô em 

Caracas, na Venezuela, mas aqui não existe dinheiro para a extensão da linha do Trensurb. Desejou 

um abraço a todos e uma Feliz Páscoa. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou os 

colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e as que acompanhavam pelos meios de 

comunicação. Saudou o Grupo de Cavalgada Passo do Cedro, do Distrito de Padilha, pelo seu 

envolvimento regional, de grande união, parceria, confraternização e de preservação da cultura 

gaúcha, como o tiro de laço. Lamentou a situação descrita pelos representantes da empresa de 

telefonia Oi, principalmente no Distrito de Padilha, sem nenhuma perspectiva de solução e de 

investimentos para a melhoria dos serviços. Pediu encarecidamente ao Secretário Municipal de 

Administração João Luiz Ferreira, para que agilize junto à Administração Municipal, o trabalho 

das roçadas, pois estão muito atrasados, representando um risco de acidente para os motoristas que 

trafegam por estas estradas. Desejou uma Feliz Páscoa e que este momento fosse de reflexão a 

todos os cristãos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os 

colegas Vereadores, os meios de comunicação e o público que estava presente na Sessão, 

especialmente a sua família. Constatou nas manifestação pelos meios de comunicação, 

principalmente no Facebook, colocações inteligentes, mas também assuntos que deveriam ser 

considerados crime, apesar do direito constitucional de opinião, que faz parte da democracia. 

Analisou com tristeza que algumas pessoas somente criticam a Administração Municipal, não 

apontam soluções e não criam nada. Opinou que são pessoas que não amam Taquara e não 

respeitam os taquarenses, que com certeza gostariam de estar fazendo parte da Administração e por 

despeito agem desta forma vergonhosa. Afirmou que não vai responder aos críticos e cair no 

ridículo de se rebaixar a este tipo de discussão em que é questionado sobre o que o Prefeito fez por 

Taquara ou o seu trabalho como Vereador, pois os seus atos do dia a dia provam aquilo que faz. 

Avaliou que somente não vê quem não quer as tantas coisas que foram construídas nestes dois anos 

e três meses de Governo e que outras tantas faltam e não serão construídas, não pelo fato do 

Prefeito não querer, mas porque realmente é feito o máximo possível, pois os recursos do 

Município são escassos e disto todos tem consciência.  Parabenizou o Vereador Adalberto dos 

Santos Lemos pelo seu pronunciamento anterior na Tribuna, que apesar de adversário político, foi 
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respeitoso na sua crítica e assumiu quando o problema foi de responsabilidade do Governo 

anterior. Congratulou o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, pois a área de saúde nunca esteve tão bem 

como está atualmente e a Secretaria de Obras está começando a caminhar, com a aquisição de 

maquinário proveniente de recursos da Câmara de Vereadores. Divulgou que a melhoria da 

situação machuca os incrédulos, porque não está ocorrendo de acordo com o que os críticos 

gostariam, do quanto pior, melhor e que o atual Governo vai terminar com muito brilho e com 

respeito com a sociedade taquarense. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade presente na Sessão, 

em especial, a família do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira. Identificou a presença no 

Plenário dos administradores dos grupos no Facebook Armando, do Fala Galera e Maurício, do 

Fala Taquara, que contam com mais de 35 mil seguidores na internet. Encaminhou um pedido para 

que a Administração envie cópia do contrato de aluguel do prédio da antiga Agência dos Correios, 

defronte a Casa Vidal, pois tem informação de que a Prefeitura estaria pagando o seu aluguel 

enquanto ele está sendo reformado. Protestou pela falta de manutenção da estrada de Açoita 

Cavalo, pois outras estradas da região estão sendo consertadas, inclusive pela segunda vez. Achou 

que o Executivo está lhe fazendo uma perseguição política, pois é morador desta localidade e um 

Vereador de oposição, que pretende continuar assim, pois se elegeu desta forma. Afirmou aos 

moradores que lhe cobram pelo conserto desta estrada, que tem feito o seu trabalho como 

Vereador, que é o de indicar, cobrar e fiscalizar, mas não tem o poder de mandar fazer, que é 

atribuição da Prefeitura. Foi concedido um aparte ao Vereador Guido Mario Prass Filho, que 

informou que esteve no local há alguns meses atrás e os moradores relataram as dificuldades. 

Conversou com o Secretário para irem pessoalmente verificar a situação, mas que isto ainda não 

ocorreu e que pretende fazer um novo convite e cobrar por providências. O Vereador Moisés 

Cândido Rangel retomou o uso da palavra, agradeceu pelo apoio e pediu o auxílio dos demais 

Vereadores que fazem parte da base do Governo, pois não sabia mais o que fazer. Comunicou que 

a partir de agora pretende cobrar a manutenção da estrada de Açoita Cavalo em todos os seus 

pronunciamentos na Tribuna da Câmara de Vereadores, até que seja realizado o seu conserto. 

Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas 

Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Informou que não fez perguntas ao representante da 

empresa Oi porque era perda de tempo, pois já estiveram nesta Casa para mentir e de mentira e 

promessas toda a população está cheia. Achou que vai ter uma decepção com o seu Governador do 

Estado, que já está aplicando em cima das pessoas, assim como já teve uma decepção há dois anos. 

Relatou que no prédio do Sindicato dos Municipários, a taxa de iluminação pública ficou em torno 

de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos), enquanto no apartamento no andar superior 

deste mesmo prédio, a conta de energia elétrica foi inferior a esta taxa, ficando em 

aproximadamente R$ 17,00 (dezessete reais). Citou o caso de uma moradora do interior, na 

localidade da Cachoeira, que não possui o desconto da eletrificação rural, em que a sua conta de 

energia elétrica passou de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) para aproximadamente R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais). Apontou que agora descobriram um caso de corrupção maior do que o Petrolão na 

Receita Federal. Indicou que querem que a população pague esta conta, mas ninguém perguntou se 

ela concordava com esta cobrança causada por esta tropa de ladrões. Questionou o aumento da taxa 

de protocolo da Prefeitura, que passou de R$ 5,00 (cinco reais) para R$ 8,00 (oito reais), um 

reajuste de 60%. Afirmou que o povo não tem mais o que fazer para conseguir pagar estes 

aumentos, inclusive nos impostos, bem acima do índice de inflação. Encaminhou um pedido verbal 

para o Executivo enviar a documentação relativa ao convênio com o Banco Badesul, aprovado por 

unanimidade pelos Vereadores, para financiar a pavimentação de ruas, para que possa analisar se é 
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vantajoso fazer novos empréstimos para outros investimentos em obras públicas ou a aquisição de 

maquinário. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os colegas Vereadores, 

a imprensa, a comunidade que acompanhava no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara e da 

internet. Apresentou um requerimento para que a Prefeitura faça os devidos consertos na 

manutenção da Rua Sete de Setembro. Parabenizou os organizadores do 2º Baile de Casais da 

Comunidade Católica São João Batista, do Distrito de Entrepelado, no qual esteve presente, 

juntamente com outros Vereadores. Participou em Porto Alegre do encontro que teve a presença do 

Vice-Presidente da República Michel Temer, onde foi apresentado o pedido de todos os 

Vereadores, com relação ao conserto da ponte sobre o Rio dos Sinos na ERS 020 e a indicação para 

que o Exército Brasileiro construa uma ponte auxiliar, para permitir o trânsito nos dois sentidos da 

via. Comunicou que no dia 1º de abril acontecerá na Câmara de Vereadores, uma reunião com os 

representantes da empresa Rio Grande Energia - RGE, a exemplo da que ocorreu hoje com a 

empresa de telefonia Oi, para discutir os problemas e as soluções na prestação destes serviços 

públicos. Registrou que no último dia 24 de março, antes de qualquer manifestação nos meios de 

comunicação, nas redes sociais e da comunidade, assinou um requerimento pedindo a instalação de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, com relação a Operação Conexion, que o 

Ministério Público investiga sobre as irregularidades nos processos licitatórios do recolhimento do 

lixo e na empresa encarregada da construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Informou 

que precisa da assinatura de cinco Vereadores para instaurar esta CPI e posteriormente ser votado 

pela Casa se existe ou não alguma irregularidade. Afirmou que nós confiamos que não existe 

irregularidade, mas se existir, certamente é preciso averiguar os documentos, fazer diligências e 

ações, para que possamos dar transparência e clareza para a nossa comunidade. Agradeceu a 

assinatura do Vereador Moisés Cândido Rangel para a instalação desta CPI e se colocou à 

disposição dos demais colegas para que possamos atingir o número mínimo exigido por Lei para 

instaurar esta CPI. Recebeu um abaixo assinado de cidadãos que se encontravam presentes no 

Plenário, para que seja instalada esta CPI pelos motivos aqui relatados. Destacou que não tem 

dificuldade alguma porque não está acusando ou inocentando ninguém, que faz parte do seu 

trabalho fiscalizar e a comunidade precisa de uma explicação, pois existem dúvidas nestes fatos 

que o Ministério Público poderá apurar e os Vereadores auxiliar. Divulgou que no dia 07 de 

novembro de 2014, foi publicado matéria nos jornais, sobre o desassoreamento das ilhas do Rio 

Paranhana por parte das Prefeituras de Taquara e Parobé, que iniciaria em janeiro deste ano. 

Identificou que até o momento estes trabalhos não iniciaram e se colocou a disposição da 

Administração, caso não tenham pessoas capacitadas, para auxiliar nas devidas liberações junto a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM. Agradeceu a atenção e desejou uma boa 

semana a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente na Sessão. Cobrou na 

semana passada o funcionamento das máquinas de estacionamento da zona azul e constatou que 

elas ainda não foram consertadas. Comunicou que caso não seja tomada nenhuma providência até a 

próxima semana, pretende encaminhar este assunto ao Ministério Público Estadual. Presenciou o 

problema dos carros forte relatado pela Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, que 

trancam o trânsito como se fossem os donos da cidade. Analisou que é preciso regulamentar este 

tipo de transporte. Foi concedido um aparte para o Vereador Adalberto Carlos Soares, que 

contribuiu com a informação de que na cidade de São Francisco de Paula existe uma Lei 

regulamentando o horário de circulação dos carros forte. Também foi concedido um aparte para o 

Vereador Telmo Vieira, que achava que já existia uma Lei Municipal disciplinando o transporte 

de valores, o que posteriormente foi negado. O Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos 
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Santos retomou o uso da palavra e disse que a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores tem 

se reunido seguidamente com a direção do Hospital Bom Jesus e com o Diretor da Secretaria 

Municipal de Saúde, em busca de melhorias nesta área. Divulgou que foi apurado que a dívida do 

Governo do Estado com o hospital alcança aproximadamente o montante de R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais), sendo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com a UTI e R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) com relação aos repasses, representando muito 

dinheiro para o hospital conseguir segurar. Declarou que a Comissão de Saúde pediu ao Vereador 

Régis Bento de Souza agendar uma reunião com o Secretário Estadual de Saúde, para conversar 

sobre a possibilidade de pagar estes recursos e amenizar a situação do hospital. Relatou que o 

hospital está elaborando um orçamento para uma obra de melhoria no seu atendimento, que será 

repassado a Câmara de Vereadores, para que em conjunto se possa buscar uma solução para este 

problema. Informou que no dia 04 de abril o seu Gabinete Móvel estará no Loteamento Olaria, no 

Bairro Empresa, para ouvir as reivindicações da comunidade e posteriormente encaminhar ao 

Executivo Municipal. Salientou que a Comissão de Saúde também é composta pelo Vereadores 

Telmo Vieira e Adalberto dos Santos Lemos, que tem se reunido periodicamente na busca de 

soluções para a melhoria da saúde. Agradeceu a todos e pediu que Deus nos conduzisse ao futuro 

com respeito e dignidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou 

os colegas Vereadores e a comunidade que acompanhava a Sessão. Registrou um acidente que 

aconteceu na madrugada do dia 16 de março, no Bairro Santa Rosa, em que um motorista 

embriagado atropelou e prensou uma carroça, com o seu condutor e o animal. Recebeu um pedido 

de ajuda, tanto para o carroceiro, quanto para o cavalo, que veio ao encontro de um projeto 

sugestão que estava trabalhando, denominado de "Bom Carroceiro". Descreveu os objetivos do seu 

projeto para os Vereadores, como buscar políticas públicas para os carroceiros, regular as suas 

atividades e atuar como um órgão fiscalizador, tanto no tratamento dispensado aos animais quanto 

da proibição do trabalho infantil. Analisou que precisamos mudar esta realidade, pois tratar bem os 

carroceiros é fundamental para que os mesmos tratem bem os seus cavalos e se comportem e 

trabalhem também dentro da lei e da responsabilidade. Entendeu que não podemos fechar os olhos 

para este problema, mas sim enfrentá-los com práticas efetivas. Afirmou que realiza um trabalho 

voluntário na proteção dos animais e se preocupa muito com a situação dos cavalos em nossa 

cidade, pois envolvem o trabalho braçal e infantil e a segurança no trânsito. Sugeriu ao Executivo 

que implante em nosso Município o seu projeto sugestão “Bom Carroceiro”, para que também a 

Lei Municipal nº: 3.538 de 2005, que institui o registro e o licenciamento de veículos de tração 

animal, inclusive com a fiscalização de trânsito correspondente, também possa ser efetivado. Pediu 

às pessoas que nesta Páscoa se lembrem do seu significado, independente da crença de cada um, 

com a mensagem de Jesus de amar o próximo como a si mesmo, seja no reino mineral, vegetal ou 

animal. Desejou uma Feliz Páscoa para todos e uma semana abençoada e iluminada. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas Vereadores, os funcionários 

públicos, os presentes na Sessão, em especial o Secretário Municipal de Administração João Luiz 

Ferreira e a família do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira e os ouvintes da Rádio Taquara e 

da internet. Participou na semana passada da instalação do Parlamento Metropolitano, que ocorreu 

na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com a participação de 33 Municípios, onde foi 

escolhido como um dos seis Vice-Presidentes para representar a nossa região nesta nova entidade. 

Comunicou que foi devolvida ao Executivo Municipal uma parte da parcela do duodécimo da 

Câmara de Vereadores, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da economia 

dos 15 Vereadores, que sugeriram ao Prefeito aplicar em obras de calçamento. Convidou a 

população a participar da 31ª Expocampo, que acontecerá de 9 a 12 de abril, no Parque de 
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Exposições Anibaldo Renck, na sede campestre do CTG “O Fogão Gaúcho” e assistir ao show 

gospel gratuito da cantora Fernanda Lara, que acontecerá na quinta-feira, às 20 horas. Recomendou 

a apresentação da Paixão de Cristo, que ocorrerá no dia 1º de abril, às 20 horas, no Instituto 

Adventista Cruzeiro do Sul – IACS, com a participação do Coral Jovem da escola. Lamentou que a 

Páscoa estivesse se transformando em uma data comercial, assim como o Natal e por isto a 

importância de participar deste evento, para manter vivo este espírito dentro dos nossos corações. 

Parabenizou a atitude do Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, do PMDB, que 

afirmou que não dá importância para os protestos, pois tem as suas próprias convicções e assim 

como ele, também tem as suas, trabalhando para representar toda a comunidade. Informou que 

conheceu no último ano diversos políticos importantes, como o ex-Governador do Rio Grande do 

Sul Tarso Genro, o atual José Ivo Sartori e Ministros de Estado, mas que isto não mudou nada em 

sua vida, pois a vida muda quando se conhece Jesus Cristo, se entrega a Ele e se é temente a Deus. 

Afirmou que não é exemplo para ninguém, pois também tem defeitos, mas não é mais a mesma 

pessoa que era e trabalha para que amanhã não seja a pessoa que é hoje. Desejou uma Feliz Páscoa 

a todos na presença da paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente 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 N° 009/2015 (Executivo Nº 008) Altera a Lei Municipal nº 5.569/2014, que autoriza o 

Poder Executivo a doar terreno do Município para a Empresa DARBAX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA – ME, e dá outras providências. Foi encaminhado pelo Executivo Municipal, 

Ofício nº 119, de 13 de março de 2015, (dado publicidade em Sessão Ordinária de 17.03.2015), 

pedindo de retificação ao Projeto, com 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 (quinhentos 

mil reais) por ano, e não como constou na mencionada Lei, citando o faturamento “mensal”. A 

Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação e Comissão de Orçamento, 

Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original. Na 

Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Roberto Timóteo dos Santos também apresentou 

Parecer favorável ao Projeto, acompanhado de voto favorável da Vereadora Sirlei Silveira e voto 

contrário do Vereador Adalberto Lemos. Posto o Projeto em discussão manifestaram-se os 

Vereadores: Adalberto Lemos, Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, Guido 

Mario, Nelson Martins, Régis de Souza e Luiz Carlos Balbino. Posto em votação o Projeto foi 

APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Adalberto 

Lemos. PROJETO DE LEI N° 015/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR RÉGIS BENTO 

DE SOUZA: Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa “Adote um ponto de ônibus”. A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto em questão. Foi apresentada 

na reunião da Comissão, Emenda Aditiva ao PL de autoria do Vereador Adalberto Lemos, que 

posta em votação do Plenário à mesma foi aprovada por unanimidade. Após o Projeto 

acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO 

DE LEI Nº 041/2015 DE AUTORIA DA VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA: Denomina de ABÍLIO ELTZ uma Rua do 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. Manifestou-se sobre a matéria a Vereadora 

Sirlei Silveira. PROJETO DE LEI N° 042/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 
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ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: /Dispõe sobre a obrigatoriedade da menção do valor 

total do curso da comunicação oficial do Município de Taquara e dá outras providências. A 

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

o Projeto em discussão manifestaram-se os Vereadores: Luiz Carlos Balbino, Sirlei Silveira, Guido 

Mario, Telmo Vieira, Adalberto Soares, Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer, Arleu Machado e 

Nelson Martins. Posto em votação o Projeto foi REJEITADO com 08 (oito) votos contrários dos 

Vereadores: Adalberto Soares, Arleu Machado, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Roberto 

Timóteo, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira e Telmo Vieira. E, 06 (seis) votos favoráveis dos 

Vereadores: Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Nelson Martins, Régis de Souza e 

Valdecir de Almeida. Diante da rejeição – Arquive-se o Projeto. PROJETO DE LEI Nº 043/2015, 

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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na 

sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria 

os Vereadores Guido Mario, Nelson Martins, Luiz Carlos Balbino e Adalberto Soares. A seguir o 

Presidente colocou em deliberação do Plenário as seguintes Moções: Moção de Apelo Nº 

016/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, que trata da instalação de 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 em nossa cidade. Moção de Apelo Nº 017/2015, de autoria do 

Vereador Eduardo Kohlrausch, que trata de instalações de lombadas eletrônicas e passarelas nas 

ERS 115 e 239, rodovias que cortam nosso Município. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 

Parecer favorável as referidas Moções de Apelo e as mesmas foram APROVADAS por 

unanimidade. Após o Presidente informou que as Moções Nº 018, 019 e 020/2015, 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 157/2015 a 170/2015. Requerimentos: Nº 062/2015 a 067/2015. Requerimentos de Pedidos 

de Informações: Nº 017/2015 a 021/2015. Ata: Nº 4.051, da Sessão Ordinária do dia 24 de março 

de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo 

Municipal realize uma vistoria no Bairro Olaria, Rua 4, pois identificamos o início de uma obra de 

moradia que certamente trará problemas numa futura construção do Dique. Caso isto esteja 

ocorrendo entendemos a necessidade imediata de embargo desta obra. 2º - VEREADOR ARLEU 

MACHADO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor João Moacir Eltz 

que veio a falecer no dia 27/03, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras 

nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na 

família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor 

guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. 3º - VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador se houve 

uma redução na remessa de medicamentos pelo Estado ao Município, pois sabemos que o Governo 

Federal repassou vários remédios que são entregues nas farmácias populares. O pedido se justifica 

para sabermos o quanto essas farmácias estão entregando de medicamentos à população 

taquarense. 4º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal encaminhe a esta 

Casa cópia do convênio e/ou contrato firmado entre o Município e o BADESUL, para realização 

de pavimentação asfáltica em ruas de nossa cidade. O pedido se justifica para acompanhar o 

processo passo a passo. 5º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo 
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Municipal providencie melhorias no calçamento e canalização da Rua Guilherme Lahn, no trecho 

compreendido da Avenida Sebastião Amoretti sentido Travessa Santa Rosa. O pedido se justifica 

tendo em vista que já estão executando o conserto desta rua, sendo necessário que faça o serviço na 

sua totalidade. 6º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita que a Secretaria da Saúde 

providencie atenção especial com relação aos idosos que procuram medicamentos controlados e 

não estão tendo objetivos. Também que verifique a forma como vem sendo realizada a recepção e 

encaminhamento das demandas dos moradores e usuários do Posto de Saúde do Bairro Santa 

Maria. 7º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita que a Secretaria de Educação informe qual 

fase se encontra a execução da quadra esportiva na Escola Alípio Sperb, no Bairro Santa Maria, a 

qual foi anunciada no último ano de 2014. 8º - VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita 

que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente requeira a empresa RGE que 

refaça a calçada da Rua Guilherme Lahn, esquina com a Rua 17 de Junho, número 2625, Bairro 

Centro. Esta calçada foi quebrada quando o poste foi trocado e não refizeram o calçamento, 

deixando um amontoado de terra dificultando a passagem dos pedestres. 9º - VEREADORA 

SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria competente 

realize com urgência o conserto da boca de lobo situada na esquina da Rua Guilherme Lahn com a 

Rua General Frota, em frente a uma farmácia. Esta boca de lobo está sem proteção, quebrada, com 

ferros aparentes, representando um sério perigo de acidentes aqueles que por ali circulam. 10º - 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o setor competente do DAER realize poda de árvores 

situadas às margens da ERS 020, trecho compreendido em direção às localidades de Fazenda 

Fialho e Santa Cruz, pois existem árvores muito grandes e antigas e perante chuvas e ventos estão a 

ponto de cair em cima de veículos a qualquer momento. 11º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que 

o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento 

na estrada do Bairro Santa Maria, antigo acesso a Igrejinha, pois as últimas chuvas causou muito 

estrago naquele local. Havendo matéria a ser votada com urgência o Presidente colocou em 

deliberação do Plenário, se concordam em votar os Projetos Nº 47/2015 (Executivo nº 31), de 

alteração no Convênio com o Instituto Criar Vitória e Nº 48/2015 (Executivo nº 32) de destinação 

de valores para a EXPOCAMPO, ainda nesta noite, ou em outro dia, dado ao fato que os Projetos 

já foram analisados pelas Comissões, as quais apresentaram seus Pareceres. Com a concordância 

por unânime do Plenário o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária Convocando os 

senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para logo após, para 

discussão e votação dos Projetos supracitados. Nada mais havendo a tratar, às 22h10min o 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 

Convocando a próxima para o dia 07 de abril 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, 31 de março de 

2015.........................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


