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 ATA Nº 4.139 

Aos 17 dias do mês de Maio do ano de 2016, às 18h05min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 16ª Sessão Ordinária deste Legislativo, do ano de 2016, sob a 

Presidência do Vereador Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos 

seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz 

Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José 

Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - 

Secretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo 

Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, 

Vereador Guido Mario Prass Filho, 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. Para melhor andamento da Sessão pediu a todos 

que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. Também informou a 

comunidade taquarense que as Sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser assistidas 

em tempo real, acessando o endereço eletrônico www.camarataquara.com.br, no link TV Câmara. 

A partir deste instante o Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos da noite 

cumprimentando todos os presentes e convidando os mesmos para realizarem em conjunto a 

Oração do Pai Nosso. Após o Presidente fez um breve comunicado aos senhores Vereadores, 

dizendo que apenas na intensão de auxiliar, pois estamos em ano eleitoral e que as manifestações 

ocorridas durante as Sessões são transmitidas via Rádio Taquara, internet e ao público geral e que 

o conteúdo de cada manifestação será de inteira responsabilidade do Vereador que utilizar a 

palavra. A seguir o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da 

documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Ofício do Senhor 

Prefeito: Nº 310/2016, encaminha informação prestada pelo Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Agricultura e Pecuária, Senhor Dircinei Antonelo, o qual informa a impossibilidade 

de comparecer na reunião aprazada para o dia de hoje (17), às 18h. Ainda encaminha informações 

que auxiliam o assunto pautado no convite da reunião. O Ofício acima atende ao Requerimento 

Nº 145/2016, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. Publicidade de Projetos de Leis: 

PROJETO DE LEI Nº 061/2016 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Denomina de JOÃO 

FERROVIÁRIO uma rua do município de Taquara/RS. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA Nº 005/2016 - MESA DIRETORA: Declara PONTO FACULTATIVO, no 

dia 27 de maio de 2016, em decorrência das comemorações alusivas a Corpus Christi, que ocorre 

no dia 26 de maio de 2016, com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara/RS. Correspondência Diversa Recebida: Convite da 

Coordenação dos Conselhos Municipais, para Audiência Pública a realizar-se no dia 19/05, às 

09h, no Centro educacional Índio Brasileiro Cezar com o objetivo de suprir vagas da sociedade 

civil junto ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Taquara. Convite da Administração 

Municipal, através da Secretaria de Educação, para a inauguração da Quadra Poliesportiva da 

EMEF Antônio Martins Rangel, que ocorreu no dia de hoje (17), às 10h. Convite da Academia 

Andanças, para reinauguração no dia 21/05, às 20h. Convite das Escolas Henrique Fetter, Otília 

Marmitt e Dionysio P. de Mello, para Festa Junina que ocorrerá no dia 11/06 a partir das 19h, na 

Sociedade União da Paz, localidade de Rio da Ilha. Moção de Apelo Nº 020/2016 – Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger 

Filho, pedindo ao mesmo que cumpra com as obrigatoriedades constantes na Lei Municipal nº 
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4.866/2011, da legislatura 2013/2016, bem como na Lei Municipal nº 5.743/2015, que mantém a 

mesma essencialidade para a legislatura 2017/2020, no que tange o Artigo 1º, § 1º, alínea “b” que 

diz: “0,30% na Secretaria Municipal de Segurança, que deverá ter o repasse vinculado ao auxílio-

moradia aos policiais civis, militares e bombeiros que atuam no Município de Taquara.” 

Prosseguindo com os trabalhos o Presidente deu início a Ordem do Dia, conforme determina a 

Resolução Nº 002, de 22 de março de 2016, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na 

leitura da matéria em pauta. ORDEM DO DIA: VETO PARCIAL ao Projeto de Lei Nº 

047/2016, de autoria do Vereador Telmo Vieira - Institui o Mês dos Esportes Radicais, a ser 

realizado anualmente, no mês de outubro, que passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Taquara e dá outras providências. Foi encaminhado pelo Executivo Municipal 

Ofício Nº 239/2016, apresentando Veto Parcial ao presente Projeto, suprimindo o Inciso II do 

Artigo 2º. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Veto Parcial e o 

mesmo foi APROVADO por unanimidade. Na sequência o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA 

por unanimidade. Indicações: Nº 195 a 200/2016. Requerimentos: Nº 157 a 167/2016. Em 

seguida a pedido do Presidente os membros da Comissão de Constituição e Justiça apresentaram 

Parecer verbal em Plenário sendo favoráveis a Moção nº 020/2016 e após a mesma foi aprovada 

por unanimidade. Sobre a matéria manifestou-se o Vereador Eduardo Kohlrausch. Depois da 

Ordem do Dia o Presidente Guido Mario pediu licença para se retirar, por motivos de saúde 

pessoal, passando nesse momento a condução do restante dos trabalhos da noite ao Vice-

Presidente, Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, no qual deu início ao Grande Expediente, 

concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita 

no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. Também pediram licença para se retirar os 

Vereadores Adalberto Carlos Soares e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o 

presidente da Câmara em exercício, vereador Balbino; os demais colegas vereadores e a 

comunidade que se faz presente. Relatou que esteve na semana passada na Secretaria de Meio 

Ambiente convidando a diretora Laura para dar uma olhada em alguns pontos no bairro Empresa 

pelos quais este vereador vem pedindo providências. Compartilhou que ela gentilmente o 

acompanhou, olhou as situações e tomou providências com algumas coisas, chamando-lhe a 

atenção por sua receptividade e comprometimento em solucionar algumas das problemáticas 

expostas, tendo este vereador se colocado à disposição dela para ajudar no que for possível. 

Lembrou valores aprovados no início do mandato do prefeito Tito, alguns para asfaltos e outros 

para a famosa usina asfáltica, ressaltando que esta última nunca saiu da cabeça do prefeito, como 

tantos outros de seus projetos. Apontou que viu essa usina em um município vizinho e o asfalto 

feito saía 40% mais barato, o que lhe chamou a atenção por ser benéfica em termos de economia. 

Lamentou, porém, que o município esteja fazendo asfalto com medida menor e preço exorbitante, 

sendo inclusive apontando pelo Ministério Público por não cumprir as regras que deveria. Insistiu 

na questão do hospital, salientando que não é contra ele conforme dizem, mas que ainda ouve 

muitas reclamações. Compartilhou relato de uma pessoa que estava na sala vermelha do hospital 

precisando fazer um exame por problemas de coração, mas não havia eletrodos para ligarem o 

aparelho nesta pessoa e parece que houve um problema. Compartilhou também relato de uma 

pessoa cuja mãe fez uma cirurgia muito grande, mas não havia esparadrapo para fazer o curativo. 

Comentou que inclusive ligou para o presidente da Comissão pedindo que averiguasse isso, pois 

são coisas muito sérias que precisam ser resolvidas, pedindo também a atenção do secretário de 

Saúde. Apontou também que os funcionários estão há trinta dias trabalhando nesta nova gestão, 
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mas ainda não tiveram suas respectivas carteiras assinadas. Manifestou que é preciso ter seriedade 

neste processo, pois não adianta abandonar uma gestão e trazer outra que não faça igual ou 

melhor do que a anterior. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi concedido. VEREADOR 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou o presidente interino, vereador Balbino; os 

colegas vereadores e as pessoas presentes. Conclamou os consumidores taquarenses a exercerem 

a fiscalização de maneira geral no município, pois tem verificado abusos nos comércios, 

principalmente mercados. Relatou que esteve por três anos na direção do Procon de Taquara no 

passado, quando teve a possibilidade de vivenciar aquilo que hoje segue vendo sem melhoras em 

termo de fiscalização do comércio em geral. Explicou que quando fala em fiscalização, não está 

tripudiando em cima do comércio, que é o que dá sustentação ao município, mas sim a 

capacidade que eles deveriam ter de fazer as coisas de melhor maneira na cidade, mantendo a 

legalidade. Relatou que nesta semana teve o desprazer de estar no Supermercado Nacional onde 

mais uma vez constatou um preço enorme na gôndola, mas um preço diferente cobrado no caixa. 

Compartilhou que ficou bastante chateado, não por si mesmo, mas em função do que é tirado da 

comunidade e dos consumidores que não se alertam para isso. Explicou que é por isto que hoje, 

na tribuna, pede à comunidade que seja mais fiscalizadora e não deixe esse trabalho apenas para 

os órgãos competentes. Apontou que se o cidadão verificar que um supermercado está tirando 

dinheiro dos consumidores, colocando um preço na gôndola e outro no caixa, deve chamar o 

gerente e não só pedir a devolução, mas o fazer sentir que está errado, em último caso chamando 

a Brigada Militar que tem a obrigação de atender a este tipo de ocorrência por ser um desvio do 

direito do consumidor, cabendo até entrar na Justiça por danos morais. Manifestou que isso é uma 

coisa muito séria apesar de às vezes parecer brincadeira quando fala. Apontou que uma prática 

muita errada das lojas é anunciar um produto – como, por exemplo, um televisor – usando letras 

garrafais para mostrar um preço e, em letras muitos menores que quase precisam de lupa para 

examinar, indicam que aquele é o preço da parcela, observando que isso é propaganda enganosa e 

é contra a lei do consumidor. Refletiu que cada vereador tem uma maneira de lidar com suas 

coisas e a sua é o direito do consumidor, que defendeu no Procon, defende no escritório de 

advocacia e também aqui na Câmara, pois acha um absurdo lesarem o consumidor como o fazem 

mesmo com o Código do Consumidor em pleno vigor. Introduziu um assunto sobre o qual falará 

na próxima semana, que é a intromissão de um poder no outro no Brasil, com o Poder Judiciário 

na figura do Supremo Tribunal Federal agindo como Poder Legislativo, algo muito ruim para a 

democracia. Encerrou agradecendo e desejando a todos que fiquem com Deus. Neste momento, o 

Presidente em Exercício Luiz Carlos Balbino de Oliveira convidou o Vereador Valdecir 

Vargas de Almeida a compor a Mesa Diretora para auxiliar nos trabalhos, em virtude da 

ausência do secretário da Mesa Diretora, Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos. 

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou o presidente, os colegas 

vereadores e a comunidade que acompanha pela Rádio Taquara ou internet através do YouTube. 

Compartilhou que ouve dos colegas que cobra demais e que não poderia fazê-lo porque pediu 

voto ao então candidato prefeito Titinho nas eleições de 2012, o que realmente fez. Manifestou 

que pode cobrá-lo com propriedade porque acreditou nele e tentou elegê-lo em duas eleições, 

elencando três diferenças entre o candidato Titinho e o prefeito eleito Titinho. Iniciou apontando 

a primeira diferença: o candidato Titinho dizia que o Dr. Pimentel seria o “prefeito da Saúde” 

enquanto o prefeito eleito Titinho escanteou o Dr. Pimentel após este tê-lo ajudado a se eleger. 

Apontou com segunda diferença o fato de que o candidato Titinho falava em seus comícios que, 

antes de se preocupar com as empresas fora de Taquara, ele se preocuparia com as empresas 

taquarenses; contudo, o prefeito eleito Titinho enviou várias leis de auxílio financeiro às 
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empresas que foram votadas na Câmara, mas não se concretizaram, como também ficou em cima 

da Fruki fazendo vídeos apelativos e se esqueceu de falar com as empresas do município. Relatou 

que nesta noite, faz duas semanas que enviou convite ao secretário de Desenvolvimento Dircinei 

Antonello e hoje às 14h52, o prefeito informou à Casa através de ofício que o secretário não 

poderia se fazer presente. Perguntou se o prefeito demorou todo esse tempo para perceber que o 

secretário não poderia vir, se perdeu a agenda ou se o desemprego em Taquara é um problema 

menor que não merece a atenção do prefeito e do secretário. Reconheceu que o desemprego é um 

problema nacional, mas matéria na TCA em fevereiro deste ano descreveu Taquara como a 

cidade que menos gera emprego no Vale do Paranhana. Manifestou que é só o prefeito eleito 

Titinho fazer o que o candidato Titinho dizia que se resolveria a maioria dos problemas com 

desemprego na cidade. Apontou, enfim, a última diferença, relativa ao auxílio-moradia: o 

candidato Titinho, numa reunião no dia 7 de setembro de 2012 com 17 soldados da Brigada 

Militar, criticou muito o então prefeito Délcio Hugentobler por dar apenas R$ 120,00 (cento e 

vinte reais) de auxílio-moradia, prometendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) se fosse 

eleito. Compartilhou que, em reunião na Brigada Militar proposta pelo vereador Telmo, os 

colegas vereadores ouviram isso da boca de dois sargentos da Brigada Militar que estiveram na 

referida reunião. Citou o capitão Everton, que disse que o auxílio-moradia não é o principal fator 

que leva os soldados a irem embora do município, mas certamente é um deles. Relatou que a 

Câmara tem contribuído com o repasse do seu duodécimo para ajudar a pagar esse auxílio-

moradia e até agora, foram acumulados R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta um mil reais) que quer 

acreditar que estão guardados em alguma conta e não foram gastos com outra coisa. Manifestou 

que se o prefeito quiser, ele pode tranquilamente transformar a segurança de Taquara, pois o valor 

que será acumulado até o final do ano poderá pagar auxílio-moradia de até R$ 1.000,00 (mil 

reais) por soldado e trazer 96 soldados ao município. Declarou que seus colegas vereadores o 

criticam, mas aceita críticas de apenas três deles, pois a maioria dos que apoiam o prefeito não 

estiveram com ele na campanha e não sabem das promessas que ele fez como este vereador 

esteve e sabe. Comentou que, após terem ouvido de dois soldados da Brigada Militar, achou que 

alguns colegas mudariam, mas lamentavelmente não foi o caso. Reconheceu os pedidos de muitos 

pela criação da Guarda Municipal – algo com que concorda –, mas salientou que isso não 

começará a funcionar de uma hora para a outra e enquanto isso, o prefeito deve pagar o auxílio-

moradia previsto em lei conforme prometeu; do contrário, este vereador terá de fazer como outros 

colegas e chama-lo de mentiroso. Encerrou agradecendo ao Senhor Deus por estar representando 

sua comunidade mais uma vez, pela sua saúde e a de sua esposa e filhas, desejando a todos que 

fiquem na paz de Jesus e agradecendo também ao presidente pela paciência. Neste momento, o 

Presidente em Exercício Luiz Carlos Balbino de Oliveira transferiu o exercício da presidência 

a seu colega Vereador Valdecir Vargas de Almeida para que pudesse se pronunciar. 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os meios de 

comunicação, os colegas vereadores e as pessoas presentes. Relatou que nesta semana, houve 

uma reunião com o comandante da Brigada Militar onde quase todos os vereadores se fizeram 

presentes e a situação da segurança foi discutida juntamente ao capitão e alguns policiais. 

Manifestou que a reunião foi bastante proveitosa, pois puderam trocar ideias. Explicou ao 

vereador que o antecedeu que, neste ano eleitoral muito rígido, não há como fazer doações, 

inclusive o auxílio-moradia aos policiais, salientando que não está dizendo que eles não 

merecem; pelo contrário, acha que merecem mais do que ganham. Agradeceu mesmo assim aos 

brigadianos, pois eles se desdobram individualmente para fazer trabalho que seria para dois ou 

três. Declarou que isso não é nenhuma bajulação, pois se sabe que é algo real, podendo se ver os 
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policias na cidade com as duas motos parecendo mais do que são. Detalhou sua luta pela Guarda 

Municipal, relatando que esteve com o prefeito em Novo Hamburgo visitando a sede da Guarda 

Municipal de lá e inclusive fez um projeto de sugestão aprovado nesta Casa sugerindo ao prefeito 

que crie essa Guarda Municipal. Apontou que a Brigada Militar também tem simpatia por essa 

ideia, entendendo que seria uma força auxiliar, com poder de polícia, atuando na proteção e 

segurança do município. Comunicou que o prefeito está estudando a opção com cautela, pois gera 

custos, mas não descartou a possibilidade de criar a Guarda Municipal. Opinou que certamente a 

Guarda Municipal será acolhida pela comunidade, pois tem dado certo em todos os outros 

municípios. Comunicou aos vereadores que disponibilizou a cópia da lei que instituiu a primeira 

Guarda Municipal em Porto Alegre bem como suas alterações, cópia da lei atual de Porto Alegre, 

cópia da lei de Novo Hamburgo e cópia da lei federal que autoriza a criação das Guardas 

Municipais. Ressaltou, porém, que há um prazo para ser criada pelo menos a lei e, se não lhe 

falha a memória, este prazo vence em agosto. Expressou confiança de que o prefeito está tratando 

isso com carinho e realmente irá à busca de mais essa proteção para a comunidade. Manifestou 

que respeita muito a palavra de cada vereador – tanto que por isso tem a amizade e o respeito de 

todos os colegas –, mas não pode aceitar que digam que a administração atual não mostrou a o 

que veio; reconhecendo, contudo, que muito do que foi prometido realmente não poderá ser 

realizado por motivos diversos. Detalhou que a Saúde municipal tem investimento muito além do 

que exige a lei, tanto que os municípios vizinhos com deficiência na Saúde buscam a de Taquara. 

Comentou que isso ainda cria problemas, pois as pessoas de outros municípios têm acesso a 

medicamentos e exames que deveriam beneficiar os cidadãos taquarenses. Ressaltou que essa 

situação precisa ser resolvida e sugeriu ao secretário que promova um cruzamento de informações 

para sanar esse problema. Encerrou agradecendo ao presidente em exercício e desejando uma boa 

semana a todos com a graça do Senhor. Neste momento, o Presidente em Exercício Vereador 

Valdecir Vargas de Almeida retornou o exercício da presidência ao Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa 

Diretora, os colegas vereadores e as pessoas presentes no plenário. Relatou que há uma empresa 

que a prefeitura não deveria mais contratar para fazer o asfalto, compartilhando resposta do 

secretário João de Moura a seu pedido de informação sobre pavimentação das ruas e pagamento 

das mesmas, em que diz que foram “pavimentadas e pagas parcialmente” as Ruas Henrique 

Bauermann, Rio Branco, Mundo Novo, Flores da Cunha, Santarém, Medianeira e Carlos Von 

Koseritz, salientando que existem “valores pendentes de pagamento aguardando reparações que 

se fazem necessárias”. Comentou que estava tudo pronto até que este vereador levantasse a 

questão e o município percebesse que as ruas não estavam prontas, declarando que se não tivesse 

levantado, a empresa iria embora com o dinheiro do município e deixaria do jeito que estava. 

Manifestou que é preciso cuidar daqui em diante para evitar isso. Ressaltou que o dinheiro para 

pagar isso não é do prefeito, mas da Prefeitura arrecadado pelos moradores de Taquara e se este 

vereador não levantasse a questão, iria mais de um milhão fora – algo que não pode acontecer na 

situação difícil que o município enfrenta. Abordou o assunto do posto de saúde, opinando que a 

Prefeitura deveria cobrar dos outros municípios, sugerindo que os outros municípios também 

façam o mesmo quando Taquara precisar de seus serviços, para evitar problemas. Agradeceu pela 

sorte de o posto 24 horas estar funcionando porque o hospital ainda não mostrou por que veio, 

reconhecendo que faz apenas 45 dias e eles alertaram que precisariam de um tempo para se 

adequar. Relatou que em alguns casos, o médico não pode dar remédio ao paciente sem ecografia, 

mas nem o posto 24 horas e nem o hospital fazem esse tipo de exame, algo que precisa ser 

resolvido talvez através da contratação de alguém enquanto não se resolve a situação do hospital. 
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VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o presidente Balbino, os 

colegas vereadores, a comunidade no plenário, os ouvintes da Rádio Taquara e os que 

acompanham pela internet. Concedeu um aparte ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que 

manifestou que vai pesquisar se a informação do impedimento do auxílio-moradia no período 

eleitoral tem a ver, porque o prefeito já falou também que exisitia uma orientação da FAMURS 

ou do Tribunal de Contas que dizia que o município não poderia dar auxílio-moradia, ainda que 

Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Nova Hartz e outros municípios o façam. Comentou ainda que foi 

dito muitas vezes que não se deve convocar secretários por ser uma deselegância, apontando que 

convidou o secretário de Desenvolvimento Dircinei Antonello para falar sobre suas políticas de 

geração de emprego e o mesmo avisou aos 48 minutos do segundo tempo que não viria, opinando 

que foi o prefeito que não o deixou vir. Retomando a palavra, o Vereador Régis Bento de Souza 

reivindicou junto à RGE e o setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Taquara que 

sejam verificados dois postes de luz no bairro Santa Maria na Rua Tristão Monteiro, em frente ao 

Supermercado Redefort, pois os mesmos estão inviabilizando a colocação de faixas de segurança, 

o trânsito de veículos e a alocação de contêineres de lixo no local. Encaminhou também ao setor 

de iluminação pública que sejam reparadas todas as lâmpadas, em especial as dos postes que 

foram trocados pela RGE na Rua Paraná do bairro Santa Teresinha há mais de 15 dias e ainda não 

tiveram as lâmpadas recolocadas, ressaltando que a iluminação pública à noite confere uma 

sensação de mais segurança à comunidade. Solicitou também a verificação da iluminação pública 

na Rua Prof.ª Pascoalina Faedrich do bairro Santa Rosa, onde fica o Colégio Rosa Elsa Mertins, 

pois há inúmeras lâmpadas queimadas na referida rua que precisam ser substituídas. Reivindicou 

que a Prefeitura apresente à comunidade serviços aos quais se comprometeu através de projetos 

nessa Casa Legislativa como a usina asfáltica que ainda não foi feita, o quartel do Corpo de 

Bombeiros que seria instalado ao lado da Associação dos Aposentados do Bairro Santa Rosa, a 

obra da UPA, a reposição de calçamento nas ruas, os buracos nas ruas, as ruas que ainda não 

foram asfaltadas e a situação precária do hospital, com um modelo de gestão pública deficiente. 

Encerrou colocando-se à disposição da comunidade e desejando uma boa semana a todos. 

VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o presidente em 

exercício, vereador Balbino; os colegas vereadores e a comunidade que assiste à sessão desta 

noite. Relatou que havia se programado para falar da questão do trânsito já na semana passada, 

mas como a maioria dos colegas falou da questão da segurança no município, também manifestou 

seus comentários sobre isso. Apontou que, com o objetivo de chamar atenção à segurança no 

trânsito, acontece durante o mês de maio a campanha Maio Amarelo – um movimento 

internacional para mobilizar a sociedade e conscientizar o público para tornar o trânsito mais 

seguro e diminuir os acidentes. Explicou que o Maio Amarelo não é apenas uma campanha, mas 

sim uma ação onde toda a comunidade está convidada a participar de debates sobre o trânsito e 

como torna-lo mais seguro, um assunto que preocupa diversos países e que precisa ser 

conversado. Manifestou que a ideia é definir ações mais eficazes para promover a conscientização 

de motoristas e pedestres. Detalhou que a cor amarela foi escolhida por sinalizar a atenção, em 

referência à sinalização de advertência no trânsito; o mês foi escolhido por ter ligação com a 

história de segurança no trânsito, visto que foi em maio de 2011 que a ONU decretou a Década de 

Ação pela Segurança no Trânsito visando reduzir 50% dos acidentes de trânsito em todo mundo. 

Apontou que no mesmo mês também ocorre a Semana Mundial de Segurança do Pedestre 

conhecida como Campanha Zenani Mandela em homenagem à neta de Nelson Mandela. Declarou 

que o objetivo deste movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, 

que tenta colocar em pauta o tema de segurança viária e mobilizar toda a sociedade nos mais 
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diversos segmentos – órgãos governamentais, empresas, entidades de classe, associações, 

federações e sociedade civil organizada –, fugindo das falas cotidianas e costumeiras, e 

efetivamente discutindo o tema, engajando-se em ações e propagando conhecimento abordando 

toda a amplitude que a questão do trânsito exige. Comentou que muito se falou sobre a falta de 

segurança e de efetivo no nosso município, assim como no estado e no país, mas é esquecido às 

vezes de focar em alguns assuntos importantes que podem contribuir com a segurança em geral. 

Lembrou que cada vez que alguém comete uma infração de trânsito e comete um acidente, 

alguém da Brigada precisa se deslocar para aquele local e fazer a atuação no momento; esse 

efetivo fará falta em algum outro ponto onde pode estar acontecendo algum outro tipo de crime. 

Manifestou que se cada um tomar para si a sua responsabilidade no trânsito, estará dando a sua 

parcela de contribuição para melhorar a segurança do município. Observou que, para algumas 

pessoas em Taquara, parece não existir legislação de trânsito: não respeitam a sinaleira, faixa de 

segurança e limites de velocidade. Citou o vereador Arleu, que já falou outras vezes que a descida 

do morro do Santa Teresinha é um verdadeiro atentado à segurança das crianças e dos alunos que 

por ali passam, ressaltando que se um motorista passar por ali atentamente, notará as placas 

limitando a velocidade. Concluiu que é nesse sentido que se faz necessárias campanhas para 

conscientizarem as pessoas de suas responsabilidades dentro de um contexto geral, cada um 

chamando para si a sua responsabilidade e respeitando as leis de trânsito, dessa forma trabalhando 

para maior segurança na cidade. Encerrou desejando uma excelente semana para todos. 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou 

a Mesa Diretora, os colegas vereadores, o público presente na Casa e todos os que acompanham 

através dos meios de comunicação. Relatou que, junto com a Comissão de Segurança desta Casa, 

acompanhou os vereadores até a Brigada Militar onde foram atendidos pelo capitão Everton. 

Prosseguiu relatando que intermediaram pela segurança do município, entregaram-lhe a moção 

desta Casa pedindo a união das polícias neste momento em que a segurança precisa de atenção 

especial e também escutaram seu pedido por uma intermediação da Casa na troca do local onde se 

faz o monitoramento através das câmeras, pois se isso voltar para a Brigada, dará um resultado 

prático de cinco efetivos a mais na rua que hoje fazem plantão dia e noite no acompanhamento 

das câmeras. Compartilhou que o prefeito municipal comunicou ao grupo de vereadores que está 

licitando para haver o cabeamento e instalação para a substituição do local, colaborando para que 

haja uma melhoria e mais efetivo nas ruas de Taquara para preservarem a vida do munícipe 

taquarense. Declarou que, na semana passada, esta Casa prestou um desserviço informando que 

apenas duas câmeras de vigilância estão funcionando, relatando que foi junto com a vereadora 

Sandra ao local de monitoramento e constataram que mais de dez câmeras estão funcionando, 

como também sendo providenciado o conserto das que estão estragadas, com previsão de que 

estejam funcionando já nesta semana. Opinou que, se o efetivo é pequeno, as câmeras de 

vigilância prestam um grande serviço à população e já resolveram muitos crimes por conta deste 

serviço que está em prática e funcionando. Reconheceu que, com as chuvas e granizo, as câmeras 

às vezes têm problemas, mas o conserto sempre ocorre em tempo. Comunicou que apesar do 

pouco efetivo, a Brigada Militar efetivou várias prisões de meliantes que estavam cometendo 

assaltos na cidade, semana passada. Relatou ainda reunião na Secretaria de Educação com a 

participação do Marco Aurélio Angeli – o “Zoreia” – e o Valter Fraga Nunes providenciando 

junto com o Prof. Edmar a implementação do tropeirismo na escola, um resgate histórico que faz 

justiça ao tropeiro. Comentou que já estão se efetivando reuniões para junho para fazer uma 

demonstração do projeto às diretoras e professores responsáveis das escolas, buscando fazer um 

projeto piloto para implementar isso nas escolas municipais de Taquara. Parabenizou o Marco 
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Aurélio, que brincou na reunião que ainda tinha cabelo quando iniciou essa tentativa de resgate 

ao tropeirismo, mostrando que ele é incansável e merece reconhecimento por ter desenvolvido 

este trabalho sem desistir. Mencionou que haverá uma audiência pública no dia 19 de maio às 9 

horas, para resgate do Conselho do Idoso que já existia em Taquara, convocada pela estudante de 

Fisioterapia da Feevale, Juliana. Convidou idosos e pessoas interessadas a se fazerem presentes 

para que o Conselho do Idoso volte a ativa para preservá-los e qualificar sua existência. Encerrou 

agradecendo a todos e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 

VIEIRA (PTB): Declinou o uso da palavra. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA (PROS): Saudou o presidente da Câmara e demais colegas vereadores, saudando 

especialmente a sua filha Maria Eduarda presente na Casa. Iniciou parabenizando e enviando 

votos de congratulações aos festeiros da comunidade evangélica de Entrepelado pela Festa da 

Colheita no domingo (15), lendo o lema da mesma que diz: “Assim como meu Pai me ama, eu 

amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio de meu amor por vocês.” (João, 15:9). 

Parabenizou, em nome dos colegas vereadores Régis e Nelson, o presidente em exercício Michel 

Temer por ter colocado talvez pela primeira vez um deputado federal evangélico à frente do 

Ministério do Trabalho, que é o deputado Pastor Reinaldo Nogueira do PTB. Manifestou que, 

como representante da comunidade evangélica, se sente muito honrado por este reconhecimento 

ao trabalho do Ronaldo na área do trabalhismo, tendo sido iniciado quando o mesmo era vereador 

em Carazinho. Solicitou ao secretário do Meio Ambiente que dê atenção ao do bairro Empresa, 

fazendo uma limpeza visto que as ruas do mesmo já estão tomadas de restos de podas apesar de 

ainda não ter sido divulgado o calendário de podas. Relatou que amanhã estará solicitando que 

seja feito um conserto de lâmpada no Km 136 da ERS-020 e também em frente ao nº 1630 da 

Rua Osmar Schaefer. Parabenizou o prefeito Titinho em nome do PROS por ter ouvido a 

comunidade e inaugurado hoje a quadra poliesportiva de Olhos-D’Água, algo que a comunidade 

cobrava por muitos anos. Encerrou desejando um grande abraço a todos e que Deus ilumine o 

coração de cada um. Neste momento, o Presidente em Exercício Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira assumiu a palavra, relatando que a Sr.ª Simone Machado foi encaminhada 

ao hospital de Parobé após sofrer um aborto, mas lá não puderam atendê-la pelo SUS, então este 

vereador, a serviço, foi busca-la e a trouxe para o hospital de Taquara, onde ela foi atendida. 

Desculpou-se com o vereador Valdecir e os demais, comunicando que o calendário de podas está 

pronto e começará na próxima semana pelo bairro Empresa. Nada mais havendo a tratar, às 

19h17min o Vice-Presidente em Exercício encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a 

próxima para o dia 24 de Maio de 2016, 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 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 Maio de 2016. Silvana Lopes e 

Nicolas Busanello. 

 


