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ATA Nº 4.041 

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 2ª 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 segunda Sessão Ordinária do 
ano de 2015, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa 
e ao público presente. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite 
saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para realizarem em 
conjunto a Oração do Pai Nosso e após, conforme pedido dos Vereadores Guido Mario e Lauri 
Fillmann, os quais solicitaram inversão de pauta, o Presidente colocou a referida solicitação em 
deliberação do Plenário e a mesma foi acatada por unanimidade dos Vereadores. A seguir o 
Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente 
momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: 
OFÍCIO Nº 038/2015, encaminha relatório de atendimento a Lei federal nº 9.452/97, referente 
aos meses de novembro e dezembro de 2014, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 
050/2015, indica os servidores André Luis Vaz da Silva e Patrícia Liege de Vargas, para 
apresentação de contas do 3º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo em conjunto com o 
Poder Legislativo, que ocorrerá no dia 23 de fevereiro do corrente ano, às 15h, no Plenário desta 
Casa Legislativa. A Diretora Legislativa informou ainda que os Vereadores receberem dentro de 
seus arquivos pessoais um informativo contento a composição das Lideranças de Bancadas, 
Líder de Governo, Comissões Permanentes desta Casa e Comissão Temporária de Segurança 
Pública para o exercício de 2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 006, 
de 09 de fevereiro de 2015 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA - Denomina de MANOEL MATTOS, uma Rua do Município de Taquara/RS. PROJETO DE 
LEI Nº 007, de 09 de fevereiro de 2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA - Denomina de NELSON DARCY BLAUTH, uma Rua do Município de Taquara/RS. 
PROJETO DE LEI Nº 008, de 20 de janeiro de 2015 (Executivo Nº 004) Autoriza o Município de 
Taquara/RS a firmar convênio com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 009, de 02 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 012) 
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. PROJETO DE LEI Nº 010, de 09 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 012) Autoriza o 
Poder Executivo contratar servidores temporariamente, para os cargos de merendeira e 
Servente, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 011, de 09 de fevereiro de 2015 
(Executivo Nº 015) Autoriza o Município de Taquara/RS a firmar Convênio com o INSTITUTO 
VITÓRIA, inscrito no CNPJ nº 03.880.767/0002-21, e dá outras providências.  Aulas de Jiu Jitsu 
em período inverso (manhã e tarde) para até 200 crianças matriculadas na Rede Municipal. 
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PROJETO DE LEI Nº 012, de 09 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 016) Autoriza o Município de 
Taquara/RS a firmar Convênio com o INSTITUTO VITÓRIA, inscrito no CNPJ nº 03.880.767/0002-
21, e dá outras providências. (Serviços de capina, limpeza de calçadas, pinturas de muro e 
fachadas etc.). PROJETO DE LEI Nº 013, de 09 de fevereiro de 2015 de autoria do VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de ODY VALÉRIO MACIEL, uma Rua do Município de 
Taquara/RS. INDICAÇÕES: Nº 043/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo 
Municipal através das Secretarias competentes viabilize com urgência limpeza de um terreno, 
com posterior notificação do proprietário, na Rua Cônego Pedro Bremm, nº 1885, Bairro Jardim 
do Prado, pois segundo os moradores ratos e animais peçonhentos estão invadindo suas 
residências. Aproveito esta Indicação para também solicitar ao setor de iluminação pública a 
substituição de uma lâmpada quebrada neste mesmo endereço, em frente ao referido número. 
Nº 044/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveito para 
solicitar a sua interferência junto à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, para que 
instalem um quebra-molas na Rua Tristão José Monteiro, no espaço localizado entre a Funerária 
La Paz e a Avenida Sebastião Amoretti, para colaborar com os transeuntes, que são em grande 
número e estão sendo atropelados com uma frequência assustadora. Aproveito para justificar o 
pedido, por ter sido, repetidas vezes, procurada por moradores da citada via pública, onde os 
mesmos solicitaram a minha intervenção para que ali fosse instalado um quebra-molas, para 
conter os motoristas que abusam da velocidade, oferecendo um grande risco aos cidadãos 
taquarenses, principalmente às crianças e aos idosos. Sendo o que havia para o momento, envio 
cordiais saudações. Nº 045/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal estude a viabilidade de passar a fazer protocolo nas Secretarias Distritais, 
pois quem mora no Interior tem que rodar muitas vezes até mais de 30 km para fazer um 
protocolo de atendimento. Nº 046/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no ensaibramento e 
colocação de canos na entrada da propriedade conhecida como “estrada da serraria velha”, na 
localidade de Cruzinha. Nº 047/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie um zelador, na 
localidade de Cruzinha. Nº 048/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal notifique o proprietário para o conserto da marquise 
do prédio localizado nos fundos do Supermercado RISUL, pois a mesma foi danificada por um 
caminhão e oferece perigo aos pedestres que por ali transitam. Nº 049/2015 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Habitação providencie com urgência um pedido a CORSAN para a 
ligação de torneiras de água nas áreas invadidas, já que existe número social de cada moradia 
em nosso município, para que os moradores possam tomar e dar para os seus 
filhos água saudável, pois hoje tiram água de poços comprometidos, próximos ao valão. Já que 
se fala tanto em direitos de menor e adolescente, onde está o direito destas crianças tendo que 
beber água contaminada? Caso aja impedimento legal informe esta Casa Legislativa para que 
possamos junto buscar as devidas soluções. Nº 050/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através do Departamento da Diretoria de 
Agricultura providencie um Projeto de incentivo para qualificar o agricultor para recuperação e 
preservação das nascentes, vertentes, olho d'água,  local onde se inicia um curso de água nas 
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áreas rurais. Água é importante para todo mundo, independente de quem for, se nós não 
preservarmos ela vai desaparecer. Nº 051/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio 
deste, requerer ao Senhor Prefeito Municipal, para que gestione junto a Secretaria Municipal de 
Educação, através da pessoa do Secretário Municipal de Educação Senhor Antônio Edmar 
Teixeira de Holanda, para que institua em nosso Município, programas voltados à erradicação 
do analfabetismo. Para tanto, sugiro a criação um Núcleo Central de alfabetização, junto a 
Escola Taquarense de Jovens e Adultos (ESTAJA), na modalidade Educação de Jovens e Adultos- 
EJA, Séries iniciais, Alfabetização. Aproveito para justificar a presente indicação, pelo fato de ter 
sido procurada por vários moradores de nossa cidade, que escutaram uma manifestação onde 
me posicionei, defendendo a necessidade de criarmos turmas de alfabetização para adultos, 
devido ao número de adultos analfabetos existentes em nosso município, bem como, ter 
encontrado respaldo na Lei Municipal Nº 3715/2006, em seu Artigo 14 onde menciona as 
diretrizes da política educacional, trazendo em seu inciso II, que o município deve: “Promover e 
participar de iniciativas e programas voltados à erradicação do analfabetismo e à melhoria da 
escolaridade da população.” Sendo o que se apresenta para o momento, fico no aguardo das 
providências, para atender mais essa demanda da população taquarense, intermediada junto a 
Vossa Excelência, por esta Vereadora que abaixo subscreve. Nº 052/2015 VEREADORA SIRLEI 
SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveito para relatar que hoje pela manhã, tive a 
oportunidade de assistir a um cidadão taquarense, com a sua cadeira de rodas, andando pela 
calçada, paralela ao Supermercado Rissul, sendo que no momento que ele foi utilizar a rampa 
de acessibilidade para atravessar a Rua Rio Branco, fiquei preocupada com uma possível queda, 
pela precariedade da referida rampa de acesso. Outrossim, informo sobre as reiteradas vezes, 
que fui procurada por amigos, que também fazem uso da cadeira de rodas, para tomar 
providências com relação à precariedade das calçadas, sendo que em algumas ruas é impossível 
andarem, tamanho o desleixo dos proprietários, com a conservação das mesmas. Venho, 
através deste relato, solicitar a Vossa intermediação para que a Secretaria responsável aja no 
intuito de melhorar as condições das rampas de acesso às calçadas, oferecendo condições 
dignas aos cadeirantes, bem como a intensificação da fiscalização das calçadas, para que os 
responsáveis procedam às reformas necessárias. Contando com a colaboração, solicito que 
tenhamos mais atenção com aqueles que foram privados do direito de andar, mas que merecem 
ter preservado o seu direito de ir e vir. Nº 053/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao 
cumprimentar Vossa Senhoria, aproveito para relatar-lhe que existe uma grande preocupação 
da comunidade taquarense, com o atual estado da Praça da Bandeira e a sua ocupação pelos 
vândalos e usuários de droga, impossibilitando a utilização do espaço por crianças e famílias de 
bem, causando um grande desconforto e uma sensação de insegurança geral à população. O 
caos instalou-se, naquele espaço, sendo que, com frequência, moradores que estacionam os 
seus automóveis, nos arredores, são abordados por indivíduos, pedindo algum valor em dinheiro 
e, por negarem, quando retornam, encontram seus veículos quebrados, arranhados ou, segundo 
relatos, com pneus murchos. Assim sendo, enviamos o presente documento, apelando por um 
olhar mais atencioso para com a comunidade taquarense, por parte da Secretaria de Segurança 
e Trânsito, no sentido de fortalecer o trabalho que está sendo realizado pelo Efetivo da Brigada 
Militar. Essa parceria, com o auxílio dos vigilantes, já alocados no Parque do Trabalhador, seria 
um patrulhamento intensivo, rotineiro, na referida praça, com o intuito de evitar que andarilhos, 
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usuários de drogas e marginais, migrem da Praça da Bandeira para o Parque do Trabalhador. Essa 
solicitação, para o aumento da vigilância no Parque do Trabalhador, se justifica, pelo fato de, na 
semana passada, algumas pessoas que utilizavam o local para caminhadas e para tomarem o seu 
chimarrão, ao entardecer, terem sido interpeladas por pedintes, que se instalaram embaixo de 
uma árvore e pernoitaram no local. No intuito de recuperar um espaço de lazer do centro de 
nossa cidade e evitar que aconteça a mesma situação no Parque do Trabalhador, reiteramos a 
importância de um trabalho com rigor, continuidade e parceria entre Brigada Militar e Prefeitura 
Municipal, nos dois espaços. Acredito que essa atitude, trará aos munícipes a confiança e o 
prazer de viver em Taquara, sabendo que existe um Secretário de Segurança e Trânsito, 
interessado em utilizar o serviço de vigilância, já existente para manter espaços seguros, para 
utilização dos moradores de nossa cidade. Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos 
saudações, informando que, a partir desse momento, nos colocamos no aguardo de 
providências. Nº 054/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Encaminha ao Executivo 
Municipal, Projeto Sugestão para que juntamente com os municípios do Vale do Paranhana, 
viabilizem a construção de um Hospital Veterinário Público na região, que atenda moradores de 
baixa renda, protetores independentes e ONGs da Causa Animal. Centenas de animais estão 
soltos pelas ruas das cidades do Vale do Paranhana. Eles podem ser responsáveis pela 
transmissão de várias doenças. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta 
que, nos últimos anos, houve um aumento de 17,6% no número de cães e gatos no Brasil. E 
existe um fator muito importante que é o carinho e o amor que várias famílias carentes dedicam 
aos seus animais de estimação, porém não possuem condições financeiras para tratá-los 
adequadamente em clínicas veterinárias particulares. Outro fator a se considerar é o grande 
número de protetores particulares ou ONGs de Proteção Animal que diariamente recolhem 
animais das ruas, doentes, com sérios problemas de saúde, atropelados, que precisam de 
cuidados veterinários, e os custos são altíssimos. É com base nestes dados que defendo a 
criação de um Hospital Veterinário Público do Vale do Paranhana, para atender, gratuitamente, 
aos tutores de animais inscritos em programas sociais, além de abrigos e ONGs (organizações 
não governamentais) registradas nestes municípios. É sabida de todas as dificuldades financeiras 
que todos os municípios estão enfrentando, por isso a necessidade de se unir forças entre os 
municípios do Vale do Paranhana, para viabilizarem a construção deste Hospital. Este Hospital é 
muito importante para um número considerável de moradores da nossa região, que 
diariamente se envolvem com problemas relacionados a animais de rua e também animais cujos 
donos não possuem condições financeiras para tratar seus animais. Este Hospital deverá ter 
atendimento 24 horas e farmácia popular, para fornecer remédios a preços acessíveis para 
tratamento de animais de tutelados por pessoas de baixa renda e instituições públicas. Os 
animais domésticos que não podem ser tratados por famílias de baixa renda acabam 
abandonados e as ONGs e os protetores particulares acabam realizando um trabalho que 
deveria ser assumido pelo Poder Público. Vale destacar que a construção de um hospital 
veterinário público não exclui a necessidade da implantação de políticas públicas para a causa 
animal, que inclui projetos de castração e projetos de educação para a posse responsável na 
rede pública municipal e estadual. É preciso uma divulgação sobre a castração de animais de 
pequeno porte e mais conscientização sobre os cuidados de tutelar um animal e proteger uma 
vida. O hospital visa preencher uma lacuna e melhorar a qualidade de vida dos animais 
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domésticos das cidades. É claro que devemos pensar primeiro nos hospitais e unidades de 
saúde, mas não se pode mais desvincular a saúde do homem da saúde do animal. Hospital 
Veterinário Público da Região do Vale do Paranhana: Visa atender à população carente que tem 
bichinhos de estimação e não têm condições de pagar uma consulta, protetores que socorrem 
animais de rua e ONGs que também resgatam animais de rua. Todos os animais deverão ser 
muito bem tratados e contar com especialistas para atendê-los. Este Hospital Veterinário 
Público deverá ser administrado pela parceria entre as Prefeituras do Vale do Paranhana. 
Deverá oferecer os mais diversos tipos de tratamentos. Nesse hospital deverá ser possível fazer 
desde uma consulta para um problema de pele até uma cirurgia de emergência, com 
especialistas em várias áreas. Eco cardiograma, ultrassom, medicações, curativos, exames 
laboratoriais como hemogramas, bioquímicos e sorologias, eletrocardiograma, radiografias 
deverão ser realizados no local. Possuir também uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para 
casos mais graves. Atendimento Gratuito: Todos os atendimentos feitos nesses hospitais 
deverão ser totalmente gratuitos. Por isso, a necessidade de se fazer uma seleção para saber se 
o proprietário pode ou não contar com o atendimento público. A avaliação das condições de 
renda deverá ser criteriosa, visando garantir que apenas os que não possuem condições 
financeiras sejam atendidos lá. Protetores que socorrem animais abandonados também podem 
levar os animais para serem atendido neste hospital. Perguntas sobre meio de locomoção e 
moradia deverão ser feitas e caso haja suspeita de que a pessoa tem condições melhores do que 
a que conta, é feita uma visita para depois encaixar o atendimento do animal. Triagem: Para ter 
acesso aos serviços gratuitos do hospital, o dono do animal deve comprovar que não dispõe de 
renda suficiente para pagar uma consulta em clínicas ou hospitais privados. Uma Assistente 
Social faz um questionário socioeconômico ao protetor, também lhe é pedido à apresentação de 
documentos que atestem o seu estado de pobreza. Pessoas inscritas em programas sociais do 
governo, como o Bolsa Família, passam direto pela peneira. O que precisa levar: Quem quiser 
que seu animal seja atendido no hospital veterinário público deve levar o RG original, o CPF 
original, um comprovante de residência no nome do responsável pelo paciente e, de 
preferência, algo que comprove que se enquadra nos programas sociais de baixa renda. Com 
base nesses documentos, uma assistente social fará a entrevista. Nº 055/2015 VEREADOR 
NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
providencie o conserto do calçamento que cedeu na Travessa Retorno, em frente ao nº 2288, no 
Bairro Jardim do Prado e está causando transtorno a todos que por ali transitam. Nº 056/2015 
VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 
proceda com urgência numa roçada nas estradas de Olhos D’água e Cachoeira, pois o mato está 
invadindo a estrada impedindo a visibilidade e a passagem de dois veículos na via, onde 
inclusive já houve acidente por conta desta situação. Nº 057/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública providencie o 
conserto de lâmpadas no Km 15, localidade de Moquém, bem como em Açoita Cavalo. Nº 
058/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a 
Secretaria competente providencie com a máxima urgência uma roçada e limpeza em um 
terreno em frente à escola Cimol, pois o terreno encontra-se em completo abandono, conforme 
fotos em anexo. Justifico o pedido tendo em vista que os moradores reclamam que além do 
perigo de cobras e outros bichos, relatam que a Brigada Militar prendeu meliantes que usam do 
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mato para esconderijo. REQUERIMENTOS: Nº 009/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por 
meio deste venho solicitar a CORSAN desta cidade que proceda no conserto de um vazamento 
de água na Rua Travessa Quito em frente ao nº 551 quase esquina com a Rua Montevidéo, no 
Bairro Empresa, conforme fotos em anexo. Tal pedido se justifica, pois segundo moradores o 
referido vazamento encontrasse há vários dias já tendo sido comunicado a esta Companhia e 
até o momento nada foi feito. Sendo o que tinha para o momento, agradeço a atenção. Nº 
010/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita a Mesa Diretora, que sejam convidados os 
Vereadores desta Casa, bem como o Secretário Municipal do Planejamento, senhor José 
Inácio  Wagner, acompanhado dos engenheiros desta Prefeitura, representante dos Bombeiros, 
todos os engenheiros e arquitetos de Taquara, representantes da Inspetoria do 
CREA, Imobiliárias e técnicos da CORSAN, para reunião no dia 17 de março de 2015, às 16 horas, 
para apreciação e possíveis alterações no Projeto de Lei Nº 005, de 02 de fevereiro de 2015, de 
minha autoria que “Dispõe sobre a instalação de hidrantes urbanos na rede pública de 
distribuição de água, dos Loteamentos e condomínios do Município de Taquara/RS”. Nº 
011/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita a Mesa Diretora, que agende reunião o mais breve 
possível, com a Drª Josiane Superti Brasil Cameja, conforme e- mail em anexo, para tratar do 
assunto “Desassoreamento do Rio da Ilha no Município de Taquara/RS”, tendo em vista  a 
resposta contida  no Of. INFRA/FEPAM nº 420/2015 assinado pelo Geólogo Luis Fernando Grivot 
– Analista Ambiental – Divisão de Infraestrutura – INFRA /Fepam e pelo Engenheiro Civil 
Emerson Klimach dos Santos – Chefe da Divisão de Infraestrutura – INFRA/Fepam  também em 
anexo. 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 da região bem como insegurança a todos que moram e utilizam as 
estradas nas localidades de Rio da Ilha e Padilha. Diante da degradação da natureza, devido à 
erosão, pois o rio está morrendo e perdendo o seu leito, devastando as árvores que sustentam 
suas margens, o que fica sujeito a ficarmos sem parte das estradas que contornam o seu leito, 
deixando ilhados os moradores daquela região, pois os pontos críticos estão apontados neste 
projeto do desassoreamento do Rio da Ilha. O Poder público deve se manifestar e buscar 
solução para o problema e é por isso que buscamos tratar deste assunto com a Promotoria para 
buscar forças jurídicas para que possamos sanar este problema naquelas localidades. Nº 
012/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito a Mesa Diretora que marque 
reunião para o início do mês de março do corrente ano convidando os Vereadores e Jurídico 
desta Casa, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esportes, Diretoria de Cultura, Lar Padilha, para tratarmos da lei para 
regulamentação do “Cantinho da Leitura” a ser implantado neste Legislativo. Nº 013/2015 
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao Comando da Brigada Militar de Taquara/RS - Ao cumprimentar 
Vossa Senhoria, aproveito para relatar-lhe que existe uma grande preocupação da comunidade 
taquarense, com o atual estado da Praça da Bandeira e a sua ocupação pelos vândalos e 
usuários de droga, impossibilitando a utilização do espaço por crianças e famílias de bem, 
causando um grande desconforto e uma sensação de insegurança geral à população. O caos 
instalou-se, naquele espaço, sendo que, com frequência, moradores que estacionam os seus 
automóveis, nos arredores, são abordados por indivíduos, pedindo algum valor em dinheiro e, 
por negarem, quando retornam, encontram seus veículos quebrados, arranhados ou, segundo 
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relatos, com pneus murchos. Assim sendo, envio o presente Requerimento, apelando por um 
olhar mais atencioso para com a comunidade taquarense, estabelecendo um patrulhamento 
rotineiro, na referida Praça, com o intuito de afastar andarilhos, usuários de drogas e marginais. 
Solicitamos que este patrulhamento alcance o Parque do Trabalhador, pois na semana passada, 
enquanto as famílias com suas crianças utilizavam o espaço, eram interpeladas por pedintes, 
que se instalaram embaixo de uma árvore e pernoitaram no local. No intuito de recuperar um 
espaço de lazer do centro de nossa cidade e evitar que aconteça a mesma situação no Parque 
do Trabalhador, reiteramos a importância de um trabalho com rigor e continuidade, nos dois 
espaços. Acreditamos que essa atitude, trará aos munícipes a confiança e o prazer de viver em 
Taquara, sabendo que existe no Comando da 5ª Companhia de Taquara do 32º Batalhão da 
Polícia Militar, um dedicado Oficial de carreira, que mostra na ação efetiva, o alcance dos 
resultados. Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos saudações, informando que, a 
partir desse momento, nos colocamos no aguardo de providências. Nº 014/2015 VEREADORES 
LAURI FILLMANN E TELMO VIEIRA: Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares 
do senhor Breno Celomar Landz, que veio a falecer no dia 06/02, 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. 
“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.” REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 001/2015 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando será retomada as 
obras que encontravam-se em andamento em nosso Município, pois muitas delas estão paradas 
e a comunidade aguarda por estas informações. Cito como exemplo a obra da UPA2, Escolas de 
Educação Infantis, calçamento de ruas do Bairro Santa Rosa e Mundo Novo. MOÇÕES: MOÇÃO 
DE REPÚDIO Nº 005/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminha a 
presente Moção de Repúdio aos Ministros do Tribunal de Contas da União – TCU, que 
aprovaram por unanimidade, legislando em causa própria,  e  aos Procuradores que atuam 
neste Tribunal, de receberem mensalmente o valor individual  de R$ 4.300,00 (quatro mil e 
trezentos reais) de auxílio moradia, mesmo nos casos em que eles tenham residência própria 
em Brasília, bem como aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e aos Ministros do Supremo 
Tribunal de Justiça que já são contemplados com auxílio moradia. Segundo informações no 
momento da análise e votação relatada pelo Ministro Raimundo Carreiro, que durou cerca de 
três minutos, ninguém se pronunciou sobre o relatório e o plenário aprovou inclusive a 
retroatividade dos pagamentos, o cálculo do montante será feito com base em 15 de setembro 
de 2014. A Constituição Federal equipara os ministros do TCU aos ministros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Em setembro do ano passado, por decisão liminar e provisória do ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, todos os juízes foram autorizados a receber auxílio-
moradia e os pagamentos já são feitos. Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editada 
já no mês seguinte, em outubro/2014, regulamentou o pagamento do benefício. O Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) fez o mesmo e editou resolução que garantiu o 
pagamento do benefício também aos integrantes do Ministério Público, com a alegação de 
isonomia com a carreira de juiz. Tanto ministros do STF quanto do STJ têm direito a um auxílio 
de R$ 4,3 mil. Agora, os ministros do TCU também estão autorizados a pleitear o benefício. O 
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TCU tem nove ministros titulares e quatro ministros substitutos. Todos estão contemplados na 
decisão tomada em plenário. Também têm direito ao auxílio-moradia os seis procuradores que 
integram o Ministério Público junto ao TCU, conforme o acórdão aprovado pelos ministros. O 
acórdão não manda pagar auxílio-moradia a ninguém, mas apenas estabelece simetria 
constitucional com o STJ — justificou o relator do processo, Raimundo Carreiro. O auxílio será 
concedido mediante requerimento do ministro ou procurador, conforme o acórdão aprovado. 
Entendemos que os Senhores Ministros já recebem os proventos de acordo com o cargo que 
ocupam e que não cabe a eles e a ninguém este tipo de benefício. Segundo informações o custo 
do pagamento de auxílio-moradia para magistrados e integrantes do Ministério Público ainda 
não foi calculado, mas se sabe que existem no país 16.429 juízes e 12.262 membros do 
Ministério Público Federal e Estadual. Se todos tiverem direito ao benefício, a conta pode 
chegar a R$ 1,5 bilhão por mês. O Cidadão Brasileiro está pagando esta conta através dos 
aumentos que foram apresentados depois das eleições: gasolina, água e energia elétrica. Até 
quando estaremos pagando benefícios privilegiando as autoridades que deveriam servir o Povo, 
e fazer Justiça pelo Povo. Está na hora do “basta” e de “respeitar o Povo Brasileiro”. MOÇÃO DE 
APELO Nº 006/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Encaminha a presente Moção de 
Apelo a Presidente da República - Senhora Dilma Rousseff, ao Presidente do Senado – Senhor 
Renan Calheiros e ao Presidente da Câmara dos Deputados Federais – Senhor Eduardo 
Cosentino da Cunha, referente aos escândalos diários envolvendo novos políticos, chamando-os 
a responsabilidade do escândalo da Petrobrás, Empresa que os Brasileiros têm orgulho de 
dizerem que é nossa. O Brasil está passando por uma crise emocional e financeira, no momento 
em que nos envergonhamos pela classe política na esfera da União envolvida neste escândalo 
que mundialmente está sendo exposta, apontando o Brasil, leito de um povo trabalhador e 
honesto sendo conhecido como um País de corruptos e corruptores onde a Classe Política é o 
vilão deste assunto. Para tapar o furo dos bilhões roubados da nação brasileira, que enriqueceu 
“alguns políticos da esfera da União e algumas empresas apadrinhadas” de forma ilícita, 
burlando leis, o princípio da transparência e da burocracia que deveria ter sido lapidada junto 
aos contratos realizados destes atos públicos, agora se vê o POVO BRASILEIRO a  pagar a conta 
através dos aumentos anunciados: - O governo federal anunciou em janeiro que as refinarias 
brasileiras sofreriam um aumento nos impostos de R$ 0,22 para a gasolina e R$ 0,15 para o diesel. A 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou no último dia 6/02/2015, aumento de 83,33% 
no valor da taxa extra cobrada desde janeiro nas contas de luz, introduzida pelo sistema de bandeiras 
tarifárias. A proposta prevê que a taxa da bandeira vermelha passará dos atuais R$ 3,00 para R$ 5,50 
a cada 100 KWH (quilowatts-hora) de energia consumida atingindo assim o percentual anteriormente 
mencionado. Sob a bandeira amarela, o impacto nas contas de luz subiria de R$ 1,50 para R$ 2,50, 
também para cada 100 kWh usados, aumento de 66,66%. Também questionamos o que foi 
amplamente divulgado nos meios de comunicação, a destinação de recursos financeiros oriundos dos 
Royalties do Petróleo do Pré-Sal para as áreas de educação e saúde, conforme  a Lei 12.858, foi 
editada no dia 09 de setembro de 2013. – “Qual  o valor arrecadado e  os valores injetados na Saúde 
e na Educação até o momento? Quais foram os contemplados?” Nada sabemos sobre o  retorno do 
Pré-Sal, e,  hoje fevereiro de 2015, continuamos acompanhando os meios de comunicação e em loco, 
o caos que a saúde pública se encontra, de  sul a norte do País. Ouvimos que no Brasil o rendimento 
no ensino é fraco, transferindo aos professores a responsabilidade desta deficiência. Porém a Lei nº 
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11.738/2008, que edita o valor do Piso Nacional para a categoria não é cumprida, o que demonstra a 
falta de seriedade na edição das leis e sua aplicação. A Classe Política como um todo não pode ser 
envolvida nos escândalos e na falta da aplicação das Leis, pois somos eleitos pelo Povo e para o Povo 
é que governamos. Diante deste cenário e da falta de respeito com o Povo Brasileiro é que clamamos 
através desta Moção de Apelo que a Justiça seja aplicada e que os vilões sejam presos, seus bens 
confiscados e o dinheiro roubado sejam devolvidos aos cofres públicos, repondo o rombo nas 
finanças do Governo Federal, pois só assim resgataremos a imagem de País Sério  frente às demais 
Nações,  e, a imagem do Político Brasileiro frente ao Povo Trabalhador e Honesto que compõe a 
Nação brasileira. A Petrobrás é do Brasil, genuinamente Brasileira criada em 03 de outubro de 1953 
com o monopólio estatal de pesquisa, refino e transporte do petróleo, sob o slogan da campanha “o 
petróleo é nosso”. Não vamos com o decorrer da nossa história, deixar dilapidar a nossa imagem, 
pois é com orgulho que apontamos “a Petrobrás” como a maior riqueza que possuímos. Conto com 
o apoio dos Senhores Vereadores na aprovação desta Moção de Apelo,  para manifestar a nossa 
indignação frente aos acontecimentos políticos que fogem do contexto municipal para que 
aconteçam as atitudes necessárias e urgentes no Governo Federal. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 414/2014, da Caixa Econômica Federal em atendimento ao 
disposto no artigo 116, § 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informando a celebração do 
Contrato de Repasse nº 804196/2014/Ministério das Cidades/Caixa que tem por finalidade 
Pavimentação asfáltica de via urbana no Município de Taquara/RS. O valor repassado é de R$ 
245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais), tendo o Município de 
Taquara/RS, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 29.150,00 
(vinte e nove mil, cento e cinquenta reais), correspondente a 10,60% do valor de investimento. 
O prazo previsto para a execução de empreendimento contratado é 30 de junho de 2016. Ofício 
nº 52/2014, da FEDERACOM – Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da 
Comunicação e das Rádios Comunitárias do RGS, encaminhando uma proposta de projeto de lei 
a nível Municipal intitulado “Política Municipal de Incentivo às Mídias Locais”, com a finalidade 
de facilitar o acesso da população a informações referentes a editais, atos e programas dos 
Poderes do Município, possibilitando que, dentro dos preceitos legais, estes possam ser 
publicados em mídias locais e de circulação regional. Ofício Pj4 nº 076/2015, do Ministério 
Público do RGS – Promotoria de Justiça de Taquara/RS, cientificando que, em 27 de janeiro de 
2015, foi lançada promoção de arquivamento no inquérito Civil nº 00911.00008/2012, 
instaurado para apurar “possível dano ao patrimônio público por Ato Normativo da Câmara de 
Vereadores de Taquara (“desacolhimento” de débito fixado pelo TCE)”, tendo o expediente 
enviado à homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Comunicado 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 abriu espaço para as solicitações de 
Requerimentos Verbais e em seguida, diante da inversão de pauta, deu início a Ordem do Dia 
solicitando a leitura dos Projetos em pauta para votação, acompanhados dos Pareceres das 
Comissões desta Casa, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 001/2015, 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 
004, de 06 de maio de 2013. A Comissão Geral de Pareceres emitiu Parecer pela aprovação do 
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Projeto em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO com 13 (treze) votos 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Nelson Martins. Sobre a matéria manifestaram-
se os Vereadores: Nelson Martins, Telmo Vieira, Guido Mario, Arleu Machado, Moisés Rangel, 
Régis de Souza e Valdecir de Almeida. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2015 de autoria da 
MESA DIRETORA:  Altera a redação do Artigo 50 do Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres emitiu Parecer pela aprovação do 
Projeto em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2015, 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. Na Comissão Geral de 
Pareceres o Relator, Vereador Roberto Timóteo dos Santos emitiu Parecer pela aprovação do 
Projeto em questão na forma original, acompanhado de voto favorável da Vereadora Sirlei 
Silveira e o Vereador Adalberto Lemos votou contrário ao Parecer do Relator. O Presidente 
desta Casa colocou o Projeto em discussão e houve manifestação dos seguintes Vereadores: 
Adalberto Lemos, Guido Mario, Nelson Martins, Adalberto Soares, Luiz Carlos Balbino e Telmo 
Vieira. O Vereador Nelson Martins solicitou que sua justificativa constasse nesta Ata como 
segue: “Acho que nossos servidores são exemplos, mas o horário do setor público é oito horas 
diárias, até votamos esses horários que são feitos durante o final de ano, mas com 
compensação de horário, e eu sei que tem funcionário que trabalha muito mais que isso, 
pessoas que vem de noite aqui. Pessoal o Tribunal vai apontar, vocês devem cuidar uma coisa o 
funcionário tem que trabalhar quarenta horas semanais, o Balbino sabe disso, então a dúvida 
não é contra o horário, eu não tenho nenhum problema, nem posso me queixar, porque os 
funcionários têm atendido bem, mas vou votar contra porque vai dar problema, não é pelo 
funcionário, pois desempenham uma função espetacular, só que somos regidos por um órgão e 
esse órgão é o Tribunal de Contas que vai cobrar às oito horas com certeza, eles vão pedir o 
ponto e se não tiver às oito horas vão criar problema. Vou votar contra porque da minha parte 
eu sei que é dessa forma que o Tribunal age, acho que nem a comunidade seria prejudicada com 
isso, a minha preocupação, porque eu sei, eu trabalho dentro do Sindicato e recebemos do 
Tribunal de Contas que diz que são quarenta horas, por isso que estou dizendo para vocês, não 
tenho preocupação com o atendimento a comunidade, acho que não vai ter nenhum problema 
e nem nossos funcionários deixarão de atender pior por causa do horário, até pode ser melhor, 
só que eu pelo o que tenho na mão e pelo que eu recebo do Tribunal de Contas que diz que o 
funcionário tem que trabalhar quarenta horas, só isso, não tenho nada contra nada. Então 
quero deixar bem claro porque voto contra, porque seria um absurdo eu ter dois 
posicionamentos”. Após o Presidente colocou o Projeto em votação e o mesmo foi APROVADO 
com 12 (doze) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Adalberto Lemos e 
Nelson Martins. 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 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. A Comissão Geral de 
Pareceres emitiu Parecer pela aprovação do Projeto em questão na sua forma original e o 
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mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após o Presidente informou que a 
Moção de Repúdio Nº 005/2015 e a Moção de Apelo Nº 006/2015, 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. Na sequência o Presidente colocou em deliberação do Plenário as Moções 
de Apelo Nº 001 a 004/2015, de autoria do Vereador Roberto Timóteo R. dos Santos, as quais 
foram dadas publicidades na Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro do corrente ano e 
encaminhadas à Comissão Geral de Pareceres para análise. Seguem as Moções: MOÇÃO DE 
APELO Nº 001/2015: Vem por meio desta Moção 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: Encaminha a presente 
Moção 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: Encaminha a presente Moção 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: 
Encaminha a presente Moção 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 
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fazendo um cálculo por cima, os alugueis pagarão a construção de um centro administrativo em 
pouco mais de dois anos. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável as 
Moções acima descritas e as mesmas foram APROVADAS por unanimidade dos Vereadores. 
Sobre a matéria constante nas mesmas manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Telmo 
Vieira, Moisés Rangel, Guido Mario, Arleu Machado, Adalberto Lemos, Régis de Souza, Luiz 
Carlos Balbino, Roberto Timóteo, Eduardo Kohlrausch, Sandra Schaeffer e Valdecir de Almeida. 
Dando continuidade aos trabalhos 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 043/2015 a 058/2015. Requerimentos: Nº 009/2015 a 014/2015. 
Pedido de Informação: Nº 001/2015. Ata: Nº 4.040/2015. Requerimentos Verbais: 1º - 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito ao Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação 
Pública, que instale uma luminária em frente à residência da Senhora Loni Schilling, próximo a 
Capela de São Sebastião, na localidade de Padilha Velha. 2º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 
Solicito ao Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública, que instale uma 
luminária em frente à residência da Senhora Loni Schilling, próximo a Capela de São Sebastião, 
na localidade de Padilha Velha. 3º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito ao Executivo 
Municipal que realize a limpeza dos entulhos no Conjunto Habitacional Habitar Brasil e que 
informe aos moradores que é proibido colocar lixo neste local. 4º - VEREADOR GUIDO MARIO P. 
FILHO: Solicito ao Executivo Municipal um estudo de topografia no entroncamento da ERS 242 
com a ERS 020, para ser encaminhado o mais rápido possível ao DAER para poder fazer o 
projeto do refúgio central, de modo a proporcionar maior segurança aos moradores da região, 
que solicitaram esta obra há mais de 12 anos. 5º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito ao 
Executivo Municipal que troque as lâmpadas de 60 por de 250 watts de vapor de sódio, nas ruas 
Tapajós, Guaranis e nas três travessas que fazem a ligação entre estas ruas no Bairro 
Medianeira, pois as atuais são antigas e defasadas, sendo necessária a sua troca frequente, 
causando prejuízos ao Município, além das novas trazerem mais segurança e conforto à 
comunidade. 6º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito ao Executivo Municipal que sejam 
coletados com urgência os resíduos do incêndio ocorrido na residência localizada na Rua Pastor 
Hermann Schafke, nº: 3.116, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois a Prefeitura se 
comprometeu com os proprietários do imóvel em realizar este serviço, como forma de auxiliar 
neste prejuízo financeiro. 7º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito à Mesa Diretora 
desta Casa, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara de 
Vereadores de Taquara, atenção especial ao Projeto de Lei Nº 016/2015 (Executivo Nº 012), que 
trata do convênio com o Instituto Criar Vitória, quanto à prestação anterior de contas dos 
valores repassados, porque conforme previsto na lei anterior, tem que ser enviado nos meses 
de janeiro e julho o relatório dos serviços realizados, para serem avaliados, ou seja, se é 
compensatório esse serviço para a comunidade. Ressalvo ainda a importância do trabalho 
terapêutico realizado por estas pessoas, mas a demanda existente precisa de mecanismos que 
possa atender melhor a comunidade e o dinheiro certamente melhor empregado. 8º - 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito à Mesa Diretora desta Casa, através da Comissão 
Geral de Pareceres da Câmara de Vereadores de Taquara, que verifique a redação do Artigo 1º 
do Projeto de Lei Nº 016/2015 (Executivo Nº 012), que trata do convênio com o Instituto Criar 
Vitória, pois não especifica qual é o Ginásio Municipal em questão, se do Parque do Trabalhador 
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ou do localizado no Bairro Santa Terezinha. Também que esta Comissão verifique se não é 
necessário realizar uma licitação pública para este Projeto de Lei, pois o texto firma um 
convênio para prestação de serviços e não para fins terapêuticos como na lei aprovada 
anteriormente, não se caracterizando como um projeto social. 9º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE 
SOUZA: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa, através da Comissão Geral de Pareceres e da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara de Vereadores de Taquara, verifique 
junto ao Projeto de Lei Nº 011/2015 (Executivo Nº 015) o número de alunos que receberão 
aulas de Jiu Jitsu no turno inverso, ministradas pelo Instituto Criar Vitória, uma vez que o texto 
se refere a "até 200 crianças" matriculadas na Rede Municipal e como o valor repassado é de R$ 
12.000,00 (doze mil reais) por mês, deveria indicar o número exato de 200 crianças, pois como 
está pode ser qualquer número de alunos atendidos. Também o texto do referido Projeto de Lei 
não especifica qual o local e a dinâmica das aulas de Jiu Jitsu, que serão ministradas pelo 
Instituto Criar Vitória. 10º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito à Mesa Diretora desta 
Casa que envie para a APAE de Taquara, cópia do Projeto de Lei Nº 008/2015 (Executivo Nº 
004), que trata da firmação de convênio entre o Município e esta Entidade, para que a mesma 
analise se o valor repassado é suficiente em função das suas necessidades, de modo que os 
Vereadores possam discutir se for necessário, um reajuste nos valores propostos pelo Executivo. 
11º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito à Mesa Diretora desta Casa, cópia da Ata 
referente à Sessão de Interiorização no Bairro Santa Terezinha, realizada na SER Santos no dia 
28 de julho de 2014. 12º - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito ao Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor – CONACPLAN, cópia da Ata em que foi 
deliberado pedido de avaliação da instalação da Empresa Lojas Paludo, no Município de 
Taquara, para confirmar a informação de que foi estipulada por este Conselho uma 
compensação na construção do prédio de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para fazer a 
revitalização das calçadas no entorno da Escola Rodolfo Von Ihering e da Praça da Bandeira, mas 
segundo informações não oficiais, a Prefeitura teria reduzido este valor para R$ 12.000,00 (doze 
mil reais), causando uma insatisfação nos membros do CONACPLAN, por caracterizar um 
desprestígio ou uma falta de autoridade deste Conselho. 13º - VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito ao Executivo Municipal o recolhimento de entulhos e restos de construção na Rua 
Farrapos, próximo ao Mercado Redefort, pois a via pública está praticamente obstruída. 14º - 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que 
proceda com a limpeza no Bairro Santa Terezinha, principalmente próximo à Igreja, sugerindo a 
realização do trabalho pelo Instituto Criar Vitória. 15º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito ao 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que realize o ensaibramento e o 
patrolamento nas estradas do interior onde transitam os ônibus do transporte escolar, 
sugerindo um mutirão para executar este serviço. 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, solicitando ainda que 
a Diretora Legislativa procedesse na leitura do Artigo 92 deste Regimento no que segue: “A 
palavra será concedida aos Vereadores pela ordem de inscrição, sendo esta cancelada quando o 
orador estiver ausente ou ceder seu tempo a outro Vereador. § 1º O Vereador pode ceder sua 
inscrição no grande expediente ou comunicação a um colega, ou dela desistir e, se ausente, 
caberá ao líder dispô-la”. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LAURI FILMANN: Declinou o 
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uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, 
as pessoas presentes no Plenário, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais meios de 
comunicação. Agradeceu ao Senhor Luiz Hennemann, Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, pelo pronto atendimento do seu requerimento, referente ao recolhimento de 
entulhos nas ruas Santo Antônio, Medianeira e demais ruas adjacentes e o conserto de canos 
quebrados na Rua Medianeira. Verificou juntamente com o Secretário Municipal de Obras, os 
serviços e materiais necessários para ampliar o acostamento na ERS 239, na entrada dos bairros 
Ideal e Medianeira, para posteriormente pedir autorização ao DAER para esta obra, inclusive 
com o deslocamento das paradas de ônibus. Apresentou um Projeto de Lei denominando uma 
rua de Taquara com o nome de Nelson Darci Blauth, um empresário que se destacou com o seu 
trabalho e merece a nossa homenagem. Visitou na terça-feira passada, juntamente com o 
Prefeito, o Secretário e funcionários da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a sede da 
Guarda Municipal de Novo Hamburgo, para conhecer o seu trabalho. Destacou que a Guarda 
Municipal de Novo Hamburgo trabalha armada, com poder de polícia e fazendo a segurança dos 
prédios públicos e da população em geral, em cooperação com a Brigada Militar. Informou que 
o Prefeito trouxe toda a documentação necessária para encaminhar a esta Casa Legislativa a 
criação de uma Guarda Municipal também na cidade de Taquara. Agradeceu pela oportunidade. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente 
e os ouvintes da Rádio Taquara e da internet. Esclareceu o seu pronunciamento na Sessão 
passada da Câmara de Vereadores, dizendo que não foi uma crítica ao Secretário Municipal, os 
Secretários Distritais ou aos funcionários e sim ao Executivo, que é liderado pelo Prefeito Tito 
Lívio Jaeger Filho, que não proporciona as condições necessárias para o trabalho dos 
Secretários. Afirmou que não se ouve falar de um projeto encaminhado para a aquisição de 
maquinário para a manutenção e o roçado das estradas. Declarou que não aceita mais como 
desculpa culpar o Prefeito anterior, pois ele já foi e estamos entrando no terceiro ano de 
Governo, sem vislumbrar solução para este problema e que também não admite mais usar o 
argumento da falta de dinheiro. Elogiou o trabalho do Secretário Distrital de Rio da Ilha 
Lissandro Rodrigues, que está fazendo o conserto da estrada que liga as localidades de Morro 
Alto a Açoita Cavalo. Parabenizou os produtores do Condomínio Taquarense de Feirantes - 
COTAF, que em janeiro completou 32 anos da feira do produtor. Avaliou que a agricultura está 
passando atualmente por um problema de sucessão rural, pois os jovens agricultores estão 
saindo do campo e indo para a cidade, inviabilizando as pequenas propriedades. Manifestou 
que os agricultores da COTAF são guerreiros, pois continuam produzindo alimentos para os 
moradores da cidade. Participou de uma reunião no Conselho Municipal de Agricultura, onde foi 
discutida a possibilidade de se comprar a carne para a merenda escolar diretamente do 
produtor rural. Lamentou a decisão do Executivo, que no início do seu mandato como Vereador, 
recusou o convite para visitar a cidade de Dois Irmãos onde isto já funciona, juntamente com a 
EMATER, Sindicato e produtores rurais, em função da sua presença neste encontro. Explicou 
que atualmente é comprada carne congelada de grandes frigoríficos e que se fosse comprada 
diretamente do produtor taquarense, a Prefeitura poderia economizar dinheiro, o produtor 
receberia mais e os alunos receberiam um produto de melhor qualidade, pois iriam deixar de 
comer garrão para comer filé. Identificou que está faltando força política para implantar este 
projeto, que já foi discutido e encaminhado ao Executivo, mas que não toma providências. 
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Agradeceu a oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores. 
Relatou que o mato está tomando conta na estrada da Cachoeira dificultando a visibilidade, que 
já provocou um acidente de trânsito, mas felizmente sem vítimas. Informou que o zelador da 
estrada está roçando a estrada de forma manual com foice, mas que nos dias atuais deveria se 
usar uma roçadeira. Alertou que já encaminhou pedido de providências à Prefeitura, pois nos 
próximos meses começará a colheita do arroz, com o aumento do tráfego de caminhões 
naquele local. Conversou com o Secretário Municipal do Meio Ambiente Sergio Luiz Prates de 
Morais para verificar o que é possível fazer em relação aos cachorros de rua, mas ele não 
prometeu a castração. Afirmou que a Associação Protetora dos Animais de Taquara - APATA não 
conseguiu resistir com os altos custos do seu trabalho. Identificou que não é mais possível 
continuarmos com esta situação, pois o controle de animais abandonados é uma questão de 
saúde pública. Conclamou o Prefeito a vir a público dizer e fazer o que prometeu na sua última 
campanha eleitoral ou dar mais condições à Secretaria do Meio Ambiente para atender algumas 
destas solicitações, pois são diversas pessoas que fazem isto de forma particular e esta 
obrigação deveria ser do poder público. Declarou que espera que a Presidente da República 
Dilma Rousseff renuncie ao seu mandato, pois estão acontecendo atualmente a mesma situação 
da época da Legalidade, com a alta da inflação e o povo não conseguindo pagar as suas contas. 
Constatou que a Presidente da República não tem mais as condições para comandar o país e 
fazer frente às dificuldades. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, a comunidade e em especial, o Senhor Odair, representante dos trabalhadores do 
transporte rodoviário e servidor público de Igrejinha, que assistiu a Sessão. Concedeu um aparte 
para o Vereador Moisés Candido Rangel, que falou anteriormente da carne da merenda escolar 
e incluiu também a compra do peixe, pois além da produção e um frigorífico local legalizado, já 
existe uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito atual tratando 
deste assunto. Também acrescentou o mel que é legalizado e produzido por uma associação 
local. Ressaltou novamente que falta vontade política para colocar em prática esta compra 
direta dos produtores de Taquara. Agradeceu pelo aparte. O Vereador Régis Bento de Souza 
retomou o uso da palavra e concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Moisés 
Cândido Rangel.  Informou que nos próximos dias estarão chegando mais três viaturas para a 
Brigada Militar por parte do Governo do Estado. Enalteceu o repasse que a Prefeitura vem 
realizando para o Conselho Pró Segurança Pública - CONSEPRO. Elogiou o apoio do Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico Idalci Renato Lamperti pela instalação de novas 
empresas para Taquara, como a Ambiente Verde, das Piscinas Igui e das que virão para o antigo 
terreno da Associação dos Moradores do Bairro Campestre. Citou também a revitalização do 
Parque do Trabalhador, as alterações no trânsito nas ruas Pinheiro Machado e Marechal 
Floriano, o asfaltamento de ruas em convênio com a METROPLAN, a ampliação e reformas de 
dez salas de aula, atendendo aproximadamente mais 800 novos  alunos, o monitoramento das 
câmeras de vigilância em convênio com a Brigada Militar e o atendimento do Posto de Saúde 24 
horas e do Bairro Mundo Novo. Em contrapartida, reafirmou sua opinião que este é o pior 
Governo Municipal dos últimos 20 anos, pois ainda faltam 975 vagas na educação infantil, 
número oficial apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, mas que na realidade a demanda é 
de 1.500 a 2.000 vagas. Entendeu que a demora na conclusão das creches nos bairros Santa 
Rosa e Mundo Novo são provocadas pela falta de gestão e desequilíbrio fiscal no orçamento do 
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Executivo Municipal, que vem batendo fortemente ao longo do seu mandato. Criticou o fato dos 
alunos formados pela Escola Municipal Alípio Sperb, do Bairro Santa Maria, não receberam por 
parte da Prefeitura, o transporte escolar gratuito, para continuar os seus estudos nas escolas 
CIMOL e Polivalente. Registrou o problema do mato nas ruas, que precisa de mais equipes de 
trabalho, a construção de uma praça no antigo terreno dos Calçados Beira Rio e a promessa da 
instalação da empresa Calçados Piccadilly. Entendeu que a responsabilidade da ponte sobre o 
Rio dos Sinos na ERS 020 é da Prefeitura, que deve tomar uma atitude administrativa e mobilizar 
os demais Prefeitos da região, para resolver o problema com o Governo do Estado. Agradeceu a 
atenção de todos e se colocou a disposição da comunidade. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade 
presente. Agradeceu aos Vereadores pelo voto favorável nas Moções de Apelo, que propõe que 
o Município ocupe provisoriamente os ginásios de esportes, para acomodar todas as 
Secretarias, zerando assim os pagamentos de alugueis, que serão usados para a construção de 
um Centro Administrativo. Agradeceu também o apoio na Moção de Repúdio ao Tribunal de 
Contas da União - TCU, pelo pagamento de auxílio moradia de R$ 4.300,00 (quatro mil e 
trezentos reais) aos seus Ministros e Procuradores, legislando em causa própria. Manifestou a 
sua indignação pelo aumento exagerado dos salários dos deputados, do Governador, do Vice-
Governador e dos Secretários Estaduais, em função da crise em que se encontra o Estado do Rio 
Grande do Sul. Afirmou que precisamos nos indignar com esta situação, independente se for 
Ministro, Juiz ou Promotor, pois o poder demanda do povo e quem paga é a sociedade que 
produz com o aumento dos impostos e das tarifas públicas. Declarou que o país está uma 
baderna e o povo está decepcionado com a classe política, levando a se questionar se vale a 
pena realmente estar envolvido na política, pois tem passado vergonha com a atitude dos 
políticos brasileiros, pois é o momento de se fazer uma reflexão e olhar os acontecimentos ao 
nosso redor. Citou a escassez de água, a falta de saúde e de segurança pública.  Registrou a 
decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, de autorizar os Bancos a cobrarem juros sobre juros 
das dívidas, classificando esta medida como uma agiotagem legalizada. Encaminhou pedido de 
Moção de Apelo ao Governador do Estado, em virtude da extinção da Secretaria da Mulher. 
Agradeceu a todos com a condução de Deus. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que estava presente e os ouvintes da 
Rádio Taquara. Citou o pronunciamento anterior do Vereador Nelson José Martins e afirmou 
que há muitos anos luta pela causa animal. Avaliou que não consegue ver nenhuma política 
pública nesta área implantada no Município e que esta foi a sua maior motivação para entrar 
para a política e concorrer a um cargo público. Constatou que a causa animal não é reconhecida 
e valorizada, mas existem muitas pessoas que trabalham esta problemática diariamente, nas 
quais se inclui, pois o poder público não faz nada. Enviou um projeto sugestão que vai ser 
implantado neste ano na rede municipal de educação, com conteúdo sobre a posse responsável 
de animais, que contou com o apoio do Prefeito e do Secretário Municipal de Educação. Indicou 
e vai ser colocada em prática a criação de uma clínica veterinária pública para a castração de 
animais, pois sem isto não será mais possível conseguir lidar com este número excessivo de 
animais que são abandonados, tanto na área central como no interior do Município. Sugeriu ao 
Executivo Municipal, para que junto com os demais Municípios do Vale do Paranhana, construa 
um hospital veterinário público, para atender os proprietários de animais de baixa renda da 
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região e as ONGs da causa animal, pois para ser viável precisa atender um grande número de 
animais. Desejou uma semana abençoada e iluminada por Deus. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que 
acompanhavam a Sessão e os ouvintes dos meios de comunicação. Encaminhou um 
requerimento ao Comando da Brigada Militar, solicitando uma atenção especial com a 
segurança da Praça da Bandeira e do Parque do Trabalhador, em função do aumento do número 
de usuários de drogas, meliantes e andarilhos, que ficam pedindo dinheiro e pernoitando no 
local. Enviou também uma indicação ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, para que 
os vigilantes do Parque do Trabalhador reforcem o patrulhamento e não fiquem somente 
sentados tomando chimarrão. Divulgou as matrículas da Educação de Jovens e Adultos - EJA, na 
modalidade Ensino Médio, que está iniciando na Escola Estadual Felipe Marx. Afirmou que já 
havia feito no passado uma indicação para uma turma de alfabetização de adultos em cada 
bairro do Município e agora está reiterando este pedido, mas desta vez concentrando em um 
único núcleo central, pois existe uma grande procura por parte dos cidadãos. Agradeceu aos 
funcionários do Hospital Bom Jesus, em especial aos médicos Dr. Marcelo e Dr. Branco, pelo 
excelente atendimento de saúde do Senhor Olmiro Manuel da Silva. Desejou a todos uma 
excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, o público que 
estava presente prestigiando a Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e da internet. Solicitou à 
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores que agende uma reunião o mais breve possível com a 
Dra. Josiane Brasil Camejo, da Promotoria Regional da Bacia do Rio dos Sinos, para fazer um 
novo encaminhamento do projeto de desassoreamento do Rio da Ilha. Alegou que este projeto 
foi deferido pela segunda vez, pois a empresa Rural Ecosystem, contratada com recursos 
públicos para prestar a assessoria técnica, não enviou a documentação suplementar exigida pela 
FEPAM. Informou que sem este desassoreamento, no futuro haverão trechos de estradas 
destruídas e o rio sem fluxo de água. Apresentou projeto de lei para a instalação de hidrantes 
nos novos loteamentos e condomínios da cidade, para auxiliar no combate aos incêndios. 
Encaminhou pedido de reunião com engenheiros, representantes do CREA e técnicos da 
CORSAN, para ter um parecer técnico sobre este Projeto de Lei e auxiliar na decisão dos 
Vereadores. Enviou votos de pesar aos familiares do Senhor Breno Celomar Lanz pelo seu 
falecimento, que fará muita falta na comunidade. Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente e os 
ouvintes da Rádio Taquara. Concordou com o pronunciamento do Vereador Telmo Vieira sobre 
a instalação dos hidrantes e acrescentou que também é necessário a construção de um quartel 
do Corpo de Bombeiros na área central da cidade, para auxiliar no combate aos incêndios, em 
função da distância. Comunicou que a construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
está novamente paralisada e que deveria ser dado continuidade a esta e a todas as obras que 
são iniciadas, como as obras com recursos do PAC no Arroio Sonda, das creches nos bairros 
Santa Rosa e Mundo Novo e o término do calçamento das ruas Germano Paiva e Santa Rosa. 
Declarou que os drogados invadiram as casas da Rua Chile, no Bairro Empresa e o Município não 
toma providências. Elogiou o Secretário Municipal de Obras pelo conserto no desnível na rua da 
entrada do Loteamento Jaeger, no Bairro Empresa, após a sua crítica na Sessão da semana 
passada. Afirmou que sabe cobrar, mas reconhece quando tem que elogiar pelo serviço bem 
feito. Desejou um abraço a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os 
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colegas Vereadores, as pessoas que estavam presentes no Plenário, a imprensa e os ouvintes da 
Rádio Taquara. Agradeceu o Presidente da Câmara, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch e a 
equipe do Jornal Panorama, pela parceria na divulgação do trabalho dos Vereadores, que será 
publicado ao longo do ano pelo referido jornal. Visitou na última segunda-feira, em Porto 
Alegre, o Deputado Federal Vilson Covatti, para encaminhar sugestão de emendas 
parlamentares para a compra de equipamentos, móveis e de uma ambulância para o Hospital 
Bom Jesus de Taquara. Informou que elaborou esta lista de reivindicações a partir das 
necessidades apresentadas em um encontro com a Diretora do referido hospital. Parabenizou o 
Presidente da Câmara, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, pela promoção do 3º Torneio do 
Lápis, no qual estava presente, com a distribuição de material escolar para aproximadamente 
200 crianças carentes, que aconteceu no campo do Olaria, no Bairro Empresa. Solicitou uma 
atenção especial da Secretaria Municipal de Obras com relação ao conserto dos buracos nas 
ruas, causado pelo encanamento quebrado na rede de esgotos. Pediu também providências 
com urgência no encanamento de esgotos que está estourado na Rua Paraná, no Bairro Santa 
Terezinha e na Rua 19 de Março, em frente ao nº: 950, no Bairro Cruzeiro do Sul. Requereu ao 
Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública, a instalação de uma lâmpada em 
frente a residência da Senhora Loni Schilling, próximo a Capela de São Sebastião, na localidade 
de Padilha Velha. Desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade que estava presente e a imprensa. 
Agradeceu e reconheceu o trabalho eficiente do Senhor Aurélio da CORSAN, pela rapidez na 
ajuda em relação ao fechamento de valetas e do conserto nos vazamentos de água. Agradeceu 
também ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Luiz Hennemann, uma pessoa 
fantástica, que está fazendo um esforço enorme pelo Município e incansável na busca de 
soluções. Lamentou que o Prefeito não o valorizasse, dando os materiais e as condições 
necessárias para realizar o seu trabalho. Pediu ajuda ao Secretário Estadual Gerson Burmann, 
para a melhoria de nossas ruas e estradas do interior, que prometeu analisar este pedido. 
Criticou o Prefeito por não reconhecer os problemas viários da cidade nas redes sociais, 
respondendo com deboche as denúncias deste Vereador. Exigiu esclarecimentos sobre o caso 
relatado pelo Prefeito, em entrevista na Rádio Repórter do Vale, de um servidor em cargo de 
confiança nomeado como Secretário Distrital de Olhos Dágua, que não assumiu e 
posteriormente foi retificada esta portaria, trocando-o de lugar. Avaliou que a sua entrevista 
não condiz com os contracheques existentes, pois este funcionário público recebeu 6 (seis) 
meses de salário como Secretário Distrital de Olhos Dágua. Observou que o Prefeito precisa se 
explicar, porque ou se enganou na entrevista ou os documentos que chegaram as suas mãos 
não são verdadeiros. Declarou que o Município está parado com obras importantes que ficaram 
do Governo anterior e que nesta gestão simplesmente foram ignoradas. Citou o projeto de 31 
leitos para a maternidade do hospital, as casas do PAC que estão sendo arrebatadas por 
usuários de drogas e traficantes, conforme pronunciamento anterior do Vereador Valdecir 
Vargas de Almeida, de 19 ruas para serem calçadas no Bairro Empresa, o Arroio Sonda e tantas 
outras obras já elencadas pelos demais Vereadores. Afirmou que é parceiro do Prefeito para 
qualquer tipo de coisa, mas não pode permitir pela sua comunidade, que a cidade seja 
abandonada como está e ninguém faça nada, pois é a sua obrigação frente às reclamações. 
Falou que se não aprendermos a ter humildade, sem deboche e arrogância, pedindo auxílio a 
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quem possa nos ajudar, independente do partido e definindo com muita clareza o que se quer 
para o nosso Município, não vamos chegar a lugar nenhum. Desabafou que é uma vergonha o 
engodo político que está acontecendo em nosso Município e pediu a compreensão de todos os 
Vereadores, pois é isto que a comunidade espera do nosso mandato parlamentar, que não é 
para defender mentiras e ironias, mas sim a nossa comunidade e é esta a nossa obrigação. 
Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e a imprensa. Declarou que os 
problemas por que passa o Município, relatado anteriormente pelos Vereadores, é ínfimo em 
relação à gravidade do que está acontecendo no país. Avaliou que Taquara não vai crescer e 
progredir se não mudar o que está acontecendo hoje no Brasil, que é muito grave e os 
problemas do Município são iguais à situação econômica que passa o país. Destacou que já 
estão pedindo a cabeça da Presidente Dilma, que passou de aproximadamente 50% para mais 
ou menos 30% de aprovação e que hoje a situação é muito pior do que quando cassaram o ex-
Presidente Collor. Informou que já estamos vivendo o caos e o povo não aguenta mais, pois não 
estávamos preparados por um discurso demagógico do governo atual e do anterior, em que 
tudo estava maravilhoso e perfeito. Identificou que o caso de corrupção da Petrobrás que veio a 
público é uma vergonha em qualquer país do mundo, envolvendo o desvio de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores 
(PT) botarem no bolso e eleger os Presidentes Lula e Dilma nos últimos anos. Constatou que um 
Vereador que fizer qualquer coisinha é denunciado por um Promotor e chamado à Justiça e ser 
condenado pela mínima coisa, mas a nível federal eles metem a mão e fica tudo quieto, 
ninguém faz nada, porque lá no Congresso Nacional está tudo mancomunado. Citou que com 
exceção dos partidos PSDB e DEM, todos os demais estão comendo juntos na mesma mesa em 
volta da Presidente Dilma, como o PT, o PMDB e o PP, que é o seu partido. Sugeriu que o povo 
precisa sair para a rua pacificamente de verde e amarelo para reivindicar os seus direitos, como 
a marcha que está sendo planejada para o mês de março. Criticou a decisão do Supremo 
Tribunal Federal legalizando o roubo dos juros capitalizados, que atualmente está em 240% ao 
ano, para uma meta de inflação projetada de aproximadamente 6% ao ano. Alertou que estas 
decisões são tomadas contrariando instâncias inferiores do Judiciário nos Estados, porque os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ são 
escolhidos politicamente e que isto é um absurdo e precisa ser mudado neste país, pois as ações 
são julgadas de forma política e não juridicamente como nos demais Tribunais. Agradeceu pelo 
tempo e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Declinou o 
uso da palavra. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, a comunidade que acompanhava a Sessão no Plenário e pela Rádio Taquara. 
Observou no trabalho da roçada de ruas desenvolvido pelo Instituto Criar Vitória, que o número 
de redes de proteção é insuficiente para a quantidade de roçadeiras, sendo comum a projeção 
de pedras, quebrando inclusive os vidros dos carros e pediu providências para se usar mais 
redes de proteção. Destacou que no último domingo ocorreu o 3º Torneio do Lápis, no Campo 
do Olaria do Bairro Empresa, que entregou um kit de material escolar para 185 crianças iniciar o 
ano letivo. Divulgou que continua panfletando na ERS 239, próximo a Ritmo Veículos, pedindo 
aos motoristas que retornem do litoral mais calmo. Declarou que no passado discutia se os 
novos pardais colocados na ERS 239 eram arrecadadores de multas, mas que os motoristas que 
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passam pela rodovia em alta velocidade têm mais que levar multas, pois não estão preocupados 
com as 18 mortes em acidentes de trânsito, cujas vidas foram ceifadas nos últimos dois anos 
neste trecho da rodovia. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Valdecir 
Vargas de Almeida, sobre a importância do projeto do quartel do Corpo de Bombeiros na área 
central de Taquara e que cada vez tem mais consciência de poupar R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) da Câmara de Vereadores de Taquara neste ano, para repassar ao Executivo Municipal 
realizar esta obra. Informou que o Capitão do Corpo de Bombeiros de Taquara estará se 
pronunciando nesta Tribuna na próxima Sessão Ordinária, esclarecendo aos Vereadores sobre a 
importância de se ter o quartel no centro da cidade. Citou que numa enquete no Blog do 
Massutti na internet e no programa Painel 1490 da Rádio Taquara, o resultado sobre esta 
aceitação da devolução dos recursos da Câmara de Vereadores para a construção do quartel do 
Corpo de Bombeiros foi de 100%. Alegou que esta decisão será motivo de orgulho para todos os 
15 Vereadores, que estarão juntos para a entrega do cheque com este valor economizado, no 
terreno onde será executado este projeto por parte da Prefeitura. Indicou que na próxima 
semana o Jornal Panorama vai continuar a exibir reportagens, para a comunidade conhecer o 
trabalho dos Vereadores, desta vez com o Vereador Adalberto dos Santos Lemos. Agradeceu a 
Deus por estar representando a sua comunidade. Após a Palavra em Expediente os membros da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão Geral de Pareceres agendaram 
reunião das mesmas para amanhã, dia 10/02, respectivamente nos horários das 9h e 11h, na 
sala das Comissões desta Casa, bem como no dia 18 de fevereiro do corrente ano, às 13h ambas 
as Comissões farão reunião em conjunto para análise dos Projetos em tramitação. Nada mais 
havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença e às 22h declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária convocando a próxima para o dia 18 de fevereiro do corrente ano, às 18h, 
quarta-feira, no Plenário desta Casa, tendo em vista o Ponto Facultativo de Carnaval, votado 
nesta noite. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando 
Machado de Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e 
aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 09 de fevereiro 
de 2015.................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


