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ATA Nº 4.042 

Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18h17min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 3ª 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 terceira Sessão Ordinária do 
ano de 2015, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa 
e ao público presente. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite 
saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Senhor Miguel Vieira, 
Presbítero da Igreja Brasil para Deus, para deixar uma mensagem seguida de oração. Após o 
Presidente convidou o Capitão Deoclides Silva da Rosa, o qual assumiu o Comando do Corpo de 
Bombeiros de Taquara, no dia 06 de janeiro do corrente ano, para fazer uso da Tribuna Popular 
e falar a respeito do trabalho que pretende desenvolver junto ao nosso Município. Durante a 
manifestação do Capitão o Presidente abriu espaço aos Vereadores que tivessem interesse em 
participar do assunto, colocando de antemão que esta Casa, com apoio dos quinze Vereadores, 
pretende fazer uma economia já para o próximo mês de maio, no valor de cento e cinquenta mil 
reais, o qual será repassado ao Poder Executivo tendo como sugestão que este valor seja 
utilizado no equipamento do caminhão que foi doado ao Corpo de Bombeiros no ano de 2013, 
onde o Vereador Nelson Martins estava à frente da Presidência desta Casa Legislativa. O tema 
mais pontuado foi a possível construção de um Quartel de Bombeiros em nossa cidade e 
manifestam-se os seguintes Vereadores: Valdecir de Almeida, Nelson Martins, Régis de Souza, 
Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira e Guido Mario. Após o Presidente agradeceu a presença do 
Capitão Deoclides e solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que 
deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de 
Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 052/2015, solicitando que se digne juntar aos 
autos do Projeto de Lei nº 015/2015 (Executivo Nº 015), que autoriza o Município de 
Taquara/RS a firmar Convênio com o INSTITUTO VITÓRIA, inscrito no CNPJ nº 03.880.767/0002-
21, os documentos para devida apreciação por esta Colenda Casa. OFÍCIO Nº 053/2015, 
apresenta Mensagem Retificativa para alterar o artigo 4º do Projeto de Lei nº 011/2015 
(Executivo nº 015), que autoriza o Município de Taquara/RS a firmar Convênio com o Instituto 
Vitória, inscrito no CNPJ nº 03.880.767/0002-21. OFÍCIO D.L. Nº 062, de 18 de fevereiro de 
2015: O Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Kohlrausch encaminha ao Executivo 
Municipal cópia da Resolução Nº 001, de 09 de fevereiro de 2015, que 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, aprovada na Sessão Ordinária do dia 09 de 
fevereiro do corrente ano. Artigo 78 (...), I – Ordinárias que se realizarão as terças feiras úteis, 
em horário designado pelo Presidente. Informa ainda, que de acordo com o Artigo 42, § 2º da 
Lei Orgânica do nosso Município, os Projetos de iniciativa do Poder Executivo, deverão ser 
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protocolados na Secretaria desta Casa, no mínimo, até o final do expediente da manhã do 
segundo dia útil anterior ao dia da Sessão Ordinária, para que possamos organizar a pauta com a 
divulgação da mesma, tendo em vista a Lei da Transparência dos atos públicos. PUBLICIDADE DE 
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003, de 18 de fevereiro de 2015 de autoria da 
MESA DIRETORA - Fixa o horário de expediente da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, a 
partir do dia 1º de março de 2015. PROJETO DE LEI Nº 014, de 18 de fevereiro de 2015 de 
autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - Obriga os novos bares, restaurantes, 
lanchonetes, hotéis e motéis a colocarem a disposição dos fregueses deficientes visuais, 
cardápios em braile e da outras providências. PROJETO DE LEI Nº 015, de 18 de fevereiro de 
2015 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - Autoriza o Poder Executivo a instituir o 
programa “Adote um ponto de ônibus”. PROJETO DE LEI Nº 016, de 09 de fevereiro de 2015 
(Executivo Nº 009) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, Professor de 
Educação Especial, com especialidade de Braile, para atuação na Secretaria Municipal de 
Educação Cultura e Esportes, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 017, de 09 de 
fevereiro de 2015 (Executivo Nº 010) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 
Professor de Educação Especial com especialidade Interprete de Libras, para atuação na 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 018, de 09 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 011) Autoriza o Poder Executivo contratar, 
emergencialmente, Professor de Cultura Gaúcha, para atuação na Secretaria Municipal de 
Educação Cultura e Esportes, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 019, de 09 de fevereiro 
de 2015 (Executivo Nº 013) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, até 08 (oito) 
Secretários de Escola e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 020, de 09 de fevereiro de 
2015 (Executivo Nº 014) Autoriza o Poder Executivo contratar até 60 (sessenta) Professores de 
Ensino Fundamental, por tempo determinado e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 021, 
de 13 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 019) Autoriza o Poder Executivo contratar 
temporariamente, até 14 (quatorze) Professores de Educação Infantil, por tempo determinado e 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 022, de 13 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 020) 
Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, professores para as disciplinas de 
Português, Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Artes, Física, Química, Sociologia, Ensino 
Religioso, Filosofia, Biologia, Geografia, História, Educação Física, para o ano letivo de 2015, e, 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 023, de 07 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 021) 
Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, até 02 (dois) Agentes Administrativos 
e, dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 024, de 18 de fevereiro de 2015 de autoria da 
MESA DIRETORA - Altera a Lei Municipal nº 5.149/2013, que institui a nova estrutura 
administrativa da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAQUARA, dispõe sobre o quadro de 
cargos de provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 025, de 12 de fevereiro de 2015 (Executivo Nº 017) Autoriza o Poder Executivo 
contratar, emergencialmente, um psicólogo para atuação na Secretaria de Saúde, e dá outras 
providências. INDICAÇÕES: Nº 059/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente estude a possibilidade de 
se realizar ainda este ano uma “Feira de Móveis”, pois sabemos que os fabricantes de móveis de 
nossa cidade têm aumentado muito seus negócios e a Feira incentivaria ainda mais, gerando 
mais emprego em nosso Município. Nº 060/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 
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SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito providencie uma 
sinalização com placas e redutores de velocidade, de ponto em ponto em toda extensão do 
asfalto da Rua Picada Gravatá até a Santa Rosa, bem como em todas as ruas que receberam 
asfalto. Nº 061/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente analise a viabilidade de adquirir “fábrica de tubos”, 
pois além da economia será possível modernizar as pontes de pequena extensão, substituindo 
as de madeira por tubos de concreto. Nº 062/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 
SANTOS: Venho por meio desta Indicação solicitar ao Executivo Municipal que estude a 
viabilidade de criar uma “central de veículos”, pois em pesquisas recentes deste Vereador em 
cidades brasileiras que implantaram a referida central aponta uma economia de até 30% no 
simples controle de direcionamento dos veículos, dando ainda uma vida útil mais longa a frota. 
Nº 063/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente 
com  a Secretaria de Obras verifique qual o problema originou o buraco na calçada localizada 
em frente à casa número 781, na Rua Paraná, Bairro Santa Teresinha. E que também proceda no 
reparo da mesma calçada que está representando sérios riscos de queda as pessoas que por ali 
circulam. Este buraco se formou há bastante tempo e requer um conserto urgente. Nº 064/2015 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Venho por meio deste Reiterar as seguintes Indicações (em 
anexo), de autoria deste Vereador no que segue: Viabilidade de elaborar projeto de calçamento 
na Rua Santarém, Bairro Tucanos, trecho que vai até a Sociedade Progresso (Indicação nº 439, 
de 07 de julho de 2014); Viabilidade de realizar projeto de pavimentação asfáltica na Rua Miguel 
Bauer, Bairro Recreio (Indicação nº 749, de 24 de novembro de 2014); Viabilidade de realizar 
projeto de calçamento e canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Ernesto Robinson, Bairro 
Cruzeiro do Sul (Indicação nº 776, de 15 de dezembro de 2014); Viabilidade de realizar projeto 
de calçamento e canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Lothar Reihner, Bairro Cruzeiro 
do Sul (Indicação nº 777, de 15 de dezembro de 2014); Viabilidade de realizar projeto de 
calçamento e canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Ricardo Olm, Bairro Cruzeiro do Sul 
(Indicação nº 778, de 15 de dezembro de 2014); Viabilidade de realizar projeto de calçamento e 
canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Pastor Harder, Bairro Cruzeiro do Sul (Indicação 
nº 779, de 15 de dezembro de 2014); Viabilidade de realizar projeto de pavimentação asfáltica 
na Rua 17 de Junho, Bairro Centro (Indicação nº 780, de 15 de dezembro de 2014). Nº 065/2015 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria responsável 
proceda no conserto, pintura e colocação de parapeitos em duas pontes situadas na estrada 
geral de Olhos D’água, após o sítio Tri Jóia. Solicito ainda que sejam restauradas as tábuas 
quebradas junto a lateral da ponte, pois já ocorreu acidente por falta deste reparo. Nº 066/2015 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie o conserto de um bueiro quebrado próximo ao Barracão Católico da localidade de 
Olhos D’água. O referido bueiro foi danificado durante um serviço de patrolamento e até o 
momento não foi restaurado, causando transtorno no local. Nº 067/2015 VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
conserto de um bueiro situado em frente ao Mercado do Cindro, na localidade de Padilha, pois a 
situação está causando transtorno e danos aos veículos que por ali transitam. Nº 068/2015 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente viabilize a abertura de bueiros que encontram-se totalmente obstruídos ao longo 
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da Rua Ejo Macedo, no Bairro Mundo Novo. Nº 069/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito 
que o Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho requeira junto a Secretaria do 
Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul maquinários para conserto de estradas 
que dão acesso às propriedades rurais de nosso Município. Saliento que a Diretoria de 
Infraestrutura Rural (DINFRA) possui maquinários para empréstimo temporário. Nº 070/2015 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
proceda na instalação de duas bocas de lobo na Rua Arno Faiock, esquina com a Rua Mundo 
Novo, pois a mesma não possui bueiros e quando chove a água invade as residências. Nº 
071/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente providencie a retirada de um excesso de terra que encontra-se 
depositado na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Santa Maria e está causando transtornos a 
todos que por ali transitam. Nº 072/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras faça um bueiro na estrada da Cabriúva em 
Tucanos perto da entrada do Campo do Medonho, pois o local está bastante perigoso devido a 
um buraco que se formou. Nº 073/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública faça a colocação de uma lâmpada 
perto da Escola Dionysio Pires de Mello, na localidade de Rio da Ilha. Nº 074/2015 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública 
realize o conserto de uma lâmpada (uma) casa antes da Floricultura Avenida, a direita no Passo 
dos Ferreiros. Nº 075/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de um buraco na Rua Coronel Diniz nº 
749, em frente à Barbearia do Arnaldo no Bairro Santa Teresinha. Nº 076/2015 VEREADORA 
SIRLEI SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de requerer que gestione justo ao 
Secretário de Planejamento, Meio Ambiente, Educação, Esportes e Obras, para que somem 
esforços e juntos coloquem em prática o PROJETO SUGESTÃO (anexo), Área de 
Lazer/Esportiva/Parque Infantil nos bairros de Taquara, para que tenhamos a chance de cativar 
nossas crianças e jovens, através de atividades lúdicas e esportivas e, assim possamos 
vislumbrar uma sociedade, no futuro, melhor e menos violenta. Aproveito para ratificar uma 
solicitação que já fiz, no ano de 2013 e 2014 para que Vossa Excelência requisitasse, junto ao 
Estado do Rio Grande do Sul, o espaço, na entrada do Bairro Empresa, para a construção de um 
Ginásio Esportivo, necessário para a realização dos projetos, já existentes e, atualmente 
ocorrendo de forma precária, devido à inexistência de um espaço para a realização de atividades 
em dias chuvosos. Entendo que administrar uma cidade, requer muita atenção e também 
critérios para elencar prioridades, mas relato que, há muito, ouço, governos e autoridades 
policiais enfrentando problemas sérios relacionados a segurança pública, e ouso dizer que é 
necessário investir em espaços esportivos e recreativos, para que tenhamos nossas crianças e 
jovens envolvidos e atraídos para o caminho do bem e assim possamos desfrutar, num futuro 
próximo, de um lugar mais tranquilo, uma sociedade menos violenta para vivermos, com nossas 
famílias. Na esperança de que possamos contar, em breve, com espaços adequados em nossos 
bairros, para deixar nossas crianças e jovens mais alegres, nossas famílias mais envolvidas nas 
comunidades em que vivem, contamos com a costumeira atenção que esse Governo destina aos 
assuntos que dizem respeito ao bem estar dos cidadãos taquarenses, antecipo agradecimentos. 
PROJETO: Área de Lazer/Esportiva/Parque Infantil nos Bairros de Taquara - CONSIDERAÇÕES 
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GERAIS: Os bairros de nosso município têm um contingente grande de crianças e pré-
adolescentes que residem com suas famílias, frequentam a escola em um turno do dia, na 
maioria das vezes, próxima a sua residência, mas não dispõem de um local para se reunirem, 
com seus pares, para desenvolverem brincadeiras, jogarem um futebol ou mesmo andarem de 
balanço ou praticarem um esporte com as suas bicicletas.  Andando pelos bairros de nossa 
cidade, podemos ver que muitas crianças brincam pelo meio das ruas, oferecendo riscos as suas 
vidas e, conversando com elas, constata-se que o seu maior desejo é dispor de uma área para 
poderem praticar seus esportes, brincar com os amigos, enfim extravasar as suas energias, 
vontade esta, demonstrada também, pelos pais e mães de nossa comunidade, que expressaram 
o desejo de ver seus filhos brincando em uma área de lazer, bem estruturada, organizada para 
receber toda a família, para conversas, mateadas, enfim como uma área de recreação e 
entrosamento entre os moradores das comunidades taquarenses. É historicamente comprovado 
que a ociosidade na infância gera uma frustração e consequentemente uma busca de 
compensação nas drogas, que cada vez mais estão na porta das escolas e das nossas casas, 
cerceando nossos jovens para atraí-los como usuários, por esse motivo precisamos criar espaços 
esportivos e recreativos interessantes, para podermos envolver nossos jovens em atividades 
atraentes e saudáveis, que os auxiliarão no resgate da autoestima, entrosamento entre os 
membros da família, e destes com toda a comunidade, como forma de investimento para o 
desenvolvimento de jovens felizes. META: Construção de praças nos bairros: Cruzeiro do Sul, 
Empresa e Bairro Santa Teresinha com parque infantil, área esportiva e de lazer.  JUSTIFICATIVA: A 
necessidade de tal projeto ser desenvolvido com a maior urgência está respaldada na 
necessidade urgente de se criar espaços públicos nas comunidades taquarenses, com a 
finalidade de se resgatar a alegria da juventude, através do desenvolvimento de atividades 
recreativas e esportivas, a integração dentro da família e desta com as demais famílias da 
comunidade. OBJETIVO GERAL: Buscar recursos junto a União para estruturar espaços já 
existentes, nos bairros: Cruzeiro do Sul, Empresa para serem usados pela comunidade com área 
de lazer, recreativa e esportiva, construção de rampas para as bicicletas, bem como a colocação 
de bancos, plantio de árvores e flores, para ser um ambiente agradável e dessa forma atraente a 
todos os moradores da comunidade. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reunir as crianças e os jovens dos 
bairros de nossa cidade em locais atraentes e bem organizados para realizarem atividades 
recreativas e esportivas; construir um parque infantil para que os pais possam levar seus filhos 
menores para brincarem. Arborizar e florir o espaço, dispondo bancos de jardins, para serem 
utilizados pela comunidade, nos seus momentos de lazer; distribuir pela praça cestas de 
basquete e goleiras pequenas, para o treino de futebol das crianças. Construir umas rampas para 
os ciclistas utilizarem com as suas bikes, transferindo-as, das ruas, onde atualmente se 
encontram instaladas. RECURSOS FINANCEIROS: Buscar recursos financeiros junto ao Governo 
Federal, para o financiamento do Projeto, bem como parcerias junto aos moradores da 
comunidade para a posterior conservação e manutenção, através das associações de moradores 
dos bairros. Nº 077/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo Municipal 
que determine a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a urgente reparação na canalização da 
Bica Água Mineral, pois a população que vai até o local, está encontrando dificuldade para fazer 
a captação, pois os canos não estão dando vasão à água. A presente indicação se dá pela 
importância que a Bica de Água Mineral, localizada na Rua Dr. Luiz de Carvalho, no Bairro 
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Empresa, representa para toda a comunidade taquarense e arredores que frequentam o local, 
para captar água, inclusive dando depoimentos da sua grande eficácia, no tratamento de 
doenças. Enfim, Taquara é uma cidade carente de pontos turísticos ou de locais atraentes para 
visitação, assim sendo, seria valoroso para toda a municipalidade que houvesse uma dedicação 
maior na manutenção do referido espaço. Sendo o que se apresentava para o momento, ficarei, 
juntamente com aqueles que me solicitaram a intermediação, no aguardo de providências. Nº 
078/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através do Jurídico da Prefeitura estude a possibilidade de parceria junto ao Hospital Bom Jesus 
para criação de uma forma de contribuição pela comunidade, e  assim  possibilitando aos 
pagadores descontos significativos aos que  optarem  pelo pagamento dos carnês, a 
contribuição poderá ser usada para a manutenção e melhorias no Hospital. Nº 079/2015 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
proceda no recolhimento de galhos, na Rua João Bayer nº 131, Bairro Petrópolis, próximo à 
Escola Theóphilo Sauer. Nº 080/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência uma roçada e 
recolhimento dos detritos, com posterior notificação ao proprietário da Rua Francisco Emílio 
Müller, em frente ao nº 2151, no Bairro Jardim do Prado. O pedido se faz necessário tendo em 
vista que ratos e bichos peçonhentos estão invadindo as residências próximas, causando 
transtornos aos moradores. Seguem fotos em anexo. Nº 081/2015 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie 
com urgência uma roçada e recolhimento dos detritos, com posterior notificação ao 
proprietário da Rua Farrapos, próximo ao número 850, no Bairro Santa Teresinha. O pedido se 
faz necessário tendo em vista que ratos e bichos peçonhentos estão invadindo as residências 
próximas, causando transtornos aos moradores. Seguem fotos em anexo. REQUERIMENTO DE 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 002/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo, 
Pedido de Informações de onde está o triturador de galhos adquirido pelo Município tendo em 
vista que o mesmo não está sendo utilizado. REQUERIMENTOS: Nº 015/2015 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Por meio deste venho solicitar a CORSAN desta cidade que 
informe por escrito a esta  Casa Legislativa, que dia e mês se  dará o início da 
obra  de  canalização  e  tratamento de esgotos, conforme publicação abaixo e em anexo: 
Taquara está entre os nove Municípios, das bacias hidrográficas dos rios dos Sinos e Gravataí, 
que receberão obras de saneamento da CORSAN. São mais de R$ 280 milhões em 
investimentos. Só em Taquara, serão investidos, em torno de R$ 83 milhões para a construção 
da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE e da rede coletora de esgotos. O anúncio ocorreu, na 
quinta-feira (5/6), durante cerimônia de autorização de publicação dos editais. Participaram o 
presidente da CORSAN, Arnaldo Dutra; o secretário estadual de Habitação e Saneamento 
(Sehabs), Marcel Frison e autoridades dos municípios beneficiados. O Vice-Prefeito, Carlos 
Alberto Pimentel, representou o Município de Taquara. Sendo o que tinha para o momento, 
agradeço a atenção. Nº 016/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Por meio 
deste venho solicitar a CORSAN desta cidade que informe esta Casa Legislativa com relatórios, 
do dia primeiro de dezembro de 2014 a primeiro de fevereiro de 2015 contendo o número de 
consertos de calçamentos feitos no Município, com as devidas informações: Ruas, Bairros, e dias 
que os mesmos foram realizados. Nº 017/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 
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Solicito a Mesa Diretora que marque reunião para o dia 24 de março do corrente ano, às 15h no 
Plenário desta Casa, convidando os Vereadores e Jurídico deste Legislativo, Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, senhor Idalci Renato Lamperti e 
membros do COMUDE, para discutirmos inovações e aprimoramentos da Lei de Incentivo às 
empresas de nosso Município. Nº 018/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicita a Mesa 
Diretora Sessão Solene de Homenagem  ao Coral dos Adolescentes do IACS – CAMTA, que 
deverá ser realizada no dia 10 de novembro de 2015,  pela passagem do vigésimo aniversário de 
fundação que tem como marco o dia 14 de novembro de 1995. Justificativa: Esta homenagem se 
justifica pelo grandioso e belo trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes 20 
anos,  com estes jovens que fizeram e fazem parte deste Coral, elevando em suas melodias o 
nome de DEUS e fazendo parte de um grupo voltado ao bem estar, livre das drogas que abalam 
as famílias nos dias de hoje. Nº 019/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que seja realizada 
Sessão Solene durante o mês de abril de 2015, em homenagem a todos os atletas taquarenses 
das mais diversas modalidades que conquistaram títulos municipais, estaduais, nacionais e 
internacionais, levando o nome do nosso município em destaque em pódios através do 
reconhecimento no rol do atletismo brasileiro. “Esporte é Saúde” e por isso tem destaque no 
calendário  nacional, onde o dia 19 de fevereiro é lembrado e comemorado como  Dia do 
Esporte. Solicito ainda que sejam convidados para esta Sessão de Homenagem,  os 
representantes e alunos de todas as academias de esporte do nosso município para se fazerem 
presentes, momento em que estes também serão homenageados pelo reconhecimento da 
formação dos atletas que em alguns casos tem se destacado nos níveis citados anteriormente. 
Nº 020/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio deste venho respeitosamente 
solicitar ao Deputado Federal, Pastor Ronaldo Nogueira a viabilidade de destinar ao nosso 
Município de Taquara uma emenda parlamentar para a efetivação de calçamento nas seguintes 
ruas, somando aproximadamente 3.550 metros de material: Pastor Harder (Bairro Cruzeiro do 
Sul) + ou - 700 metros; Ricardo Olm (Bairro Cruzeiro do Sul) + ou - 700 metros; Lothar Reihner 
(Bairro Cruzeiro do Sul) + ou - 700 metros; Ernesto Robinson (Bairro Cruzeiro do Sul) + ou - 400 
metros; Farrapos (Bairro Santa Teresinha) + ou - 700 metros; 17 de Junho (Centro) + ou - 350 
metros. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de considerações. Nº 
021/2015 VEREADORES MOISÉS RANGEL E ADALBERTO LEMOS: A Superintendência Regional da 
Caixa Econômica Federal de Novo Hamburgo/RS. Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por 
meio deste solicitar que esta Superintendência envie a esta Casa Legislativa um relatório 
completo dos convênios e seus respectivos valores realizados entre o Município de Taquara/RS 
e a Caixa, bem como informe se há repasses disponíveis ou não nos últimos quatro anos. Sendo 
o que tínhamos para o momento desde já agradecemos a atenção. Nº 022/2015 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa que seja realizada Sessão Solene, no 
dia 02 ou 09 de abril do corrente ano, às 19h, pela passagem dos 25 anos (Bodas de Prata), de 
fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Primitiva, na Rua Mascarenhas de Moraes, no 
Bairro Empresa em nosso Município. Em nome do Pastor Edivaldo Ramos desde já parabenizo a 
todos desejando que Deus continue os iluminando para o crescimento desta obra. Nº 023/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer seja Convocado o Senhor José Inácio Wagner – 
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, Senhor João Carlos de Moura – Secretário 
Municipal da Fazenda de nosso Município, para reunião no Plenário com os Vereadores 
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desta  Casa, com data a ser agendada pelo senhor Presidente o mais breve possível, para tratar 
do assunto: “Obras do PAC 1” do Bairro Empresa, Etapa 2, que compreende calçamento de 19 
(dezenove) ruas,  canalização do Arroio Sonda e as casas da Rua Chile, que até o momento não 
estão concluídas.” Nº 024/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente, venho por meio deste solicitar ao Departamento competente da RGE  que faça a 
substituição com urgência de um poste de energia localizado na Rua Davi Canabarro, nº 344, 
Bairro Santa Teresinha, pois já foi feito vários protocolos e nada foi resolvido, sendo que o poste 
corre risco de cair sobre uma residência. Nesse sentido pedimos que seja feito com a máxima 
urgência a substituição. Nº 025/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e Chefe da Casa Militar. Ao saudá-lo venho por meio deste solicitar cópia do 
convênio ou termo firmado com o Município de Taquara/RS nos últimos dois anos, para com a 
operação das Câmeras de Vigilâncias desta cidade, pelos Policiais Militares. Sem mais para o 
momento, renovamos votos de consideração. Nº 026/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia (SDECT) e Ilmo. Senhor Deputado Estadual e Secretário Fábio Branco. Ao saudá-lo, 
venho por meio deste, solicitar audiência para fins de junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, firmamos um convênio com o Governo do Estado, onde possamos 
elencar e fomentar todas as potencialidades do Vale do Paranhana (Nova Hartz, Parobé, 
Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho) e em especial da cidade e interior de 
Taquara, pois aqui possuímos um polo educacional como CIMOL (cursos técnicos), IACS, 
FACCAT, assim  juntamente com setores representativos empresariais e de trabalhadores 
apresentaríamos uma nova realidade positiva de futuro à região. Destacamos o anseio de nosso 
Município em fomentar uma incubadora tecnológica, precisamos assim de ferramentas e 
mecanismo que promovam o ponta pé inicial. Ficamos ansiosos pela pré-disponibilidade de nos 
atender. Nº 027/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita a Mesa Diretora que envie ofício 
urgente, Convocando o mais breve possível  a Direção  do Hospital Bom Jesus de Taquara, 
Conselho Municipal da Saúde, Diretor e Secretário Municipal de Saúde, para que junto dos 
Vereadores desta Casa, possamos tratar dos seguintes assuntos: Redução de consultas 
ambulatoriais. Redução de exames (orelhinha, ecografia). Não foram feitos exames 
de  coloscopia e endoscopia neste ano. Tem leitos da UTI que não estão sendo usados. Tem 
salas do Bloco Cirúrgico sem uso. Não estão fazendo Tomografias. Solicitamos ainda que seja 
convidado o Prefeito de nossa cidade, Senhor Tito Lívio Jaeger Filho e a Imprensa, para 
participar desta reunião. Nº 028/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do 
presente, envio Votos de Pesar aos familiares de Júlio César da Silva Fernandes que veio a 
falecer tragicamente no dia de hoje 18/02/2015. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras 
nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na 
família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor 
guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 029/2015 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Requer seja encaminhado ofício ao Ministro da Educação, 
solicitando informações se existe um Programa Federal para que o Município possa inscrever os 
alunos da rede pública para que os mesmos tenham acesso gratuitamente ao material escolar, 
tendo em vista que a grande maioria não tem condições financeiras de comprar este material 
para os seus estudos. Caso Vossa Excelência não tenha instituído este Programa, pedimos que 
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estude a possibilidade de implantação do mesmo, tendo em vista o alcance social que este 
Projeto irá obter. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 007/2015 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: A ser encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, mui digno Senhor José Ivo Sartori; ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, mui digno Senhor Waltuir Jacini e ao Comandante do Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Sul, Coronel Eviltom Pereira Diaz. A presente Moção visa solicitar as nobres 
autoridades para que juntas envidem esforços no retorno do Curso de Formação de Bombeiros 
da Brigada Militar, em nossa cidade com um grupo de alunos designados para realizarem 
captação em nosso Município, nos moldes em que foi realizado o primeiro curso de Bombeiros 
do Vale do Paranhana no ano de 2012, o qual contou com a participação de 29 alunos vindos de 
diversas cidades do Estado. Tal solicitação se faz necessária devido ao baixo efetivo de 
Bombeiros atuantes em Taquara e da extrema importância dos trabalhos realizados por estes 
profissionais que estão sempre prontos a ajudar, arriscando suas vidas, para outras vidas salvar. 
Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de considerações. MOÇÃO DE APELO 
Nº 008/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: A ser encaminhada 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, solicitando a aprovação 
de uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC), que livra de tributos os medicamentos 
destinados ao uso humano. A PEC 2/2015, que altera o artigo 150 da Constituição, tem como 
sugestão que todos os medicamentos destinados ao uso humano ficam livres de tributos, pois 
os mesmos não podem ser tratados como qualquer tipo de mercadoria, já que há um risco em 
relação à saúde daqueles que precisam de remédios para sobreviver. A PEC aguarda distribuição 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Sua aprovação depende do voto, em 
dois turnos, de três quintos dos membros de cada Casa do Congresso (49 senadores e 308 
deputados). Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de considerações. 
MOÇÃO DE APELO Nº 009/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Apresenta 
Moção solicitando agilidade a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que está em 
fase final de análise de um medicamento que pode mudar radicalmente as chances de cura da 
Hepatite C. Aguardamos retorno, a partir de quando estará disponível a comercialização do 
remédio Sofosbuvir, já disponível nas prateleiras de farmácias de outros países, os estudos 
apontam que o Sofosbuvir reduz o tempo de tratamento de 48 para 12 semanas, além de 
diminuir os efeitos colaterais. As chances de cura chegam a atingir 95%, diante destas 
informações esta Casa solicita o máximo de urgência. O.B.S: Que seja enviada cópia ao 
Ministério da Saúde, que tão logo aprovada pela ANVISA este medicamento seja disponibilizado 
em toda a rede Nacional do SUS. MOÇÃO DE APELO Nº 010/2015 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Apresenta Moção solicitando apoio aos Vereadores do Vale 
do Paranhana para somarmos força  pela aprovação imediata do Projeto de Lei que revoga 
estatuto e libera compra e porte de armas aos cidadãos de bem (PL)3722/2012.  A proposta 
volta a permitir o porte de armas por civis, desburocratiza a compra, torna as taxas de registro e 
licença até dez vezes mais baratas. Solicito que tão logo aprovada em Plenário, esta Moção seja 
encaminhada as Câmaras de Vereadores das cidades que compõe o Vale do Paranhana, bem 
como a todos os Deputados Estaduais e Federais, e Senadores da República, por entender que o 
PL 3722, resgata um direito a segurança do cidadão de bem como de sua família. MOÇÃO DE 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=119628
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APELO Nº 011/2015 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicita Moção ao Governo 
Federal, na pessoa da Presidente Senhora Dilma Rousseff,  para que estude a possibilidade de 
contemplar também as cidades que possuem mais de 50 mil habitantes com as Máquinas 
Agrícolas do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC - 2, considerando que muitas destas 
cidades possuem como em Taquara/RS, grande extensão de área rural. Taquara possui mais de 
700 quilômetros de estradas no interior, o que demonstra a grandiosidade do território rural 
que é produtivo com lavoura  de grande diversificação, com  bacia leiteira considerável e  com 
destaque na  criação de gado de corte entre outros, onde se faz necessário por parte do Poder 
Público, manter estas pessoas no campo com renda financeira própria. No passado nossa cidade 
foi destaque, e conhecida nacionalmente como “Terra do Piretro” e pela “Festa da Melancia”, o 
que estamos trabalhando para resgatar essa história, pondo em prática na atualidade. O 
território é banhado por diversos rios, com solo  fértil,  temperatura  agradável, que com o 
auxílio dos maquinários dará condições as Famílias de desempenhar suas tarefas, tendo em vista 
que a grande maioria sobrevive do resultado da agricultura familiar. Diante desta explanação, 
esperamos que o Governo Federal  se sensibilize e venha também investir recursos financeiros 
com os maquinários  do PAC 2 – moto niveladora, retroescavadeiras, caminhões basculantes 
entre outras, nas cidades  com mais de 50 mil habitantes que assim como Taquara/RS, 
apresentarão um  retorno positivo a população, o que se faz necessário para a fixação do 
homem no campo,  produzindo os artigos de primeira necessidade que é a alimentação. OBS: 
Solicito que a presente Moção, após aprovada seja encaminha as seguintes cidades: Guaíba, 
Santo Ângelo, Santa Rosa, Canguçu, Montenegro, Campo Bom, Sapiranga, Parobé, Camaquã, 
Farroupilha, Vacaria, Cachoeira do Sul, Cruz Alta e Carazinho, para que as mesmas se unam 
nesta causa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 389750112 – Ministério da 
Previdência Social, em atenção ao Requerimento nº 316/2014, de autoria do Vereador Régis de 
Souza, contido no Ofício D.L. nº 887/2014. E-mail, da Diretoria Geral do DAER, em atenção ao 
Requerimento nº 322/2014, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 898/2014. Após 
a leitura da matéria 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. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que estava presente na Casa. 
Apresentou uma reportagem do dia 07 de março de 2014 no Jornal Panorama, com o Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, cuja manchete era: "Maquinário precário atrapalha 
trabalhos da Secretaria de Obras de Taquara. Serviços acabam em atraso devido à precariedade 
dos equipamentos".  Solicitou no dia 10 de março de 2014, após a matéria do referido jornal, 
pedido de informação ao Executivo Municipal sobre quantos e quais projetos esta 
Administração encaminhou para solucionar os problemas existentes na Secretaria de Obras e 
qual o planejamento para resolver tal situação. Recebeu como resposta deste pedido de 
informação o seguinte texto: "Ainda tentando adivinhar ou tornando identificados os problemas 
questionados pelo nobre edil em seu requerimento de pedido de informação e multiplicando os 
nossos esforços, no sentido de identificar os problemas a que se refere o Vereador Moisés, nos 
sentimos frustrados, pois o conteúdo de seu requerimento é um tanto vago, indireto, sem 
referências concretas, que possibilite a qualquer entidade racional, formatar uma resposta que 
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possa vir ajudá-lo a exercer suas prerrogativas de Vereador, em sintonia com a vontade 
pública". Afirmou que ficou pasmo com esta resposta, pois na sexta-feira disse que não tinha 
como trabalhar, porque a Secretaria de Obras não possuía máquinas e na segunda-feira 
perguntou quais projetos foram encaminhados para resolver estes problemas. Declarou que 
obteve como resposta que não havia problemas, tentado desqualificar o seu pedido de 
informação, num ato de politicagem do Prefeito Municipal, pois entendeu que ele não enviou 
projeto nenhum para resolver esta situação. Visitou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
onde conversou com o Secretário Tarcisio Minetto, que indicou a Diretoria de Infraestrutura 
Rural, vinculada a esta Secretaria, que poderia ceder máquinas ao Município por empréstimo, 
mediante pedido da Prefeitura. Encaminhou esta informação ao Executivo Municipal para fazer 
este pedido de maquinário e esperou que por motivos de politicagem, por ser um Vereador de 
oposição, o Prefeito não deixe de, pelo menos, tentar esta possibilidade. Relatou que foi muito 
bem atendido pelo Secretário Municipal de Educação Antonio Edmar Teixeira de Holanda e 
constatou que viu muitas pessoas atrás de vagas para os seus filhos nas creches. Informou que 
uma nova licitação foi assinada pelo Secretário, para dar continuidade nas obras de duas 
creches que estavam paradas, após um vídeo polêmico que está nas redes sociais, que mostrou 
a verdadeira situação. Registrou que existe uma placa na Rua Germano Paiva dizendo que a 
obra de pavimentação estaria concluída em novembro do ano passado, mas que até o momento 
a obra nem iniciou e a comunidade está se afogando no pó. Pediu providências para esta 
situação ao Executivo Municipal. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Registrou que o 
Deputado Federal Alceu Moreira é um combatente do Projeto de Emenda Constitucional sobre 
o Desarmamento, pois enquanto o cidadão que não consegue o porte é preso se tiver uma 
arma, o assaltante está andando armado pelas ruas de metralhadora e não acontece nada. 
Telefonou para o Secretário de Obras informando que estaria na estrada da Cachoeira, que está 
um caos, mas não recebeu resposta e quando o Secretário esteve no local também não o 
procurou. Sugeriu que se a Secretaria Distrital não consegue arrumar esta estrada, então que se 
faça um mutirão. Avaliou que a falta de maquinário não é desculpa ou empecilho para fazer a 
manutenção das estradas, pois na época em que era Secretário de Obras, colocou em uso 
máquinas a partir da utilização de peças de outros veículos que também estavam parados.  
Constatou que o número atual de máquinas é superior ao da sua época e mesmo assim 
conseguiu consertar quase a totalidade das estradas do interior, inclusive com a colocação de 
1.390 viagens de saibro na estrada do Distrito de Entrepelado e a terraplanagem no terreno da 
empresa Skincariol. Solicitou que a Prefeitura informe a esta Casa quando vão consertar a 
estrada de Olhos Dágua e da Cachoeira, porque a promessa era para o começo do mês 
novembro do ano passado. Afirmou que é uma vergonha, pois está começando a colheita do 
arroz e até agora não fizeram nada. Relatou que o mato está tomando conta destas estradas, 
que já provocaram inclusive um acidente de trânsito e o zelador não possui nem mesmo uma 
roçadeira para fazer este trabalho, pois na última vez emprestou a sua própria. Perguntou para 
que se paga impostos, pois metade do valor que é arrecadado de cada automóvel desta cidade 
fica no Município, para fazer a manutenção das ruas e as estradas do interior, mas não fazem 
nada, classificando esta situação como uma vergonha. Criticou novamente o estado de 
conservação da Rua Guilherme Lahn próximo da empresa Pirisa, que com as novas mudanças no 
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trânsito, teve o seu tráfego de veículos aumentado. Opinou que vai levar 5 anos para arrumar 
toda esta buraqueira da cidade e por isto deveriam arrumar pelo menos os locais mais 
complicados. Alertou na eleição passada aqui neste Plenário da Câmara de Vereadores, que 
independente de quem fosse o Prefeito, teria dívidas para pagar e muitas coisas para fazer e 
agora estão alegando a falta de dinheiro. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saudou os 
colegas Vereadores, a imprensa, as pessoas que estavam presentes no Plenário e que 
acompanhavam pela Rádio Taquara e internet. Relatou que os pedidos de ajuda que chegam da 
comunidade até os Vereadores são porque no mínimo não foram atendidos pela Prefeitura. 
Visitou as localidades do Distrito de Entrepelado, como Linha São João, Santa Bárbara, Areia e 
Arroio Grande e constatou que a situação das estradas está bastante crítica. Parabenizou a 
informação prestada no pronunciamento anterior do Vereador Moisés Cândido Rangel sobre as 
parcerias junto aos Governos Federal e Estadual. Solicitou ao Executivo o patrolamento, 
ensaibramento e roçamento de ruas no Bairro Santa Maria. Cobrou uma manifestação feita no 
final do ano passado pela Secretaria de Defesa Civil dos Municípios de Parobé e Taquara, 
dizendo que fariam no mínimo a retirada de uma ilha e a construção de um muro de contenção 
nas margens do Rio Paranhana que apresentam erosão. Registrou que até o momento nada foi 
iniciado e que os moradores do Bairro Santa Maria estão preocupados com as enchentes que 
acontecem no local e pediu providências, pois é mais uma promessa que não está sendo 
cumprida. Ficou preocupado pela falta de informações por parte da Prefeitura em relação ao 
projeto do novo quartel do Corpo de Bombeiros de Taquara. Constatou que o próprio 
Comandante do Corpo de Bombeiros não conhece o projeto arquitetônico e o seu custo e que 
fica muito difícil a comunidade apoiar quando não sabe nem mesmo o valor e o local da obra. 
Identificou que infelizmente haverá novos incêndios e catástrofes na cidade e certamente os 
Vereadores serão fortemente cobrados. Apresentou dois Projetos de Lei para a apreciação do 
Plenário da Câmara de Vereadores. Citou um que autoriza o Poder Executivo a instituir o 
programa "Adote um ponto de ônibus", onde regulamenta a distância entre as paradas de 
ônibus, o padrão e a estrutura física mínima necessária para o conforto dos usuários do 
transporte coletivo de passageiros.  O segundo Projeto de Lei obriga os novos bares, 
restaurantes e lanchonetes, a colocar à disposição dos clientes deficientes visuais, um cardápio 
em braile. Desejou que na próxima semana possa dizer que esta não é a pior Administração dos 
últimos 20 anos e esperou que seja calado a sua boca, mas infelizmente e certamente 
continuará falando até o final do seu mandato. Agradeceu a atenção de todos. VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a 
comunidade presente no Plenário. Divulgou que no dia 23 de fevereiro, às 14 horas, haverá uma 
reunião na Câmara de Vereadores, para tratar da situação do novo quartel do Corpo de 
Bombeiros de Taquara, com a participação do Executivo Municipal. Falou que quando o jovem 
completa 18 anos de idade, ou ele serve ao Exército ou recebe uma dispensa de incorporação, 
mas faz um juramento onde promete defender a Nação, caso ele seja convocado. Constatou 
que atualmente as propostas do Governo desarmaram o cidadão, deixando a bandidagem 
armada nas ruas e acabando com a segurança das famílias, pois o Estado não tem condições de 
proteger a população. Lamentou esta situação e agradeceu o apoio à sua Moção de Apelo, que 
será encaminhado ao Congresso Nacional, com relação ao Projeto de Lei nº: 3.722 / 2012, pela 
aprovação da compra de armas e a facilitação do porte pelo cidadão de bem. Observou que o 
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bandido chega às nossas casas e sabe que o morador não está armado em função desta 
legislação. Relatou que um Deputado Federal apresentou um Projeto de Lei para desarmar as 
Polícias Militar e Civil, qualificando como uma baderna e uma falta de respeito com o cidadão. 
Justificou por estes motivos o envio desta Moção de Apelo, para mostrar a nossa indignação aos 
Deputados Federais e aos Senadores da República, pedindo também o apoio das demais 
Câmaras de Vereadores do Vale do Paranhana, para que providências sejam tomadas em 
relação a isto, pois estamos aqui para proteger uma Nação e não podemos proteger uma 
família. Ressaltou que para piorar a situação, a Presidência da República encaminhou um 
Projeto de Lei retirando a autonomia de fiscalização do Ministério Público Federal. Alertou que 
precisamos ficar atentos a isto, pois este Governo não está preocupado com o povo. Registrou o 
pronunciamento anterior do Comandante do Corpo de Bombeiros, informando que mais 5 
bombeiros efetivos foram transferidos de Taquara, demonstrando que a vida das pessoas não 
tem mais valor para o Estado. Agradeceu a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Saudou os colegas Vereadores. Alertou para os pais cuidarem das suas crianças, pois depois 
pode ser tarde, quando já perdemos para o tráfico, as drogas e a prostituição. Afirmou que 
mães e pais pobres que cuidam dos filhos tornam as crianças mais confiantes e com menos 
danos cerebrais do que pais ricos, que não dão atenção e que encontram na internet e na 
televisão o educador do seu filho, pois pobreza nos dias de hoje não é falta de recurso e sim 
falta de conhecimento. Explicou que uma Administração Pública respeitável é aquela que faz 
agora, mas também investe em um futuro melhor através da educação e que a família tem a 
base que toda a criança precisa para crescer e se tornar um ser melhor, pois amor, carinho e 
cuidado são a fórmula certa para formarmos cidadãos do bem. Agradeceu a oportunidade e a 
atenção de todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os 
colegas Vereadores, as pessoas que se faziam presentes no Plenário e a todos que 
acompanhavam pelos meios de comunicação. Constatou que o Capitão Euclides, do Corpo de 
Bombeiros de Taquara, falou em união, palavra que também gosta muito de usar. Usou como 
exemplo uma proposição encaminhada à Defensoria Pública de Taquara, através do 
requerimento nº: 317, em novembro de 2014, que teve o apoio dos demais colegas Vereadores, 
pedindo que os Defensores Públicos estudassem a possibilidade de distribuir as marcações de 
consultas por telefone ao invés de pessoalmente. Recebeu a resposta da Diretora da Defensoria 
Pública de Taquara, através do Ofício nº: 69 / 2014, elencando vários motivos para não alterar o 
procedimento atual, mas garantiu o aumento de 20 para 25 fichas em dois dias da semana. 
Identificou com certeza absoluta que isto somente foi possível porque houve no requerimento a 
assinatura de todos os Vereadores ao invés de somente a sua, pois a união gera resultados. 
Agradeceu aos Vereadores por terem apoiado este requerimento, beneficiando toda a 
comunidade taquarense. Conversou com o Secretário Municipal de Educação, Professor Antonio 
Edmar Teixeira de Holanda, sobre a criação de um núcleo de alfabetização de jovens e adultos 
em Taquara. Informou que o Secretário concordou com a sua sugestão e pediu que os 
interessados em se alfabetizar se dirigissem ao Protocolo da Secretaria de Educação para se 
cadastrar. Sugeriu que a população auxiliasse nesta divulgação, inclusive utilizando as redes 
sociais. Desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas 
Vereadores, aos servidores públicos, aos presentes na Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e 
dos demais veículos de comunicação. Destacou os seus pedidos de informação ao Executivo, 
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referentes ao conserto de parapeitos nas duas pontes situadas na estrada geral de Olhos Dágua, 
do bueiro quebrado próximo do Barracão Católico também na localidade de Olhos Dágua e de 
outro bueiro no Distrito de Padilha. Sugeriu a construção de duas bocas de lobo na Rua Arno 
Faiock, no bairro Mundo Novo e o patrolamento e ensaibramento na lomba do final da Rua 
Farrapos, no Bairro Santa Terezinha. Solicitou também ao Secretário Distrital de Rio da Ilha a 
melhoria da estrada da localidade de Quarto Frio, que está prejudicando o escoamento da 
produção de leite. Afirmou que também está preocupado com a situação das estradas do 
interior, não só pelos danos materiais causados nos veículos, mas principalmente para a 
segurança no transporte escolar neste início do ano letivo. Divulgou que conversou a respeito 
deste assunto com o Secretário Distrital Mario Pires, que informou que estão sendo realizadas 
melhorias nas estradas do Passo da Ilha, Ilha Nova e posteriormente também será executado 
nas estradas da Batingueira, Cruzinha Alta, Cruzinha Baixa e da Grota. Parabenizou os 
moradores da estrada do Feixe, que auxiliaram a Prefeitura no conserto desta estrada. 
Encaminhou a concessionária Rio Grande Energia - RGE, pedido para a extensão da rede elétrica 
na Rua Lima, no Bairro Empresa, beneficiando 5 famílias, que atualmente contam com o auxílio 
de vizinhos para terem eletricidade em suas residências. Participou em Novo Hamburgo, 
juntamente com o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Paulo Möller, da cerimônia de 
troca de comando da Brigada Militar do Vale dos Sinos, pois como integrante da Comissão 
Temporária de Segurança, da Câmara de Vereadores, temos que conhecer e buscar este 
contato, para melhorar a segurança em nosso Município. Relatou que no dia 19 de fevereiro é 
comemorado o Dia do Esporte e que pleiteou a realização de uma Sessão Solene no mês de 
abril, para homenagear e valorizar todos os atletas taquarenses que se destacaram nas 
competições das mais diversas modalidades esportivas. Pediu o apoio dos demais Vereadores 
para auxiliar na indicação destes atletas. Manifestou o interesse de agendar uma reunião com o 
Prefeito Municipal com os moradores do Distrito de Padilha, para esclarecer a situação da 
construção de uma escola de educação infantil nesta localidade. Desejou uma boa semana a 
todos na presença de Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas 
Vereadores, o público que estava presente e os ouvintes da Rádio Taquara. Demonstrou a sua 
indignação com a informação trazida pelo Comandante do Corpo de Bombeiros de Taquara, que 
não poderia ser instalado um novo quartel na área central da cidade, pela falta de bombeiros 
disponíveis e pela confirmação de que ainda não existia o projeto. Relatou que ficou irritado, 
porque juntamente com o Vereador Lauri Fillmann, conseguiu no dia 09 de maio de 2013, a 
assinatura do Secretário Estadual Michels, no decreto que transferia o terreno da Avenida 
Sebastião Amoretti para o Corpo de Bombeiros, que foi publicado no Diário Oficial do Estado em 
20 de maio de 2013. Entendeu que por ter assinado o convênio para a instalação da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA, que seria construído no terreno atrás do Hospital Bom Jesus, o 
motivo para o Prefeito, após ganhar as eleições, transferir esta obra para o local onde estava 
destinado o Corpo de Bombeiros. Alertou que até o momento não viu o documento em que 
transfere este terreno na Avenida Sebastião Amoretti do Corpo de Bombeiros para a UPA. 
Afirmou que isto é um absurdo, pois as obras da UPA já deveriam estar prontas há mais de um 
ano e que atualmente estão novamente paralisadas. Ficou surpreso com a informação de que 
não está legalizado a documentação do terreno onde foi colocado a placa da futura sede do 
Corpo de Bombeiros. Relatou que estão brincando com a comunidade, pois na época existia 
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inclusive uma arquiteta que elaboraria o projeto arquitetônico gratuitamente e de um 
empresário que doaria os tijolos para esta obra, conforme matéria divulgada em jornal, que 
mostrou no Plenário. Criticou a falta da conclusão das obras iniciadas pela Administração 
Municipal passada, como a Rua Coberta e as Creches nos bairros Mundo Novo e Santa Rosa. 
Salientou que não é contra o local onde atualmente está sendo construída a UPA, mas se ficasse 
como estava definido inicialmente, no terreno atrás do Hospital Bom Jesus, também estaria 
muito bem localizado e possibilitaria a instalação do novo quartel do Corpo de Bombeiros neste 
local centralizado na Avenida Sebastião Amoretti. Salientou que a culpa pela decisão de trocar o 
terreno do quartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Sebastião Amoretti pela UPA é do 
Prefeito Municipal. Deixou um abraço a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e os ouvintes da Rádio 
Taquara. Leu a notícia publicada nos jornais, que foi promulgado pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, que aumenta o percentual dos repasses de impostos federais ao Fundo de 
Participação dos Municípios, transferindo às Prefeituras o percentual de 24,5% do imposto de 
renda e de produtos industrializados - IPI. Salientou que nos últimos anos, os Municípios tem 
sofrido muito para honrar os seus compromissos e responsabilidades, inclusive com algumas 
tendo dificuldades em pagar a folha de pagamento do funcionalismo, sobrando poucos recursos 
para investimentos. Destacou que os Prefeitos precisam saber administrar melhor os seus 
recursos e tomar as medidas necessárias. Encaminhou uma Moção de Apelo a Presidente da 
República, para contemplar os Municípios com mais de 50 mil habitantes com máquinas, como 
patrolas, retroescavadeiras e caminhões, como foi repassado no ano de 2013. Citou o fato de 
Taquara possuir mais de 700 km de estradas no interior que precisam de constante 
manutenção. Pediu que outros Municípios também se engajem nesta luta e encaminhem 
Moções de Apelo neste sentido. Agradeceu a compreensão de todos os demais Vereadores que 
assinaram esta Moção. Visitou a localidade de Açoita Cavalo e percebeu que esta estrada 
também está em más condições, necessitando de patrolamento, ensaibramento e roçadas. 
Divulgou que o Secretário Distrital de Rio da Ilha Lissandro Rodrigues informou que nos 
próximos dias será realizado um mutirão para sanar este problema. Parabenizou este Secretário 
Distrital, pelo excelente trabalho no alargamento na estrada dos Renck, na subida para a 
localidade de Morro Alto, após o pedido de diversos Vereadores. Recebeu a informação do 
péssimo estado em que se encontra a estrada para Tucanos e pediu providências ao 
responsável. Enviou requerimento a concessionária Rio Grande Energia - RGE, solicitando o mais 
rápido possível, a substituição de um poste com transformador, localizado na Rua Davi 
Canabarro, nº: 344, no Bairro Santa Terezinha, que a qualquer momento pode cair sobre uma 
residência, após reiterados pedidos dos moradores, mas que não foram atendidos. Agradeceu o 
espaço e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 
Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que se fazia presente no Plenário. Ouviu o 
pronunciamento do Prefeito Municipal na Rádio Taquara e discordou de alguns pontos, que não 
considerou verdade ou se equivocou. Relatou que o Prefeito falou que a oposição se aflorou 
porque ele anunciou a sua candidatura a Prefeito nas próximas eleições e que estão tentando 
fazer uma oposição radical contra a Administração Municipal. Alegou que não sabe qual é a 
oposição que o Prefeito se refere e perguntou quem faz oposição, porque aqui na Câmara não 
tem rejeição aos seus Projetos de Lei, com exceção de dois ou três encaminhados pelo 
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Executivo, que em sua opinião, não estava a contento do que a comunidade precisava. Afirmou 
que se o Prefeito Tito Livio Jaeger Filho mudar a sua postura em relação ao atendimento da 
comunidade como ele prometeu e não como está fazendo, é capaz de votar nele também, mas 
para isto ele precisa mostrar para o que veio e não ficar de balela como está fazendo 
atualmente, deixando a população desprotegida. Falou que cobrou do Prefeito somente o que a 
comunidade lhe pediu e que não fazendo oposição. Discordou da posição do Prefeito, que vem 
dizendo que a situação nas creches está ocorrendo somente agora, pois é uma inverdade, já que 
está falando isto desde o ano de 2013, quando esteve em reunião no seu Gabinete, pedindo 
para que esta situação fosse agilizada. Considerou a ampliação das creches existentes como 
intolerável e incompreensível, já que poderia primeiro terminar as obras de duas novas creches 
que contam com recursos federais para a sua construção. Solicitou pedido de convocação para a 
Diretoria do Hospital Bom Jesus, do Secretário Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de 
Saúde, que faz o controle social, para explicar a redução de consultas, exames, leitos da UTI e 
salas do Bloco Cirúrgico no Hospital Bom Jesus. Manifestou que o Grupo Mãe de Deus está 
querendo acabar com o nosso hospital e pediu o apoio dos Vereadores para aprovar esta 
convocação, pois segundo informações de especialistas, se não forem tomadas providências, 
corre o risco de em até 6 meses o hospital fechar. Alertou que isto é um fato sério e que é 
preciso tomar providências, por isto o motivo desta convocação para uma reunião. Pediu o 
auxílio da Prefeitura com materiais de construção para reconstruir a residência da Senhora Vali 
e seus dois filhos, que possuem problemas de saúde. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR 
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam 
presentes no Plenário e os ouvintes do radio. Identificou que os problemas de segurança pública 
são provocados além dos assaltos, também pelo desgoverno a nível federal, pois as suas 
deficiências estão inviabilizando a sobrevivência neste país, impossibilitando inclusive os 
cidadãos no futuro de saírem de suas residências em segurança. Relatou que a Câmara de 
Vereadores repassou à Brigada Militar uma viatura para auxiliar no policiamento da zona rural, 
mas isto não impediu o abigeato no Distrito de Fazenda Fialho. Citou também o arrombamento 
de bancos, joalherias e residências na área central. Foi concedido um aparte para o Vereador 
Valdecir Vargas de Almeida, que informou que a 1 km acima da empresa Botas Paulinho, na 
residência do seu primo, os objetos foram carregados de caminhão. O Vereador Arleu Machado 
de Oliveira retomou o uso da palavra e constatou que não existe mais Brigada Militar em 
Taquara, em função dos poucos policiais e viaturas, que estão sem condições de cuidar mais do 
nosso Município. Conclamou os Vereadores para verificar o que a Câmara de Vereadores pode 
fazer para auxiliar na segurança pública, que está em situação caótica. Considerou uma 
crueldade com os colonos a ocorrência do abigeato, pois a venda do gado atualmente é uma das 
suas poucas fontes de renda para sobreviver, pois a produção de leite não vale mais a pena, 
pelo seu baixo preço. Agradeceu a todos e desejou uma boa semana na presença de Deus. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores, as pessoas que 
estavam presentes no Plenário e em especial, aos ouvintes dos meios de comunicação. 
Encaminhou pedido ao DAER para saber se existiam recursos para a reforma da ponte sobre o 
Rio dos Sinos, na ERS 020 e recebeu a resposta do Engenheiro Ricardo Vuaden, informando que 
existem os recursos no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) para 
esta obra. Esperou que o problema da ponte fosse resolvido o mais breve possível, pois a 
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comunidade está ansiosa pela conclusão desta obra. Apresentou assim como os demais colegas 
Vereadores, pedido de melhorias no patrolamento e ensaibramento das estradas do interior, 
mas principalmente a roçada do mato, que necessita da aquisição de mais uma roçadeira, pois 
existe somente uma única. Solicitou à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, fazer uma 
reunião com os técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento, do Meio Ambiente, CREA e 
construtores, para colocar em prática a Lei das Cisternas. Pediu providências para o Município 
limpar os entulhos das ruas dos bairros Santa Maria e Eldorado. Classificou como um absurdo o 
aumento da energia aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, pois o que as 
pessoas ganham continua o mesmo valor. Citou que o aumento nos combustíveis vai gerar um 
aumento em todos os produtos, pois em sua grande maioria são transportados por meio 
rodoviário, priorizando o lucro do petróleo e não a economia. Observou no pronunciamento 
anterior sobre segurança, do Vereador Arleu Machado de Oliveira, o exemplo que está sendo 
dado aos cidadãos, com os ladrões que desviam milhões de reais com a roubalheira em Brasília 
que cumprem a sua pena em prisão domiciliar, em contrapartida com os ladrões de galinha, que 
ficam em prisão fechada. Entendeu que este dinheiro desviado deveria ser devolvido e aplicado 
em mais segurança e saúde, que estão sucateados. Enviou votos de pesar para a família e aos 
amigos do jovem Julio César da Silva Fernandes, de 29 anos, que residia na localidade de Pega 
Fogo e morreu em função de um acidente de trânsito. Desejou um abraço a todos. VEREADOR 
LAURI FILLMANN: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam presentes no 
Plenário e os ouvintes dos meios de comunicação. Destacou o início do ano letivo nas escolas 
Municipais de Taquara e torceu para que a Administração agilize a recolocação e contratação 
dos professores necessários. Enalteceu a Campanha da Fraternidade da CNBB, com o tema 
"Fraternidade, Igreja e Sociedade" e o lema "Eu vim para servir", que tem por objetivo um 
mundo melhor para as pessoas. Concordou com a Moção de Apelo do Vereador Roberto 
Timóteo Rodrigues dos Santos, após hesitação inicial, mas com todos os bandidos armados, é 
preciso dar a possibilidade das pessoas portarem armas para a sua defesa, pois a sociedade 
chegou ao limite do suportável com a relação à insegurança.  Reconheceu a situação revelada 
no pronunciamento anterior do Vereador Arleu Machado de Oliveira, com localidades vazias em 
função da insegurança que se encontra o interior do Município, mesmo com o registro das 
ocorrências dos furtos e roubos na Polícia Civil. Declarou que assinou a Moção de Apelo não 
esperando salvar o mundo, mas para buscar novos caminhos, porque a população de bem não 
pode ficar a mercê desta marginália, que a cada ano cresce e assusta, não sabendo aonde vai 
parar, lamentando ter que abordar este assunto desta forma, mas é preciso dar um basta. 
Lamentou que quem tem força política para mudar isto, com a reforma do código penal, nada 
faz e que esta Moção de Apelo é uma atitude pequena, mas uma forma de alerta, pois exercer o 
direito de ir e vir está sendo garantido somente no papel. Agradeceu e desejou a todos uma boa 
semana iluminada por Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os colegas 
Vereadores, comunidade presente na Casa e os que acompanhavam a Sessão pela internet e 
Rádio Taquara. Encaminhou o pedido de informação nº: 029 ao Ministro da Educação, 
requerendo se existe um programa a nível federal para que o Município de Taquara possa se 
inscrever para receber material escolar. Relatou que o Torneio do Lápis ensinou que existem 
crianças que não frequentam uma sala de aula porque os seus pais não tem condições de 
comprar o material escolar e acabam entrando na lista dos analfabetos. Afirmou que está será 
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uma de suas bandeiras, juntamente com o esporte, mobilidade urbana, auxílio aos bombeiros e 
que lutará para que nenhuma criança fique fora da sala de aula por falta de material escolar. 
Requereu ao Deputado Federal Pastor Ronaldo Nogueira, do PTB, emenda parlamentar para o 
calçamento com pedra irregular e canalização pluvial e cloacal de diversas ruas nos Bairros 
Cruzeiro do Sul, Centro e Santa Terezinha. Prometeu na Sessão Ordinária ao Capitão Deoclides, 
do Corpo de Bombeiros de Taquara, que a Câmara de Vereadores devolverá em economias ao 
Executivo, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que repassará aos 
bombeiros para a colocação de um tanque no caminhão doado pela Câmara de Vereadores, na 
gestão do ex-Presidente Nelson José Martins. Também repassará ao Executivo o valor 
correspondente a duas motos, para o atendimento mais rápido do Corpo de Bombeiros em 
função do trânsito, para fazer a aplicação de uma espuma no foco do incêndio, a exemplo do 
que já acontece no Estado do Rio de Janeiro. Informou à comunidade taquarense que a atual 
legislatura da Câmara de Vereadores, a partir da economia de todos os seus 15 Vereadores, 
repassará ao Executivo até o mês de maio, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a 
Secretaria Municipal de Obras, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a APAE, R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) ao PROERD e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o CONSEPRO fazer a 
aquisição de um ar condicionado para a guarita do Presídio Estadual de Taquara. Citou o caso do 
repasse à Secretaria de Obras, pois o Secretário Luiz Hennemann faz um grande trabalho, mas 
não possui recursos suficientes para a compra de materiais. Destacou que continua panfletando 
na ERS 239, pedindo aos motoristas que voltem com mais calma do litoral. Manifestou que ficou 
aliviado porque que o verão está terminando, pois é incrível a velocidade que os veranistas 
retornam da praia. Divulgou que nesta semana será apresentado no Jornal Panorama a história 
do Vereador Arleu Machado de Oliveira, do PP, que é advogado, músico e radialista, duas vezes 
candidato a deputado estadual, ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara e ex-Patrão 
do CTG O Fogão Gaúcho, representando um orgulho para a sua família.  Afirmou que podemos 
ter um problema ou outro, mas todos são representantes da comunidade e temos que respeitar 
todos os demais Vereadores. Agradeceu ao Senhor Deus por estar representando a sua 
comunidade. Foi concedido um aparte ao Vereador Arleu Machado de Oliveira, que agradeceu 
pelas palavras e também a postura e competência do jornalista Vinicius Linden,  que está 
fazendo um belo trabalho nas matérias do Jornal Panorama. O Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch retomou o uso da palavra e parabenizou também todo o grupo do Jornal Panorama, 
Rádio Taquara e ao radialista Luiz Carlos Massutti, pelo apoio que tem dado constantemente a 
esta Casa. Constatou que existem veículos de comunicação que gostam muito de relatar quanto 
um Vereador ganha e quer ver se depois vão divulgar este repasse de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), juntamente com os R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) da 
Presidência do Vereador Nelson José Martins, do PMDB. Relatou que a Câmara destinou quase 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para um caminhão, que é obrigação do Estado, mas 
quando não faz, não podemos ficar de braços cruzados e isto os 15 Vereadores de Taquara não 
fazem. Após a Palavra em Expediente o Presidente 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: A pedido do Vereador Lauri 
Fillmann e com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação 
dos seguintes Projetos: PROJETO DE LEI Nº 006/2015 de autoria da VEREADORA SIRLEI 
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TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Denomina de MANOEL MATTOS, uma Rua do Município 
de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 007/2015 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 013/2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - 
Denomina de ODY VALÉRIO MACIEL, uma Rua do Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável aos Projetos acima descritos na forma original e os 
mesmos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 008/2015 
(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. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 010/2015 (Executivo Nº 012) Autoriza o Poder Executivo contratar 
servidores temporariamente, para os cargos de merendeira e Servente, e dá outras 
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestou-se o Vereador Nelson Martins. Após 
o Presidente informou que as Moções de Apelo Nº 007/2015 011/2015, 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 a Moção de 
Repúdio Nº 005/2015, de autoria do Vereador Roberto Timóteo R. dos Santos e Moção de 
Apelo Nº 006/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, as quais foram dadas 
publicidades na Sessão Ordinária do dia 09 de fevereiro do corrente ano e encaminhadas à 
Comissão Geral de Pareceres para análise. Seguem as 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 TCU tem nove ministros 
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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 11.738/2008, que 
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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. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável as Moções supracitadas e as mesmas foram 
APROVADAS por unanimidade dos Vereadores. Depois disso o Presidente com a concordância 
dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi 
APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Indicações: Nº 059/2015 a 081/2015. 
Requerimentos: Nº 015 a 022, 024 a 026, e, 028 e 029/2015. Pedido de Informação: Nº 
002/2015. Ata: Nº 4.041, da Sessão Ordinária do dia 09 de fevereiro de 2015. Requerimentos 
Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente realize melhorias na estrada da localidade de Quarto Frio, com serviço de 
patrolamento e ensaibramento. 2º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras, proceda no patrolamento e ensaibramento do trecho da Rua Farrapos no Bairro Santa 
Teresinha. Na sequência o Presidente colocou em votação separada os Requerimentos Nº 023 e 
27/2015 que tratam de Convocações de entidades e Secretários, lidos anteriormente nesta 
Sessão, de autoria do Vereador Adalberto Lemos como segue: REQUERIMENTO Nº 023/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer seja Convocado o Senhor José Inácio Wagner – 
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, Senhor João Carlos de Moura – Secretário 
Municipal da Fazenda de nosso Município, para reunião no Plenário com os Vereadores 
desta  Casa, com data a ser agendada pelo senhor Presidente o mais breve possível, para tratar 
do assunto: “Obras do PAC 1” do Bairro Empresa, Etapa 2, que compreende calçamento de 19 
(dezenove) ruas,  canalização do Arroio Sonda e as casas da Rua Chile, que até o momento não 
estão concluídas.” Posto em discussão, seguido de votação o referido Requerimento foi 
APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Lemos, Adalberto Soares, 
Sirlei Silveira, Nelson Martins, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Moisés 
Rangel. E, 06 (seis) votos contrários dos Vereadores: Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Guido 
Mario, Luiz Carlos Balbino, Roberto Timóteo e Telmo Vieira. REQUERIMENTO Nº 027/2015 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita a Mesa Diretora que envie ofício urgente, Convocando 
o mais breve possível  a Direção  do Hospital Bom Jesus de Taquara, Conselho Municipal da 
Saúde, Diretor e Secretário Municipal de Saúde, para que junto dos Vereadores desta Casa, 
possamos tratar dos seguintes assuntos: Redução de consultas ambulatoriais. Redução de 
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exames (orelhinha, ecografia). Não foram feitos exames de  coloscopia e endoscopia neste ano. 
Tem leitos da UTI que não estão sendo usados. Tem salas do Bloco Cirúrgico sem uso. Não estão 
fazendo Tomografias. Solicitamos ainda que seja convidado o Prefeito de nossa cidade, Senhor 
Tito Lívio Jaeger Filho e a Imprensa, para participar desta reunião. Posto em discussão, seguido 
de votação o referido Requerimento recebeu 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores: 
Adalberto Lemos, Sirlei Silveira, Nelson Martins, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Lauri 
Fillmann, Moisés Rangel. E, 07 (sete) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Arleu 
Machado, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Roberto Timóteo e Telmo Vieira. 
Diante da igualdade na votação o Presidente desempatou votando contrário ao Requerimento, 
ficando o mesmo REJEITADO por oito votos contrários a sete votos favoráveis. Sobre as matérias 
manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Lemos, Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Nelson 
Martins, Arleu Machado, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Roberto Timóteo, 
Moisés Rangel, Adalberto Soares e Lauri Fillmann. O Vereador Nelson Martins solicitou que sua 
justificativa constasse nesta Ata como segue: 1ª parte “Tanto faz convocação ou convite. Recebe 
dos cofres públicos tem que prestar contas mesmo. Eu vou votar pela convocação porque se 
eles forem convidados tem que vim. Quando eu fui Secretário, quem era Vereador aqui? O Lauri 
Filllmann e o Nego. Quando me chamavam na Câmara não precisava nem me mandar convite, 
eu vinha aqui para dar explicação. Eu estava recebendo para fazer isto. Então o seguinte. Eu 
voto pela convocação. E mais uma coisa. Eles têm que vim aqui para falar, porque se tu for lá 
procurar eles, não vai saber nada. Tem que vir aqui dar uma explicação para todos os 
Vereadores, porque eu passo na Empresa todas as semanas e eu sei da situação que tem ali e as 
queixas são muitas. Então o seguinte. Se forem convidados, o Beto foi Secretário, se fosse 
convidado ou convocado, tu vinhas igual. Então tem que convocar mesmo e acabou a história. 
Outra coisa, o hospital. Pessoal, eu venho dizendo, o Balbino trabalha nesta área. A situação em 
Porto Alegre está agravando. O nosso hospital se começar a diminuir, já é um caos em Porto 
Alegre. Hoje é um caos em Porto Alegre. Tu tens que estar lá procurando um médico, 
arregando, porque o que eles não fazem aqui e muitas vezes podem ser feito aqui, eles mandam 
para Porto Alegre. Quando tem um caso grave, o médico diz: Não, vocês mandam qualquer 
coisa para cá e aquele leito está ocupado com uma pessoa que não precisava estar aqui. Se eles 
vieram aqui para Taquara, quiseram assumir o hospital, eles que assumam e façam um trabalho 
que preste. Quando veio esta senhora para cá, eu disse, ela veio lá de Santo Antônio, já tinha 
passado por Parobé. Aqui pessoal, tem que vir gente que queira trabalhar neste Município. E 
quem é diretor do hospital é diretor 24 horas por dia, quem é Prefeito é 24 horas por dia e 
quem é Secretário é 24 horas por dia. Claro que todos eles não cumprem nada disto. Eu sei 
disto, tu procuras, liga e ninguém atende, mas são investidos para 24 horas no Município. 
Qualquer um deles e esta pessoa não é diferente. Então o seguinte. Eu concordo com o Beto, 
tem que chamar eles aqui, tem que botar na prensa, porque tem uma coisa. Esta história de 
ameaçar vão lá e dizem para o Prefeito: e se eles pressionar nós? Isto é um problema deles. Se 
eles sair tem outros para assumir. Não é assim que nem eles pensam, que são donos de 
Taquara, o dono deste Estado e fazem o que bem entendem. Tem que acabar mesmo Beto. Eu 
concordo contigo e voto favorável. Segunda parte: Ninguém diz que o hospital não atende. O 
hospital tem coisas que é bom. É do PAC? Mas podemos votar as duas juntos, vai sair tudo igual. 
Podemos votar. Não, então já vou falar sobre as duas. Eu não soube que o hospital, conforme 



                   Ata nº 4.042, de 18 de fevereiro de 2015.                                                                                                               Página 23 de 23 

 

quem está lá, atende bem mesmo, mas nós temos que cuidar uma coisa, a situação está indo 
para outro caminho e este outro caminho é que vai ficar ruim. Pessoal, eu vou dizer para vocês, 
vai ser um caos daqui uns dois meses a situação do país. Não é só aqui em Taquara. Então eu 
quero dizer para vocês uma coisa. Eu estou vendo todos os dias e tenho dito e tem coisas que o 
hospital, que fechou duas alas do Bloco onde tem três. Se daqui a pouco precisar operar duas 
pessoas juntas não pode e daí é complicado. Eu acho que vocês tem que olhar este lado. Nós 
temos que assim, não temos que criticar o hospital, agora não podemos aceitar pressão de 
gente do hospital. Pressão não existe. Esta história de pressão é aonde começa a dar os bolos. 
Nós não fizemos isto. Vocês não viram no jornal a filantropia? Quantos milhões de reais eles 
ganham em cima da filantropia e não querem atender ninguém. Então eu sou favorável à 
convocação e por isto estou manifestando o meu voto. Terceira parte: Eu só quero que o meu 
pronunciamento em relação ao hospital conste em ata. Eu vou guardar na gaveta aqui. Que não 
é nada, mas tem que olhar o seguinte. Olha a situação. Não é que o hospital não atenda. O 
hospital atende conforme tu pegas um profissional lá e quantas vezes eu sou chamado ao 
hospital. Estes dias chamaram a Brigada para tirar um doente lá de dentro. Aí eu cheguei lá e a 
Brigada botou a maior bronca com eles. A maior bronca. Cheguei lá e a Brigada: não, estes caras 
estão ficando loucos. Chamaram para tirar um cara de dentro porque a filha de 13 anos queria 
entrar e estava de acompanhante do cara que estava lá. Então não tem explicação um troço 
destes. Então assim, o que eu quero? Que conste em ata porque a hora que der um bolo eu vou 
pegar e quero guardar esta ata aqui para nós ver este troço. Após o Presidente informou os 
senhores Vereadores que no dia 23 de fevereiro do corrente ano, às 15 horas, será realizada 
Audiência Pública referente à Prestação de Contas dos Poderes Legislativo e Executivo, 
referente ao 3º quadrimestre de 2014. Nada mais havendo a tratar, às 22h10min o Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convoco a próxima para o dia 24 de fevereiro 
de 2015, às 18 horas, numa terça feira, tendo em vista a aprovação da Resolução Nº 001, de 09 
de fevereiro do corrente ano, que alterou o Artigo 78, Inciso 1º do Regimento Interno desta 
Casa, alterando as Sessões Ordinárias das segundas feiras para as terças feiras. Solicito ainda 
que as Comissões se reúnam e apresentem Parecer para a próxima Sessão dos Projetos que 
estão em tramitação nesta Casa. Nesse sentido os membros da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Fiscalização e Comissão Geral de Pareceres agendaram reunião das mesmas para o 
dia 23/02, respectivamente nos horários das 13h e 16h, na sala das Comissões desta Casa. E, 
para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, 
lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de 
Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também 
será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 18 de fevereiro de 
2015......................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


