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ATA Nº 4.027 

Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 18h32min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 26ª Sessão Extraordinária Autoconvocada 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 Kohhlrausch (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). De imediato o Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado declarou aberta a 
presente Sessão solicitando que a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner procedesse na 
leitura do Projeto em pauta, acompanhado de Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 
deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: 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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade dos Vereadores. Sobre a matéria manifestou-se o Vereador Telmo Vieira. Após a 
votação o Presidente disponibilizou o tempo de 02min aos Vereadores que quisessem se 
manifestar, tendo em vista que na Sessão Ordinária desta noite não foi possível à realização da 
Palavra em Expediente, devido ao horário excedido. Nesse sentido fizeram uso da palavra os 
seguintes Vereadores: VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou o Presidente da Câmara, membros da 
Mesa, colegas Vereadores, público presente, veículos de comunicação e enalteceu a presença do 
radialista Masutti. Destacou a realização que ocorreu hoje, da nova composição da Mesa Diretora 
para o próximo ano (2015), com os seguintes membros: Presidente: Eduardo Kolhrausch - PTB; Vice 
- Presidente: Beto Timóteo - PP; Secretário: Vereador Nelson Martins - PMDB. Os desejou muita 
sabedoria, a qual seja emanada por Deus, pois a Câmara é uma engrenagem fundamental de apoio 
ao Executivo para o desenvolvimento de nosso município. Explicou que por isso devemos sempre 
ter pessoas comprometidas à frente desta Casa. Mencionou um assunto que está sendo discutido 
em cada viela, esquina e quadra de nosso município, a segurança. Explicou que os cidadãos estão 
sendo atingidos por vários delitos de meliantes, como latrocínio, assalto, arrombamento à 
residências, abigeato no interior da cidade e comércios, sendo assaltados até duas vezes por mês. 
Disse que devem tomar tento quanto à segurança, pois agora se aproxima a época de praia, e 
vários soldados saem daqui. Propôs que vereadores vão até o Comando da Brigada, juntamente 
com o Prefeito Tito, pedindo aumento do efetivo de policiais e da Patrulha na sede, centro e 
interior do município. Informou a respeito da telefonia, que a empresa Oi, ao seu entender, está 
prestando um serviço que está deixando a comunidade muito insatisfeita. Falou que devem tomar 
proposições para que se façam melhorias e se amplie o sinal da telefonia móvel. Agradeceu a Deus 
por estar representando o município e o cidadão. Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o Presidente; colegas Vereadores; plateia presente; 
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Presidente da Associação dos Motoristas, Odilon; grande amigo Masutti; e a todos que os 
escutaram. Requereu à Secretaria de Obras, pedindo mais uma vez, que a mesma providencie com 
urgência a arrumação dos buracos no calçamento da saída da ERS 239 entrando para o Loteamento 
Jaeger, pela Rua Palmeira das Missões, projetada até a Osvaldo Aranha, início do asfalto. Destacou 
que está uma vergonha, pois existem várias empresas instaladas ali, Escola de Educação Infantil 
Leonel Brizola, rua com muitos buracos no calçamento, tornando-se intrafegável. Fez outro 
requerimento, solicitando conserto de um cano de esgoto quebrado na Rua Mascarenhas de 
Moraes, e se surpreendeu que há uma semana ou mais, a Secretaria de Obras esteve lá, bem em 
frente à sua casa, do outro lado da rua, no Carlinhos. Explicou que com o cano quebrado, abriu-se 
uma baita cratera, caindo toda terra do barranco para dentro do cano, podendo causar o 
entupimento de toda a rede. E também, solicitou o conserto de duas luminárias queimadas na Rua 
Brasília, perto do número 203, Bairro Empresa, próximo ao Depósito de Gás do Giruá. Concordou 
com o Vereador Telmo, dizendo que precisamos urgentemente de segurança, destacando uma 
nova tragédia no município essa semana, na qual seu amigo, Dr. Muriti, tragicamente perdeu seu 
filho, executado por uns vagabundos. Deixou aos familiares do rapaz, os seus sentimentos. 
Observou que se estivessem 100% em funcionamento as câmeras, poderia ter sido descoberto 
quem cometeu este ato. Frisou que é um absurdo dizer que as nossas câmeras até agora não 
estejam funcionando, não havendo se quer previsão. Pediu para que isto seja providenciado logo. 
Desejou a todos uma boa semana, e que Deus iluminasse o coração de cada um. VEREADOR 
NELSON JOSÉ MARTINS: Iniciou seu pronunciamento falando sobre segurança, aonde criaram no 
país uma lei de desarmamento para o cidadão de bem. Explicou que para renovar um registro de 
arma, mesmo que seja de menor calibre, o cidadão deve cumprir um procedimento, (o qual sabe, 
pois já passou por isso.) Explicou que O cidadão deve ir à Novo Hamburgo, passar por dois ou três 
médicos, para fazer o registro de um revólver que já está em seu nome. Mencionou que se 
qualquer um de nós for pego com um revólver, mesmo que registrado, dentro do seu carro e sair a 
noite, não havendo nenhum processo no nome, no mínimo irá ter que pagar serviço comunitário 
ou cesta básica. Destacou que se o mesmo for pego, fazem um alarde e ainda colocam no jornal: 
"Pego sem porte de arma." Explicou que o cidadão tem a arma em seu nome, com seu direito de 
defesa, na qual esta administração federal tirou. Falou que devem acabar com esse projeto de 
desarmamento, pois desarmar o povo e deixar o outro lado armando não tem cabimento, ah não 
ser se fosse para desarmar todos. Declarou que é testemunha viva disto, só estando lá 
conversando com os presentes, porque no momento do ocorrido, estava armado. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou o Presidente e demais Vereadores. Fez breves 
encaminhamentos, com uma de suas preocupações sobre o desassoreamento do Rio da Ilha, 
marcando para o dia 20 de novembro às 9h no Plenário da Casa, convidando: Promotores da 
cidade, Dr. Leonardo e Dra Ximena; Secretário do Meio Ambiente, Sr. Sérgio Passos de Moraes; 
Secretário do Comitê Sinos, Sr. Arno Kayser; Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sr. 
João Carlos de Britto; E o Sr. o qual fez o projeto de licenciamento ambiental, Seu Luiz Augusto 
Müller. Declarou que os prazos conforme informaram na FEPAN, já expiraram, e gostaria de saber 
como anda isto. Informou que como debateram em Entrepelados, na sua proposição de discutirem 
sobre o asfalto da ERS 242, e lá ouviram do DAER, que talvez o custo seja de R$ 30.000.000,00 
(Trinta milhões de reais). Solicitou ao DAER para ver o valor que custaram as duas pontes, do Rio 
Rolante e Rio dos Sinos, perto de Santo Antônio, e perceber que é viável sim, o estado fazer este 
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asfalto. Pediu em cima disto, o volume de tráfego da ERS 474 e na ERS 239, para isto ser uma 
justificativa de desafogar o trânsito daqui, criando mais uma alternativa para o litoral. Informou 
que solicitou à Secretaria de Agricultura no município, e que n os informem o quanto temos de 
estradas vicinais, até a propriedade do agricultor. Citou que o parece que são 2.200 agricultores 
que são cadastrados no município, e se for uma média de 300/400 metros, vão ver quantos 
quilômetros nós temos de estradas. Encaminhou votos de pesar pelo trágico ocorrido com 
Jaderson Aguiar, filho do seu amigo Muriti, o qual fez parte do Conselho de Saúde junto. Ressaltou 
que o preocupa muito a segurança, não somente no município, como também no estado e em 
todo Brasil. Destacou um aumento de 50% dos homicídios no Vale do Paranhana, sendo muito 
preocupante. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Manifestou sua grande preocupação com a segurança de nosso município, informando 
que ficou sabendo a pouco que ocorreu novamente um assalto na Lotérica Tio Patinhas. Falou que 
as câmeras não estão detectando ou não sabe o que está havendo, mas que devemos começar a 
cuidar um pouco mais de nosso povo e comércio. Citou que ficou sabendo de duas casas que foram 
assaltadas durante o dia em Taquara. Desabafou que não sabe mais o que será de nós, se a cada 
dia começarem a ocorrer tantos assaltos, homicídios, latrocínios e mortes em cima de mortes. 
Compartilhou sua preocupação, na qual ouviu que os municípios terão menos repasse ano que 
vem sobre o retorno de ICMS, do IPI e do Fundo de Participação. Informou que a União irá repassar 
menos dinheiro para os estados, e consecutivamente, menos para o município. Destacou que nesta 
semana ocorreu aumento: Da gasolina, e viu um posto com a mesma custando R$ 3,20 o litro; 
Cesta básica subiu uma barbaridade; Fretes, aumento de 13% e o dólar disparou pra R$ 2,45. 
Mencionou que espera estar errado, mas que em 2015, o parece que ocorrerá uma grande 
recessão em função disso. Deixou o seu protesto pela segurança de Taquara, que deve melhorar 
em termos de policiamento, devendo ficar mais atentos. Agradeceu a todos por estarem presente 
naquela tarde, com a votação da Mesa Diretora, Projetos de Lei que vieram à Casa e foram 
votados, audiência em função da emissora que lá estava, o Masutti, e aos funcionários que lá 
estavam trabalhando desde cedo. Disse que muitas vezes se fala mal da Câmara de Vereadores, 
mas que seus servidores estavam lá desde as 7 horas da manhã, até o momento, com mais uma 
Audiência Pública na sequencia, de autoria do Vereador Régis, às 19h. Agradeceu e desejou a todos 
uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às 18h55min, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada convidando a todos 
para a Audiência Pública que será realizada logo após, às 19h, referente aos valores arrecadados da 
taxa de incêndio, solicitada pelo Vereador Régis de Souza. O Presidente Convocou ainda a próxima 
Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2014, às 18h, no Plenário desta Casa, 
momento em que será feita a Homenagem aos Soldados da Brigada Militar Aposentados, evento 
de autoria do Vereador Telmo Vieira e os Soldados Destaque do Ano de 2014, conforme Leis 
Municipais editadas. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pela Servidora Debora 
Bickel, a qual transcreveu as manifestações dos Vereadores, onde após lida e aprovada também 
será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 12 de novembro de 
2014.......................................................................................................Silvana Lopes e Debora Bickel. 

 


