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ATA Nº 4.103 

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 18h25min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 42ª 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 Secretário), Nelson José Martins (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 Vice-Presidente). Ausente 

Vereador Régis Bento de Souza (PMDB), conforme Requerimento Nº 291, de 10 de novembro de 

2015, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do mesmo dia, no qual solicitou autorização 

do Plenário para viagem à Brasília nos dias 16 a 18/11, sem despesas da Câmara, para protocolar 

pedidos juntos aos Ministérios e Deputados em prol dos interesses da comunidade taquarense e 

participar de Congresso neste período. Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a 

presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da 

Imprensa e ao público presente. A partir deste instante o Presidente do Legislativo Taquarense deu 

início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes, momento em que convidou para 

fazer um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Álvaro Urnauer, que por algum 

tempo prestou serviços nesta Casa Legislativa e veio a falecer no dia de hoje. Em seguida o 

Presidente convidou o Pastor Oziel Dorneles, da Igreja Brasil para Cristo, para deixar uma 

mensagem seguida de oração. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente informou que dentro do 

processo de informatização do Plenário, a partir desta data (17/11), qualquer cidadão terá 

oportunidade de acompanhar as Sessões desta Casa pela internet em tempo real, através do site 

www.camarataquara.com.br, acessando o link “TV Câmara”. Informou ainda que inicia amanhã, dia 

17/11, às 08h30min no Plenário desta Casa o programa Cinema na Câmara, conforme Resolução nº 

009/2015, aprovada por unanimidade na última Sessão Ordinária do dia 10/11. Na sequência, 

conforme protocolado nesta Casa, o Presidente convidou o senhor José Luis da Silva, Presidente da 

Escola de Samba Jardim do Prado de Taquara, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de 

10min, para falar sobre o Evento Cultural da Diversidade Negra. A seguir de acordo com o 

Requerimento Nº 292, de 10 de novembro de 2015, de autoria da Vereadora Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do mesmo dia, o Presidente 

convidou a mesma para fazer a entrega do Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito à 

Atleta Ana Carolina Santos, tendo em vista os títulos conquistados em 2014 e 2015 no esporte 

Patinação Artística. Neste momento o Presidente deu início às homenagens destinadas aos 

profissionais que se destacaram na área da Segurança Pública em nosso Município, conforme Leis 

Municipais que instituem: Soldado da Brigada Militar - Destaque 2015, Soldado Bombeiro da 

Brigada Militar - Destaque 2015, Policial Civil - Destaque 2015, Policial da Patrulha Ambiental - 

Destaque 2015, Agente Penitenciário - Destaque 2015 e Policial Rodoviário - Destaque 2015. Para 

este ato foram convidadas as seguintes autoridades para fazer parte da Mesa Diretora: Senhor 

Hércolis Fernando de Oliveira Costa – 1º Tenente-Comandante do 1º e 2º Pelotão da 5ª Companhia 

do 32º Batalhão de Policia Militar de Taquara; Senhor Luiz Carlos Aguiar de Abreu – Delegado de 

Polícia Civil de Taquara; Senhor Milton Arruda - Comandante da Patrulha Ambiental de Taquara e 

Senhor Jorge Vagner Pacheco Ribeiro - Diretor do Presídio de nossa cidade. De acordo com as Leis 

Municipais em vigor, e dando prosseguimento nas mesmas, os Homenageados foram convidados 

http://www.camarataquara.com.br/
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para vir até a frente da Mesa Diretora para receberem dos Vereadores os Certificados com registro 

de foto e posterior a isso os Homenageados que quisessem poderiam fazer uso da palavra. A escolha 

dos Policiais homenageados foi realizada junto aos seus pares, os quais indicaram seus nomes para 

receber este reconhecimento. No momento da entrega dos Certificados também foram lidos os 

ofícios encaminhados pelos respectivos Comandos. Segue abaixo as Leis que instituíram a 

Homenagem desta noite, bem como o nome dos Policiais destaques de 2015: Lei Municipal nº 

3.002, de 26 de novembro de 2002 – Institui as homenagens especiais denominadas “SOLDADO 

DA BRIGADA MILITAR”, “SOLDADO BOMBEIRO DA BRIGADA MILITAR” destaques do 

ano e dá outras providências. Homenageados SOLDADO ALERCIO DIEGO BACKES, do 32º 

Batalhão de Polícia Militar – 5ª Companhia de Taquara SOLDADO NATANAEL NARDES DOS 

SANTOS, 2º Sargento do Corpo de Bombeiros de Taquara. Lei Municipal nº 3.003, de 26 de 

novembro de 2002 – Institui homenagem especial denominada “POLICIAL CIVIL DE TAQUARA” 

destaques do ano e dá outras providências. Homenageado Senhor YURI JURINIC, Escrivão da 

Polícia Civil de Taquara. Lei Municipal nº 5.476, de 25 de abril de 2014 – Institui homenagem 

especial denominada “AGENTE PENITENCIÁRIO” destaques do ano e dá outras providências. 

Homenageado Senhor GELSON LUIZ DUARTE OLIVEIRA, Agente Penitenciário do Presídio de 

Taquara. Lei Municipal nº 5.477, de 25 de abril de 2014 – Institui a Homenagem Especial 

denominada de “POLICIAL RODOVIÁRIO” destaque do ano, no Município de Taquara/RS, e dá 

outras providências. Homenageado Senhor LUIS MAURÍCI0 DOS SANTOS, Soldado da Policia 

Rodoviária. Lei Municipal nº 5.724, de 20 de julho de 2015 – Institui a Homenagem Especial 

denominada de “POLICIAL DA PATRULHA AMBIENTAL” destaque do ano, no Município de 

Taquara/RS, e dá outras providências. Homenageado SARGENTO PAULO GILBERTO 

PICCOLOTTO, Policial Militar lotado no 3º Grupamento Ambiental de Taquara. Depois disso o 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores e convidados da Mesa pelo tempo de um minuto para 

também prestarem suas homenagens. Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente solicitou 

que a Diretora Legislativa procedesse na publicidade dos Projetos de Lei e logo após na Ordem do 

Dia. Antes disso foi informado novamente que as respostas dos Pedidos de Informações 

encaminhadas pelo Executivo Municipal bem como todas as respostas referentes aos Requerimentos 

encaminhados a órgãos, entidades e outros setores, estão sendo alimentadas no novo sistema e 

ficarão a disposição dos Vereadores e de todos que acessarem o mesmo, lembrando ainda que 

enquanto não estiverem no sistema na sua totalidade as cópias desses documentos serão 

disponibilizadas na íntegra aos Vereadores requerentes. E, conforme acordado na Sessão Ordinária 

do dia 03 de novembro do corrente ano, a leitura das respostas citadas e das proposições feitas pelos 

Vereadores serão dispensadas nas Sessões. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 

PROJETO DE LEI n° 140/2015 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - "Proíbe o plantio de 

eucaliptos e outras árvores de grande porte nas margens das vias públicas do município de 

Taquara/RS". PROJETO DE LEI n° 141/2015 (Executivo Nº 86) "Dispõe sobre a doação de bens 

móveis inservíveis, antieconômicos, ociosos ou irreparáveis, e dá outras providências". PROJETO 

DE LEI n° 142/2015 (Executivo Nº 87) "Altera o Inciso IV do Artigo 95, da Lei Municipal nº 5.629, 

de 19 de dezembro de 2014". Projeto de Lei n° 147/15 - Ver. Telmo Vieira - "Responsabiliza 

loteadores e donos de condomínios que vierem a se instalar em área urbana ou rural do Município de 

Taquara/RS, a realizarem melhorias causadas pelo impacto no entorno destes empreendimentos. 

PROJETO DE LEI n° 148/2015, de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA - "Denomina de OLINDA MATIAS DA SILVA, uma via pública do Município de 

Taquara/RS". PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 013/2015, de autoria do VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO - "Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR JAIR 
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SMANIOTTO". PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 014/2015, de autoria do 

VEREADOR TELMO VIEIRA  "Concede o Título de Cidadã Taquarense a SENHORA MARA 

ANTÔNIA SALOMÉ". PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° 015/2015, de autoria do 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - "Concede o Título de Benemérita Cidadã 

Taquarense a SENHORA MARLI MATTE". A seguir, com a concordância de todos os Vereadores 

o Presidente deu início ao Grande Expediente, hoje concedendo o tempo de 03 (três) 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 ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes na noite de hoje, todos os ouvintes da Rádio Taquara e a imprensa. Relatou que, 

na semana passada, encaminhou uma indicação à Secretaria de Meio Ambiente para que façam o 

estudo de uma revitalização da Avenida Sebastião Amoretti, avenida que corta a cidade ao meio e é 

praticamente um cartão postal da nossa cidade. Apontou que todas as cidades que tem avenidas as 

mantêm muito bem cuidadas. Reconheceu que a RS-020 passa pelo meio da avenida, mas a mesma 

ainda é uma avenida e merece atenção especial por parte da Administração do Município. Convidou 

a população a comparecer, nesta quarta-feira (18) a partir das 20h30, no grande desfile temático que 

será realizado na Rua Júlio de Castilhos, com 25 alas que buscarão ressaltar o espírito de 

fraternidade e o espírito natalino, com a participação de mais de 400 membros, carros alegóricos e 

três grupos de motoqueiros. Detalhou que o desfile se encerrará na Praça Marechal Deodoro, onde 

haverá grupos de canto, presença do Papai Noel e fogos de artificio. Fez indicação à Secretaria do 

Meio Ambiente quanto à limpeza de um terreno na Rua São João em frente ao nº 1401, um terreno 

abandonado e com um mato muito alto. Sugeriu então que a Secretaria localize o proprietário para 

fazer esta limpeza. Encaminhou requerimento à Empresa Oi para que faça a recolocação de dois 

postes que estão caídos há quase um mês na localidade de Moquém – explicou que os fios estão pelo 

chão e foram cortados durante roçadas, acarretando problemas na rede telefônica que vai até a 

localidade de Padilha. Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO 

DOS SANTOS LEMOS (PTB): Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente neste dia. 

Pediu ao Presidente da Câmara, em nome da Casa, que enviem Votos de Pesar à família de Álvaro, 

vulgo Pletz. Considerou justa a homenagem feita por esta Casa a todos os policiais, mas que a 

Administração Municipal há muito tempo não faz o repasse ao auxílio-moradia dos policiais, criado 

pela Lei Municipal nº 4.866. Sugeriu que seja feito pedido de informação ao Executivo sobre o 

porquê de não estar sendo cumprida esta Lei, pois se sabe que já há poucos PMs trabalhando na rua 

e sem este auxílio, teme que a Brigada venha a perder mais policiais, piorando a situação. 

Perguntou-se por que não há uma manifestação do Executivo em relação ao Hospital, comentando 

que nota-se todo mundo em alvoroço, o Hospital está da maneira que está e – embora alguns venham 

falar que o Executivo está fazendo de tudo – na prática, este Vereador ainda não viu nada, 

mencionando inclusive que esta Casa não sabe aonde foram parar os valores repassados pela mesma 

destinados à Saúde, como aconteceu também com os valores repassados para a aquisição do 

caminhão de bombeiros citado mais cedo pelo Presidente da Câmara.  Apontou também a situação 

cada vez pior das ruas do Município e como até hoje não foi feito nada sobre o mutirão pedido por 

esta Casa. Manifestou que isso tudo deixa os Vereadores sem saber como dar explicações à 

comunidade. Encerrou agradecendo pela paciência de todos. Neste momento, o Presidente da 

Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se, explicando que como agora, até o final do 

ano, terão estas homenagens, o tempo de pronunciamento precisa ser limitado para não acabar 

carregando e levando a Sessão até quase uma hora da manhã, agradecendo a compreensão dos 

colegas. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas 
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Vereadores, as pessoas presentes e imprensa. Explicou ao pessoal dos camelôs da cidade, agora na 

Rodoviária Velha, com quem conversou hoje e também com Prefeito, que comunicou que até o final 

do ano estará pronta a Rua Coberta, e então será feita uma Audiência Pública aonde discutirão a 

intenção de retornar os camelôs ao entorno da praça, de onde este Vereador entende que jamais 

deveriam ter saído. Apontou que, por todas as cidades que anda, os camelôs estão na praça, citando 

exemplo de Santa Maria, uma enorme cidade onde os camelôs circundam a praça e a mesma 

funciona muito bem. Comentou que a nossa Praça da Bandeira tem um sério problema, pois está 

sempre desativada e precisa ser vivenciada, com as pessoas ocupando a praça. Opinou que, com os 

camelôs estando ali, colocarão vida na praça, que será iluminada e terá guardas cuidando. 

Compartilhou também que os camelôs dentro do prédio da Rodoviária Velha estão numa situação 

precaríssima, e agora vindo o verão, terão uma situação de desespero com o calor dentro do prédio e, 

quando chove, chove dentro do prédio como se fosse na rua. Manifestou que é a hora de atender às 

necessidades destes camelôs, que pagarão seus impostos como qualquer outro comerciante e estarão 

na rua trabalhando. Declarou que os Vereadores estarão ao lado deles para ajuda-los a 

desempenharem suas atividades ali na Praça da Bandeira que há muitos anos deveria estar 

funcionando melhor, ficando abandonada em função da infeliz retirada dos camelôs do local pelo 

Prefeito na época. Encerrou agradecendo a todos, desejando que fiquem todos com Deus e tenham 

uma boa semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da 

Câmara e demais colegas Vereadores, ressaltando a homenagem feita ao Setor de Segurança do 

Município de Taquara. Comunicou sua ida e convidou os demais Vereadores a Audiência Pública da 

Assembleia Legislativa que tratará da demora das prestadoras de serviço na religação de energia 

elétrica para as comunidades do interior. Relatou caso ocorrido recentemente na Rua Pinheiro 

Machado aonde, durante temporal, um vento não muito intenso derrubou seis postes que estavam 

podres. Apontou que isso é uma vergonha e um desrespeito à comunidade, visto que as empresas 

responsáveis descumprem com seus contratos de prestação de serviço. Compartilhou também que o 

Governador do Estado, Governador Sartori, assino Decreto nº 52.701 que “institui o programa 

estadual de estímulo à limpeza e desassoreamento dos corpos hídricos de superfície de domínio do 

Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas cheias ou 

enchentes”, algo que este Vereador considera de fundamental importância. Manifestou que o 

Município precisa firmar convênio com o Estado, podendo buscar máquinas do Estado ou fazer 

financiamento para máquinas pelo Badesul, com mais uma gama de outras oportunidades para 

resolver problemas com o Rio Paranhana, Rio da Ilha e outros. Em cima disso, portanto, anunciou 

que propuseram reunião para o dia 30, às dez horas, com a presença do Prefeito e de todos os 

Vereadores, do Promotor Ricardo Rodrigues, Secretário do Meio Ambiente, Comitesinos, pedindo 

também aos Vereadores Lauri, Telmo e Soares que tragam representantes da comunidade de Rio da 

Ilha para mostrarem ao Governador que estão há tempos pedindo isso e que precisa entrar como 

prioridade para que o Governo forneça auxílio. Parabenizou o Governador Sartori, compartilhando 

que esta Casa encaminhou documento pedindo que ele assinasse este Decreto o mais rápido possível 

e ele o fez. Encerrou desejando um grande abraço a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN 

(PDT): Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e todas as pessoas que acompanham. 

Parabenizou a direção do Lar Padilha, na qualidade do diretor Fernandes, toda sua equipe e todos os 

que apoiaram a entidade para que pudesse acontecer, no sábado (14), a reinauguração do Prédio dos 

Meninos para que estes tenham uma casa decente. Parabenizou também o Presidente Eduardo pela 

iniciativa de deixar esta casa bonita e renovada, com nova pintura. Expressou que lhe alegra ver que 

o Presidente não faz isso apenas pelos Vereadores; muito pelo contrário, faz para a comunidade, 

apontando, por exemplo, o Projeto Cinema na Câmara que foi aprovado há poucos dias e amanhã 
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(18) começa a acontecer. Manifestou que certamente isso será de grande valia para muitas crianças e 

adultos. Seguiu parabenizando-o pelas também pelas tecnologias que darão mais transparência aos 

trabalhos desta Câmara, mostrando o que realmente os Vereadores produzem. Comentou que ontem 

e hoje foram dois dias marcantes negativamente na questão da perda de amigos, reconhecendo que 

são coisas da vida, mas que doem. Deixou Votos de Pesar aos familiares do Sr. Verno Fischer; 

familiares do Sr. Eliseu Rauber; familiares do Sr. Eloi Martins e o amigo Pletz, bem lembrado no 

início da sessão pelo Vereador Eduardo. Ofereceu as condolências desta Casa a todas estas famílias, 

comentando que foram muito pesarosos neste sentido, estes últimos dois dias. Encerrou agradecendo 

e desejando que possamos todos ter uma semana abençoada e iluminada pelo “Patrão Lá de ‘Riba”. 

O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se, agradecendo ao Vereador 

Lauri Fillmann e anunciando que, antes do término da Sessão, após a votação, farão uma 

demonstração aos colegas de como funcionará o Cinema na Câmara. VEREADOR LUIZ 

CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e 

todas as pessoas presentes. Considerou bonita e justa a homenagem que o Presidente da Câmara 

dedicou aos policiais de Taquara nesta Sessão, crendo que saíram todos contentes e felizes pelo 

reconhecimento desta Casa. Comunicou que, conforme falou na semana passada, os trabalhos na 

Rua Padre Tomé foram iniciados e o trabalho da poclain já está concluído, faltando o patrolamento e 

o encaibramento, que precisou ser atrasado por motivo das chuvas. Tranquilizou a comunidade de 

que o trabalho será concluído. Expressou seu repúdio aos pichadores que picharam a Escola João 

Martins Nunes, convidando-os e desafiando-os a pichar seu carro ao invés disso, que estará em 

frente a sua casa nesta noite, na Rua Tapajós, 167, Bairro Medianeira. Identificou-os como “lixo” e 

“bandidinhos de araque”, chamando de covarde o ato de pichar muros de escola na calada da noite. 

Cedeu seu tempo restante ao Vereador Valdecir. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 

(PSC): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente na Casa e em especial, o Presidente 

do DEM Maurício com sua esposa. Parabenizou a comunidade de Quarto Frio que realizou, neste 

domingo (15) a sua festa anual. Esclareceu rumores de que este Vereador e seu partido, o PSC, 

estariam conversando com a Administração Municipal a fim de estarem coligados ou integrarem a 

base aliada do atual Governo. Comentou que existiu breve conversa com o PTB, mas apenas uma 

que não fluiu, não andou e nem vai andar. Manifestou que não estão conversando com o PTB para 

estarem aliados, mas sim comprometidos – o Partido Social Cristão e este Vereador – com o povo e 

aquilo que é benéfico a ele, podendo a Administração Municipal contar com o PSC em tudo que 

precisar para que a cidade cresça e se desenvolva. Reafirmou que são, porém, oposição nesta atual 

Administração, pois não concordam com a forma que o Prefeito Tito está administrando, deixando o 

interior abandonado. Apontou que não pode concordar com uma Administração que não termina 

duas creches, não termina UPA, não termina diversas obras deixadas pelo Governo anterior e 

também fez obra nenhuma – única obra que fez foi alguns asfaltos deixados para o próximo Governo 

pagar. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS 

(PMDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Relatou que 

uma senhora não consegue sair pra rua com o carro na Rua Cônego Pedro Bremm, pois abriram um 

cano e não fecharam. Expressou que há diversos lugares na cidade em que isso acontece, onde 

abrem buraco no asfalto para trocar canos, mas não terminam. Manifestou que a situação está um 

caos, mencionando rua que já mostrou antes, Rua Arthur Wallauer no Loteamento Tito, que o 

Prefeito prometeu e este Vereador tem o documento disso, inclusive com o projeto de como a rua 

ficaria, mas a mesma segue intransitável, cheia de pedras e com esgoto a céu aberto correndo. 

Reconheceu que o Prefeito não precisa ir pessoalmente ver isso, mas precisa mandar o pessoal 

trabalhar. Comentou que o Prefeito está chamando um monte de gente de diversos partidos, tirando 
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dinheiro de outros partidos com cargos. Reconheceu que quem assina os documentos para exonerar 

e nomear cargos é o Prefeito, é direito dele e não discute. Sugeriu então que o Prefeito pare de falar 

de economia no rádio, senão vai desafiá-lo a falar destes cargos e quanto cada um deles ganha, o que 

ficará muito ruim. Relembrou seus comentários de que a situação da Estrada da Cachoeira ainda 

daria problema, relatando que hoje pela manhã, um ônibus passou por um buraco na estrada da 

localidade e acabou quebrando, deixando as crianças atrasadas para a aula por causa de uma viagem 

de cascalho que não foi feita. Comentou que o Prefeito prometeu arrumar aquela estrada há dois 

anos e nada, então pediam que ele ao menos mandasse uma viagem de cascalho para o local para 

taparem o buraco. [Trecho seguinte NA ÍNTEGRA] E outra coisa, Sr. Presidente: eu tirei aquelas 

fotografias e alertei sobre a ponte – a terceira ponte, quem vai da cidade pra Olhos-D’Água. Não 

colocaram as madres ainda. A hora que sair um carro pesado fora do trilho e aí passa um ônibus duas 

vezes por dia com criança... Eu quero que fique registrado em ata isso! Se acontece, nós temos que 

botar isso pra frente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Declinou o uso da 

palavra. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou os 

colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Iniciou seu pronunciamento relatando que 

ontem (16) esta Casa recebeu alguns empresários e um engenheiro que está fazendo uma máquina 

que tira todas as impurezas de solda, e vieram conversar com os Vereadores para arranjar uma forma 

de poder produzir isto em Taquara, creditando isso a seu trabalho que vem fazendo através PEIEX, 

do Apex e do Banco do Brasil. Relatou também que se fez presente hoje pela manhã num seminário 

Brasil/China em Porto Alegre, onde encontrou com diversos empresários de vários países, buscando 

a globalização e melhorias na qualidade do produto e geração de empregos. Explicou que nesse 

quesito, vem fazendo um trabalho forte para juntos buscarem um novo conceito em geração de 

emprego no Município, o que já tem dado seus primeiros passos. Reconheceu que é difícil mudar 

para uma cultura exportadora, mas que juntamente com essa estrutura dos órgãos já mencionados – 

Apex, PEIEX e outros – têm buscado o convencimento dos empresários para produzirem para 

exportação. Dirigiu-se ao Vereador Guido Mario, relatando que foi aprovada uma Lei nesta Casa e 

já sancionada pelo Prefeito que permite à Prefeitura Municipal notificar as empresas para trocarem 

os postes e, se isso não for feito em quinze dias após a notificação, poderão ser multados em até R$ 

10.100,00 (dez mil e cem reais), o que se aplica a empresas de energia e telefonia. Portanto, que a 

comunicou que a Câmara de Vereadores já colocou esta ferramenta a disposição do Prefeito 

Municipal para que o mesmo possa começar a autuar estas empresas e fazer as coisas acontecerem 

no nosso Município, explicando que é este o papel do Vereador: criar mecanismos para que o 

Prefeito possa agir e fazer uma cidade melhor. Encerrou agradecendo a todos. VEREADORA 

SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a 

comunidade assistindo nesta noite. Reproduziu pedido de moradora do Município sobre a Lei do 

Silêncio, relatando que há cidades adotando o esquema do Disque-Silêncio – um número exclusivo 

para discar e reclamar do barulho abusivo, gerando multa aos infratores – e pedindo que esta 

Vereadora apresentasse proposta de conscientização da população em relação ao abuso sonoro, 

sugerindo inclusive alguma lei que fizesse com que as multas realmente fossem pagas, ajudando os 

cofres públicos. Apontou que esta reclamação não é apenas desta Vereadora, pois sabe que existe 

realmente em vários locais e horários o abuso em relação a essa tal Lei do Silêncio. Esclareceu que 

não existe Lei do Silêncio – o que existe é a Lei de Contravenções Penais, e o Código Civil 

caracteriza como ofensas ao sossego “ruídos exagerados que perturbam ou molestam a tranquilidade 

dos moradores, como gritarias e desordens; diversões espalhafatosas; bailes perturbadores; 

atividades de discotecas ou danceterias; artes rumorosas; barulho ensurdecedor de indústria vizinha; 

emprego de alto falantes de grande potência nas proximidades de casas residenciais para 
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transmissões de programas radiofônicos ou televisivos; e instalação de aparelhos de ar condicionado 

ruidosos”. Seguiu esclarecendo mito amplamente propagado no Brasil que diz que o cidadão tem o 

direito de fazer barulho até às 22 horas, explicando que o excesso de ruído que causa dano a outrem 

a qualquer hora do dia – especialmente em zona residencial – constitui abuso do direito e, portanto, 

ato ilícito. Comunicou que, baseado no pedido da moradora, encaminhou ao Executivo uma 

indicação para que se comece um processo de conscientização na cidade de Taquara com relação à 

Lei do Silêncio. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, os presentes na noite de hoje e aqueles que acompanham nos meios de comunicação. 

Abordou novamente o assunto da petição para que as escolas estaduais do Município mantenham 

suas turmas de Educação Infantil e que a Escola Felipe Marx recupere suas turmas de Ensino 

Fundamental, comunicando que na quinta-feira (19) às 19 horas, esta Casa receberá representantes 

do Governo Estadual para discutirem este assunto. Ressaltou a importância da presença de todos os 

Vereadores e, mais importante ainda, a presença da comunidade taquarense, pois se os 

representantes do Governo Estadual encontrarem o Plenário vazio, entenderão esta demanda como 

não tão importante quanto vem sendo propagada. Explicou que é importante então que o Plenário 

esteja lotado, para mostrarem ao Governo Estadual que a demanda é importante e que todos os 

taquarenses estão imbuídos nisso. Comunicou que amanhã (18) ocorrerá no Município o primeiro 

desfile de abertura do Natal Mágico 2015, com voluntários trabalhando para fazerem um importante 

desfile aos munícipes. Ressaltou que será muito importante a participação de toda a comunidade 

taquarense assistindo a este bonito evento, parabenizando a Regina, o Paulo da Cultura e todos os 

envolvidos em preparar este espetáculo. Encerrou agradecendo o tempo que foi concedido e 

desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os 

colegas Vereadores, o público prestigiando a Sessão esta noite e os ouvintes da Rádio Taquara e 

demais meios de comunicação que acompanham. Relatou que sábado (14) estiveram no Lar Padilha 

para a inauguração da nova Casa dos Meninos. Parabenizou a diretoria do Lar Padilha e todas as 

entidades que foram parceiras para que isto acontecesse. Comentou a homenagem aos servidores 

públicos de Segurança que se destacaram em suas funções – Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de 

Bombeiros, agentes penitenciários, Patrulha Ambiental, etc. Caracterizou como muita justa esta 

homenagem, pois se sabe da dificuldade que eles estão enfrentando em realizar a segurança do nosso 

Município por falta de contingente, equipamentos. Comentou que se sabe também que no interior, 

estão desprovidos de segurança, mas relatou que hoje conversou com o Tenente Costa, comandante 

da Brigada Militar de Taquara, e o mesmo disse que está intensificando o policiamento no interior 

do Município em horários a partir das 16 horas e noite adentro – especialmente nos lugares que estão 

sendo deflagrados por meliantes. Relatou que hoje está sendo dada publicidade a dois projetos de 

autoria deste Vereador – um deles, o Projeto de Lei n° 140, proíbe o plantio de eucaliptos e outras 

árvores de grande porte nas margens das vias públicas do nosso Município. Explicou que propôs isso 

sabendo da problemática que são esses eucaliptos, quebrando nos vendavais, danificando redes 

elétricas e telefônicas, prejudicando uma comunidade inteira. Prosseguiu manifestando que foi dada 

publicidade ao Projeto de Lei nº 147 que responsabiliza os loteadores e donos de condomínios que 

vierem a instalarem-se no Município de Taquara em áreas urbanas e rurais a realizarem melhorias 

sobre impactos causadas por estes empreendimentos em seus entornos. Citou como exemplo o 

loteamento na Rua Picada Gravatá em que foi feita a terraplanagem e, em função das grandes 

chuvas, o material escorreu para a canalização, prejudicando as comunidades; outro exemplo sendo 

o loteamento mais abaixo na Rua Santarém, na Rua Dorico Ferreira Paiva, entupindo o valão com 

material. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e desejando a todos 
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uma boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os 

colegas Vereadores, a plateia assistindo e os ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou parabenizando o 

IACS – que é mais que um colégio, é um lar -- pelos 87 anos, mencionando sua participação na linda 

apresentação, na sexta-feira (13) à noite, do Arautos do Rei Anos 70 com a peça “O Filho Pródigo”. 

Pediu para associar-se ao Requerimento nº 296, de autoria do Presidente da Câmara, de Votos de 

Congratulações aos 87 anos do IACS. Enviou Votos de Congratulações à Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus Madureira, de Taquara, pelo 10º Congresso de Jovens realizado neste final de 

semana com o tema “Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:36). Parabenizou 

a todos por este lindo trabalho que Deus continua abençoando, na pessoa do Pastor José Teixeira e 

todas lideranças e membros da igreja. Mencionou requerimento feito, após ter sido procurado por 

comerciantes do entorno da Praça da Bandeira, solicitando ao Executivo do Municipal que, através 

de Secretaria competente, “dê atenção especial à Praça da Bandeira para que a mesma também seja 

ornamentada com efeites natalinos, bem como crie formas de obter mais segurança naquele local, 

pois precisamos valorizar estes importantes espaços na cidade”. Esclareceu à comunidade taquarense 

que a executiva do PROS decidiu, a partir desta sexta-feira, fazer parte do Governo Municipal e 

apoiar o Prefeito. Comunicou que vêm para somar e poder realizar obras que inclusive este 

Vereador, como Secretário da Saúde, iniciou e ainda não foram acabadas por falta de dinheiro e 

recursos. Manifestou que reconhece que muitas vezes nesta Casa foi crítico ao Prefeito, cobrando 

melhorias para a comunidade, mas entende que é possível ajudar a administrar este Município e 

tomou esta decisão, como Presidente do PROS, junto com a executiva do partido. Encerrou 

desejando a todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, a 

comunidade presente na casa e a comunidade que ouve pela Rádio Taquara, pela internet e hoje 

também assiste pelo YouTube. Parabenizou a programação dos 87 anos do IACS, o professor João 

César e diretor geral lembrou que nenhuma vida foi ceifada, as vidas foram preservadas, e fizeram 

esta bonita apresentação que começou com Arautos do Rei Anos 70 – e surpreendeu-se ao saber que 

um dos Arautos do Rei é nascido na cidade de Taquara e estudou no IACS – encerrando no domingo 

de noite com a programação da Melissa Barcelos. Comentou seu Projeto Cinema na Câmara, 

comunicando que amanhã (18) ocorrerão as duas primeiras sessões, uma pela manhã às 8h30 e outra 

à tarde às 14h30, com 390 crianças do Ciep somando os dois turnos. Relatou que oportunizou à 

diretora Manuela que escolhesse com os alunos o filme ou desenho que gostariam de assistir, e elas 

escolheram o filme “Divertida Mente”, que este Vereador locou sem custo nenhum para Câmara, 

pagando do próprio bolso. As crianças também terão suco e pipoca, sem custo nenhum para a 

Câmara exceto o já previsto no projeto aprovado. Relatou que amanhã à noite terão sessão com o 

filme “Star Wars – Guerra nas Estrelas, Episódio I: A Ameaça Fantasma” que será exibido sem 

custo algum ao cidadão que quiser vir a esta Casa assistir, esperando que a comunidade se faça 

presente. Prosseguiu relatando que, na sexta-feira, os alunos da Escola Breno Ritter – na qual a 

Vereadora Sirlei foi professora e diretora por mais de 30 anos – estarão na Câmara com mais de 200 

crianças. Comentou que já contaram a Escola Rodolfo que virá com uma turma na parte da tarde na 

segunda-feira. Conversou também com o Vereador Lauri para entrar em contato com as escolas de 

Padilha e Vila Teresa. Agradeceu aos colegas Vereadores por terem aprovado este projeto, pois 

estão fazendo com que a Câmara seja realmente usada pela comunidade, e espera que o próximo 

Presidente da Câmara tenha esta mesma visão e o apoio dos colegas também, relatando que na 

próxima semana ocorrerá a eleição da Mesa Diretora da Casa para o ano de 2016. Encerrou 

agradecendo ao Senhor por estar representando sua comunidade com a oportunidade de ser Vereador 

e Presidente da Câmara, agradecendo também por sua família – sua esposa e suas filhas – e 
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desejando que fiquem todos na paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início a 

Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos para votação, acompanhados dos Pareceres das 

Comissões desta Casa. ORDEM DO DIA: A pedido do Vereador Guido Mario os Projetos de 

Decretos Legislativos abaixo foram votados em bloco. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 010/2015, de autoria do VEREADOR LAURI FILLMANN - "Concede o 

Título de Cidadã Taquarense a SENHORA GENECI ROCHA DA SILVA." PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N° 011/2015, de autoria da VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER - "Concede o Título de Cidadã Taquarense a SENHORA IVANDERLEI 

TEREZINHA CRISTÓFOLI BRANCHINE.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 

012/2015, de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE AOLIVEIRA - "Concede 

o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR ORMINDO MIGUEL DE PAULA." A Comissão 

Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável aos Projetos acima na forma original e os mesmos 

foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Régis 

de Souza. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 010/2015, de autoria do VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - "Altera a nomenclatura da Comissão Geral de Pareceres 

para Comissão de Constituição e Justiça, contida no inciso I do Art. 50, caput do Art. 51, caput do 

Art. 52, e, inciso I do § 3º - § 4º - § 5º - § 6º do Art. 155 do Regimento Interno desta Casa". A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o 

mesmo foi APROVADO por 12 (doze) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário do Vereador Nelson 

Martins e ausente o Vereador Régis de Souza. Em seguida o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir sendo a mesma também 

APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Régis de 

Souza. Indicações: Nº 480 a 485/2015. Requerimentos: Nº 295 a 299/2015. Requerimentos 

Verbais: 1º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que a Mesa Diretora agende reunião para 

o dia 02 de dezembro de 2015, às 14 horas no Plenarinho desta Casa, onde o senhor Marco Aurélio 

Angeli – Coordenador da 22ª Região Tradicionalista, juntamente com a Comissão de Educação deste 

Legislativo e demais Vereadores, possa apresentar um projeto relacionado a cultura Rio-grandense, 

onde outros Municípios, diferente de Taquara já encamparam o mesmo. Para este ato solicito que 

sejam convidados o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Professor Antônio 

Edmar Teixeira de Holanda, o Diretor Geral da Cultura, Paulo Antônio Wagner de Oliveira e demais 

interessados. 2º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste reitero o Requerimento Nº 

157, de 30 de junho de 2015 (em anexo), pois até a presente data tal situação não foi resolvida. 

Segue o texto abaixo: “Ao cumprimentá-la cordialmente venho por meio deste solicitar à Promotora 

de Justiça de Taquara/RS – Dra. Ximena Cardozo Ferreira, informações sobre qual situação se 

encontra os esgotos  localizados na Rua Lima e suas transversais,  onde os mesmos desembocam 

seus detritos em três açudes localizados nas propriedades particulares do senhor Paulo Oliveira e 

Elizeu, respectivamente, que ficam localizadas no declive  as margens do Loteamento no Bairro 

Empresa. Segue em anexo Indicação nº 485, de 04 de agosto de 2014, feita ao Prefeito por este 

Vereador, bem como fotos do local, mas até a presente data nada foi resolvido. Sendo o que tinha 

para o momento, renovo votos de respeito e consideração.” 3º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Por 

meio deste encaminho Votos de Congratulações à Direção do Colégio Municipal Theóphilo Sauer e 

às Professoras Luciana Cabral e Luciana Correia, pelo excelente evento realizado no dia de hoje com 

o I Fórum de Africanidades, alusivo a Semana Nacional da Consciência Negra. Parabéns a todos! 4º 

- VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria 

competente proceda em melhorias nas estradas de Linha São João, Três Pinheiros, Entrepelado e Rio 

da Ilha, proximidades da casa do senhor Nilson Pires até os Embutidos Smaniotto. 5º - 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=98
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=98
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=98
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=100
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=100
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=100
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=100
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=95
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=95
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=95
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=96
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=96
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=96
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=96


Ata nº 4.103, de 17 de novembro de 2015                                                                                              Página 10 de 10 

 

VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que a Mesa Diretora agende a 2ª reunião para 

tratar da segurança pública na zona comercial de Taquara, no dia 25 de novembro de 2015, às 9 

horas, no Plenarinho desta Casa, com as entidades: Brigada Militar, Secretário Municipal de 

Segurança, Sindilojas, SESC, SENAC, CDL, senhora Inge Dienstmann (membro da Frente 

Feminina por uma Cidade Melhor) e demais Vereadores. Lembrando que a primeira reunião ocorreu 

no dia 02 de setembro do corrente ano. 6º - VEREADOR MOISÉS RANGEL: Que o Executivo 

Municipal através do setor de iluminação pública faça reparos com urgência nas luminárias da 

localidade de Açoita Cavalo. 7º – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito a Mesa Diretora que 

seja feita Homenagem Especial no início da próxima Sessão Ordinária, dia 24 de novembro de 2015, 

com entrega de Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito à jovem de 12 anos, Marjana 

Préstes Foscarini, que vem se destacando no esporte de Patinação Artística, conquistando o 1º lugar 

na 4ª Copa AABB, Modalidade Livre Individual em agosto de 2015 e 1º lugar na Copa 

MERCOSUL de Patinação Artística 2015, Modalidade Livre Estreante Infantil. 8º - VEREADOR 

NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal proceda com urgência numa revisão geral dos 

locais em nossa cidade que foram abertos para serviço de troca de canos e não foram devidamente 

fechados. 9º - VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal através da 

Secretaria Distrital de Padilha faça com urgência a recolocação das laterais da Ponte da Padilha 

Velha, pois neste final de semana ocorreu um acidente neste local e tal ação pode evitar outros 

transtornos. 10º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente providencie a colocação de mais lixeiras no Parque do Trabalhador 

nos moldes dos conjuntos de lixeiras que dividem o descarte de lixo para metais, vidros, papel, 

orgânico. 11º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal através 

da Secretaria competente coloque em dia o recolhimento de lixo na localidade de Tucanos e Alto 

Tucanos. Nada mais havendo a tratar, às 21h o Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 24 de novembro de 2015, às 18h, 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 Nicolas Giovani 

Busanello, o qual transcreveu a Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue 

também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 17 de novembro de 

2015. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


