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ATA Nº 4.026 

Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 16h30min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 41ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a 
Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Eduardo 
Carlos Kohlrausch (PTB), 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 Arleu Machado de Oliveira a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando 
boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de 
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, e, hoje excepcionalmente 
está ocorrendo numa quarta-feira, com início às 16h30min, tendo em vista a extensão dos 
trabalhos a serem realizados neste dia como a eleição dos membros que irão compor a Mesa 
Diretora desta Casa, para o exercício de 2015, bem como a Audiência Pública referente aos 
valores arrecadados das taxas de incêndio que será realiza logo após a presente Sessão 
Ordinária. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da tarde saudando todas 
as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para realizarem em conjunto a 
Oração do Pai Nosso. Após, conforme anunciado na Sessão Ordinária do dia 03 de novembro do 
corrente ano, a presente Sessão foi transferida para a data de hoje, momento em que será 
realizada a eleição da Nova Mesa Diretora para o exercício de 2015. O Presidente informou 
ainda que a formação das Comissões Permanentes desta Casa para os trabalhos do próximo ano 
será realizada na próxima Sessão Ordinária, dia 17 de novembro de 2014, onde os Líderes de 
Bancadas indicarão os membros que irão compor as mesmas. Na sequência, de acordo com a 
previsão legal contida no Artigo 10 do Regimento Interno desta Casa o Presidente solicitou que 
os senhores Vereadores apresentassem as Chapas para dar início à referida eleição. O Vereador 
Eduardo Carlos Kohlrausch apresentou Chapa 1 com a seguinte nomeação: PRESIDENTE – 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB); VICE-PRESIDENTE – Vereador Roberto Timóteo 
Rodrigues dos Santos (PP) e SECRETÁRIO – Vereador Nelson José Martins (PMDB). Não havendo 
apresentação de outra Chapa, antes de colocar em votação a Chapa de Consenso o Presidente 
solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos seguintes documentos que serão 
anexados a esta Ata: Decreto Nº 547, de 11 de novembro de 2014: Tito Lívio Jaeger Filho, 
Prefeito Municipal de Taquara, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 
Exonera – Art. 1º, a partir de 11 de novembro de 2014, o servidor Roberto Timóteo Rodrigues 
dos Santos, do cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e habitação, CC-14. Art. 2º, este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. O referido Decreto foi publicado no mural 
desta Casa na data de ontem, 11.11.2014, conforme Declaração de Publicidade. Ofício do 
Senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, Vereador com assento nesta Casa, licenciado 
para assumir o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, informa que a partir 
da presente data, 12.11.2014, conforme Portaria de Exoneração  do cargo de Secretário, estará 
assumindo o cargo de Vereança neste Poder, participando assim da Sessão Ordinária do dia de 
hoje. Depois disso o Presidente colocou em votação a Chapa de Consenso, solicitando a 
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manifestação de forma direta, nominal e pública, e, os Vereadores por unanimidade votaram 
favorável a referida Chapa ficando a MESA DIRETORA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, composta da 
seguinte forma: PRESIDENTE: VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PP); VICE-
PRESIDENTE: VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP) e SECRETÁRIO: 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB). Após eleita a nova Mesa, o Presidente Arleu 
concedeu a palavra ao Vereador Eduardo Kohlrausch, Presidente eleito para o ano de 2015, no 
qual fez a seguinte manifestação: - Agradeceu a todos em especial os colegas Vereadores pelas 
palavras carinhosas nas justificativas de voto. Ressaltou que tem a obrigação de exercer seu 
mandato como Presidente pelos seguintes motivos: Em primeiro lugar honrar a Deus que 
permitiu que fosse eleito nas eleições de 2012 e com poucos recursos ter sido entre os 127 
candidatos a Vereadores o terceiro Vereador mais votado no Município com 777 votos, uma 
honra que jamais vai esquecer. Em segundo lugar deve a sua família que há 12 anos estão lhe 
acompanhando na vida pública, sua esposa e duas filhas. Terceiro motivo é sua mãe e seu pai 
que desde pequeno lhe ensinaram que jamais deveria deixar subir a cabeça qualquer posto que 
ocupasse na sua vida, pois humildade é a melhor qualidade de um homem. Quarto motivo ao 
seu Partido PTB, representado pelo Presidente João Luiz Ferreira que lhe deu plenas condições 
de concorrer a Vereador e alcançar junto a com a benção do Senhor em 2012 essa grande 
votação de quase 800 votos e ter sido o 3º mais votado do Município. Falou que irá honrar a 
todos que depositaram confiança em seu trabalho para que possa comandar este Legislativo no 
próximo ano e sabe que existem algumas divergências, mas também existe o respeito e falou 
com muito respeito ao Vereador Régis que comentou antes que temia, disse a ele que não 
precisa temer, porque há um temor maior que o temor ao Senhor. Comentou que sofreu um 
tempo atrás uma grande perseguição e encontrou no Livro Sagrado a passagem que diz: “Não 
temas, porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus eu te sustento e te 
fortaleço com a minha destra fiel”. Isaias 41.10, outro ensinamento é “O temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria” do Livro de provérbios. Disse que tem procurado ser um seguidor de 
Jesus e Ele ensina que: “Eu não vim para ser servido, eu vim para servir”, então se quer alcançar 
essa plenitude espiritual certamente não se achará melhor do que ninguém e esse cargo que 
agora está sendo honrado por todos ele é passageiro é apenas um ano, por isso jamais deixará 
subir a cabeça. Também relatou um pouco da sua vida profissional que começou bem cedo, aos 
nove anos de idade, trabalhou em fábrica de calçado, ajudou seu pai na construção civil, em 
1993 começou a organizar eventos esportivos que faz até hoje, então são 21 anos, foi Diretor de 
Esportes da Prefeitura Municipal de Taquara, onde na época não existia nem internet, 2001-
2004, com uma equipe de apenas duas pessoas, ele próprio e outro e mesmo assim teve a honra 
de organizar em quatro anos quarenta e oito eventos e administrar o Parque do Trabalhador 
arrecadando onze toneladas e 620 quilos de alimentos através de um projeto que criou e mais 
tarde virou Lei em 2008, o Projeto Alimentando com Esportes. Finalizou dizendo que seu 
primeiro desafio como Presidente eleito deste Legislativo será fazer uma economia a ponto de 
devolver ao executivo Municipal um milhão de reais até o final de seu mandato. Destacou que 
esta atitude será para demonstrar a responsabilidade com o dinheiro público e esta devolução 
será feita pelos quinze Vereadores desta Casa, pois tem certeza que todos manterão a mesma 
conduta que foi mantida até o momento com relação à economia deste Poder. Agradeceu 
novamente a confiança depositada em seu trabalho e tem certeza que irá honrar seu mandato 
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com Presidente em 2015. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente solicitou a leitura das 
matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na Publicidade dos 
Projetos de Leis. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº  007, de 12 de novembro de 2014 de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL - 
Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor PASTOR WALDEMAR HIRCH. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº  008, de 12 de novembro de 2014 de autoria do VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor 
MARCOS LAZARETTI. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  009, de 12 de novembro de 2014 
de autoria do VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS - Concede o Título de Cidadã Taquarense a 
Senhora MARLENE ERMEL. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  010, de 12 de novembro de 
2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Concede o Título 
de Cidadão Taquarense ao Senhor LEVI BATISTA DE LIMA JÚNIOR. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº  011, de 12 de novembro de 2014 de autoria do VEREADOR LAURI FILLMANN - 
Concede o Título de Benemérito  Cidadão Taquarense ao Senhor LUIZ BRENO MATTANA. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  012, de 12 de novembro de 2014 de autoria do 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor 
GILMAR DA SILVA FERREIRA. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  013, de 12 de novembro de 
2014 de autoria do VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - Concede o Título de Cidadão 
Taquarense ao Senhor ANTONIO CARLOS GONSALVES DOS SANTOS. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº  014, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014 DE AUTORIA DO VEREADOR RÉGIS BENTO 
DE SOUZA - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor ODILON DE BORBA LOPES. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  015, de 12 de novembro de 2014 de autoria do 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o Título de Benemérita  Cidadã 
Taquarense a Senhora IARA NEUMANN. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  016, de 12 de 
novembro de 2014 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - Concede o 
Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor CLÉO INÁCIO GONZAGA. PROJETO DE LEI 
Nº 213/2014 (Executivo Nº 178) Autoriza o Poder Executivo a Criar Projeto/Atividade – Inclusão 
Social, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº  214/2014 (Executivo Nº 179) Autoriza o 
Poder Executivo contratar, emergencialmente, 02 (dois) servidores para atuar no Programa 
Federal ACESSUAS TRABALHO, a ser desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Habitação, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº  215/2014 de autoria do VEREADOR 
REGIS BENTO DE SOUZA - Dispõe sobre a instituição de “Feira de Trocas de Brinquedos” no 
município de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº  216/2014 (Executivo Nº 
180) Autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento de despesas com hospedagem  para 
autoridades e representantes da Confederação Brasileira de Hapkido; World Sports Hapikdo 
Federation; Federação Latino Americana de Hapkido e Federação Riograndense de Hapkido, e, 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº  217/2014 (Executivo Nº 181) Autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos financeiros para o Serviço Social do Comércio – SESC, para fins de 
realização da Feira do Livro de Taquara, e, dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 
323/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio deste solicito ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Taquara/RS informações quanto ao número de propriedades rurais 
cadastradas no Município e qual a média da metragem de estradas dentro das mesmas, sendo a 
estrada vicinal da porteira até a propriedade ou galpão. Nº 324/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
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PRASS FILHO: Requer seja solicitado ao DAER, cópia completa do Processo e do Projeto de 
asfaltamento da ERS 242, conhecida como Estrada do Entrepelado, que liga a cidade de Taquara 
a Santo Antônio da Patrulha, conforme registro de resposta  por e-mail, em anexo, respondido 
pelos senhores. Nº 325/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita informações ao 
DAER, qual foi o valor do custeio na construção das Pontes sobre o Rio dos Sinos e do Rio 
Rolante, por ocasião da construção da ERS 474, que conduz ao litoral. Nº 326/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita ao DAER, cópia do estudo de tráfego de veículos na ERS 
474, ou na ERS 239, nos meses de dezembro a março a partir do ano de 2010 até a presente 
data. Nº 327/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Vem 
respeitosamente, com base no Artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Taquara/RS, e no 
Artigo 156, parágrafo 4º, alínea “l” do Regimento Interno desta Casa, REQUERER a Mesa 
Diretora licença para assumir o cargo de Secretário do Desenvolvimento Social e Habitação do 
Município, a partir do dia 13 de novembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014. Nº 328/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste venho Reiterar o Requerimento Nº 230, de 11 
de agosto de 2014, encaminhado através do Ofício D.L. Nº 662/2014 (em anexo), no qual requer 
ao Presidente desta Casa que convide o atual Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana, para vir ao Legislativo Taquarense para prestar informações se há projetos 
ou estudos de melhorias no trânsito de nossa cidade, especialmente nas ruas centrais. O pedido 
se justifica devido ao caos em que se encontra o trânsito local, faltando sinalização adequada, 
fiscalização mais ativa, entre outros que causam grandes transtornos a população taquarense. 
Nº 329/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar 
aos familiares de Jaderson Lichtenecker de Aguiar que veio a falecer tragicamente no dia 10/11, 
próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a 
perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor 
te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua 
entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 330/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO E TELMO VIEIRA: Requer a Mesa Diretora que seja realizada reunião no dia 20 de 
novembro de 2014, às 9 horas, no Plenário desta Casa Legislativa com o Dr. Leonardo Giardin de 
Souza ou a Drª Ximena  Cardozo Ferreira da Promotoria Pública de Taquara;  senhor Sérgio Luiz 
Prates de Moraes – Secretário Municipal do Meio Ambiente; senhor Arno   Leandro Kaiser – 
Secretário do COMITESINOS; senhor João Carlos Britto – Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Taquara e o  senhor Luiz Augusto Müller  que fez  o Projeto de 
Licenciamento Ambiental para o desassoreamento do Rio da Ilha, para que possamos juntos 
efetivamente resolver as questões pendentes e execução deste processo, que é o 
Desassoreamento do Rio da Ilha. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 
109/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal 
juntamente com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Pecuária, 
informe a este Vereador o número de propriedades rurais cadastradas e qual a média da 
metragem de estradas dentro das mesmas, sendo a estrada vicinal da porteira até a 
propriedade ou galpão. Nº 110/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o 
Executivo Municipal juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, enviem a esta Casa, 
cópia das últimas 05 (cinco) Atas deste Conselho. Nº 111/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicito ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e ou responsável que nos informe 
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com urgência, a resposta ao contribuinte que efetuou o protocolo nº 6997 de 24 de julho de 
2014, com relação à coleta de lixo, flexibilidade de horário. Nº 112/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes qual é a forma de 
controle, inscrição, protocolo e chamada das crianças nas Escolas de Educação Infantil 
Municipal, pedindo ainda cópia dos documentos que comprovam a solicitação dos responsáveis 
do menor desde o pedido até a chamada. E se possível agendar uma diligência deste Vereador 
ao setor competente para manusearmos as peças de informações. Justifico, pois diversas mães 
pessoalmente nos manifestaram e divulgaram em mídias e redes sociais que seus números de 
inscrições estão aumentando e não diminuindo, onde nos causa dúvida e preocupação. Nº 
113/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, saber qual 
o motivo e quando será enviado o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter 
sido enviado a Câmara Municipal até o dia 30 do mês de setembro e ainda não foi enviada, 
conforme prevê o artigo 99, inciso II da Lei Orgânica do Município. Nº 114/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria da Fazenda informe a 
este Vereador qual foi o valor do retorno do ICMS oriundo do setor Agrícola do Município. 
INDICAÇÕES: Nº 703/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito providencie junto à estrada da Integração, 
próximo da Pecuária Pega Fogo, na localidade de mesmo nome, uma “Placa de Sinalização”, 
constando o nome Estrada Lotário dos Santos e junto à mesma indique o acesso à Colina do Sol. 
Nº 704/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras viabilize a reconstrução de um bueiro na Estrada Lotário 
dos Santos, próximo à propriedade do senhor Henrique Müller, pois o mesmo encontra-se com 
o cano quebrado causando estragos na estrada. Nº 705/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras viabilize a 
construção de três bueiros na Estrada Lotário dos Santos, nos seguintes locais: 1º em frente à 
propriedade do senhor Mauro Müller, 2º na primeira curva existente após a referida 
propriedade e 3º em frente à residência da senhora Nita Tavares. Nº 706/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Obras proceda no conserto de canos de bueiro na Estrada Lotário dos Santos, junto ao Arroio 
Pega Fogo, próximo à propriedade do senhor Paulo Glorinha, pois a estrada encontra-se em 
meia pista podendo ficar completamente sem passagem. Nº 707/2014 VEREADOR ARLEU 
MACHADO: Solicita que o Executivo Municipal gestione ao Secretário de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana, senhor Paulo Cezar Möller a retirada das placas indicativas estipulando local 
do estacionamento de idosos e portadores de necessidades especiais, na Zona Azul de nossa 
cidade, tendo em vista a Promulgação da Lei Municipal Nº 5.588, de 03 de outubro de 2014 
C.M.V. que: Altera o Art. 8º da Lei Municipal nº 3.942/2007, que trata sobre o estacionamento 
de veículos de idosos e portadores de necessidades especiais, criando alínea “c”, (em 
anexo);  determina  que o idoso  ou portador de necessidades especiais de nosso município, que 
esteja  devidamente identificado com cartão,  pode estacionar seu veículo com liberdade em 
qualquer ponto da “área azul”. Nº 708/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de incluir 
projeto de calçamento para a Rua Júlio Leitensdorf, no Bairro Mundo Novo, trecho 
compreendido entre as Ruas Mundo Novo e Germano Paiva. Nº 709/2014 VEREADOR MOISÉS 
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RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a 
viabilidade de incluir projeto de calçamento para a Rua João Kuplick, no Bairro Mundo Novo, 
trecho compreendido entre as Ruas Mundo Novo e José Gonçalves das Neves. Nº 710/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente proceda numa revisão geral da iluminação pública na localidade de Entrepelado, 
pois muitas lâmpadas apresentam problemas. O número 711, foi anulado. Nº 712/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Obras providencie um trabalho de roçada na Rua Coronel Diniz, atrás da antiga Empresa Beira 
Rio, que dá acesso a Rua Moinhos de Vento. O pedido se justifica tendo em vista que a 
comunidade já protocolou esta solicitação junto a Prefeitura há mais de dois meses e o mato 
está cada vez mais alto proporcionando ali o uso de drogas que vem causando muita 
insegurança aos moradores. Nº 713/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito providências e 
ações urgentes de manutenção da Escola de Educação Infantil Rosa Elsa Mertins, no Bairro 
Santa Rosa, pois interfiro a pedido de mães em especial a que me relatou os fatos que segue em 
anexo. Destaco atenção, pois os fatos podem interferir na segurança das crianças, funcionários e 
servidores. Nº 714/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal 
gestione ao Secretário de Educação, Cultura e Esportes para que agende uma diligência deste 
Vereador a cada Escola de Educação Infantil Municipal, e coloque a disposição veículo com 
motorista e servidor com autonomia de ingressarmos a todas as áreas para que possamos 
coletar informações técnicas e operacionais que solicitarmos, e, ainda que esta ação ocorra no 
máximo até o dia 10 de dezembro de 2014. Justifico tal pedido, pois estamos recebendo 
inúmeras denúncias de mães que acusam problemas estruturais e operacionais nestes locais. Nº 
715/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através do 
setor de iluminação pública providencie o conserto de duas lâmpadas queimadas na Rua 
Brasília, próximo ao nº 203 no Bairro Empresa. Nº 716/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda no conserto de um 
cano de esgoto quebrado na Rua Mascarenhas de Moraes, próximo ao nº 1643, pois no local 
abriu um grande buraco e vai obstruir a rede de esgoto. Nº 717/2014 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras viabilize o conserto 
de buracos no calçamento da Rua Palmeira das Missões da ERS 239 pela Rua Projetada até a 
ligação com o asfalto da Rua Osvaldo Aranha. O pedido se justifica tendo em vista que neste 
local há um tráfego muito grande devido a várias Empresas existentes e o calçamento encontra-
se com inúmeros buracos, necessitando conserto com urgência. Nº 718/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
providencie a retirada de montes de saibro deixado durante um trabalho de patrolamento feito 
pela Prefeitura, na Rua Celeste Domingos de Souza, em frente ao nº 513, no Bairro Medianeira. 
Ressalto ainda que alguns moradores estão se aproveitando da situação para colocar lixo e 
entulhos em cima deste monte. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 042/2014 EM NOME DA CASA: 
Os Vereadores que compõem a Câmara Municipal de Taquara/RS, que abaixo subscrevem vêm 
por meio deste encaminhar Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor JOSÉ IVO SARTORI, 
futuro Governador do Estado do RGS, e à Direção do DAER, para que seja realizada 
pavimentação asfáltica em toda extensão da ERS 242, denominada de “Estrada do 
Sonho”  conforme Lei Estadual Nº 10.168, de 16 de maio de 1994, mas conhecida na região 
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como Estrada do Entrepelado. Esta via já possui no DAER, um Projeto Final de Engenharia 
elaborado em 1996 pela empresa SD Ltda. que consta nos arquivos cfe. Elementos às folhas n° 
07 até n° 10 deste expediente;  e que também informa que não houve contrato para a execução 
dos serviços e o trecho não constou no Plano de Obras 2012-2014. Neste sentido faz-se 
necessária uma mobilização das Câmaras Municipais da região, nas quais solicitamos que 
também encaminhem Moção de Apelo  ao Governador Sartori e ao DAER, solicitando que nesta 
Legislatura que inicia a partir de janeiro de 2015, as obras de asfaltamento da ERS 242 façam 
parte do Plano de Governo. Com o asfaltamento desta  Estrada, ERS 242, a região poderá se 
desenvolver tendo em vista as inúmeras propriedades rurais ali existentes, bem como servirá 
como rota alternativa para desafogar o intenso trânsito dos veículos em direção ao litoral que 
tem ocorrido na  ERS 239 e ERS 474, que hoje é um dos únicos caminhos dos moradores de 
nossa região. Diante de toda esta explanação faz-se necessário tirar do papel este “sonho” 
tornando a ERS 242 uma estrada pavimentada. MOÇÃO DE APELO Nº 043/2014: VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Encaminha Moção de Apelo ao Governador do 
Estado do RGS - senhor Tarso Genro, ao Governador do Estado do RGS - Eleito para Gestão 2015 
a 2018 -  senhor José Ivo Sartori, ao Chefe de Segurança do Estado, e ao Diretor Geral do DAER - 
senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira, solicitando que seja colocado dispositivo “Lombada 
Eletrônica” ou “Redutor de Velocidade” nas travessias do Bairro IDEAL com Bairro AIMORÉ, 
Bairro Empresa com Bairro  Santa Teresinha, na ERS 239. Esta Casa em diversas oportunidades 
já se manifestou a este respeito; quer  por requerimentos, reuniões com o DAER e autoridades, 
movimento de paralisação, pois diversas vidas foram ceifadas nestes locais, pessoas ficaram 
aleijadas, deixando marcas nas famílias que ainda choram pela ausência de seus entes queridos. 
Somos sabedores da colocação do pardal instalado há pouco tempo, nas proximidades destes 
locais, porém entendemos que o mesmo é apenas arrecadatório e que em pouco nos auxilia 
neste problema apontado, quanto a falta de segurança das pessoas que transitam ou trafegam 
nestas travessias. O Estado tem o papel de proteger Pessoas, e é neste sentido que enviamos 
esta Moção de Apelo aos senhores, para que sejam colocados dispositivos nestas travessias para 
sanar estes acidentes de trânsito. Neste mesmo sentido solicitamos também “Lombada 
Eletrônica” ou “Redutor de Velocidade” na ERS 020, na entrada do Bairro Empresa, que dá 
acesso ao Bairro Cruzeiro do Sul, em frente à Fruteira Taquarense, pois este local causou 
diversas mortes em pedestres e diversos carros foram envolvidos em acidentes, inclusive alguns 
em acidente fatal. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício D.G. Nº 7608/2014, Processo 
nº 000375-02.00/09-4, do Tribunal de Contas informando que o Tribunal Pleno deste Tribunal, 
em Sessão de 26.05.2010, examinando o Processo de Contas do exercício de 2008, deste 
Legislativo Municipal, proferiu decisão que determinou cientificação ao atual Administrador, 
fixação de prazos para providências e alerta ao Gestor, nos termos das respectivas alíneas “f”, 
“g” e “h”, do decisum, em anexo o Ofício D.G. Nº 7959/2014, Processo nº 000375-02.00/09-4, 
do Tribunal de Contas encaminha para ciência da Certidão de Decisão – Título Executivo Nº 
553/2014 cujo original foi remetido ao Executivo desse Município, para fins de cobrança, que o 
Senhor Ary Luiz Neves, Administrador do Legislativo Municipal de Taquara, exercício de 2008, é 
devedor ao Município do valor de R$ 125.602,54 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e dois 
reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado monetariamente até 31/08/2014, referente a 
Imputação de Débito, que deverá ser quitado pelo valor em Reais, devidamente atualizado até o 
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efetivo pagamento, pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, ou pelo 
indexador que vier a lhe suceder, acrescido de juros de mora 6% a.a. (seis por cento ao ano, 
correspondendo a 0,5% (meio por cento) ao mês ou fração, calculados a partir de 09/2014. 
Ofício do Ministério de Desenvolvimento Agrário – Superintendência Regional do RGS, 
encaminha Comunicação, considerando o trâmite do Processo Administrativo INCRA nº 
54220.002280/2006-29, de interesse da Comunidade Remanescente de Quilombo Paredão, 
localizada no Município de Taquara/RS e início dos trabalhos de elaboração do Relatório Técnico 
de Identificação e Delimitação-RTID, de acordo com o Decreto 4887 e da Instrução Normativa 
57/2009. E-mail dos Correios oferecendo mensagens natalinas com preços acessíveis. E-mail da 
Assessoria de Relações Institucionais da Diretoria Geral do DAER, em resposta ao Requerimento 
Nº 291/2014 de autoria do Vereador Guido Mario. Convite do Sindicato Rural do Vale do 
Paranhana para Cadastro Ambiental Rural e Meio Ambiente com palestra no dia 20.11.2014, às 
14h na FACCAT. Convite da EMEI Getúlio Vargas para evento do Dia da Consciência Negra 
arealizar-se no dia 21.11.2014, às 09h30min. Após a leitura da matéria a pedido da Vereadora 
Sandra Schaeffer, o Presidente inverteu a pauta e nesse momento 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. O Presidente informou ainda que devido à 
urgência da apreciação do Projeto de Lei nº 216/2014, dado publicidade na noite de hoje, 
Convoca uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, logo após o término da presente Sessão. 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  002/2014 de autoria da VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER - Concede o Título de Cidadã Taquarense a Senhora MARIBEL DAI 
PRA DOS REIS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº  006/2014 de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Concede o Título de 
Cidadão Taquarense, ao Senhor CLAUNIR FERREIRA SOARES. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 207/2014 (Executivo Nº 161) Regulamenta a atividade de 
motofrete no âmbito municipal, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Emenda Supressiva ao artigo 8º 
do presente Projeto, retirando a expressão “revogando as disposições em contrário”. A Emenda 
foi à votação sendo APROVADA por unanimidade, e após o Projeto acompanhado da Emenda 
também foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 208/2014 (Executivo Nº 165) 
Altera a Lei Municipal nº 4.871, de 10 de outubro de 2011, que institui o PROGRAMA PATRULHA 
AGRÍCOLA no âmbito do Município de Taquara, e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres, Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão Permanente de Terras, 
Agricultura, Patrimônio e Habitação apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma 
original. Posto em discussão o Vereador Régis de Souza Pediu Vistas ao Projeto para uma 
melhor análise da matéria. Manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Guido Mario, 
Moisés Rangel, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino e Telmo Vieira. O Pedido de Vistas foi à 
votação, sendo APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) contrário do Vereador 
Luiz Carlos Balbino de Oliveira. PROJETO DE LEI Nº 209/2014 (Executivo Nº 173) Autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio do Sul, através da secretaria Estadual da 
Fazenda, para a realização do sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha, e, dá outras 
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providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram duas Emendas, uma Retificativa e outra Supressiva e as mesmas 
foram APROVADAS. Após o Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 210/2014 (Executivo Nº 174) Dispõe sobre a realização de 
escolha de conselheiros tutelares, a partir do ano de 2015. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Emenda Supressiva e Modificativa e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Após 
o Projeto acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI 
Nº 212/2014 (Executivo Nº 175) Altera o Anexo (mapa) da Lei Municipal nº 3.715/2006 – Plano 
Diretor do Município de Taquara, alterando o Zoneamento. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores. A seguir o Presidente colocou em votação separada o Requerimento Nº 327, 
datado do dia de hoje que trata do pedido de licença do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues 
dos Santos. O referido Requerimento foi aprovado por unanimidade e após com a concordância 
dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma 
foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Moções de Apelo: Nº 042 e 043/2014. 
Requerimentos: Nº 323 a 326/2014 e 328 a 330/2014. Pedidos de Informações: Nº 109/2014 a 
114/2014. Indicações: Nº 703 a 710/2014 e 712 a 719/2014. Atas: Nº 4.025, Ata da Audiência 
Pública de apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde, referente ao 1º 
quadrimestre de 2014 e Ata da Audiência Pública sobre o asfaltamento da ERS 242, estrada do 
Entrepelado. Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º Que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras providencie a recuperação do calçamento da Rua Princesa Izabel, 
em frente ao nº 1772, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois no local está ocorrendo um afundamento 
que provavelmente decorre de cano quebrado. 2º Que o Executivo Municipal através da 
Secretaria responsável viabilize uma limpeza na estrada do Rio da Ilha até Tucanos, no que 
tange a poda de galhos e roçada, pois as árvores cresceram e os galhos estão caindo na estrada 
prejudicando todos que por ali transitam. Coloco como sugestão a mão de obra dos integrantes 
do Criar Vitória, pois os mesmos já executam trabalhos na área central da cidade e seria 
importante estender tal serviço também ao Interior. Após a votação o Presidente informou que 
nesta Sessão não haverá tempo hábil para a efetivação da Palavra em Expediente, pois às 19h 
será realizada a Audiência Pública referente à taxa de incêndio. Nesse sentido o Presidente 
permitiu o uso da palavra aos Vereadores que queiram se pronunciar na Sessão Extraordinária 
Autoconvocada que será realizada a seguir, após a votação do Projeto nº 216/2014, no tempo 
restante desta Sessão. Nada mais havendo a tratar, às 18h30min o Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. E, para constar, eu Silvana 
Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que 
segue assinada por mim, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores 
desta Casa. Sala de Sessões, 12 de novembro de 2014..............................................Silvana Lopes. 

 


