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ATA Nº 4.043 

Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 4ª 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 Servidora Silvana Fernandes Lopes declarou aberta 
a quarta Sessão Ordinária do ano de 2015, desejando boas vindas aos Vereadores desta 
Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao público presente. A partir deste instante o 
Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, 
momento em que convidou o Pastor Gilberto Messias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
para deixar uma mensagem seguida de oração. Após o Presidente convidou o Tenente 
César Batista da Fonseca, para fazer uso da Tribuna Popular, para falar a respeito da 
segurança junto a Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020 de nossa cidade e durante a 
manifestação do mesmo o Presidente abriu espaço para manifestações, onde 
pronunciaram-se os seguintes Vereadores: Guido Mario, Telmo Vieira, Luiz Carlos Balbino, 
Sandra Schaeffer e Nelson Martins. Depois disso o Presidente agradeceu a presença do 
Tenente Fonseca e após, conforme pedido dos Vereadores Guido Mario, Lauri Fillmann e 
Roberto Timóteo, 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. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente informou que há muito 
tempo esta Casa tem lutado para que os Projetos entrem com antecedência de maneira 
que os Vereadores possam apreciá-los e isso está sendo mantido, conforme a cobrança do 
Regimento Interno, artigo 42, para que os Projetos cheguem até sexta feira ao meio dia de 
cada semana, ressaltando que esta medida tem sido respeitada pelo Executivo, salvo 
lógico alguma emergência. Nesse sentido também solicitou aos Vereadores que enviem 
seus pedidos até segunda feira, às 18h de cada semana, uma vez que as Sessões 
Ordinárias passaram a ser nas terça feira, para que o andamento dos trabalhos legislativos 
decorra de forma mais organizada. Também informou que em cada Sessão Ordinária 
deverá ser realizado até dois requerimentos verbais por Vereador, para não haver um 
acúmulo de solicitações de última hora. Logo após o Presidente solicitou que a Servidora 
Silvana Lopes procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o 
presente momento. Promulgação de Leis Municipais C.M.V.: Lei Municipal Nº 5.638, de 
03 de fevereiro de 2015 – Institui a política de inserção de placas contra abandono e maus 
tratos aos animais, em lugares estabelecidos nesta Lei na cidade de Taquara e dás outras 
providências. Lei Municipal Nº 5.639, de 03 de fevereiro de 2015 – Autoriza o Poder 
Executivo a denominar de Gilmara Pezzi Pereira uma repartição pública do Município de 
Taquara/RS, a partir de 24 de março de 2015. Lei Municipal Nº 5.640, de 03 de fevereiro 
de 2015 – Institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de 
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serviços públicos na cidade de Taquara/RS e dá outras providências. Lei Municipal Nº 
5.641, de 03 de fevereiro de 2015 – Dispõe sobre a instituição de “Feira de Trocas de 
Brinquedos” no Município de Taquara, e dá outras providências. OFÍCIOS DO SENHOR 
PREFEITO: OFÍCIO Nº 069/2015, comunica que o Secretário de Planejamento e Urbanismo, 
senhor José Inácio Wagner e o Secretário de Orçamento e Finanças, senhor João Carlos de 
Moura, não poderão comparecer na reunião aprazada para o dia 25 de fevereiro de 2015, 
às 09h, na oportunidade em que estarão em compromissos anteriormente agendados, 
não se podendo fazer presentes. Portanto, se colocam a cargo de indicação a nova data de 
reunião para tratar sobre os assuntos como as “Obras do PAC1 do Bairro Empresa, Etapa 
2, que compreende o calçamento de 19 (dezenove) ruas, canalização do Arroio Sonda e 
casas da Rua Chile”. OFÍCIO Nº 073/2015, em atenção ao Requerimento de Pedido de 
Informação Nº 002/2015, de autoria do Vereador Adalberto Lemos. MOÇÃO: MOÇÃO DE 
APELO Nº 012/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminha a 
presente Moção a PEC 412, pela autonomia da Policia Federal, liberdade “para combater o 
crime organizado e a corrupção”, tão logo aprovado nesta Casa Legislativa seja enviado as 
Câmaras de Vereadores do Vale do Paranhana, e para todos os Deputados Estaduais e 
Federais Senadores da República, para que incentive e fortaleça a aprovação da PEC 412, 
bem como encaminhar com recebimento para Associação Nacional dos Delegados da 
Policia Federal. INDICAÇÕES: Nº 082/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda na limpeza de bocas 
de lobo na Rua Arlindo Cândido Rangel, atrás do Posto de Saúde do Bairro Empresa, 
conforme fotos em anexo. Justificativa: Neste local a canalização que dá vazão para as 
Ruas Montevidéo, Brasília, Buenos Aires e Lima por estarem com as bocas de lobo 
tomadas de sujeira, não estão dando vazão causando alagamento em várias casas. Nº 
083/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente 
com a Secretaria competente proceda com urgência no conserto do cercamento na Escola 
17 de Abril no Bairro Tucanos, pois a cerca há muito tempo está danificada e conforme 
pais de alunos já houve três arrombamentos na Escola por estar completamente aberta 
facilitando a entrada de delinquentes, e também a preocupação quanto à segurança dos 
alunos que inclusive tem evadido por buracos causando apreensão aos pais. Nº 084/2015 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de 
iluminação pública providencie a colocação de uma lâmpada na Rua Mascarenhas de 
morais, nº 1182, no Bairro Empresa. Nº 085/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito 
que o Executivo Municipal, através a Secretaria do Meio Ambiente proceda na limpeza de 
um terreno na Rua 7 de Agosto ao lado do nº 754, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 086/2015 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através a Secretaria 
competente veja a possibilidade de fazer uma parceria com os moradores de Vila Teresa 
na subida do Morro Alto, quanto a execução de uma rede de água naquele local, pois no 
ano passado foi feito a abertura de um poço naquela localidade sem nada mais a ser 
realizado. Nº 087/2015 BANCADA DO PP, VEREADORES ADALBERTO SOARES, ARLEU 
MACHADO, GUIDO MARIO P. FILHO E ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Indicamos ao 
Executivo Municipal a possibilidade de que seja nomeada de Professora Gilmara Pezzi 
Pereira a nova Escola de Educação Infantil do Bairro Santa Rosa, em razão dos relevantes 
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trabalhos prestados por esta educadora em prol da Educação Infantil, sendo ela mesma, 
por muitos anos, Professora, Supervisora e Diretora em educandários de Educação Infantil 
em nosso Município. Seria uma justa homenagem também em razão da nomeada ser do 
Bairro em que nasceu, cresceu e morou com sua família. Segue em anexo um abaixo 
assinado, contendo aproximadamente 1.300 (um mil e trezentas) assinaturas de 
moradores do Bairro Santa Rosa que apoiam tal Indicação. A Indicação Nº 088/2015, de 
autoria do Vereador Adalberto Soares foi anulada pelo mesmo, tendo em vista que o 
pedido já havia sido realizado. Nº 089/2015 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Encaminha 
Projeto Sugestão: Educação Sexual como forma de prevenção a gravidez precoce e a 
doenças sexualmente transmissíveis. A “sexualidade” é um tema extremamente relevante 
e, tratá-lo com naturalidade, tanto na família como na escola, fará toda a diferença na 
educação das nossas crianças e jovens. Porém, diante da realidade, ora enfrentada, 
podemos constatar que, tabus foram criados, nos primórdios e, seguem vivos, na 
atualidade, em nosso meio, por conta disso, o tema foi relevado a segundo e terceiro 
plano, sendo deixado de lado, tanto na família, como dentro dos espaços escolares, 
devido a isso, nossas crianças estão desprovidas da orientação adequada e carente das 
informações necessárias, para crescerem de forma saudável, lidando bem com seu corpo 
e com as mudanças que ocorrem, por conta do crescimento, ficando, dessa forma, 
fragilizadas, encontrando dificuldades para se protegerem e também para lidar com as 
transformações que o seu corpo vai apresentando e as sensações que vão 
experimentando. Desde o nascimento, nossas crianças, ficam na frente da televisão, 
assistem cenas inadequadas à sua faixa etária, pois os seus responsáveis, não respeitam, 
nem seguem a recomendação, que sugere a idade adequada, para assistirem a 
programação, portanto, acabam vendo cenas de sexo, violência, entre outras, sem 
estarem preparados, despertando precocemente, sensações, com as quais não sabem 
lidar, pois não deveriam estar assistindo. Na sequência, também por conta dessa falha na 
educação, despreparados e precocemente, os jovens praticam o sexo, daí contraem 
doenças, são surpreendidos pela gravidez precoce ou crescem vítimas do abuso, gerado 
pela total desinformação. Em decorrência disto, evidencia-se a relevância de se tratar as 
questões de sexualidade na escola, visto ser este um local privilegiado de educação para 
as crianças e adolescentes. O presente Projeto Sugestão visa promover a sensibilização 
para um desenvolvimento de uma consciência crítica e para tomada de decisões 
responsáveis a respeito de sua sexualidade. O projeto de educação sexual será conduzido 
pelo professor Regente da Classe e terá como objetivos específicos: 1) Facilitar a 
compreensão das diferenças de gênero e suas implicações entre os adolescentes; 2) 
Explicitar a informação de como ocorre a Reprodução Humana; 3) Favorecer a 
compreensão das transformações bio-psico-sociais decorrentes da puberdade; 4) 
Promover um processo de autoconhecimento e conhecimento do outro entre os 
adolescentes, com vistas ao estabelecimento de relações interpessoais mais saudáveis; 5) 
Abordar as diferentes formas de relacionamentos interpessoais: amizade, “ficar/pegar”, 
namoro e casamento; 6) Oportunizar uma forma de reflexão sobre as consequências que 
podem ocorrer a partir de uma gravidez precoce e inesperada; 7) Promover aos jovens um 
espaço de reflexão diante das diferentes escolhas, quanto à orientação sexual; 8) 
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Possibilitar um momento de reflexão acerca da prostituição e violência sexual no Brasil e 
suas consequências negativas, para àqueles que assumem essa opção para si. Todas as 
turmas de alunos tem no currículo escolar, semanal, um período de Regência de Classe, 
com o Professor Orientador da turma, geralmente escolhido pelos alunos, motivados pela 
afinidade, com o professor eleito o regente. Daí a importância desse professor realizar 
esse trabalho de esclarecimento e orientação aos seus alunos para que não cresçam na 
ignorância e por conta disso, desprotegidos. Nº 090/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
conserto de um bueiro na estrada de Rio da Ilha, em frente à Igreja Católica. Nº 091/2015 
VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente providencie o patrolamento e ensaibramento da estrada conhecida 
como “Beco Shaiman”, na localidade de Santa Cruz. Nº 092/2015 VEREADOR GUIDO 
MARIO P. FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
providencie o patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada da Batingueira, que passa 
pela propriedade do senhor Lauro Schimidt. Nº 093/2015 VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras viabilize o serviço de 
patrolamento e ensaibramento na estrada de Moquém que liga a ERS 239, especialmente 
no trecho final paralelo a esta rodovia. Nº 094/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda no 
recolhimento de poda de árvores e lixo que encontram-se na Rua Amapá, pois os mesmos 
estão tomando conta de mais da metade da Rua, em frente a AABB Comunidade, no 
Bairro Santa Teresinha. Nº 095/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente realize uma fiscalização 
intensiva com relação aos veículos que fazem propagandas de som nas ruas de nossa 
cidade, pois muitos deles são de outros municípios e acaba prejudicando o nosso comércio 
local. Solicito ainda que verifique se estes veículos, bem como os de nossa cidade estão 
regulamentados com o volume de decibéis permitido por lei. Nº 096/2015 VEREADOR 
NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 
proceda com urgência no conserto do calçamento da Rua Venâncio Aires, no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima. Nº 097/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto do 
calçamento da Rua Carlos Koreff, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. REQUERIMENTOS: 
Nº 029A/2015 VEREADORES MOISÉS RANGEL E ADALBERTO SOARES (associaram-se em 
Plenário os Vereadores Guido Mario, Lauri Fillmann e Telmo Vieira): Através do presente, 
enviamos Votos de Pesar aos familiares da Senhora Vera Kohlrausch, que veio a falecer no 
dia 23/02, próximo passado. A dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus 
e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse 
momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que 
vive e crê em mim, jamais morrerá....” João 11: 25- 26. Nº 030/2015 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL (associaram-se em Plenário os Vereadores Guido Mario, Lauri Fillmann e Telmo 
Vieira): Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do Senhor Breno Lahn 
que veio a falecer no dia 19/02, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar 
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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 031/2015 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicito a Mesa Diretora 
desta Casa, que seja encaminhado convite ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, 
Secretário Municipal de Planejamento, ao CREA,  Engenheiros, Arquitetos e Construtores 
do nosso município, para participar de terceira reunião de estudo do anteprojeto que 
trata da “instalação de cisternas” nas futuras construções em nosso município. A reunião 
deve ser agendada para o dia 04 de março de 2015 (quarta feira), às 18h30min no Plenário 
desta Casa. Nº 032/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de 
Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, pelo 14º Encontro de 
Jovens do Setor Loteamento Tito e Bairro Santa Maria, realizado nos dias 20 a 22 de 
fevereiro do corrente ano, com o Tema: “Se não fora esse amor?” Jo 3.16. Parabenizo a 
todos em nome dos Dirigentes Locais: Pb. Viturino Chicatte e Dc. Leandro Oliveira, bem ao 
Líder de Jovens Eliseu Souza de Oliveira, desejando que Deus continue abençoando para o 
crescimento desta obra. Nº 033/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Requer seja 
encaminhado ofício ao Secretário da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, mui digno 
senhor Vieira da Cunha, 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 estude a possibilidade de 
implantação do mesmo, tendo em vista o alcance social que este Projeto irá obter. Nº 
034/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio deste venho solicitar ao setor 
competente da Rio Grande Energia (RGE), que providencie a instalação da rede de energia 
elétrica, no trecho da Rua Chile, Bairro Empresa desta cidade, mais precisamente próximo 
as onze casas construídas pelas Obras do PAC. Sendo o que tínhamos para o momento, 
renovamos votos de considerações. Nº 035/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 
Requeiro a Mesa Diretora desta Casa que seja Reiterada a Moção de Apelo Nº 045, de 17 
de novembro de 2014 (em anexo), de autoria deste Vereador, no qual solicitou ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor José Ivo Sartori a 
permanência em nosso Município do Capitão Aparício Renner da Silva a frente do 
comando da Brigada Militar, tendo em vista os relevantes serviços prestados junto à 
comunidade taquarense. Sabendo da necessidade da reorganização das equipes do 
referido Governo, pedimos empenho na citada Moção de Apelo. Sendo o que tínhamos 
para o momento, renovamos votos de considerações. Nº 036/2015 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO R. DOS SANTOS COM APOIO DO VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita a Mesa 
Diretora que envie ofício urgente, Convidando 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. 
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Solicitamos ainda que seja convidado o Prefeito de nossa cidade, Senhor Tito Lívio Jaeger 
Filho e a Imprensa, para participar desta reunião. Após a leitura da matéria, diante da 
inversão de pauta o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos 
em pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 
deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2015 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. Na Comissão Geral de Pareceres o 
Relator Vereador Roberto Timóteo apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 
original, acompanhado de voto favorável da Vereadora Sirlei Silveira e voto contrário do 
Vereador Adalberto Lemos. Posto o Projeto em discussão manifestaram-se sobre a 
matéria os Vereadores Nelson Martins e Guido Mario, com contribuição do Assessor 
Jurídico desta Casa, senhor Jarlei Portal a pedido do Presidente. Posto em votação o 
Projeto foi APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, 
Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Luiz Carlos Balbino, Régis de Souza, 
Moisés Rangel, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Telmo Vieira e Roberto Timóteo. E, 03 
(três) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Guido Mario e Nelson Martins. 
PROJETO DE LEI Nº 011/2015 (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 matriculados na Rede Municipal.  A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto 
acatando a Mensagem Retificativa alterando ao Artigo 4º, encaminhada pelo Executivo 
Municipal, através do Ofício Nº 053/2015. Posto o Projeto em discussão manifestaram-se 
sobre a matéria os Vereadores: Telmo Vieira, Régis de Souza, Sirlei Silveira, Guido Mario, 
Roberto Timóteo, Sandra Schaeffer, Valdecir de Almeida, Nelson Martins e Luiz Carlos 
Balbino. O Vereador Valdecir de Almeida solicitou que sua manifestação constasse nesta 
Ata como segue: “Senhor Presidente e demais colegas Vereadores. Ouvindo atentamente 
os Vereadores explicando sobre o Projeto, voto também tranquilamente, mas tenho a 
preocupação com o Projeto que nós já votamos do convênio com o Criar Vitória, sobre a 
situação do vínculo empregativo sobre o Município de Taquara. Por que digo isto. A gente 
sabe que foi uma fatalidade, mas neste final de semana, um funcionário do Criar Vitória, 
segundo informações, estaria numa escola arrumando, caiu e no momento morreu. Agora 
quem a família vai cobrar a indenização: é do Município ou é do Criar Vitória? Porque isto 
aí, com certeza, amanhã, depois, vem uma questão na justiça. A gente sabe disto e a 
minha preocupação é que o Município já tem várias coisas para ser pago e que venha a 
enfrentar mais um. Então que o Jurídico do Município olhe muito bem esta parte aí, para 
depois não vir estourar no Município de Taquara. Mas sei que eles fazem um grande 
trabalho. Voto favorável a este Projeto”. Posto em votação o Projeto com a Mensagem 
Retificativa foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 012/2015 (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.). A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
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Projeto na sua forma original. Posto em discussão manifestaram-se sobre a matéria os 
Vereadores: Guido Mario, Adalberto Lemos, Telmo Vieira, Régis de Souza, Valdecir de 
Almeida, Luiz Carlos Balbino e Nelson Martins com a contribuição do Assessor Jurídico 
desta Casa, senhor Jarlei Portal a pedido do Presidente. Posto em votação o Projeto foi 
APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Régis de 
Souza. PROJETO DE LEI N° 024/2015 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. Na 
Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Roberto Timóteo apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original, acompanhado de voto favorável da Vereadora 
Sirlei Silveira e voto contrário do Vereador Adalberto Lemos. Posto o Projeto em discussão 
manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins e Guido Mario, com a 
contribuição do Assessor Jurídico desta Casa, senhor Jarlei Portal. O Vereador Nelson 
Martins solicitou que sua justificativa constasse nesta Ata como segue: “Voto favorável, 
mas com aquela restrição do horário, porque eu votei contrário ao horário. Voto favorável 
porque eu acho que as coisas tem que ser claras. Agora tenho as minhas restrições em 
relação até porque existe um Estatuto do Funcionário Público do Município, lei nº: 3.770, 
que diz que são 40 horas. Nós temos que dar uma olhada nisto aí, até para não criar 
problema. Acho que nós temos que olhar para não criar nenhum problema para a Câmara. 
Tem um Estatuto e infelizmente, Presidente, o Estatuto não separa os servidores da 
Câmara dos outros servidores do Município. O Estatuto é assim: Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Taquara. O senhor é advogado, mas quero lhe dizer, que o 
senhor não conhece o Estatuto? O senhor conhece o Estatuto nº: 3.770? Não é assim que 
está escrito? Pode deixar ele falar. Não é assim que está escrito: Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Taquara? O Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de 
Taquara, Advogado Jarlei de Fraga Portal, se manifestou, dizendo: Sim, existe a autonomia 
e independência entre os poderes. O Executivo criou o seu Estatuto dos Servidores 
Municipais e a Câmara, por conta de sua lei de autonomia própria, de iniciativa própria, 
aderiu ao Estatuto em relação aos direitos e deveres dos servidores municipais. 
Entretanto, a criação de cargos, a quantidade de cargos, a nomenclatura de cargos e a 
carga horária competem à Câmara de Vereadores estabelecer. Ele adere ao principal, às 
regras de férias, 13º, licenças e tal. Agora, quanto a se vai existir 10 cargos de tal cargo, 2 
de outro, de assessores, enfim, isto quem tem autonomia é a Câmara e a sua carga horária 
também, a autonomia é da Câmara. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da 
palavra e disse: a minha dúvida não é sobre nada dos cargos, até porque isto eu conheço 
bem aqui na Câmara. Eu estou aqui há 27 anos. A minha dúvida é só em relação ao 
horário. Por isto que eu disse. Eu tenho uma restrição e por isto eu disse: considere que eu 
tenho uma restrição em relação ao horário. Não tem nada que ver. Eu sei do Estatuto, 
conheço, porque fui eu que botei o Estatuto. Vou lhe dizer. Eu, Presidente, eu só tenho, a 
única restrição que eu tenho dúvida é sobre o horário. Eu já disse antes, o Projeto não 
tenho nenhum problema”. Posto em votação o Projeto foi APROVADO por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 021/2015 (Executivo Nº 019) Autoriza o Poder Executivo contratar 
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temporariamente, até 14 (quatorze) Professores de Educação Infantil, por tempo 
determinado 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. Posto o Projeto em discussão manifestaram-se sobre a matéria os 
Vereadores Moisés Rangel, Guido Mario, Sandra Schaeffer, Nelson Martins, Sirlei Silveira, 
Telmo Vieira, Arleu Machado, Régis de Souza, Luiz Carlos Balbino e Valdecir de Almeida. O 
Vereador Moisés Rangel Pediu Vistas ao Projeto e o Presidente colocou em deliberação do 
Plenário sendo o mesmo REJEITADO com 08 (oito) votos contrários dos Vereadores: 
Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Luiz 
Carlos Balbino, Telmo Vieira e Roberto Timóteo. E, 06 (seis) votos favoráveis dos 
Vereadores: Adalberto Lemos, Moisés Rangel, Nelson Martins, Régis de Souza, Valdecir de 
Almeida e Lauri Fillmann. Seguem a seguir as manifestações solicitadas em Ata dos 
seguintes Vereadores: Vereador Nelson Martins: 1ª fala: “Em primeiro lugar, eu não sei e 
não posso garantir se tem uma lei que prevê isto. Pode ser que tenha. Se não tiver, é ruim. 
Eu quero dizer para vocês uma coisa. Qualquer um servidor que se achar prejudicado vai 
entrar na justiça. Com certeza, vão barrar e até eu disse.  Eu pedi a pressa ainda na 
semana passada, porque nós sabemos que está faltando professor. A gente sabe. Eu tenho 
a impressão que se entrarem na justiça barram tudo, a não ser que tenha uma lei. Pode 
ser que tenha uma lei para isto. Eu não lembro assim, porque passam tantas leis aqui pela 
Câmara, que a gente acaba não se lembrando de tudo. Mas eu quero dizer para vocês uma 
coisa. Isto aí o Estado fez e já troteou nisto aí. Alguém entrou na justiça e acabou barrando 
todas as contratações. E nós não podemos barrar a contratação, porque o Município para 
começar, aliás, já deveria ter previsto isto lá em janeiro, para não deixar esta discussão 
agora. A gente podia pedir um prazo para olhar, mas eles mandam tudo na última hora 
para empurrar goela abaixo. Esta é a verdade. A verdade. Esta Administração e outras 
também que passaram por isto, empurram goela abaixo as coisas. Eu até sugiro, 
Presidente, quem sabe de dar uma informada direitinho neste Projeto. Nós podemos fazer 
uma extraordinária e votar este Projeto esta semana ainda. Votamos os outros todos, 
porque nós não podemos deixar que as escolas comecem com falta de professor, porque 
já é um absurdo o que acontece no Estado. Todo mundo sabe disto. Eu estou dando aqui 
uma posição minha. Se vocês acharem e se não acharem também, coloquem em votação, 
porque se der um problema, vai ser muito xarope para o Prefeito, ter que chamar as 
pessoas, contratar e demitir. Daí é muito ruim, mas a Câmara decide o que quer fazer. Se 
não tiver uma lei, acho que dá problema, mas os Vereadores estão aqui para decidir. Eu 
propus que eu volto amanhã, se for para votar, não tem nenhum problema, mas desde 
que tenha uma coisa bem clara. Eu voto favorável. Eu quero dizer para vocês uma coisa. 
Eu nunca vi esta Prefeitura de Taquara, as outras Prefeituras fazem tudo no meio de 
janeiro. Nós deixamos para fazer na hora que vai começar. Já começou as aulas e não tem 
o professor. Isto é muito ruim. O Estado faz isto. É uma coisa complicada. Eu espero que 
no ano que vem eles façam em janeiro isto, aí tem um tempo para nós discutir. Tem um 
erro, que vão buscar informação, para não trancar. Olha, vou dizer para ti uma coisa. Eu 
não aguento mais estar dentro do banco e um cara batendo nas minhas costas e dizer que 
no tempo do Délcio era melhor que agora. Aí é muito ruim tu aguentar isto, mas tem que 
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aguentar. Vai fazer o que. 2ª fala: “Eu até concordo, mas se nós voltar aqui para votar este 
Projeto amanhã ou depois, porque não podemos atrasar. Isto eu sei. Eu concordo desde 
que vocês Vereadores concordem de vir aqui amanhã ou depois votar o Projeto. Eu 
concordo com o pedido de vistas. Até porque se alguém entrar na justiça e barrar vai ser 
muito pior. Vai ser muito pior. Vocês já pensaram se alguém entrar na justiça e a justiça 
barrar isto aí? Daí nós vamos ficar sem aula. Por isto eu estou dizendo. Se for para votar 
amanhã ou depois não tem nenhum problema. Até porque o seguinte. Nós somos pagos é 
para isto mesmo, é para vir amanhã ou depois. É para isto que nós estamos aí. É para isto. 
Então, eu concordo com o pedido de vistas só se for para nós votar amanhã ou depois o 
Projeto, tirar as dúvidas e votar, senão eu sou contra”. 3ª fala: “Eu voto o pedido de vista 
com aquela condição, se o Projeto fosse votado, que ninguém se manifestou sobre isto, se 
queria ou não queria. Nós estamos aqui para se manifestar e explicar as coisas. Eu se fosse 
para votar amanhã, não teria nenhum problema. Vou votar o pedido de vistas até porque 
os Vereadores não se manifestaram se viriam ou não. Eu acho que nós somos pagos para 
isto.” 4ª fala: “Eu votei favorável, mas eu quero que conste na íntegra o que eu falei na 
Ata. Eu quando fui Presidente, eu exigia que o Prefeito mandasse. Se o Prefeito tivesse 
mandado o Projeto com a explicação devida, nós não estávamos discutindo este tempo 
todo. O Prefeito tem que mandar. Se tinha uma lei, já mandasse junto, não é Vereadora 
Sandra. Pronto, estava liquidado. O Prefeito tem que mandar mais completo o Projeto, 
mas nós vamos discutir muito tempo isto aí”. Vereador Valdecir de Almeida: “Quero 
justificar o meu voto. Votei favorável porque não quero que pare o atendimento da 
educação infantil, mas que fique registrado em Ata, que tem gente do concurso para ser 
chamado da educação infantil. Então quero que conste em Ata e que seja respeitado o 
concurso”. Posto em votação o Projeto foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 
01 (um) voto contrário do Vereador Moisés Rangel. A seguir o Presidente com a 
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação dos seguintes Projetos 
que tratam de matéria semelhante: PROJETO DE LEI Nº 016/2015 (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 017/2015 (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 018/2015 (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 019/2015 (Executivo Nº 13) Autoriza o Poder Executivo 
contratar, temporariamente, até 08 (oito) Secretários de Escola e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 020/2015 (Executivo Nº 14) Autoriza o Poder Executivo contratar até 
60 (sessenta) Professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 022/2015 (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 
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providências. PROJETO DE LEI Nº 023/2015 (Executivo Nº 021) Autoriza o Poder Executivo 
contratar, temporariamente, até 02 (dois) Agentes Administrativos e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 025/2015 (Executivo Nº 017) Autoriza o Poder Executivo 
contratar, emergencialmente, um psicólogo para atuação na Secretaria de Saúde, e dá 
outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças 
e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis aos Projetos acima descritos na forma 
original e os mesmos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores. Após o 
Presidente informou que a Moção de Apelo Nº 012/2015, lida anteriormente nesta Sessão 
será encaminhada 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, com a concordância dos demais 
Vereadores colocou em deliberação do Plenário as Moções de Nº 007, 008, 009 e 
011/2015, as quais foram dadas publicidade na Sessão passada, dia 18.02.2015 que tratam 
dos seguintes assuntos: Moção de Apelo Nº 007/2015 – Retorno do Curso Formação de 
Bombeiros em nosso Município, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. Moção de 
Apelo Nº 008/2015 – PEC 32 que livra de tributos os medicamentos de uso humano, de 
autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. Moção de Apelo Nº 009/2015 – Agilização a 
ANVISA sobre a fase final de análise do medicamento que trata da cura da Hepatite C e 
informação de quando estará disponível a comercialização do remédio SOFOSBUVIR, de 
autoria do Vereador Roberto Timóteo. Moção de Apelo Nº 011/2015 – Contemplar as 
cidades com mais de 50 mil habitantes com máquinas agrícolas do Programa PAC2, de 
autoria do Vereador Adalberto Soares. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável as Moções supracitadas e as mesmas foram APROVADAS por unanimidade dos 
Vereadores. A pedido do Vereador Roberto Timóteo o Presidente colocou em votação 
separada a seguinte Moção: Moção de Apelo Nº 010/2015 – Aprovação imediata do PL 
3722/2012 que revoga o estatuto e libera compra e porte de armas aos cidadãos de bem, 
de autoria do Vereador Roberto Timóteo. A Comissão geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável a referida Moção de Apelo e a mesma foi APROVADA com 11 (onze) 
votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, Adalberto Lemos, Arleu Machado, 
Guido Mario, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino, Moisés Rangel, Nelson Martins, Régis de 
Souza, Roberto Timóteo e Telmo Vieira. E, 03 (três) votos contrários dos Vereadores: 
Eduardo Kohlrausch, Sandra Schaeffer e Sirlei Silveira. E, 01 (uma) abstenção do Vereador 
Valdecir de Almeida. 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 082 a 087 e 089 a 097/2015. 
Requerimentos: Nº 029A a 036/2015. Ata: Nº 4.042, da Sessão Ordinária do dia 18 de 
fevereiro de 2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito 
que o Executivo Municipal busque solução urgente quanto aos terrenos baldios e/ou da 
própria Prefeitura, que estão tomados pelo mato, pois a comunidade enfrenta grande 
dificuldade com tal situação, devido à própria segurança das mesmas, tendo em vista que 
muitos locais estão servindo de esconderijo a delinquentes. 2º - VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador se existe alguma 
empresa contratada para o fechamento dos buracos nas ruas cidade, pois há inúmeras 
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reclamações de danos aos veículos entre outros. 3º - VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criar uma equipe com veículo 
para realizar serviço de roçadas nas estradas do Interior de nosso Município, visando dar 
suporte aos Secretários Distritais que não estão dando conta de toda a demanda. 4º - 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito ao Executivo Municipal que agilize juntamente com 
a Secretaria Distrital de Padilha o serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada na 
estrada de Cruzinha. 5º - VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria de Obras providencie patrolamento, ensaibramento e roçada 
da estrada que liga a localidade de Açoita Cavalo a Quarto Frio. 6º - VEREADOR NELSON 
MARTINS: Solicito ao Executivo Municipal informações sobre o convênio entre o Município 
e o BADESUL, constante na Lei Municipal Nº 5.361, de 20 de novembro de 2013, que 
altera a Ementa e o Artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.280/2013, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito com o BADESUL Desenvolvimento S.A. – 
Agência de fomento – RS, e, dá outras providências. 7º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicita a Mesa Diretora desta Casa que agende reunião com o Secretário de Educação, 
Cultura e Esportes, senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda, para tratar sobre as vagas 
na EMEI Vovó Domênica Marciano Gonzaga, do Bairro Aimoré em nosso Município. 8º - 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
informe a esta Casa porque razão vem acontecendo a cobrança da taxa de lixo de alguns 
moradores da mesma rua e de outros não. Isso ocorre na Rua Celeste Domingos de Souza, 
no Bairro Medianeira. 9º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente realize com urgência uma roçada nas 
laterais da ERS 020, trecho junto a Ponte sobre o Rio dos Sinos, para garantir maior 
segurança a todos que por ali transitam. 10º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que o 
departamento competente do DAER viabilize com urgência uma roçada nas laterais da ERS 
020, trecho junto a Ponte sobre o Rio dos Sinos, em nossa cidade, para garantir maior 
segurança a todos que por ali transitam. 11º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito ao 
Executivo Municipal que proceda na troca de uma luminária, bem como no conserto de 
um bueiro na estrada geral de Rio da Ilha, próximo ao Mercado do senhor Nilson Pires. 
Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente Eduardo Kohlrausch deu início ao 
Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, 
seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e 
mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. PALAVRA EM 
EXPEDIENTE: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, 
comunidade que estava presente na Casa. Enviou votos de pesar aos familiares da 
Senhora Vera Kohlrausch, da localidade de Quarto Frio e também aos familiares do Senhor 
Breno Lamb, do Distrito de Rio da Ilha, pelo falecimento de ambos. Solicitou um 
requerimento verbal para a Secretaria Distrital de Rio da Ilha, para providenciar o 
patrolamento, ensaibramento e roçada da estrada que liga as localidades de Açoita Cavalo 
com Quarto Frio, que se encontra abandonada e também reforçando o pedido para a 
manutenção da estrada de Rio da Ilha. Citou as palavras do Prefeito Municipal Tito Lívio 
Jaeger Filho, que não é verdade o que a oposição disse, de que este é o pior Governo dos 
últimos 20 anos e que não está fazendo nada. Corrigiu o Vereador Régis Bento de Souza 
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dizendo que este é o pior Governo dos últimos 22 anos, porque já se passaram dois anos 
deste mandato e o mato está tomando conta das nossas estradas do interior. Sugeriu ao 
Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que destine parte das economias da 
Câmara de Vereadores para o Executivo adquirir uma roçadeira articulada para as estradas 
do interior. Identificou que os próprios moradores estão realizando as roçadas nas 
estradas, porque o Executivo não está fazendo o trabalho e perguntou qual é a solução 
para este problema e o que temos para o futuro. Encaminhou pedido de indicação à 
Secretaria Distrital de Rio da Ilha, para providenciar o conserto nos canos junto a Capela 
São José, da Igreja Católica de Rio da Ilha, que foram quebrados quando da realização do 
patrolamento da estrada. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana a todos. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Relatou que foi publicado no Jornal Panorama, 
entrevista do Prefeito Municipal dizendo que os Vereadores estão cobrando obras que 
estão sendo realizadas pela sua Administração. Sugeriu que o Prefeito Tito Lívio Jaeger 
Filho passasse pelas ruas, pois achou que ele não andava pelas ruas de Taquara. Citou 
como exemplo as ruas Carlos Kroeff e Venâncio Aires, que estão um caos. Avaliou que o 
Prefeito atual e os anteriores não conseguiram fazer tudo, mas as obras básicas precisam 
ser feitas e estão atrasadas. Constatou que todo o asfalto que foi aplicado no Bairro Santa 
Terezinha já está rachado, cheio de valas e que daqui a pouco vai precisar de uma nova 
camada por cima. Pediu que não se mexesse na base da estrada da Cachoeira quando for 
executado o patrolamento, para que não atolassem os veículos. Observou que o Prefeito 
está interpretando mal os Vereadores, que estão cobrando para ele fazer as coisas e que 
quando o Prefeito Tito era Vereador, fazia o mesmo. Analisou que a Prefeitura tem bons 
funcionários, mas que eles precisam de uma boa coordenação. Explicou que estava 
fazendo um Projeto de Lei sobre os maus tratos aos animais e por ser ano de eleição, o 
Prefeito pediu que não apresentasse naquele momento, pois iria fazer um bem 
organizado. Relatou que até agora o Prefeito não apresentou nada que prometeu com 
relação aos animais e gostaria que os recursos públicos fossem repassados para a APATA 
fazer este serviço. Afirmou que o Prefeito precisa ser patrão, dando ordens de patrão para 
tocar este Município, porque senão não vai. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade que acompanhava 
pelos meios de comunicação. Manifestou votos de pesar aos familiares do Senhor Hilário, 
ex-motorista da empresa de transportes Citral. Explicou que buscou algumas alternativas 
mais técnicas e pontuais para a ponte do Rio dos Sinos, na ERS 020, com o Governo 
Estadual, que é do seu partido, o PMDB. Citou o auxílio do Exército na construção de uma 
monoponte ao lado da ponte já existente, garantindo os dois sentidos da via, que contaria 
com o apoio do DAER e do Ministro dos Transportes Eliseu Padilha. Destacou também a 
construção de passarelas na travessia de estradas estaduais no cruzamento dos bairros 
Ideal e Medianeira, Santa Terezinha e Empresa e na Rua Federação com o bairro Cruzeiro 
do Sul. Solicitou a elaboração de uma pauta regional e pluripartidária, com todos os 
Vereadores e Prefeitos do Vale do Paranhana, para realizar um único pedido, com uma só 
voz, para pleitear estas obras nos Governos Estadual e Federal. Agradeceu e desejou uma 
boa semana a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou 
os colegas Vereadores, a imprensa e a população que estava presente na Casa. Relatou ao 
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Presidente da Câmara, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que infelizmente as coisas 
nem sempre tem o mesmo peso e a mesma medida, pois quando é do interesse de alguns, 
as coisas acontecem de alguma maneira e quando é do interesse de outros, tem que ser 
de outra maneira. Afirmou que é comum nesta Casa Legislativa, inclusive com este 
Presidente, o costume dos Vereadores estarem nesta Tribuna e não prestarem atenção no 
que o Vereador está dizendo. Constatou que o jurídico desta Casa está aqui para respeitar 
os Vereadores, pois quando o Vereador Nelson José Martins estava falando, ele estava 
fazendo fusquinha e brincadeirinha atrás. Falou que não admitiu esta atitude, fez 
interferência e avaliou que na sua falha como Presidente deveria ter dito ao jurídico que 
ele está aqui para prestar informação e não está aqui para fazer demagogia, analisar ou 
criticar o que o Vereador está dizendo e sim para ser perguntado e respondido. 
Comunicou que o seu Gabinete móvel esteve no Parque do Trabalhador, no intuito de 
doar sangue e que é assim que gosta de fazer política, de maneira a buscar soluções para 
os problemas da comunidade. Alegou que esta é a sua forma de fazer política e como 
Vereador eleito pelo povo não vai ser chamada a sua atenção por ninguém, apesar do 
respeito que tem pelo Presidente desta Casa Legislativa. Comunicou que o seu Gabinete 
móvel estará no próximo dia 07 de março no Bairro Empresa, atendendo a comunidade. 
Sugeriu ao Senhor Evandro, que protocole na Câmara de Vereadores, pedido para utilizar 
esta Tribuna e esclarecer para a comunidade quem é o cidadão de bem que pode ter o 
porte de armas.  Agradeceu a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Concedeu um aparte para o Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que disse 
que o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos falou em demagogia e concordou 
que ele realmente entende do assunto, pois na última campanha eleitoral era integrante 
do COMUDE. Mencionou que ouviu aqui nesta Casa Vereadores da Legislatura anterior 
indignados, pois ele dizia em um carro de som, que tinha arrumado o dinheiro dos 
recursos públicos, puxando para si na campanha política, mas na verdade eram oriundos 
da Consulta Popular, conseguido com o apoio de outras entidades, como Brigada Militar, 
Corpo de Bombeiros e a própria Câmara de Vereadores. Citou as casas invadidas próximas 
da Rua Chile, que prometeu a sua regularização aos moradores na campanha eleitoral, 
com documento registrado em Cartório. Afirmou que o Vereador Roberto Timóteo 
Rodrigues dos Santos fez uma campanha política baseada na demagogia e depois vem 
chamar a gente de demagogo. Agradeceu a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer pelo 
aparte, que iniciou o seu pronunciamento cumprimentando o Presidente, a Mesa 
Diretora, os colegas Vereadores e as pessoas que ainda se faziam presentes no Plenário e 
escutando pela rádio. Relatou que no dia 18 de fevereiro de 2015, em um grupo fechado 
do Facebook, havia uma discussão sobre os Vereadores mais atuantes em nosso Município 
e também foram listados os seus salários. Destacou que um dos comentários dizia o 
seguinte: "Mas se estes times de Vereadores realmente fossem trabalhar pelo Município, 
trazendo empresas, buscando recursos em Brasília, tudo seria diferente. Mas não é da 
cultura destas pessoas (se referindo aos Vereadores), buscarem recursos. Tem de ir atrás. 
Estas são as suas funções e não coisas ridículas como nomes de ruas, iluminação, animais. 
Isto são coisas que devem ser tratadas pelas Secretarias responsáveis. Falta mesmo é 
conscientização de qual a tarefa de cada eleito". Informou que o termo Vereador vem de 
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“verea”, originário do grego antigo vereda, que significa caminho, ou seja, Vereador é o 
que vereia, trilha ou orienta os caminhos. Afirmou que é uma lutadora da causa animal e 
por isto muitas vezes é criticada e chamada de ridícula, mas não desiste, porque se sente 
na obrigação de trilhar e orientar os caminhos, em constante luta por esta causa, para que 
algo saia de efetivo em nosso Município em políticas públicas para os animais. Constatou 
que quanto mais trabalha por esta causa, mais vê que algo precisa ser feito e que ainda 
nada foi feito. Citou a ONG Associação Vida Animal que visitou ontem, do Senhor Luiz 
Ricardo, de Taquara, que cuida sozinho de 130 animais abandonados que foram retirados 
das ruas. Opinou que se existisse em Taquara uma política animal, talvez o Senhor Luiz 
Ricardo não precisasse cuidar de 130 animais, o Vereador Nelson José Martins dos seus 
mais de 15, a APATA com os seus mais de 100, o Márcio com 60, a Márcia com mais de 30 
animais e ainda teria mais uma lista infindável de pessoas que trabalham nesta função. 
Acreditou que ridículo é aquele que só aponta o dedo para o problema e as dificuldades e 
não mexe um dedinho para mudar a realidade desta situação. Finalizou dizendo que como 
Vereadora continuará fazendo a sua parte, mesmo sendo apontada como ridícula, 
enumerando os problemas, mas estando junto trilhando caminhos e apontando soluções, 
para ver se conseguimos mudar esta realidade, por menor que seja. Desejou a todos uma 
semana abençoada e iluminada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam presentes na 
Sessão e que acompanhavam pelos meios de comunicação. Relatou que foi encantador a 
apresentação de um grupo de capoeira no encerramento das atividades de 2014 do 
projeto que desenvolve no Bairro Empresa, tanto para as crianças como aos visitantes que 
estavam prestigiando. Comunicou que estão iniciando no dia 25 de fevereiro, as atividades 
do Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor e que o professor Isaac se disponibilizou em 
ensinar capoeira para as crianças neste ano. Informou que os interessados precisam fazer 
a sua inscrição no campo do Palmeiras, mesmo os que já participavam no ano passado. 
Avaliou que tem a intenção de ampliar o número de crianças atendidas, mas que para isto 
precisa de parcerias sem retorno financeiro. Reverenciou a Senhora Geni Hermann, que 
completou 80 anos de idade e pediu como presente alimentos não perecíveis e após a sua 
festa, entregou esta doação para a Casa da Criança do Lar Padilha. Constatou que somente 
lembramos de ajudar estas entidades quando passam por dificuldades, mas precisamos 
ajudar sempre que possível, porque as necessidades são constantes e isto soma e agrega 
na vida de quem precisa. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma excelente semana. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, os servidores públicos desta 
Casa, o público que prestigiava a Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais 
veículos de comunicação. Listou os encaminhamentos que fez, como a melhoria nas 
estradas com transporte escolar, a troca de uma luminária e o conserto de um bueiro na 
estrada do Distrito de Rio da Ilha, próximo ao mercado do Senhor Nilson Pires. Identificou 
que no Distrito de Padilha, ao contrário do que disseram alguns Vereadores, o Secretário 
Distrital está conseguindo enfrentar as demandas por roçadas nas estradas do interior, 
como nas localidades de Passo da Ilha e posteriormente será executado na Ilha Nova, 
Batingueira, Moquém e Vila Teresa, mesmo com deficiências de maquinário e de recursos 
humanos aquém das necessidades. Afirmou que está vendo acontecer realizações como as 
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roçadas e quem está nas ruas também vê, mas não podemos nos fazer de cegos. Relatou 
que existem estradas que não foram realizadas manutenção há mais de quatro anos, mas 
que estão sendo atendidas agora, pois é necessário pelo menos 5 anos para dar condições 
de trafegabilidade a estas vias e isto vai demorar um pouco para ser concluído. Conversou 
com o Prefeito Municipal a respeito da necessidade de construir uma escola de educação 
infantil no Distrito de Padilha, pois as mães não encontram nas redondezas um local 
adequado para atender os seus filhos. Saiu faceiro da reunião porque será encaminhado 
uma solução para esta situação, que facilite a vida das pessoas que lá residem e nos 
próximos dias serão dadas boas notícias para esta comunidade. Encaminhou também 
votos de pesar aos familiares da Senhora Vera Kohlrausch, solidarizando-se com a família. 
Pediu a Deus uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Declinou o uso da palavra. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os 
colegas Vereadores, as pessoas que estavam presentes no Plenário, a imprensa e os 
ouvintes da Rádio Taquara. Enviou também votos de pesar aos familiares da Senhora Vera 
Kohlrausch, uma pessoa de bem, trabalhadora, dedicada à família e que representará uma 
grande perda para a comunidade da localidade de Quarto Frio. Encaminhou indicação à 
Prefeitura, verificando a possibilidade de nomear de Professora Gilmara Pezzi Pereira, a 
nova escola de educação infantil do Bairro Santa Rosa, em razão dos relevantes trabalhos 
prestados por esta educadora em prol da educação infantil em nosso Município e uma 
justa homenagem por ser sido criada e ter morado neste bairro. Solicitou ao Executivo 
Municipal, que providencie juntamente com os moradores da subida do Morro Alto, na 
localidade de Vila Teresa, a instalação de uma rede de água, já que no ano retrasado foi 
perfurado um poço em parceria com o Governo do Estado e também a instalação de uma 
luminária na Rua Mascarenhas de Morais, nº: 1.182, no Bairro Empresa, pois os 
moradores pagam iluminação pública e não contam com este benefício. Recebeu o 
telefonema de um morador que também reclamou da falta de roçada nas estradas da 
localidade de Três Pinheiros. Acompanhou o Secretário de Obras em vistorias de 
patrolamento, ensaibramento e limpeza nas ruas do Bairro Tucanos. Concordou com o 
Secretário de Obras de que a população precisa ser compreensiva e colaborar, pois a 
Prefeitura faz a limpeza nas ruas e na semana seguinte está novamente cheia de entulhos. 
Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade que estava presente no Plenário e a 
imprensa. Enviou ao Ministério Público um pedido de informação sobre a situação da 
construção do dique no Bairro Empresa, pois a comunidade está preocupada e tem 
cobrado muito sobre esta situação que está se arrastando. Lembrou que em um pedido 
anterior, a resposta do Ministério Público no documento que está em suas mãos, foi que o 
empecilho para começar as obras era que os moradores não queriam a construção deste 
dique no local onde atualmente existe um campo de futebol. Informou que após um ano, 
a partir de um pedido de informação e notícia publicada em um jornal local, o motivo 
mudou para a falta de liberação do licenciamento ambiental, que inicialmente era do 
Município e agora é de responsabilidade da FEPAM. Avaliou como é difícil um Vereador 
trabalhar, pois quando solicita um pedido de informação espera que, no mínimo, a 
resposta venha de forma correta, para poder transmitir uma posição séria à comunidade 
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que fez o pedido. Apresentou na semana passada um pedido de convocação de 
autoridades para verificar os problemas do Hospital Bom Jesus. Afirmou que acharam que 
o seu pedido era uma loucura e que deveria ser feito em forma de convite e não de 
convocação. Explicou que não fez desta forma, porque no ano passado chegou a levar 5 
meses para atender este convite e estava preocupado que se repetisse novamente este 
longo tempo para o atendimento. Pediu que o Prefeito tome uma posição e vá até as 
últimas consequências para não deixar fechar o hospital, porque a nossa comunidade 
clama por uma melhoria e ao invés disto estão desagregando os seus serviços e acabando 
aos poucos com a instituição. Analisou que o Prefeito anterior tomou uma atitude 
corajosa quando comprou o hospital, pois existiu um ex-Prefeito no passado que não teve 
coragem para fazer isto, conforme ofício que foi enviado na época em que era Presidente 
do Conselho Municipal de Saúde.  Esperou sinceramente que o Prefeito atual não deixe 
fechar o hospital, pois seria uma lástima e uma perda política e para toda a comunidade, 
que lutou tanto para que o hospital reabrisse. Desejou a todos uma boa semana na 
presença de Deus. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas 
Vereadores e os que estavam na sintonia da Sessão. Relatou que a situação do país já está 
um caos e que a paralisação dos motoristas de caminhão está provocando o 
desabastecimento de produtos que atinge toda a sociedade brasileira. Identificou que o 
motivo desta situação foi causado pelo grande estelionato político na eleição passada, 
pois tudo o que foi prometido que não aconteceria, está sendo jogado goela abaixo, com 
todo o tipo de aumento de preços, como o dos combustíveis. Lembrou que aprendeu no 
passado que quando o Brasil fosse autossuficiente em petróleo, os combustíveis seriam 
baratos e tudo seria melhor e que hoje, apesar de sermos autossuficientes e o preço 
internacional do barril ser o mais baixo da história, estamos com a gasolina mais cara da 
América do Sul. Acrescentou que o aumento dos combustíveis paralisou os caminhoneiros, 
porque não aumentou o frete e que os motoristas estão com toda a razão em protestar. 
Analisou que este aumento foi provocado somente por um imposto que foi retirado no 
passado e agora voltou a incidir. Informou que está para vir o aumento real no preço dos 
combustíveis, que provocará uma quebradeira geral, com a alta da inflação, que já está 
maquiada e uma taxa de juros bancário que já está entre 13 e 14% ao mês. Avaliou que a 
Administração Federal é uma vergonha e se continuar assim, a população vai ter que 
apertar os cintos, porque a situação deve piorar, pois estamos chegando ao início do fim. 
Conclamou a sociedade a lutar para vencermos esta situação, sob pena de voltarmos ao 
passado, como no ano de 1964. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana na 
presença de Deus. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, se manifestou 
dizendo que os caminhoneiros estão ameaçando fazer uma greve e se fizerem como é na 
França, poderão parar o país. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas 
Vereadores e as pessoas que estavam ouvindo à Sessão em suas casas, através do som da 
rádio. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Arleu Machado de 
Oliveira, que a situação é muito séria, pois estão vindo mais aumentos e o Governo com a 
sua irresponsabilidade de administrar, não tem outro recurso senão sobrecarregar o povo 
de impostos e aumentos, para arrecadar dinheiro para tampar o furo da sua inoperância 
na Administração deste país. Apontou para o Vereador Régis Bento de Souza, dizendo que 
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está esperando o que o seu partido, o PMDB, falará no dia 26 de fevereiro ao povo 
brasileiro. Criticou o fato dos meios de comunicação e as informações de que não existe 
inflação, apesar da realidade nos mercados em que tudo aumentou de preço. Afirmou que 
está preocupado e que não sabe até quando o povo brasileiro terá que aguentar esta 
situação. Recebeu um e-mail da Fiscal da Prefeitura Dione, que comunicou sobre o 
indeferimento do desassoreamento do Rio da Ilha e que o motivo era a falta de 
complementação de informações do projeto, conforme documento de nº: 6.092/2014, de 
20 de fevereiro de 2015, da FEPAM. Pediu à direção da Câmara de Vereadores que 
informe se foi repassado recursos públicos desta Casa Legislativa ao Município para ser 
pago este projeto, pois se isto aconteceu, a empresa responsável deve devolver este valor 
por quebra de contrato. Constatou em relação ao dique do Loteamento Olaria que tudo o 
que começa errado termina errado, pois conseguiram licenciar uma área que alagava para 
fazer um conjunto habitacional e as consequências vieram depois. Lamentou pelas 
pessoas que moram no local, pois a cada enchente perdem os seus bens e não deveriam 
estar pagando por esta situação. Sugeriu que se crie uma equipe para auxiliar os 
Secretários Distritais para realizar o conserto e a roçada das estradas do interior, como na 
estrada da Batingueira, que passa pela propriedade do senhor Lauro Schimidt, que está há 
3 anos sem manutenção. Agradeceu ao Presidente da Câmara por ter promulgado a lei de 
sua autoria sobre regras para o atendimento ao público por parte dos servidores 
municipais em cargo de comissão. Solicitou o patrolamento da estrada da Batingueira e do 
Beco Shaiman, no Distrito de Santa Cruz da Concórdia. Enviou também votos de pesar aos 
familiares da Senhora Vera Kohlrausch, em especial ao seu esposo, Senhor Adolfo e que 
Deus lhe desse forças para suprir esta falta e seguir a vida. Desejou um grande abraço a 
todos. O Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, se manifestou agradecendo e 
parabenizando os funcionários públicos que estavam auxiliando e dando suporte na 
Sessão. VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, os funcionários da Casa, as 
pessoas que estavam presentes no Plenário e que escutavam pela Rádio Taquara e pelos 
meios de comunicação. Declarou que as discussões mais acaloradas que ocorrem entre os 
Vereadores não devem ser levadas para o nível pessoal, pois todos são eleitos pelo povo e 
buscam os interesses da comunidade. Divulgou que esteve, juntamente com o Prefeito 
Municipal, na posse da Senhora Carine, como Coordenadora do Posto de Saúde do Bairro 
Empresa e da Senhora Eraci, no Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo. Afirmou que a 
Administração Municipal está com uma política de aproximação com a comunidade, 
colocando pessoas capazes, que são moradores do próprio bairro e conhecem a 
população, como já ocorreu nos Postos de Saúde dos bairros Santa Terezinha, Eldorado e 
Santa Maria. Deixou com o Presidente da Câmara de Vereadores um pedido do chefe da 
oficina da Secretaria de Obras, com sugestão de equipamentos para auxiliar e baratear os 
custos de manutenção dos veículos, pois desta forma alguns serviços não precisarão mais 
ser terceirizados. Foi concedido um aparte para o Presidente, Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch, que informou que no próximo mês será repassado o valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) de economias dos 15 Vereadores do Legislativo para o Executivo 
Municipal transferir para a Secretaria de Obras. O Vereador Luiz Carlos Balbino de 
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Oliveira retomou o uso da palavra e pediu que o Presidente da Câmara destacasse os 
recursos para a aquisição de uma prensa de 15 toneladas, um carro hidráulico e um 
elevador de automóveis. Avaliou que já são realizadas trocas de peças, de óleo e a limpeza 
dos veículos e com estes três equipamentos, dariam para ampliar os serviços que podem 
ser executados dentro da própria oficina da Secretaria. Agradeceu e desejou a todos uma 
boa semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, a comunidade que estava presente e que assistia pela Rádio Taquara e 
internet. Manifestou o sonho de poder ter na cidade de Taquara o sinal da televisão Novo 
Tempo. Agradeceu o empenho e a parceria do Vereador Régis Bento de Souza, em auxiliar 
neste seu intento, com a intermediação de uma audiência com o Ministro de Minas e 
Energia Eliseu Padilha, que já foi Ministro das Comunicações e conhece os caminhos para 
ter este novo canal. Encaminhou ofício ao Secretário Estadual de Educação do Rio Grande 
do Sul, verificando a possibilidade dos alunos da rede pública ter acesso gratuito ao 
material escolar, como já ocorre nos estados de São Paulo e de Santa Catarina. Informou 
ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que a atual legislatura da Câmara de 
Vereadores com certeza repassará recursos para a Secretaria Municipal de Obras, a partir 
da economia de todos os seus 15 Vereadores. Afirmou que era vontade do Prefeito 
Municipal manter as Escolas de Educação Infantil abertas no período de férias, 
respeitando a Lei Federal e o direito das férias dos professores. Avaliou que se puder ter 
um outro quadro de professores trabalhando neste período, poderemos ajudar muitos 
pais e mães, com a criação de uma lei que devolva R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao 
Executivo Municipal para implantar este projeto. Destacou a parceria do Tenente Fonseca, 
da Polícia Rodoviária Estadual, com relação à ponte do Rio dos Sinos, na ERS 020, que 
comunicou que neste ano não ocorreu nenhum assalto naquele local. Protocolou no DAER 
pedido sobre os locais de lombadas eletrônicas, pois se forem mantidos, haverá a 
instalação de uma na ERS 239, km 51, em frente ao Supermercado Nacional. Constatou 
que também é necessário na travessia do Bairro Ideal e na ERS 115, mas após 
levantamento do DAER, neste local é onde mais ocorreram óbitos causados por acidentes 
de trânsito nas estradas da região. Explicou ao Vereador Guido Mario Prass Filho que na 
travessia da Rua Federação com o Bairro Cruzeiro do Sul estava previsto a construção de 
uma passarela pela Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, conforme reunião anterior 
realizada em Porto Alegre. Requereu a empresa Rio Grande Energia - RGE, que providencie 
a instalação da rede de energia elétrica na Rua Chile, no Bairro Empresa. Lembrou a 
comunidade da devolução que fará da economia dos 15 Vereadores do Legislativo para o 
Executivo Municipal, destinando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
que repassará no dia 25 de maio ao Corpo de Bombeiros de Taquara, para a colocação de 
um tanque no caminhão doado pela Câmara de Vereadores, na gestão do ex-Presidente 
Nelson José Martins, avaliado na época em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 
reais). Também os 15 Vereadores repassarão ao Executivo para destinar aos bombeiros, o 
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a aquisição de duas motos de resgate, para 
fazer a aplicação de uma espuma, de modo que o incêndio não se alastre, a exemplo do 
que já acontece no Estado do Rio de Janeiro. Agradeceu a Deus por estar representando a 
sua comunidade. Após a Palavra em Expediente os membros da Comissão de Orçamento, 
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Finanças e Fiscalização e Comissão Geral de Pareceres agendaram reunião das mesmas, 
em conjunto, para o dia 02 de março do corrente ano, às 14h, na Sala das Comissões, 
informando que essas reuniões serão mantidas a partir de hoje sempre às segundas feiras, 
às 14h. Nada mais havendo a tratar, às 23h10min o Presidente agradeceu a presença de 
todos declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 
03 de março de 2015 (terça-feira), às 18 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu 
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a 
presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de 
Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada 
também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 24 de fevereiro de 
2015.............................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


