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ATA Nº 4.040 

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 1ª 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 
primeira Sessão Ordinária do ano de 2015, convocada por esta Presidência para o dia de 
hoje, de acordo com o § 2º do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. A Diretora desejou boas 
vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa, ao público presente e 
após comunicou que no decorrer desta Sessão será feita a escolha dos Líderes de Bancada, 
Líder de Governo e a formação das Comissões Permanentes, onde os Líderes de Bancada irão 
indicar um Vereador para fazer parte das mesmas. Também no final da Ordem do Dia, serão 
votadas as Atas referentes às Sessões ocorridas no final do exercício de 2014 e janeiro de 
2015. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas 
as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para realizarem em conjunto a 
Oração do Pai Nosso e após solicitou a leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até 
o presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis. DECRETO Nº 590, de 23 
de dezembro de 2014: Tito Lívio Jaeger Filho, Prefeito Municipal de Taquara, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, Exonera, a partir de 31 de dezembro de 
2014, o Servidor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, do cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Social e Habitação, CC-14. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 
652/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.619 a 5.623, sancionadas em 16 de dezembro de 
2014. OFÍCIO Nº 653/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.624 a 5.628, sancionadas em 18 
de dezembro de 2014. Nº 656/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.630 a 5.633, 
sancionadas em 19 de dezembro de 2014. OFÍCIO Nº 022/2015, encaminha Leis Municipais 
nº 5.634 a 5.637, sancionadas em 23 de janeiro de 2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001, de 02 de fevereiro de 2015, de autoria da MESA DIRETORA 
- Altera a redação do Artigo 78, inciso I, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS e o Artigo 2º da Resolução Nº 04, de 06 de maio de 2013. PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 002, de 02 de fevereiro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA - Altera a 
redação do Artigo 50 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001, de 02 de fevereiro de 2015, de autoria da 
MESA DIRETORA - Fixa o horário de trabalho para os Servidores do Poder Legislativo na 
Câmara de Vereadores de Taquara/RS, a partir do dia 1º de março de 2015. PROJETO DE 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2015 de autoria da MESA DIRETORA - Reconhece o 
PONTO FACULTATIVO, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2015, e na manhã do dia 18 de 
fevereiro de 2015, face ao período de Carnaval, conforme Lei Municipal Nº 3.528, de 21 de 
dezembro de 2005 e transfere o horário de funcionamento da Câmara de Vereadores de 
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Taquara/RS, do turno único da quarta feira de cinzas, previsto na Lei Municipal Nº 5591, de 
22 de outubro de 2014, da parte da manhã para tarde. PROJETO DE LEI Nº 005, de 02 de 
fevereiro de 2015 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - Dispõe sobre a instalação de 
hidrantes urbanos na rede pública de distribuição de água, dos Loteamentos e condomínios 
do Município de Taquara/RS. INDICAÇÕES: Nº 001/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
providencie com urgência o conserto de calçamento nas ruas do Loteamento dos Coqueiros. 
Nº 002/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Trânsito proceda com urgência à colocação de “placas”, 
indicando o uso exclusivo de vans de transporte escolar, em frente a todas as Escolas 
municipais e estaduais, para que se organize melhor o trânsito nos horários de entrada e 
saída dos alunos. Nº 003/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através do Departamento de Esportes proceda com urgência à inscrição 
dos atletas taquarense no  Programa Federal Bolsa Atleta, junto ao Ministério do Esporte. O 
Bolsa Atleta é um programa do Governo Federal, gerido pelo Ministério do Esporte, que visa 
garantir a manutenção pessoal aos atletas de alto rendimento, com isso, busca-se dar as 
condições necessárias para que se dediquem ao treinamento esportivo e possam participar 
de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras. O valor do benefício 
mensal varia de R$ 370,00 (trezentos e setenta), para atletas estudantes, a R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), para esportistas olímpicos e paraolímpicos. Nº 004/2015 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria da Saúde proceda com urgência no convênio com o  Plano Brasil Sem Miséria, do 
Ministério da Saúde. A implementação deste Programa tem o objetivo de universalizar o 
acesso à saúde bucal, com o avanço na melhoria da organização do sistema de saúde como 
um todo. A ação propõe garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
bucal dos brasileiros, entendendo que é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida 
da população. Nº 005/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através das Secretarias competentes proceda  no conserto de lâmpada 
na Rua Moinho de Ventos, próximo ao nº 158 e no recolhimento de entulhos nesta mesma 
Rua, próximo ao nº 234 no Bairro Petrópolis. Nº 006/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras providencie um trabalho 
de limpeza e recolhimento dos detritos da mesma em todas as ruas do Bairro Santa 
Teresinha, pois as mesmas encontram-se tomadas pelo mato nos cordões que também 
invadem o calçamento. Sugiro que esta melhoria possa ser efetivada pelo grupo de pessoas 
do Programa Criar Vitória, os quais vêm realizando um excelente serviço na área central de 
nossa cidade. Nº 007/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras viabilize com urgência o serviço de patrolamento e 
ensaibramento das estradas de Rio da Ilha, Tucanos e Alto Tucanos, pois as mesmas 
encontram-se intrafegáveis. Nº 008/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através desta Indicação 
sugiro ao Executivo Municipal para que juntamente com a Secretaria de Obras retome junto 
às localidades do Interior o trabalho de “mutirão”, para a efetivação de melhorias nas 
estradas, tendo em vista que sabemos da dificuldade de realização destes serviços devido à 
falta de maquinários. Agradecemos a compreensão e contamos com este atendimento. Nº 
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009/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Requer ao Executivo Municipal que estude a 
possibilidade de implantar no Município de Taquara/RS, a Guarda Municipal, de acordo com 
a Lei Nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, que Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 
Municipais. A cidade de Taquara segundo o senso de 2010 possuía 54.643 habitantes. Hoje a 
estimativa é de 57.072 habitantes, segundo publicação do Diário Oficial da União de 2014. 
Diante desta onda de assaltos e assassinatos que assola o nosso Município, faz-se necessário 
a implantação destes guardas, para auxiliar na segurança e sossego dos munícipes que se 
encontram inseguros. Segue em anexo a Lei citada. Nº 010/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria responsável providencie com 
urgência a retirada de entulhos da Rua Júlio Leitensdorf, esquina com a Rua Mundo Novo, no 
Bairro Mundo Novo, pois os mesmos estão causando risco de acidente, uma vez que os 
veículos precisam circular na contra mão para desviar desses detritos. Nº 011/2015 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria responsável estude a viabilidade de asfaltar a rua em frente ao Hospital Bom Jesus. 
Tal pedido se faz necessário pelo grande fluxo de veículos daquele local. Nº 012/2015 
VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
de Planejamento implante no site da Prefeitura o mapa georreferenciado do município, nos 
moldes da cidade de Gravataí, onde indicam todas as limitações territoriais. Nº 013/2015 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
do setor de iluminação pública proceda com urgência  na substituição de lâmpadas 
queimadas em toda a extensão da Rua Albino Boes, Loteamento dos Coqueiros no Bairro 
Santa Rosa. Nº 014/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no estudo de inversão da 
colocação das luminárias na Avenida Sebastião Amoretti para o sentido da ciclovia. 
Justificativa: As luminárias hoje levam claridade para os automóveis que tem faróis e os 
pedestres ficam obrigados a caminhar no escuro. Tal iniciativa vai dar mais segurança para as 
pessoas que transitam a noite, onde inclusive agora no verão poderão fazer seus exercícios 
de caminhada, ou seja, uma ação simples que dará um bom resultado. Nº 015/2015 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Esportes proceda com urgência na elaboração de um 
Projeto que disponibilize bicicletas para uso de pessoas interessadas em se exercitar em 
alguns pontos de nossa cidade, especialmente no Parque do Trabalhador. Justificativa: A 
bicicleta já foi um dos principais meios de transporte no mundo, mas hoje a história é bem 
diferente. Grande parte das pessoas nunca teve uma bicicleta própria ou deixa a sua cheia de 
teias de aranha na garagem. Seja por preguiça ou falta de tempo, quem não costuma pedalar 
está perdendo inúmeros benefícios, desde definir músculos até melhorar a frequência 
cardíaca. Faz bem à saúde: Segundo o médico do Esporte Ricardo Nahas, andar de bicicleta 
pode ser comparado à caminhada ou até mesmo à corrida. "Em um passeio de cerca de 40 
minutos, três vezes por semana, já é possível dar adeus a diversos problemas decorrentes do 
sedentarismo", aponta. Antes, entretanto, recomenda-se fazer uma avaliação médica para 
determinar a intensidade do exercício, já que cada pessoa apresenta um determinado peso e 
condicionamento físico. "Para os que desejam emagrecer, é necessário associar a atividade a 
uma alimentação equilibrada", afirma. Nº 016/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita 

http://www.minhavida.com.br/temas/bicicleta
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que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o 
patrolamento e ensaibramento das estradas de Olhos D’água e Cachoeira Grande, bem como 
fazer a limpeza nos valos onde as águas desaguam nos bueiros, pois a população não aguenta 
mais pagar estragos em seus veículos, devido a má conservação dessas estradas. Lembrando 
também que daqui a dois meses será colhido o arroz nessa região. Nº 017/2015 VEREADOR 
NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
revise e conserte com urgência buracos e valetas em todas as ruas de Taquara, menos as que 
foram asfaltadas nos últimos tempos, pelo motivo que os motoristas não aguentam mais 
transitar nas centenas de buracos e valetas existentes em nosso Município. Nº 018/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a 
Secretaria de Obras proceda no conserto de um buraco feito pela CORSAN, para colocação de 
água, no início da Rua Guilherme Kassnner, em frente ao nº 1655, no Bairro Cruzeiro do Sul, 
conforme fotos em anexo. Nº 019/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda no conserto de um cano 
de esgoto na Rua Guilherme Kassnner, em frente ao nº 1655, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois 
conforme moradores o esgoto está rompido a mais de mês, conforme fotos em anexo. Nº 
020/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente 
com a Secretaria de Obras providencie o patrolamento na estrada de acesso a localidade de 
Rio da Ilha, na Travessa Santa Catarina, nº 375, pois a mesma está aguardando por este 
pedido a mais de dois anos, conforme fotos em anexo. Nº 021/2015 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda 
no patrolamento, ensaibramento, limpeza e conserto das ruas do Bairro Medianeira e estude 
a possibilidade de colocar uma boca de lobo na Rua Medianeira esquina com a Rua Guaranis, 
pois a cada chuva abre uma valeta na rua, dificultando a passagem de veículos. Nº 022/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade da colocação de duas paradas de ônibus que 
foram retiradas da Rua Montevidéo no Bairro Empresa sem aparente justificativa, pois a 
comunidade aguarda com ansiedade, conforme Indicação de nº 001/2014, em anexo. Nº 
023/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente 
com a Secretaria de Obras proceda no patrolamento, ensaibramento e conserto das ruas do 
Bairro Empresa. Nº 024/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda no conserto de um encanamento 
no início da Rua Brasília, no Bairro Empresa, pois foram feitas duas casas do PAC e o esgoto 
foi ligado de forma errada colocando-o fora da rede geral, causando alagamento e mau 
cheiro, conforme fotos em anexo. Nº 025/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que 
o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria competente providencie a reconstrução 
do abrigo de ônibus da Rua Tristão Monteiro, após a Prefeitura, pois o existente foi 
destruído. Este Vereador foi procurado pela comunidade que se queixa de ter que ficar ao 
relento quando necessitam pegar ônibus no referido local. Nº 026/2015 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria 
competente providencie uma roçada de um terreno de sua propriedade na frente da Escola 
CIEP, no Bairro Empresa, pois o mesmo encontra-se com mato alto oferecendo perigo aos 
moradores, devido ao aparecimento de cobras, aranhas e outros bichos peçonhentos. 
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Justificativa: O referido terreno fica em frente a uma Escola, Igreja e no meio do Bairro, do 
qual os moradores queixam-se de aparecimento de bichos que oferecem risco a saúde. Nº 
027/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras proceda com urgência no recolhimento de entulhos na 
Rua Manoel Bedeco, próximo a esta Casa Legislativa. Nº 028/2015 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 
coloque em funcionamento com urgência o Programa Tapa Buraco, que devem iniciar em 
todas as ruas e calçadas do município. Ciente das dificuldades  e consciente das 
necessidades de nossos munícipes sugiro que crie duas turmas cada uma com um motorista, 
dois operários e dois tratores com carroção. Tivemos este programa funcionando em 2006 
onde se alcançou um resultado muito positivo e com uma turma apenas foi tapado até 500 
buracos por mês. Nº 029/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda com urgência  na substituição 
de lâmpadas queimadas na localidade do Morro da Cruz e patrolamento e ensaibramento. Nº 
030/2015 ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente possa ver a possibilidade de instalação de uma academia de ginástica junto a 
Pracinha do Bairro Cruzeiro do Sul na Rua Ignacinha Thomaz Rauber, tendo em vista que este 
benefício se faz necessário, devido à importância que tem para a saúde dos moradores 
daquele bairro. Nº 031/2015 ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria de Obras providencie o conserto de um buraco na Rua 19 de Março, no Bairro 
Cruzeiro do Sul. Nº 032/2015 ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente prossiga com urgência nas roçadas da estrada da 
Batingueira trecho da estrada geral até a divisa com Três Coroas. Nº 033/2015 ADALBERTO 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
ensaibramento com urgência da entrada de Olhos D’água, após o caldo de cana que está em 
péssimas condições. Nº 034/2015 ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria de Obras viabilize o conserto de dois buracos na Rua Paraná, em frente 
ao nº 691, no Bairro Santa Teresinha. Nº 035/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras estude a possibilidade de 
realizar projeto de calçamento na Rua Arlindo Cândido Rangel, no Bairro Empresa, pois há 
anos a comunidade aguarda por esta melhoria. Nº 036/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria responsável providencie com 
urgência a colocação de uma PLACA que indique “proibido colocar lixo” no trecho da Rua 
Júlio Leitensdorf, esquina com a Rua Mundo Novo, no Bairro Mundo Novo, pois neste local 
há um acúmulo de entulhos dificultando a passagem de todos que por ali transitam. Nº 
037/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria responsável viabilize uma revisão geral da iluminação pública nas localidades de 
Pega Fogo e Morro da Pedra. Nº 038/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no serviço de roçada, 
patrolamento e ensaibramento nas estradas de Pega Fogo. Nº 039/2015 VEREADOR GUIDO 
MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda 
no serviço de roçada, patrolamento e ensaibramento na estrada de Figueirão até a ligação 
com a estrada de Morro Pelado. Nº 040/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito 
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que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no serviço de roçada, 
patrolamento e ensaibramento na estrada de Tucanos. Nº 041/2015 VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras faça roçada na 
estrada de Cruzinha, e, roçadas e ensaibramento nas estradas vicinais da localidade de Morro 
Alto e Ilha Nova. Nº 042/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo 
Municipal, juntamente com  a Secretaria de Obras providencie o conserto de buracos 
localizados na Rua Henrique Bauermann, próximo ao Posto Piazito, pois provavelmente os 
mesmos se formaram em função das chuvas deslocando os paralelepípedos, causando 
transtornos a todos que por ali transitam. Segue fotos em anexo. REQUERIMENTOS: Nº 
001/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito a Mesa Diretora desta Casa Legislativa 
que seja dada continuidade as reuniões que foram realizadas ao longo do ano de 2013 e 
2014, com o “grupo Paranhana”, onde deverão ser convidados a participar a Direção do 
DAER e EGR, para tratar dos seguintes assuntos: Lombadas eletrônicas, passarelas e 
redutores de velocidade nas ERS 020, 115 e 239 que cortam nossa cidade, bem como a Ponte 
sobre o Rio dos Sinos junto a ERS 020. Nº 002/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Através do 
presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares do senhor João do Amaral, que veio a 
falecer no dia 08/01, 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 dê forças 
para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 
na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 
transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 003/2015 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Requer seja agendada para o mês de outubro do corrente ano, Sessão Solene 
de Homenagem aos 40 anos de fundação do Jornal Panorama em conjunto com a passagem 
de aniversário dos 65 anos de existência da Rádio Taquara. Justificativa: Estes meios de 
comunicação, genuinamente Taquarenses, oferecem a nossa comunidade alto grau de 
informação, mantendo a população a par dos acontecimentos diários. Diante desta 
abrangência buscamos contemplar a Rádio e o Jornal com uma homenagem o que contamos 
com o apoio dos colegas Vereadores para aprovação. Nº 004/2015 VEREADORES LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA E TELMO VIEIRA: Solicita a Mesa Diretora que seja criada 
nesta Casa, com urgência, de acordo com os artigos 68 a 71 do Regimento Interno, a 
Comissão Especial Temporária de Segurança Pública, para que a mesma possa trabalhar em 
auxílio dos órgãos de segurança que atuam em nosso município, buscando aumento no 
efetivo e sanando possíveis problemas que possam surgir e que esteja na esfera do Poder 
Legislativo. Solicitamos ainda, que no momento em que a mesma estiver constituída, seja 
feita a eleição do Presidente e do Relator na mesma Sessão de escolha dos membros. Nº 
005/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por 
meio deste solicitar ao setor competente do DAER que providencie com urgência a 
desobstrução dos drenos e limpeza do trecho da ERS 020, junto ao viaduto que antecede a 
Ponte sobre o Rio dos Sinos, sentido Taquara/Porto Alegre, pois a água que fica acumulada 
na rodovia causa perigo iminente de acidente uma vez que os motoristas pode perder o 
controle da direção dos veículos. Seguem fotos em anexo. Sendo o que tínhamos para o 
momento, desde já agradecemos a compreensão. Nº 006/2015 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Por meio deste venho solicitar a CORSAN desta cidade que proceda no conserto de 
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um buraco feito por esta Companhia, para colocação de água, no início da Rua Guilherme 
Kassnner, em frente ao nº 1655, no Bairro Cruzeiro do Sul, conforme fotos em anexo. Sendo 
o que tinha para o momento, agradeço a atenção. Nº 007/2015 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito a Mesa Diretora que agende uma reunião para o dia 23 de 
fevereiro do corrente ano, às 14h nesta Casa convidando o Comandante do Corpo de 
Bombeiros de nossa cidade, o Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade 
Urbana, senhor Paulo Möller e Vereadores interessados, para tratar sobre o andamento 
das futuras instalações de um Quartel de Bombeiros na Rua Tristão Monteiro em Taquara. Nº 
008/2015 VEREADOR LAURI FILLMANN: Através deste encaminho Votos de Congratulações à 
Patronagem do C.T.G. Encosta da Serra de Cruzinha, pela realização da 13ª Edição do Torneio 
de Laço Taça Cidade de Taquara, nos dias 31 a 01 de fevereiro de 2015. Parabenizamos pela 
grandiosidade do Evento, que movimenta todo o segmento regional, e que faz com que a 
cultura gaúcha se fortifique e assim se perpetue. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 001/2015 – 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Vem por meio desta Moção de Apelo 
solicitar ao Excelentíssimo Secretário Estadual de Transportes e Mobilidade do Estado do Rio 
Grande do Sul, mui digno Senhor Pedro Westphalen, que envide esforços junto Presidência 
da República e ao Comando do Exército Brasileiro, para que procedam na construção de uma 
Ponte provisória na ERS 020 em nosso Munícipio de Taquara RS, em virtude de danos 
causados nas pilastras da mesma na última enchente, sendo esta rodovia principal travessia 
de ligação entre Taquara e Cachoeirinha. Tal solicitação se faz necessária, pois sabemos que o 
início das obras de recuperação da referida ponte deverá demorar aproximadamente doze 
meses e a construção da ponte  provisória vai amenizar o transtorno causado pela 
construção. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de consideração. 
MOÇÃO DE APELO Nº 002/2015 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 
Encaminha a presente Moção de Apelo que retrata o mais profundo sentimento de direito a 
vida.  Nesse sentido solicitamos ao Congresso Nacional e Senado Federal que seja repassado 
a todos os Deputados e Senadores  o intuito deste apelo que é pedir a aprovação imediata do 
Projeto de Lei Nº 5722/2013, que estabelece o prazo de 30 dias para que a rede pública de 
saúde realize os exames necessários em caso de paciente com suspeita de câncer. Milhares 
de pessoas perdem a vida por causa do diagnóstico tardio, exames que demoram às vezes 
anos e que acaba com a possibilidade de cura de uma neoplasia, proliferação anormal de um 
tecido; crescimento celular autônomo, não controlado. Exemplos de neoplasia maligna 
Carcinoma de células escamosas – Adenocarcinoma Teratoma maligna - Carcinoma 
broncogênico. Exemplos de neoplasia benigna: Adenoma -Teratoma benigna-Lipoma. 
MOÇÃO DE APELO Nº 003/2015 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 
Encaminha a presente Moção de Apelo em virtude da extinção da Secretaria da Mulher. 
Nesse sentido solicitamos ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, mui 
digno Senhor José Ivo Sartori, a permanência da mesma, pois defendemos sua manutenção 
por considerar a pasta importante para a implantação de Políticas das Mulheres. Salientamos 
que sem  esta Secretaria não haverá orçamento, e como consequência, prejudicará as mais 
diversas políticas das mulheres gaúchas, tornando um retrocesso das conquistas obtidas até 
o presente momento. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de 
considerações. MOÇÃO DE APELO Nº 004/2015 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 
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SANTOS: Encaminha a presente Moção de Apelo ao Executivo Municipal para que proceda 
com o máximo de urgência no estudo de um Projeto Sugestão deste Vereador, (Aluguel 
Zero), em virtude dos recursos escassos em nosso município. Sabendo também da crise que 
se aproxima por diminuição dos repasses federal e estadual, solicito que o município ocupe 
provisoriamente os ginásios de esportes de domínio da Prefeitura, inclusive se for necessário 
solicite o uso dos ginásios de domínio estadual para acomodar todas as 
Secretarias zerando assim os pagamentos de alugueis, que deve ser usado para a construção 
de um (Centro Administrativo). Julgando que se use um terreno de propriedade da prefeitura 
fazendo um cálculo por cima, os alugueis pagarão a construção de um centro administrativo 
em pouco mais de dois anos. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Nota AS/DEGEP nº 
117/2014, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em resposta 
ao Requerimento Nº 342/2014, de autoria do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. 
nº 969/2014. RT da OI nº 381094/2014, em resposta a Moção de Repúdio nº 041/2014, de 
autoria do Vereador Telmo Vieira, contida no Ofício D.L. nº 900/2014. Ofício da Abastecedora 
de Combustíveis Alles Blau, em atenção ao Requerimento Verbal (votos de congratulações), 
aprovado na Sessão Ordinária do dia 15 de dezembro de 2014, de autoria do Vereador 
Nelson Martins, contido no Ofício D.L. nº 1.021/2014. Ofício nº 001/2015, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara/RS, em resposta a Indicação nº 566/2014, de 
autoria do Vereador Adalberto Soares. Ofício INFRA/FEPAM nº 420/2015, em resposta ao 
Requerimento nº 292/2014 de autoria dos Vereadores Guido Mario e Telmo Vieira, contido 
no Ofício D.L. nº 925/2014. Ofício nº 005/2ª SCI/3ºSGCI/2015, da Secretaria de Segurança 
Pública, Brigada Militar de Taquara/RS, informando que na data de 06 de janeiro de 2015 
assumiu o Comando do Corpo de Bombeiros o senhor Deoclides Silva da Rosa. Comunicados 
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
conforme legislação vigente. Depois da leitura da matéria o Presidente deu início na escolha 
dos Líderes de Bancada, para o exercício de 2015, solicitando aos Vereadores da cada 
Bancada que indicassem seus membros encolhidos, de acordo com o artigo 46 e 47 do 
Regimento Interno desta Casa. Nesse sentido após as devidas escolhas ficaram definidos os 
seguintes Vereadores para atuarem como Líderes de Bancada no exercício de 2015: 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT); GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP); MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL (PSC); SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB); TELMO VIEIRA (PTB) E VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA (PROS). Os Vereadores Nelson José Martins e Régis Bento de Souza que 
compõem a Bancada do PMDB nesta Casa, não apresentaram nome para representar a 
liderança de partido. Na sequência também foi escolhido o Líder de Governo e com a 
concordância do Plenário o indicado foi o VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA 
(PTB). A seguir o Presidente deu início à composição das Comissões Permanentes constante 
na Resolução Nº 003/2013 que alterou o artigo 50 do Regimento Interno desta Casa e 
instituiu os artigos 52 –B, 52-C e 52-D. As Comissões Permanentes estão descritas no 
Regimento Interno, Seção I, artigos 50 a 67, onde os Líderes de Bancada indicam os 
representantes dos Partidos para atuarem nestas Comissões, mantendo a proporcionalidade 
dos mesmos. Cada Comissão deverá ser composta por 03 (três) membros. Dessa forma as 
Comissões Permanentes desta Casa que atuarão no exercício de 2015 foram compostas pelos 
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seguintes Vereadores, os quais de antemão também indicaram seus Presidentes, Relatores e 
Vogais: COMISSÃO GERAL DE PARECERES: ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS PDT 
(Presidente); ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS PP (Relator) e SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA PTB (Vogal). COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
FISCALIZAÇÃO: LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA PTB (Presidente); SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER PSDB (Relatora) e ADALBERTO CARLOS SOARES PP (Vogal). COMISSÃO DE SAÚDE 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL: ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS PTB (Presidente); 
TELMO VIEIRA PTB (Relator) e ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS PDT (Vogal). COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO: SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA 
PTB (Presidente); SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER PSDB (Relatora) e ADALBERTO CARLOS 
SOARES PP (Vogal). COMISSÃO DE TERRAS, AGRICULTURA, PATRIMÔNIO E HABITAÇÃO: 
LAURI FILLMANN PDT (Presidente); TELMO VIEIRA PTB (Relator) e GUIDO MARIO PRASS 
FILHO PP (Vogal). Em seguida o Presidente Eduardo Kohlrausch deu início ao Grande 
Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem 
descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e mantendo o rodízio da última 
ordem de chamamento da Sessão Ordinária do dia 15 de dezembro de 2014: PALAVRA EM 
EXPEDIENTE: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou a nova Mesa Diretora da 
Câmara e os colegas Vereadores. Afirmou que os Vereadores terão muito trabalho em 2015 
pelas dificuldades que o país atravessa, principalmente em função do desvio dos recursos 
públicos da Petrobras, a maior empresa do Brasil. Avaliou que esta crise se refletiu também 
no Governo Estadual, com a decretação de uma moratória por seis meses nos pagamentos 
para poder honrar a folha de pagamento do funcionalismo. Opinou que estas dificuldades 
também se abaterão sobre o Município de Taquara. Usou como exemplo a saúde, visto que o 
Estado não está repassando recursos para os hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. 
Citou que quando o atendimento não vem à comunidade, a comunidade vai até os 
Vereadores para buscar uma forma de resolver os seus problemas e ter os seus direitos 
garantidos. Relatou que fez um pedido a Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, 
em outubro de 2014, sobre o projeto de desassoreamento do Rio da Ilha. Recebeu resposta 
deste encaminhamento do processo de nº: 2.449/2005 e nº: 67/2014, em 12 de janeiro de 
2015, informando que foi analisado pela Divisão de Infraestrutura, que enviou ofício 
solicitando complementação da documentação até 17 de novembro de 2014 e como não foi 
enviado, foi indeferido. Lamentou esta decisão da FEPAM. Foi concedido um aparte ao 
Vereador Telmo Vieira que disse que em uma reunião com os Vereadores, o responsável 
pela Empresa Rural Ecosystem se comprometeu em enviar os documentos no mesmo dia. 
Falou que está faltando as pessoas criarem vergonha, terem comprometimento com a 
sociedade e vontade de fazer. O Vereador Guido Mario Prass Filho retomou o uso da palavra 
e informou que existem sérios problemas de patrolamento nas estradas, mas que estão 
trabalhando atualmente na localidade de Três Pinheiros e Maracanã e posteriormente 
estarão na Freguesia do Mundo Novo, no Distrito de Santa Cruz da Concórdia e também no 
Distrito de Fazenda Fialho, onde inúmeras estradas precisam ser refeitas.  Deixou um abraço 
a comunidade presente e que escutava pela rádio Taquara. VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Cumprimentou o Presidente da Câmara e os que acompanhavam a Sessão pela rádio e pela 
internet. Enviou votos de congratulações a patronagem do CTG Encosta da Serra, da 
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localidade de Cruzinha, em especial a família do Senhor João Schmidt, pela 13ª edição do 
torneio Taça Cidade de Taquara, que este ano superou todas as demais edições. Foi 
permitido aos Vereadores Adalberto Carlos Soares e Telmo Vieira se associarem a estes votos 
de congratulações. Participou juntamente com o Vereador Moisés Cândido Rangel, de uma 
confraternização com os moradores da localidade de Batingueira, em que também foram 
discutidos os problemas da região, como a manutenção das estradas, principalmente das 
roçadas e deficiências na iluminação pública. Elogiou a situação da estrada Duque de Caxias. 
Endossou as palavras dos Vereadores Guido Mario Prass Filho e Telmo Vieira sobre o 
desassoreamento do Rio da Ilha, com a realização de inúmeras reuniões, lamentando que o 
problema não fosse causado pela falta de recursos financeiros e sim por entraves 
burocráticos. Desejou a nova Mesa Diretora da Câmara que tenha um ano de bons trabalhos 
para contribuir com o crescimento do Município. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e os meios de comunicação. 
Comentou a proposição do Vereador Telmo Vieira, que solicitou a criação de uma Comissão 
Especial Temporária de Segurança Pública. Identificou que atualmente Taquara possui um 
efetivo aquém do necessário, mas mesmo com um número reduzido de policiais, eles se 
fazem presentes nas ruas, zelando pela segurança do povo taquarense, inclusive na ponte do 
Rio dos Sinos, na ERS 020. Divulgou a lei sancionada pela Presidência da República sobre a 
possibilidade dos municípios criarem uma Guarda Municipal armada. Relatou a visita que fez 
no ano passado na sede da Guarda Municipal de Novo Hamburgo, que trabalha em conjunto 
com a Brigada Militar. Encaminhou este assunto ao Prefeito e agendou uma nova visita a 
Guarda Municipal de Novo Hamburgo para buscar o seu auxílio na criação deste mesmo 
serviço em Taquara para apoiar os órgãos de segurança estadual. Citou que a Guarda 
Municipal tem poder de polícia e não somente de fiscalização e de segurança do patrimônio 
público, realizando um amplo trabalho. Cedeu o restante do seu tempo para o Vereador 
Telmo Vieira. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou o Presidente e desejou uma 
excelente administração a frente do Legislativo Municipal. Também saudou os colegas 
Vereadores, a comunidade presente e que escuta pelos meios de comunicação e a imprensa. 
Compartilhou uma preocupação com relação aos problemas das estradas do interior, que 
classificou como terríveis. Citou as estradas das localidades de Batingueira, Acoita Cavalo e 
do Alto Tucanos, que está desbarrancando na sua lateral, com somente dois metros de 
largura aproximadamente. Informou que segundo os moradores, a Prefeitura somente 
providenciou a colocação de tábuas nas beiradas para sinalizar a estrada. Declarou que no 
primeiro ano do mandato do atual governo a justificativa para não roçar as estradas do 
interior era a falta de maquinário, no segundo ano foi a falta de dinheiro e agora no terceiro 
ano não se vê nem projeto para a sua solução. Foi concedido um aparte para o Vereador 
Adalberto Carlos Soares que disse que está sendo providenciada a compra de uma roçadeira 
e um novo trator. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e disse que 
era uma ótima notícia. Relatou que anda pelo interior onde é cobrado pelos moradores, mas 
que nem ousa mais pedir por providências. Concordou com o Vereador Guido Mario Prass 
Filho sobre a grave situação financeira da União e do Estado e lembrou que o Município é o 
que menos arrecada em impostos e que infelizmente estamos caminhando para dias 
terríveis. Agradeceu a oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas 
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Vereadores, a imprensa e em especial a população que estava acompanhando a primeira 
Sessão de 2015. Fez uma indicação ao Executivo pedindo providências em relação a todas as 
estradas e ruas do Município, pois passou por todas elas e apresentavam buracos, com 
exceção das que foram asfaltadas recentemente. Relatou que muitos dos buracos são 
causados pelas valetas para a instalação de água da CORSAN, mas existe uma taxa para esta 
abertura que deveria pagar por este conserto. Constatou que é de cinco anos o tempo para 
se consertar estes problemas no calçamento, que é de péssima qualidade, pois na primeira 
chuva retira todas as pedras. Explicou que a metade do valor do imposto recolhido sobre os 
automóveis ficam no Município para manter as ruas da cidade e as estradas do interior. 
Entendeu que esta deterioração das vias aconteceu ao longo dos anos e que a Administração 
não pode fazer tudo, mas cada um tem que fazer a sua parte para não acumular. Detalhou 
que nos próximos meses começa a colheita de arroz, com a intensificação do tráfego de 
caminhões na estrada da Cachoeira Grande, mas devido à falta de patrolamento e 
roçamento, é grande o risco de acidentes. Constatou que em função do péssimo estado de 
conservação das estradas, aumentam consideravelmente os custos de manutenção dos 
veículos e em sua opinião a solução está na realização de mutirões de trabalho, pelo menos 
para tapar os buracos. Informou que se a Prefeitura colocar duas cargas de saibro na estrada 
da Cachoeira Grande, os próprios moradores farão o serviço de tampar os buracos, pois o 
prejuízo com a manutenção dos veículos é elevada. Comunicou que não faz mais parte do 
acordo que houve em relação a Mesa da Câmara de Vereadores de Taquara e que o PMDB já 
enviou ofícios aos Presidentes do PP e do PTB sobre este assunto. VEREADOR RÉGIS BENTO 
DE SOUZA: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa, os ouvintes da Rádio Taquara e os 
presentes na Sessão. Desejou que o ano de 2015 seja de felicidade, próspero e de harmonia, 
para que os Vereadores possam desempenhar bem o trabalho de defesa da comunidade. 
Destacou algumas realizações importantes no Município, como as melhorias no Parque do 
Trabalhador, o convênio com a Brigada Militar para o monitoramento das câmeras de 
vigilância, a pavimentação asfáltica das ruas Rockfeller, Treze de Maio e parte das ruas 7 de 
Setembro, Alcenira Nunes, Picada Gravatá e Santa Rosa, em convênio com a METROPLAN. Na 
área da educação, a ampliação de dez salas de aula da educação infantil, que segundo 
informações da imprensa, atenderão mais 800 alunos e a conclusão na metade do ano das 
novas escolas de educação infantil nos bairros Santa Rosa e Mundo Novo, com a abertura de 
mais 350 vagas. Também a aquisição de nove ônibus de transporte escolar. Na área da saúde 
citou o Posto de Saúde Central e a sua farmácia aberta nas 24 horas do dia e a aquisição de 
novos veículos. Relatou os problemas nas paradas de ônibus, na demora da ampliação da 
área azul de estacionamento, na falta de fiscais para aumentar a fiscalização por parte do 
PROCON, os incentivos para o CONSEPRO, a construção do novo prédio do Corpo de 
Bombeiros, o conserto das valetas das ruas, principalmente na rótula da Rua Tristão 
Monteiro. Também o fim do déficit de 975 vagas na educação infantil, a pavimentação, 
roçada e canalização de esgoto nas ruas, principalmente no Bairro Santa Maria, a melhoria na 
iluminação pública, a manutenção das praças atuais e a construção da nova praça no terreno 
da antiga fábrica dos Calçados Beira Rio e a utilização efetiva do ginásio de esportes do Bairro 
Santa Terezinha.  Outro problema a ser solucionado se refere a mudança de padrão do 
funcionário público concursado. Para finalizar, a humanização no atendimento do Hospital 
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Bom Jesus. Desejou um bom ano para todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e os presentes no Plenário. 
Agradeceu a toda a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e os seus 
eleitores que entenderam a sua transferência temporária como Secretário para colaborar 
com a Administração e o Partido Progressista. Avaliou que conseguiu desenvolver um 
trabalho muito interessante como Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, 
colocando a cidade de Taquara como destaque nacional, que é muito importante para todos 
nós. Trabalhou com uma equipe muito dedicada e qualificada e com uma parceria muito 
grande com a empresa de transportes Citral, as Faculdades de Taquara - FACCAT e os demais 
setores da Prefeitura. Informou que deixou funcionando uma Agência de Empregos e 
diversos projetos como a Doação Solidária e o Cantinho da Leitura, que trarão grandes 
retornos para a comunidade. Citou também a aquisição de três novos veículos, 
condicionadores de ar e computadores para a Secretaria. Desejou sucesso ao novo Secretário 
Anildo Ribeiro Araújo. Pediu urgência na Moção de Apelo ao Projeto de Lei nº: 5.722/2013, 
que garante ao paciente com neoplasia maligna um diagnóstico em até 30 dias e que o início 
do tratamento ocorra imediatamente. Relatou que no último dia 31 de janeiro ocorreu o seu 
Gabinete Móvel em frente do Hospital Bom Jesus, para conversar com a comunidade para 
saber das dificuldades enfrentadas e que repassará estes assuntos em uma reunião com a 
Diretora do hospital Maria Celoí Maciel da Costa, para tomar ciência destas reivindicações. 
Avaliou que sabe das dificuldades do hospital, que evoluiu em diversos pontos, mas que 
precisa melhorar na humanização do seu atendimento para a comunidade. Agradeceu a 
todos e desejou que Deus nos conduzisse a um futuro com respeito e dignidade. VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade 
presente no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. Divulgou que apesar do recesso 
legislativo, o trabalho na Câmara, assim como no Executivo, continuou normalmente. 
Destacou que nestes primeiros meses já indicou como será este ano, com o aumento de 
impostos, crise de energia e água e a flexibilização trabalhista. Afirmou que o Brasil vive um 
período de estagnação econômica, com baixo PIP, inflação no teto da meta e juros 
galopantes. Explicou que a natureza está cobrando um alto preço pelo descuido e 
desrespeito a que sempre foi submetida, pelo pior regime de chuvas da história, com 
impacto no preço dos alimentos e da energia, acarretando um sério impacto na vida das 
pessoas. Constatou que a corrupção está estampada em qualquer mídia de comunicação e 
que resta para os políticos que ocupam um cargo público ter a humildade de reconhecer 
todos os erros que se instalaram na forma de governar e administrar o nosso país ao longo 
destes 515 anos, exercendo cargos públicos pensando somente na questão eleitoral e 
movidos por uma eleição. Identificou que a política atual não serve para mais ninguém, com 
o bem estar da população ficando sempre em último plano. Perguntou o que o Município de 
Taquara em seus 128 anos de fundação está colhendo atualmente, pois nos discursos dos 
Vereadores aqui nesta Tribuna apontavam somente as dificuldades e os problemas 
existentes. Analisou que se a forma de governar tivesse sido modificada em função da 
comunidade, talvez o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Taquara não 
estariam nesta situação, pois isto não foi obra do acaso e sim de muita incompetência e 
arrogância para desprezar os avisos de alerta feitos diariamente. Opinou que a internet veio 



                   Ata nº 4.040, de 02 de fevereiro de 2015.                                                                                                               Página 13 de 17 

 

para escancarar estes erros, que não podem mais ser escondidos embaixo do tapete e esta 
conta será paga injustamente como sempre pela população. Avaliou que todo o governante 
deve ter duas características: responsabilidade em gerir o dinheiro que é de todos e coragem 
para enfrentar medidas sérias e competentes os problemas instalados, pois a verdadeira 
política serve ao interesse público e se constitui em um eficiente instrumento de 
transformação da realidade para melhor quando bem realizada. Relatou que foi divulgado 
em reportagem de um jornal os salários dos Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores 
da nossa região e que nas redes sociais já começaram a aparecer críticas sobre o tema. 
Convidou estes críticos a virem até a Câmara de Vereadores para conhecer o trabalho do dia 
a dia dos Vereadores e também verificar as economias que foram feitas com os recursos 
públicos. Finalizou dizendo que os Vereadores estão à disposição da comunidade para 
conversar, participar e contribuir para um Município melhor. Agradeceu a atenção de todos e 
desejou um proveitoso ano de 2015, com muita transparência, honestidade e um trabalho 
sério. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Declinou o uso da palavra. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou o Presidente da Câmara e desejou um trabalho com as 
bênçãos de Deus, também ao Vice-Presidente Beto Timóteo e a todos os colegas Vereadores, 
em especial aos ex-Vereadores Carmem Kirsch e Anildo Ribeiro Araújo, atual Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Social. Também cumprimentou os presentes, os ouvintes da 
Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação. Comprometeu no seu terceiro ano de 
mandato levar todas as demandas do Município ao conhecimento do Executivo e das 
Secretarias responsáveis para sanar os problemas. Declarou que o Município tem problemas 
e que o Prefeito se elegeu sabendo que tem o compromisso de fazer realizações, mas a 
Prefeitura é como a nossa casa, em que não podemos realizar tudo quando não temos 
dinheiro suficiente. Constatou em suas andanças, tanto na cidade como no interior, que a 
população pede por melhorias em estradas, segurança e saúde e que vai continuar por muito 
tempo porque infelizmente não se tem uma vara mágica para resolver todos estes 
problemas. Afirmou que existem pessoas comprometidas em solucionar, se não o todo, pelo 
menos o pouco que é possível com os recursos disponíveis. Citou o aumento da criminalidade 
neste período de férias em função do deslocamento de policiais para o litoral do Estado. 
Pediu a criação na Câmara de Vereadores de uma Comissão Especial Temporária de 
Segurança Pública, para auxiliar os órgãos de segurança do Município na resolução dos 
problemas e no aumento do efetivo de policiais. Alertou que temos que tomar consciência de 
que o Estado nos deixa sem a segurança devida e que precisamos fazer a nossa parte. 
Encaminhou ao Executivo a instalação de placas  indicativas proibindo a colocação de lixo na 
Rua Julio Leitensdorf, esquina com a Rua Mundo Novo, pois inclusive os entulhos já estão 
bloqueando a via pública. Elogiou o trabalho realizado na manutenção da Estrada Duque de 
Caxias, na localidade de Batingueira. Concordou com os Vereadores que criticaram o estado 
das estradas do interior, mas avaliou que alguns Secretários Distritais não possuem 
maquinário para manter estas estradas e sugeriu a criação de mutirões para realizar este 
serviço. Criticou o descaso da empresa Rural Ecosystem, que ficou responsável em 
encaminhar a FEPAM a documentação referente ao projeto de desassoreamento do Rio da 
Ilha. Desejou uma boa semana a todos na presença de Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS 
DE ALMEIDA: Cumprimentou os colegas Vereadores e desejou ao novo Presidente da 
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Câmara, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch e aos demais integrantes da Mesa Diretora, 
que Deus ilumine este ano da sua administração e que possam fazer o melhor para o bem da 
comunidade taquarense. Concordou com a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, pois mesmo 
no período de recesso do Legislativo, os Vereadores continuaram trabalhando. Relatou que 
conversou com o Prefeito e pediu uma atenção especial ao conserto dos buracos no 
calçamento da rua do Posto de Saúde no Bairro Empresa, assim como nas ruas Mundo Novo 
e Germano Paiva que estão intrafegáveis. Classificou como vergonhosa a situação das 
estradas do interior, principalmente na questão das roçadas, como salientou anteriormente o 
Vereador Moisés Cândido Rangel. Criticou um problema de canalização de esgoto próximo a 
Praça da Bica e no calçamento da entrada do Loteamento Jaeger, no Bairro Empresa, sem 
que a Prefeitura tomasse providências. Desejou uma boa semana a todos e que Deus 
iluminasse o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Desejou ao 
Presidente da Câmara e aos demais membros da Mesa Diretora que possam desenvolver 
neste ano um bom trabalho em conjunto, pois no final quem ganha é a nossa população.  
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, a imprensa e os ouvintes dos meios de 
comunicação. Renovou a esperança para um ano melhor e de muitas realizações, como o 
calçamento da Rua Germano Paiva e o término da Rua Santa Rosa, a conclusão das creches 
dos bairros Santa Rosa e Mundo Novo e da Rua Coberta. Avaliou que se o Executivo realizar 
estas obras e mais o asfaltamento de algumas ruas já será um bom ano. Explicou que esteve 
reunido com o Secretário Estadual de Transportes do Rio Grande do Sul e o Presidente do 
DAER, para buscar uma solução para a ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020. Saudou a 
notícia da liberação do tráfego de caminhões até 24 toneladas sobre a ponte, que vai 
amenizar a angústia dos caminhoneiros. Esperou que esta obra fosse concluída pelo novo 
Governo Estadual. Participou do Gabinete Móvel no último sábado junto ao Hospital Bom 
Jesus para ouvir as críticas e elogios da população e também participará da reunião com a 
Diretora do hospital para expor estes assuntos. Informou que na próxima edição do Jornal 
Panorama vai ser publicada a prestação de contas dos seus dois anos de mandato como 
Vereador. Avaliou que o país passa por um momento cinzento, com uma corrupção muito 
grande que provocou o aumento dos combustíveis que prejudica toda a população, que está 
angustiada e com muitas reclamações. Encaminhou indicação ao Executivo solicitando uma 
academia de ginástica para o Bairro Cruzeiro do Sul e o patrolamento e ensaibramento da 
estrada da localidade de Cruzinha Baixa e a roçada da estrada da Batingueira. Desejou a 
todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Desejou boa sorte ao 
Presidente e aos demais integrantes da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. Saudou os 
colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário e a imprensa. Pediu o apoio dos 
demais Vereadores para a Senhora Carmem Regina Martins, que sofreu um AVC e a família 
está com dificuldades financeiras. Concordou com o pronunciamento anterior da Vereadora 
Sandra Beatriz Schaeffer em relação a cobrança equivocada que é feita aos Vereadores, mas 
que deveria ser endereçada ao Executivo, pois os Vereadores podem fazer somente 
indicações e não a execução do serviço.  Apresentou ao Prefeito as críticas sarcásticas e de 
deboche que são mostradas nas redes sociais da internet, principalmente com relação aos 
buracos nas ruas da cidade. Afirmou que se sente incomodado com esta situação, pois a 
Câmara de Vereadores faz a sua parte devolvendo ao Executivo aproximadamente R$ 
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1.000.000,00 (um milhão de reais) a cada ano de economias do Legislativo, mas que não vale 
a pena porque o próprio Governo reconheceu que não tem maquinário para realizar estas 
obras. Avaliou que a culpa não é do Secretário Municipal porque ele tem feito milagres com 
os recursos que tem a sua disposição. Divulgou que atribuem ao ex-Prefeito Délcio 
Hugentobler esta situação, mas ele já não manda neste Município ha dois anos e quem 
assumiu com promessas faraônicas foi o Prefeito atual, inclusive com asfaltamento de 
estradas do interior. Concluiu que dificilmente serão aprovados neste ano projetos do 
Governo Federal para Taquara em função da crise econômica que está implantada em nosso 
país. Indicou a falta de providências com relação ao término de projetos, alguns com recursos 
do PAC, em Escolas de Educação Infantil, do Arroio Sonda, da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA, da Rua Coberta, de casas populares e do asfaltamento de 48 ruas. Citou 
a situação lamentável em que se encontra o projeto de construção do dique do Loteamento 
Olaria no Bairro Empresa, desde a época do ex-Prefeito Claudio Kaiser, que já motivou 
inclusive reuniões com a Promotoria Pública. Declarou que o atual Prefeito assumiu em 06 de 
setembro de 2013 o compromisso de resolver este problema em sessenta dias, mas até 
agora nada foi feito e espera uma resposta para os moradores, que continuam apreensivos 
com o risco de enchentes em suas casas. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 
se manifestou dizendo que um dos problemas de Taquara é a falta de um Distrito Industrial, 
em que votou favorável nas duas vezes, nos dois governos anteriores. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Desejou boa sorte ao novo Presidente e a Mesa Diretora da Câmara 
de Vereadores. Saudou os colegas Vereadores, a imprensa, o público presente e os 
servidores públicos do Legislativo. Lamentou o tempo exíguo da Palavra de Expediente para 
expor tudo o que gostaria de manifestar. Classificou como uma vergonha o estelionato 
eleitoral que aconteceu no Brasil na eleição para a Presidência da República. Citou o aumento 
dos combustíveis, que vai refletir no aumento da inflação, em função da roubalheira na 
Petrobras, numa época em que o petróleo está com os menores preços do mundo. Também 
o aumento da energia elétrica, enquanto o trabalhador está recebendo o mínimo de salário 
para sobreviver. Afirmou que o Governo Federal está centralizando todos os impostos e 
distribuindo migalhas para os Estados e Municípios, que na sua maioria estão quebrados, 
como é o caso de Taquara e sem recursos para investimentos, como o reivindicado pela 
população taquarense para a conservação dos 700 quilômetros de estradas do interior. 
Explicou que não está aqui para defender interesses de Prefeito nenhum, mas que devemos 
ter consciência de ajudar Taquara a crescer, não somente com a crítica e sim mostrando 
onde estão os problemas e tentando trazer mais empresas para o Município. Encerrou 
dizendo ser uma vergonha a situação da ponte do Rio dos Sinos na ERS 020, pois foi 
prometido pelos diretores do DAER que até o final de 2014 estaria concluída, inclusive com 
assinatura lavrada em ata. Agradeceu a todos e desejou uma boa semana na presença de 
Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas Vereadores, a 
imprensa, a comunidade presente na Casa e que acompanhava pela Rádio Taquara e 
internet. Orientou através da distribuição de panfletos os motoristas da ERS 239 próximo da 
entrada dos bairros Ideal e Cruzeiro do Sul, sobre segurança no trânsito e mobilidade urbana 
e pretende continuar este trabalho até o término do veraneio. Detalhou que nas estradas 
estaduais de Taquara nos últimos dois anos ocorreram 18 mortes provocadas por acidentes 
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com veículos automotores. Requereu ao Executivo o calçamento da Rua Arlindo Cândido 
Rangel no Bairro Empresa, pois desde 2011 foram vários os pedidos. Recebeu a visita do novo 
comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Deoclides Silva da Rosa, que relatou que nos 
anos de 2013 e 2014 foram consumidas cerca de 130 casas em função dos incêndios. Explicou 
que pela localização atual do quartel, os bombeiros levam cerca de 15 minutos até chegar 
nos bairros do lado leste da Avenida Sebastião Amoretti e o padrão internacional 
recomendado pela Organização das Nações Unidas - ONU é de no máximo 5 minutos como 
tempo de resposta em casos de sinistro. Declarou que se for legal, pretende repassar as 
economias da sua gestão na Câmara de Vereadores, para auxiliar na construção do novo 
quartel do Corpo de Bombeiros na Rua Tristão Monteiro próximo da Avenida Sebastião 
Amoretti. Destacou que a meta é atingir R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em economias 
do Legislativo neste ano. Informou que nas próximas edições do Jornal Panorama estarão 
sendo publicadas matérias contando a história e a trajetória de todos os atuais Vereadores 
do Município de Taquara. Divulgou que no domingo, dia 08 de fevereiro, acontecerá a 3ª 
edição do Torneio do Lápis no campo do Olaria, com a distribuição de material escolar para 
crianças de 7 a 12 anos de idade, organizado pela Liga Riograndense de Ciclismo na qual é o 
atual Presidente, com o apoio da empresa de transportes Citral e da Cooperativa COOTALL. 
Agradeceu a Deus por estar representando a comunidade e desejou que todos ficassem na 
paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início à votação da matéria 
publicada anteriormente informando que as Moções de Nº 001 a 004/2015 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. Dando continuidade o Presidente com a concordância dos demais Vereadores 
colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade 
dos Vereadores. Indicações: Nº 001/2015 a 042/2015. Requerimentos: Nº 001/2015 a 
008/2015. Atas: Nº 4.033/2014 a 4.037/2014. Nº 4.038/2015 e 4.039/2015. Ata da Audiência 
Pública de apresentação dos Projetos LDO e LOA, para o exercício de 2015 e Ata da Sessão 
Solene de outorga dos Títulos de Cidadania do ano de 2014. Requerimentos Verbais: 1º - 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras proceda no patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada da localidade de 
Cruzinha Baixa e sua vicinal, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. 2º - 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal juntamente com o Secretário da 
Saúde estude a viabilidade de colocar placas indicando “proibida à entrada fora do horário de 
atendimento” junto ao Posto de Saúde do Bairro Empresa. Tal solicitação já foi feita no ano 
anterior e se faz necessária, pois as telas de proteção do Posto são constantemente 
danificadas para invasão de pessoas má intencionada. 3º - VEREADOR GUIDO MARIO P. 
FILHO: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito providencie uma nova 
pintura na faixa de segurança situada na Rua Tristão Monteiro, em frente ao Supermercado 
Todo Dia. 4º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita que a Comissão Geral de Pareceres desta 
Casa ao analisar o Projeto de Lei nº 005/2015, que dispõe sobre a instalação de hidrantes 
urbanos na rede pública de distribuição de água, dos Loteamentos e condomínios do 
Município de Taquara/RS, veja a possibilidade de consultar os órgãos de engenharia, 
exemplo: CREA, Engenheiros da cidade, Imobiliárias e Bombeiros, devido à questão técnica e 
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a possibilidade de impacto. Solicita ainda que seja enviada cópia na íntegra do referido 
Projeto, após a sua publicidade a esses órgãos, tendo em vista uma maior segurança no 
momento de apreciação do mesmo. Diante da aprovação do Requerimento nº 004/2015 de 
autoria dos Vereadores Luiz Carlos Balbino de Oliveira e Telmo Vieira, que solicitam a 
formação de uma Comissão Especial Temporária de Segurança Pública, visando auxiliar os 
órgãos de Segurança que atuam em nosso município, o Presidente solicitou aos Vereadores 
que indicassem os membros para compor a referida Comissão, bem como a escolha do 
Presidente, Relator e Vogal. Nesse sentido a COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA ficou composta da seguinte forma: TELMO VIEIRA PTB (Presidente); 
GUIDO MARIO PRASS FILHO PP (Relator) e MOISÉS CÂNDIDO RANGEL PSC (Vogal). Logo após 
os membros das Comissões (CGP e COFF) agendaram reunião das mesmas em conjunto para 
a próxima segunda-feira, dia 09 de janeiro de 2015, às 13h, na Sala das Comissões desta Casa. 
Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença e às 20h55min declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária convocando a próxima para o dia 09 de janeiro do 
corrente ano, às 18h, neste Plenário. 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, 02 de fevereiro de 2015........................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


