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ATA Nº 4.093 

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 18h05min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 37ª 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), 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 Vice-Presidente). 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. Diante da impossibilidade do Presidente ter chegado no horário do início da 

presente Sessão (18h), devido a um contratempo no fluxo do trânsito de onde está retornando de um 

compromisso em Porto Alegre, o mesmo solicitou que o Vice-Presidente Vereador Valdecir Vargas 

de Almeida fizesse a abertura e condução dos trabalhos desta noite até o momento da sua chegada. 

Nesse sentido o Vereador Valdecir saudou todas as pessoas presentes, momento em que convidou a 

todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Logo após foi solicitada a leitura das 

documentações que deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. OFÍCIO DO 

SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 549/2015, encaminha Lei Municipal nº 5.738, sancionada em 

29 de setembro de 2015. INDICAÇÕES: Nº 449/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Por meio deste venho reiterar a Indicação Nº 198, de 04 de março de 2013 (em anexo), de 

autoria deste Vereador no que segue: Que o Executivo Municipal estude a viabilidade de instalar 

equipamentos para uma “academia ao ar livre”, na localidade de Padilha, a exemplo das já existentes 

no Parque do Trabalhador e na Praça da Bandeira. Tal pedido se justifica, pois além de proporcionar 

aos moradores momentos de lazer também seria uma forma de incentivo ao exercício físico que é o 

principal fator em uma melhor qualidade de vida. Nº 450/2015 VEREADOR ADALBERTO 

LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda em um 

conserto de esgoto na Rua Buenos Aires, em frente ao número 306, pois o piso está afundando, 

conforme mostra as fotos em anexo, lembrando que este mesmo esgoto já foi reformado, mas 

encontra-se com problemas novamente. Nº 451/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de esgoto na 

Rua Bolívia esquina com a Cantuário Abelardo de Brito no Bairro Empresa. O pedido se justifica, 

pois o buraco encontra-se aberto podendo desbarrancar e causar obstrução e perigo aos veículos e 

pedestres que passam pelo local. Nº 452/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de um buraco na Rua 1 

Passo Fundo, em frente ao n° 1312, Bairro Olaria, pois o mesmo está oferecendo perigo a quem 

passa pelo local, conforme fotos em anexo. Nº 453/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto de uma 

parada de ônibus situada na Rua da Empresa, bifurcação com a Rua Osvaldo Cruz, próximo a 

Fruteira, pois a mesma encontra-se com o telhado danificado, conforme foto abaixo. A referida 

parada encontra-se num local que passa ônibus de todas as linhas, inclusive de empresas que 

transportam funcionários de fabricas, justificando assim a urgência de tal pedido. Nº 454/2015 

VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste solicitar ao Senhor Prefeito Municipal 

Tito Lívio Jaeger Filho, para que interceda junto a Secretaria Municipal de Obras para que seja feita 

uma limpeza no terreno destinado a Área Verde, no Loteamento Jaeger, no Bairro Empresa, 
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localizado na esquina da Rua Santo Antônio da Patrulha com a Alziro Honório de Mattos, pois o 

citado espaço está tomado pelo mato, motivando alguns a depositar lixo, como cadeiras quebradas, 

sofás, enfim os mais diferentes tipos de entulhos, necessitando para isso de uma limpeza imediata. 

Outrossim, aproveito para alertar Vossa Excelência da necessidade de se fazer uma instalação de 

canos de esgoto no referido terreno, pois ali o esgoto corre a céu aberto, produzindo um odor muito 

forte, impossibilitando aos moradores de poderem usufruir do espaço onde fica o quintal de suas 

residências, gerando um descontentamento grande e um desânimo aos que ali residem. Aproveito 

para transmitir a necessidade de instalação de uma área recreativa e de lazer no referido espaço, pois 

os moradores que ali residem são carentes de espaços para o lazer, onde seus filhos possam brincar, 

sendo comum, vermos as crianças brincando no meio das vias públicas, correndo riscos 

desnecessários. Certa de poder contar com vosso auxílio na resolução desse problema que aflige os 

munícipes, moradores dessa localidade, fico no aguardo da sua deliberação. REQUERIMENTOS 

DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 105/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: De 

acordo com o Artigo 53, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Taquara, e sob pena de crime 

de responsabilidade nos termos do inciso VII, do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, solicito  ao 

Executivo Municipal o seguinte Pedido de Informação: Quando será iniciada a construção de novas 

casas nos terrenos das seguintes Ruas do Bairro Empresa: Buenos Aires, nºs (5296, 246, 452); Rua 

da Empresa nº 505 e Brasília nº 397. (fotos em anexo). O pedido se justifica uma vez que o senhor 

Prefeito em outubro do ano passado pediu aos moradores dos endereços acima que desmanchassem 

suas residências com promessa de nova construção dentro de uma semana, mediante Obras do PAC, 

mas até a presente data nada foi feito. Solicito que informe também quando iniciará a obra do 

restante das 170 casas inclusas neste Programa. Nº 106/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Solicito cópia detalhada da prestação de contas da EXPOCAMPO e evento alusivo ao aniversário da 

cidade dos anos de 2013, 2014 e 2015. Nº 107/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 

saber quando será colocado quebra mola ou mecanismo de redução de velocidade nas Ruas Sete de 

Setembro e Carlos Chagas, no perímetro entre a Rua Rodeio Bonito e Nilo Dias, Bairro Santa 

Teresinha. Justificamos, pois foi prometido pelo Secretário Municipal de Trânsito e Segurança em 

reunião com moradores em 2013 e ainda não foi resolvido, destacando que o verão está chegando e 

os veículos do retorno no veraneio causam insegurança e desconforto para os moradores da 

localidade. Nº 108/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito saber quando será reconstruída 

na Rua Paraná nº 707, Bairro Santa Teresinha a calçada que foi aberta para recolocação de canos 

pela Prefeitura. Com urgência. Nº 109/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: De acordo com 

o  parágrafo segundo do artigo 1º da Lei Municipal Nº 4.866, de 28 de setembro de 2011 (em 

anexo), que “Fixa o valor do repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara-RS, nos exercícios de 2013 a 2016”; solicito que o Executivo Municipal 

encaminhe a esta Casa a prestação de contas dos anos de 2013, 2014 e 2015 da aplicação dos 

recursos financeiros previstos no § 1º deste artigo, no que se refere à alínea “b” (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). O pedido se faz necessário, pois 

segundo informações o Município está em atraso com esses repasses e diante da situação crítica que 

o Estado vem enfrentando, inclusive com parcelamento de salário destes Servidores, corremos o 

risco de perder estes profissionais que desempenham um trabalho fundamental que é garantir a 

segurança de todos nós. REQUERIMENTOS: Nº 274/2015 VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Maroan 

Fernando Pfitscher que veio a falecer no dia 06/10/, 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. 
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O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 

275/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH EM NOME DA CASA: Através deste envio 

Votos de Congratulações ao Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS e em nome do Diretor 

Geral Professor João Cesi Lopes dos Santos, parabenizo os demais Diretores, Professores e Alunos 

pela passagem de 87 anos deste Educandário, que será comemorado nos dias 13 a 15 de novembro 

do corrente ano com uma programação muito especial e inauguração de um novo prédio escolar. 

Desejo que Deus continue iluminando toda a equipe de trabalho para a continuação do crescimento 

deste Centro de Ensino tão importante a nossa comunidade taquarense. “Ensina a criança no 

caminho em que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele.” Prov.22.6. 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 875/2015, da Promotoria de Justiça de 

Taquara/RS – IC.00911.00030/2007, cientificando de que a Loteadora Tabaí Ltda. – ME protocolou, 

efetivamente, no dia 03 de setembro de 2015, a solicitação de Licença Prévia no Órgão Licenciador 

Estadual (FEPAM) sob o nº 007156-0567/15-3 (cópia do relatório da FEPAM anexa). Tal 

providência se faz necessária para instrução do Inquérito Civil nº 00911.00030/2007, que tramita 

nesta 4ª Promotoria de Justiça Especializada. E-mail da CORSAN – Chefe de Gabinete da 

Presidência de Porto Alegre, informando que conforme explicação através de contato telefônico pelo 

Superintendente de Relações Institucionais, André Finamor o recurso relacionado ao sistema de 

esgoto (informado pela Contabilidade da CORSAN), refere-se à elaboração de projeto. Sendo assim, 

sugerem o cancelamento da Audiência marcada para dia 13/10, que solicitava esclarecimentos sobre 

o assunto. O referido e-mail trata do Requerimento Verbal do Vereador Guido Mario, aprovado em 

Sessão Ordinária do dia 22 de setembro de 2015 e contido no Ofício D.L. nº 897/2015. Ofício nº 

150/2015 do Hospital Bom Jesus em resposta ao Requerimento Verbal do Vereador Adalberto 

Soares, aprovado na Sessão Ordinária do dia 29 de setembro do corrente ano e contido no Ofício 

D.L. nº 934/2015. Posteriormente a leitura da matéria o Presidente deu início ao Grande Expediente, 

concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no 

Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de chamamento da última Sessão 

Ordinária. PALAVRA EM EXPEDIENTE: A sessão foi iniciada pelo Vereador Valdecir Vargas 

de Almeida, Vice-Presidente da Câmara e Presidente em Exercício na ausência do Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que se atrasou em função de compromisso. VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores, a 

imprensa e a comunidade. Iniciou seu pronunciamento noticiando que o Prefeito começará um tapa-

buraco com asfalto em toda a cidade, nos próximos dias, a partir do momento que o tempo afirmar. 

Relatou que esteve na Rádio Taquara, na manhã de hoje, falando a respeito da importação e 

exportação e do seu trabalho como agente de comércio exterior, com o intuito de trazer 

oportunidades para os microempreendedores que queiram se tornar exportadores. Colocou-se a 

disposição pra quem quiser receber sua visita, para falar sobre exportação. Explicou que hoje, com a 

globalização, o município que trabalhar a questão da exportação certamente buscará divisas, pois 

97% dos consumidores do mundo estão fora do Brasil, com apenas 3% no nosso país. Compartilhou 

que, na próxima sessão, o gerente do Banco do Brasil estará nesta Casa falando a respeito dos 

financiamentos que existem hoje para quem quer exportar, com uma taxa de juro bastante subsidiada 

inexistente no mercado interno, chegando a menos de 1% ao ano – algo que realmente atrai as 

pessoas a pensarem no mercado de exportação. Anunciou que também haverá, na próxima semana, 

uma reunião com o Dr. Roberto da Faccat também tratando da questão do comércio exterior. Opinou 

que é importante começar a trabalhar isso no nosso município e que estão faltando políticas de 

exportação no nosso país, sem incentivos e não sendo prerrogativa da política pública. Reiterou que 

se coloca à disposição, instruindo quem tiver interesse a entrar em contato através desta Câmara de 

Vereadores para agendar visita na empresa e orientação. Encerrou agradecendo a todos. Neste 
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momento, o Vereador Valdecir Vargas de Almeida devolveu a presidência ao Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch, que pediu desculpas a todos pelo atraso, explicando que foi a Porto Alegre 

resolver questões desta Câmara junto com o Departamento Jurídico desta Casa e, retornando, 

ficaram presos em um engarrafamento em função de acidente na RS-239. VEREADORA 

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

comunidade assistindo à Sessão. Relembrou que ontem (12) foi o Dia das Crianças, e leu um texto 

de Anne Marie Lucille – franco-brasileira pesquisadora na área de Psicopedagogia, antropóloga e 

mestre em Psicologia – sobre a criança e os mimos, e de que forma os pais podem transformar esta 

criança num corrupto quando adulta, algo bastante interessante e de acordo com o que vivemos 

atualmente na política brasileira. O texto explica que uma criança necessita de atenção, carinho, 

cortesia no trato por parte de quem quer que seja e respeito, traduzido por parte de nós adultos em ter 

o cuidado, o respeito e a consideração de não contaminá-las com nossos vícios, manias e maus 

hábitos. Compara a conduta dos corruptos – sua motivação por obter algo mais para ganho pessoal, 

uma vantagem – com aquela de crianças tratada com mimos excessivos, como presentes ou alguma 

forma de coerção pra que cumpra seus deveres. Essa espécie de mimo, além de não educar, 

corrompe o caráter da criança. Esse tipo de agrado acaba se tornando um vício, uma necessidade à 

medida que a criança cresce. Todo o educador, inclusive os pais, precisa repensar sua forma de agir 

e ponderar seriamente o assunto. Agradeceu a atenção e desejou uma semana abençoada a todos. 

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

colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e todos os que acompanham através dos meios 

de comunicação. Retomou assunto mencionado por esta Vereadora, na semana retrasada, sobre a 

Univales – projeto que está agora em Brasília para ser analisado e votado. Reforçou convite aos 

Vereadores desta Casa para a reunião com o pessoal organizador do projeto Univales amanhã (14) às 

19 horas, na sede do Sindicato dos Bancários de Taquara, pois acha importante que façam essa 

representação. Ressaltou que estão agora aguardando um posicionamento do Governo Federal com 

relação ao desenvolvimento e, havendo negativa do Governo, continuarão na luta coletando mais 

assinaturas para fazer valer a vontade da população dos Vales pela instalação desta universidade 

federal gratuita. Comunicou que amanhã (14) também haverá o 2º Seminário de Cultura no Centro 

Educacional Índio Brasileiro César, no Cine Viena, das 19h30 às 22h30. Detalhou que acontecerá 

nesta reunião uma prestação de contas pela direção da Cultura do Município de Taquara e um 

momento importante para escutar a opinião da comunidade taquarense sobre a Cultura em nosso 

município, compartilhando convite do Diretor de Cultura Paulo por participação da comunidade para 

que haja uma democratização da Cultura e uma descentralização das decisões. Relatou ainda terceiro 

evento importante amanhã (14), que é a renovação do contrato da Prefeitura Municipal de Taquara 

com a Associação São Carlos, mantenedora do Hospital Bom Jesus. Explicou que o Hospital Mãe de 

Deus havia colocado imposições para esta renovação, que era o pagamento de uma dívida deficitária 

desde 2009 com o Hospital, mas foi aprovado nesta Casa um Projeto de Lei para o parcelamento 

desta dívida e agora, não havendo impedimentos, o Prefeito aguarda amanhã o renovamento do 

contrato para continuar mantendo o Hospital Bom Jesus. Comunicou aos atletas do Projeto BEM – 

realizado todos os sábados no Campo do Palmeiras no Bairro Empresa – que, no próximo sábado 

(17), haverá a realização do projeto mesmo com chuva, pois será feita a comemoração do Dia das 

Crianças que ainda não ocorreu porque o tempo não permitiu. Explicou que haverá o projeto mesmo 

com chuva porque será feito dentro da sede no Campo do Palmeiras, utilizado para fazer atividades 

em comemoração à referida data. Manifestou grata satisfação por receber, na noite de hoje, convite 

do Lar Padilha na pessoa do Diretor Fernandes para participarem amanhã de entrega de um novo 

veículo Fiat Doblò ao Lar, resultado de repasse proveniente de economia feita nesta Casa durante a 

Administração do Vereador Arleu, no ano anterior. Enalteceu a iniciativa, ressaltando que 
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precisamos de mais atitudes assim para fortalecer esta instituição importantíssima em Taquara que 

cuida de nossas crianças, pois se sabe que criança bem cuidada hoje é adulto que cuidará amanhã. 

Agradeceu o tempo que lhe foi dispensado e desejou a todos uma excelente semana. Neste 

momento, o Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch explicou que todos os 

Vereadores estarão falando sete minutos na Sessão de hoje em função da falta de Palavra de 

Expediente na semana passada e inclusive dois Vereadores falarão mais, pois lhes cedeu seu tempo. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, o público prestigiando a 

Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara e demais meios de comunicação. Expressou, como morador 

do distrito de Padilha, o sofrimento da referida Localidade com o fechamento da Fábrica de 

Calçados Sandra com mais de 130 empregados, deixando famílias temerárias quanto a seu futuro 

financeiro. Relatou que trouxe esta manifestação ao Prefeito Tito e este prontamente se 

disponibilizou a irem a Nova Hartz encontrar-se com o empresário proprietário da referida fábrica, 

Sr. Claúdio Schmidt, que os recebeu muito bem e explicou que sua intenção é de reabrir a fábrica no 

período de fevereiro-março. Manifestou que estão fazendo sua parte como representantes da 

comunidade e o Prefeito a dele, como gestor público, pois precisam estar presentes com nossos 

empresários que são vítimas do caos instaurado no Brasil e no nosso Estado. Comunicou que, junto 

do Prefeito, coloca-se à disposição para dar o aporte necessário no que é de cunho do poder público 

para que esta empresa consiga reabrir. Relatou reunião de sua proposição ocorrida nesta Casa na 

última sexta-feira (9), tratando do combate ao mosquito borrachudo. Detalhou que, devido a não 

termos inverno este ano, a praga do mosquito borrachudo vem se proliferando cada vez mais, 

causando mal estar ao pessoal do interior, especialmente aqueles que trabalham no campo – 

precisando então de um combate contundente a esta praga. Mencionou que tiveram o prazer da 

presença do Diretor de Saúde, Petry; o Secretário do Meio Ambiente, Serginho; o Secretário 

Distrital, Mário Pires; a veterinária Marlise, responsável pela distribuição do BTI; e o Roberto, 

representante da EMATER. Notaram nesta reunião que é necessária uma parceria da comunidade, 

principalmente aqueles moradores do interior em cujas terras passam córregos, arroios e outros 

afluentes – onde se proliferam os mosquitos. Comunicou que estarão promovendo reuniões em 

diversas localidades do interior, para fazer a distribuição e instrução do uso do BTI, produto que 

combate o mosquito. Externou sua indignação referente ao Governo do Estado, pois se sabe que tem 

mil e uma maneiras de se fazer política, o que interfere na vida do cidadão são as decisões e 

infelizmente, o Governo do Estado está pecando muito na visão deste Vereador porque está dizendo 

que fará diferente, mas está fazendo tudo igual, tirando do bolso do contribuinte mais uma vez com 

nova subida da alíquota do imposto para pagar dívidas e garantir os serviços básicos ao povo 

gaúcho. Por essa razão, manifestou que não parabeniza o Governador Sartori, pois vê que ele tem as 

mesmas decisões que seus antecessores. Parabenizou o Executivo Municipal na pessoa do Prefeito 

Tito Lívio Jaeger Filho, que está correndo atrás da questão do Hospital para mantê-lo aberto mesmo 

sabendo que o Governo do Estado está minimizando o recurso para o pagamento dessas casas 

filantrópicas de saúde. Opinou que as medidas propostas pelo Governo do Estado, de que estas casas 

abram financiamentos em seus nomes para que o governo pague, são negociatas. Encerrou 

agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e desejou boa semana a todos. O 

Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch dirigiu-se aqui à Vereadora Sirlei, sugerindo 

que a mesma apresentasse Projeto de Lei para que haja Sessão Solene em homenagem ao Outubro 

Rosa e às mulheres que venceram o câncer – também sugestão da Vereadora – todo ano, como já 

acontece com o Acampamento Farroupilha, pois quem consegue vencer esta luta merece 

homenagem todo ano. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os 

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

requerimento verbal de Votos de Congratulações para a Associação de Moradores do Bairro 
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Eldorado na pessoa da Sr.ª Carmen pela belíssima festa do Bairro Tito Eldorado e também à Igreja 

Assembleia de Deus Ministério da Restauração pelos 11 anos em Taquara, cujo culto em 

comemoração foi presenciado por este Vereador. Expressou sua preocupação com a recente notícia 

da EGR de que o trecho da RS-115 logo após o pedágio levará em torno de 60 dias para ser liberada, 

o que, somado com o problema também na RS-020, fará com que o movimento de final de ano rumo 

à Serra não passe por Taquara e região. Externou sua indignação com a EGR, pois este Vereador 

passa toda semana no referido trecho e fazia mais de 30 dias que aquilo estava baixando, rachando, 

eles estiveram presentes olhando e medindo, mas não fizeram nada. Manifestou satisfação com a 

notícia apresentada pelo colega Vereador do início da operação de tapa-buraco no Município assim 

que o tempo clareie, apontando que sabe que a culpa disso não é do Prefeito, mas a situação está 

muito crítica e precisa de ação urgente. Reforçou pedido para que – quando fizerem a capina e 

limpeza das ruas – recolham o cisco amontoado nas ruas, pois as chuvas levam isso para as redes de 

esgoto. Relatou situação de buraco aberto pela Secretaria de Obras, na esquina da Rua Cantuário 

Abelardo Britto com Rua Bolívia, onde está caindo a calçada – inclusive podendo ofender a 

estrutura da casa na esquina – e com estas chuvas, caiu toda a água ali, sem sequer um cavalete para 

sinalizar, deixando este Vereador sem saber como ainda não caiu um carro ali. Apontou que depois, 

acontece um acidente e a Prefeitura acaba pagando por culpa de pessoas incompetentes que fizeram 

isso. Mencionou situação no trecho que abrange a Rua Osmar Schafer e Rua Sarandi, onde têm 

acontecido vários alongamentos e precisa ser providenciada a troca da rede de esgoto o mais breve 

possível. Saudou os conselhos tutelares eleitos, algo que não pôde fazer na semana passada, pois não 

teve Palavra de Expediente. Desejou a eles sucesso nessa caminhada, e que possam fazer um grande 

trabalho. Desejou também um grande abraço a todas as crianças pelo Dia das Crianças ontem (12), e 

que Deus ilumine o coração de cada um e console os que não puderam comemorar a data em suas 

casas por conta das enchentes e dos temporais. Manifestou também que espera que o Prefeito faça de 

tudo para que o Hospital não feche, pois não temos mais condições de ficarmos sem atendimento em 

Taquara, tanto pelo tamanho da população como pelo fato de ser um hospital regional que vem 

crescendo cada vez mais. Desejou mais uma vez um feliz Da das Crianças em nome de sua filha 

Maria Eduarda, agradeceu à sua esposa por estar presente na Sessão e encerrou desejando que Deus 

ilumine o coração de cada um. Neste momento, o Presidente da Câmara Eduardo Carlos 

Kohlrausch lembrou a todos que não irá falar, cedendo três minutos de seu tempo ao Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos e dois minutos ao Vereador Moisés Cândido Rangel. VEREADOR 

ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e 

todos na escuta. Relatou participação em reunião da FAMURS na Faccat, semana passada, onde 

diversos prefeitos do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana se reuniram para tratar do futuro do nosso 

Estado e nossos Municípios e o projeto Agenda 2030. Mencionou que uma das lutas mais 

importantes é para pegar uma maior fatia dos impostos que nossos contribuintes pagam, pois hoje, a 

União fica com 57%; o Estado, com 25% e os Municípios, com apenas 18% – a luta dos Prefeitos é 

para que fiquem 40% com a União, 30% com o Estado e 30% com o Município. Compartilhou que, 

na última quinta-feira (8), foi disputada a grande final do Campeonato Citadino de Futebol de Salão 

no Ginásio do Titão, parabenizando o Preto e o Alexandre pela organização como também todas as 

equipes e atletas pela disciplina no decorrer deste campeonato. Anunciou que já neste próximo 

domingo (18) se inicia o Campeonato Varzeano, com onze equipes dividas em duas chaves e 

ocorrendo todos os domingos. Parabenizou também o Prefeito pela renovação do contrato com o 

Mãe de Deus por mais dois anos, prevista para amanhã (14), como também pela sua luta junto ao 

Estado para que o mesmo coloque em dia sua dívida e a Saúde possa continuar boa em nosso 

Município. Manifestou que, nos dias 16 e 17, acontecerá no Clube Comercial o 11º Encontro de 

Colecionadores, no qual inclusive este Vereador estará expondo suas miniaturas, convidando os 
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interessados a comparecerem. Comentou sobre a situação caótica das estradas no Interior, em função 

do tempo, mas acredita que dentro do possível, a Administração e a Secretaria de Obras colocarão 

isso em dia novamente. Parabenizou toda a diretoria da Comunidade Evangélica de Passo da Ilha e 

os envolvidos pela belíssima festa realizada no último domingo (11). Reforçou a opinião do 

Vereador Valdecir sobre os restos de capina nas ruas que entopem as bocas de lobo, dizendo que 

isso precisa ser melhorado, mas compartilhando informação do Secretário de Meio Ambiente sobre 

compra de uma máquina que capina e recolhe os resíduos ao mesmo tempo, o que ajudará muito. 

Encerrou agradecendo e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS 

SANTOS LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente. Mencionou a 

reunião com o Hospital na sexta-feira passada (9), aproveitando o momento para parabenizar os 

trabalhadores médicos que estão fazendo um esforço enorme para manter o Hospital aberto e 

atendendo a comunidade, mesmo beirando cinco meses sem receber salário. Criticou as ações do 

Governo do Estado nesse âmbito, dizendo que estão essencialmente “empurrando com a barriga” ao 

invés de realmente saldar sua dívida com os Hospitais. Manifestou que os Municípios e os Hospitais 

não deveriam fazer empréstimos, mas infelizmente, se é a solução, eles o farão. Alertou, porém, que 

é preciso saber muito bem o que se está fazendo para não gerar mais um problema ao invés de 

solucionar. Parabenizou todos os conselheiros tutelares que se elegeram, desejando que tenham um 

ótimo trabalho no decorrer desse mandato e também os que não se elegeram, relatando que, pelo que 

viu nos bairros, foi uma eleição tranquila onde todos se respeitaram. Mencionou indicações feitas, 

inclusive do buraco na Rua Bolívia mencionado pelo Vereador Valdecir – outro pedido se refere a 

um buraco que se abriu em rua no Bairro Olaria. Abordou a questão das pessoas que precisaram 

desmanchar suas casas no Bairro Empresa, das obras do PAC, e até agora nenhuma solução foi dada. 

Apontou que se sabe que está sendo pago o aluguel social a estas pessoas, mas elas sofrem quando o 

aluguel atrasa, fora que essa medida vai contra a ideia de economicidade. Ressaltou que não fala 

disso puramente por oposição, mas sim para ver estes problemas solucionados. Manifestou que, se 

aquilo que fosse pedido por este Vereador fosse atendido, ele com certeza estaria já no outro dia 

elogiando o ato e seu efeito. Prosseguiu apontando situação do dique no Bairro Olaria, abordando 

comentários do Prefeito no jornal que disse não ter medido esforços para que as coisas 

acontecessem. Mencionou que, em várias reuniões tanto na Câmara quanto no referido Bairro, o 

Prefeito não compareceu mesmo tendo sido convidado. Declarou que ou se toma uma atitude para 

depois poder dizer que correu atrás, ou não se vai a microfones de rádios e folhas de jornal dizer que 

fez aquilo no qual nem se tocou. Colocou-se à disposição do Executivo para qualquer ato que vá ser 

tomado em relação a este problema, pois é uma situação muito triste que a comunidade de lá está 

vivendo e este Vereador espera realmente que não fiquem só na fala e concretizem o que a 

comunidade tanto espera dos políticos. Agradeceu pelo seu tempo e desejou uma ótima semana a 

todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Mencionou a presença do diretor do Lar Padilha, 

Fernandes, relatando que ele entregará à comunidade nesta próxima quinta-feira (15), através do Lar 

Padilha, uma Doblò fruto da economia desta Câmara de Vereadores. Desabafou criticando a atuação 

da RBS, visitando Câmaras de Vereadores e triturando-as. Esclareceu que não compactua com as 

coisas erradas que alguns Vereadores fazem em algumas Câmaras, muito pelo contrário – critica sim 

o fato de que a RBS pega meia dúzia de Câmaras no Estado como se todos estivessem no mesmo 

saco. Opinou que parece estar acontecendo um desmonte do Poder Legislativo como um todo, algo 

que não consegue entender. Manifestou que gostaria que a imprensa visitasse as Câmaras que, como 

esta, estão fazendo um bom trabalho e dissessem isso abertamente. Expressou que precisa deixar 

muitas coisas de lado em sua vida particular para ser Vereador e deixar sua parte para sua 

comunidade, portanto, lhe angustia ver a imprensa chegando justamente nos Vereadores 
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despreparados ao invés de chegar aos Vereadores bons. Questionou porque a imprensa não vem falar 

de como esta Câmara devolve R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano ao Poder Executivo, ou 

fala dos órgãos do Poder Judiciário em Porto Alegre que gastam toda sua verba. Abordou também o 

assunto do Hospital, dizendo que consegue dar conta do que se propõe, apesar de toda a dificuldade. 

Relatou caso de cirurgia de urgência delicadíssima muito bem feita pelo Dr. Paulo Morassutti e 

outro médico e o paciente está na UTI, que está aberta contrária a o que disseram. Apontou que o 

Hospital precisa de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por mês, que dá mais de R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais) por ano – dinheiro que deveria vir de várias fontes como o 

SUS, a Prefeitura e o próprio Mãe de Deus. Declarou que é preciso procurar maneiras de mantê-lo 

com capacidade máxima de trabalho para poder gerir suas necessidades básicas, sugerindo um novo 

pacto federativo no país que repasse mais verbas para Saúde, Educação, o Estado e os Município ao 

invés de reter tudo em Brasília ou ainda que direcionassem todo o dinheiro de impostos sobre 

bebidas, cigarro e jogos para a Saúde. Agradeceu a todos e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores, a plateia 

presente e os ouvintes através da Rádio Taquara. Compartilhou que o Município de Taquara tem 

feito, nesta Administração, um evento sempre no Dia das Crianças, presenteando muita gente. 

Relatou que, neste ano, a chuva impediu o Município de conduzir o evento na data, mas nos 

próximos dias o Executivo estará buscando uma data para efetivar isto. Parabenizou todas as pessoas 

que colocaram seu nome para concorrer ao Conselho Tutelar, apontando que todos os candidatos 

fizeram uma votação expressiva, mas havia apenas cinco vagas e só os que atingiram os maiores 

números de votos chegaram nessas vagas. Abordou também o assunto do Hospital, de como foi dito 

que ele pararia, mas felizmente prevaleceu o bom senso, com a Lei aprovada nesta Casa permitindo 

o parcelamento da dívida do Município com o Hospital e também o recurso que o Governo do 

Estado repassará, ficando ele responsável pelo pagamento. Relatou projeto de ampliação por parte 

do Mãe de Deus para que o Hospital possa assumir outras especialidades e assim faturar mais, pois 

precisa faturar e pra isso precisa de espaço. Mencionou o tapa-buraco citado pelo Vereador Beto, 

opinando que o paralelepípedo coberto com asfalto sempre desmancha em períodos chuvosos, o que 

têm sido repetitivo em função do El Niño. Sugeriu que o Município contrate mais retroescavadeiras, 

patrolas e caminhões, pois há indício de mais chuva para esta próxima semana, e quando cessarem, o 

Município precisa ter poder de fogo para dar a resposta que a comunidade espera, deixando a estrada 

em condições para que o povo possa trafegar. Mencionou sua presença na Faccat, no Projeto 2030, 

onde era pra ser discutido o que fazer para desenvolver o Rio Grande do Sul. Relatou que deixou 

duas sugestões: uma pedindo que a Fepam não atrapalhe mais o Estado, criticando as demoras para 

que os empresários consigam licenças, apontando exemplo de São Paulo em que o processo 

funciona de maneira mais rápida; a outra, pedindo asfalto que ligaria Santo Antônio a Capivari do 

Sul, permitindo que toda a produção de Caxias do Sul pudesse descer em linha reta por Santo 

Antônio, chegando à BR-101 e seguindo ao porto de Rio Grande, evitando a volta por Camaquã que 

acaba sendo mais longa. Também deixou como sugestão o seguimento da BR-115 no entroncamento 

da RS-239 após o IACS e o asfaltamento da RS-242 até Santo Antônio como rota alternativa para 

escoar toda a produção dessa região. Reiterou o pedido por academia ao ar livre na Padilha, feito em 

março de 2013 e que até agora não saiu do papel. Anunciou que o Município está comprando uma 

máquina Bobcat que atenderá os pedidos do Vereador de limpar, escovar e já retirar areia ao mesmo 

tempo. Encaminhou Votos de Pesar aos familiares de Maroan Fernando Pfitscher, falecido no dia 3, 

que trabalhou por muitos anos na Rádio Taquara. Encerrou desejando grande abraço a todos. 

VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ 

CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas 

presentes e os meios de comunicação transmitindo os trabalhos desta Casa. Iniciou lembrando a 
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vergonha que todo esse país assistiu – no que se refere a alguns Municípios – da farra, da pouca 

vergonha e do desrespeito com o dinheiro público que alguns Vereadores cometeram, viajando e 

recebendo diárias a título de fazerem cursos de capacitação e, após interrogação por parte dos 

repórteres, estes Vereadores não conseguiram comprovar o conhecimento que deveriam ter obtido. 

Indagou porque a imprensa não visitou esta Casa para toma-la como exemplo; que a partir de 2013, 

vem resgatando a dignidade e a honra dos Vereadores que aqui estão. Parabenizou todos os quinze 

Vereadores pelo seu zelo ao dinheiro público, citando exemplos das economias feitas por cada 

Presidente, apoiados sempre pelos outros Vereadores. Expressou que, infelizmente, a mídia local 

também não deu a devida importância quando os Vereadores diminuíram os próprios salários – o 

que renderá uma economia de cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) até o final de 2016.  

Parabenizou todos os candidatos do Conselho Tutelar, principalmente os cinco que se elegeram, 

desejando a todos eles um ótimo trabalho. Falou sobre o Hospital Bom Jesus, manifestando que 

estão todos empenhados para que o Hospital não feche as portas e que felizmente isso não 

acontecerá. Relatou equívoco quanto à Lei nº 5.702, que vem para homenagear servidores de 

destaque no Município de Taquara, esclarecendo que ela não se refere a cargos em comissão e sim 

os funcionários do quadro de carreira, estatutários. Tornou a abordar o assunto da farra das diárias, 

apontando que – em três anos – esta Câmara gastou uma insignificância com diárias: apenas naquilo 

que realmente era necessário e ninguém foi fazer um curso mirabolante apenas para gastar diárias. 

Parabenizou novamente os Vereadores pelo respeito que têm pela comunidade taquarense, 

declarando que os munícipes não têm motivo nenhum para ter vergonha de seus representantes. 

Encerrou desejando a todos uma semana na graça do bom Deus. O Presidente da Câmara 

Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se dizendo que o problema, como o Vereador Arleu, é 

que parte da imprensa procuram grifar só os maus exemplos, como se os bons exemplos não 

fizessem mais que a obrigação, concordando com o que disse o Vereador Balbino. Anunciou que o 

Vereador Moisés Cândido Rangel falará um total de nove minutos: os cinco deles, mas dois que 

foram dados a todos os Vereadores e dois concedidos pelo próprio Presidente pelo tempo que não 

falou. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou os colegas Vereadores, a 

comunidade presente na Casa e todos que ouvem pelos meios de comunicação. Abordou a situação 

das estradas no interior do nosso Município – algo mencionado por vários de seus colegas 

anteriormente – dizendo que sabe que as fortes chuvas têm dificultado o trabalho da Secretaria de 

Obras, mas apontando que alguns problemas já existiam antes das chuvas: dentro da cidade e no 

asfalto, os buracos têm aumentado com a chuva, mas já estavam ali. Pediu então que o Executivo 

tome providências quanto a isso. Relatou que esteve conversando com a comunidade de Olhos-

d’Água e a estrada que acessa a comunidade pela localidade de Moquém está intransitável, 

apontando que a comunidade inclusive perdeu o “tesão” de cobrar por isso, desacreditada. 

Comentou que mora numa estrada adjacente a Açoita Cavalo e não se lembra da última vez em que 

foi feita alguma coisa na estrada. Expressou que, em estrada adjacente a Açoita Cavalo chamada 

Armazém Huff, nos próximos dias não passará mais nada – o caminhão do lixo não passa mais, o 

caminhão do leite e transporte escolar já anunciaram que não passarão mais. Comentou que às vezes 

acha que nada é feito dos seus pedidos por ser Vereador de oposição, mas vê Vereadores de situação 

pedindo e a coisa continua a mesma. Confessou que faltam palavras para externar este momento em 

que a comunidade se encontra desacreditada. Opinou que, se vissem o Prefeito indo na rádio 

anunciando que encaminhou projeto, seria diferente, mas não se vê alternativa e não se vê solução. 

Definiu este momento como lamentável, vendo a comunidade agonizando por estrada e, como 

vereador, não ter o poder de fazer nada a não ser usar a Tribuna para tentar ser a voz da comunidade. 

Manifestou que entende de certa forma que o Prefeito não tenha recursos para solucionar o 

problema, mas cabe a ele buscar alternativas e inclusive este Vereador já trouxe que o Governo do 
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Estado tem máquinas para solicitar, mas estas máquinas não foram solicitadas pelo Prefeito, único 

que pode solicitá-las. Pediu ao Prefeito Tito que providencie o conserto destas estradas. Um aparte 

foi concedido ao Vereador Telmo Vieira, que contribuiu anunciado que proporia ao Secretário de 

Obras hoje em requerimento verbal que se fizesse um mutirão, pois foi visto em outros dias duas 

patrolas trabalhando na Padilha e Rio da Ilha, sendo bom que se estenda isso a todo o Município 

para atender todas essas estradas. Sugeriu então que encaminhassem isso como moção ao Secretário 

de Obras, para que ele acate a esta sugestão. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou a 

palavra, falando sobre pracinha no bairro Santa Teresinha – de onde este Vereador é natural e onde 

se criou – atrás da igreja católica que, desde a Administração passada, está abandonada e em três 

anos de mandato este Vereador vem cobrando providência, mas segue do mesmo jeito, comentando 

que infelizmente parece que este Vereador terminará este mandato cobrando e isso não vai 

acontecer, mas continuará cobrando. Encerrou agradecendo. O Presidente da Câmara Eduardo 

Carlos Kohlrausch manifestou-se, dirigindo-se aos Vereadores Telmo e Moisés e esclarecendo que, 

se o pedido ao Secretário de Obras for encaminhado como forma de moção, precisará ficar para a 

próxima semana; se for feito como requerimento, poderá ser feito hoje. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Abriu seu pronunciamento corrigindo comentários do Vereador Beto 

Soares, esclarecendo que o Loteamento Tito não foi patrolado, fizeram apenas a primeira quadra na 

frente até a igreja porque tinha festa; ironizando que se o pessoal lá do fundo arranjar uma igreja e 

fizer uma festa, vai ter patrolamento, senão fica na mesma. Anunciou que fez requerimento ao 

Governo do Estado, pois daqui a pouco não dá mais para passar na RS-020. Comentou que ouviu 

que o DAER disse não ter dinheiro, sugerindo que fechem este elefante branco e botem todo mundo 

na rua que sobrará dinheiro pra fazer. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch 

manifestou-se anunciando à comunidade que há um ofício feito pelo próprio Presidente para que o 

DAER e a Polícia Rodoviária Estadual venham à Câmara no dia 29 conversar sobre a ponte ou 

senão farão como o Vereador Telmo falou: meter pneu ali e queimar pra ver se resolve.  Retomando 

a palavra, o Vereador Nelson José Martins manifestou que é meio complicado falar com esses 

mentirosos, mas espera que o DAER ofereça uma solução, pois dizer que não tem dinheiro não é 

solução. Manifestou que espera que a operação tapa-buraco tampe os buracos em sua rua que já 

estão lá há dois anos e meio. Sobre a Estrada da Cachoeira, ele disse que o zelador se propôs a 

tampar os buracos se colocarem montinhos de saibro. Relatou que, na outra chuva que teve, o Mário 

estava fazendo uma operação tapa-buraco na Padilha e este Vereador não sabe como os outros não 

conseguem fazer, esperando que o Mário pudesse cuidar da Estrada da Cachoeira, pois logo depois 

das chuvas, ele ao menos tenta amenizar a situação. Comentou que cada um escolhe suas prioridades 

e que, se fosse o Prefeito, optaria por não asfaltar duas ou três ruas e investiria este dinheiro na 

Saúde. Parabenizou a postura dos médicos do Município, que seguem trabalhando apesar da 

situação. Abordou sobre mentiras que o Prefeito contou na rádio, de que este Vereador tirou 

fotografias e era responsável, dizendo que só em Nova Bréscia ele poderia contar uma história 

dessas, pois aqui em Taquara, o povo conhece este Vereador e sabe que não é disso. Anunciou que, 

quinta-feira (15), tem reunião com um médico lá no Hospital da Ulbra em Canoas, pois é nesses 

locais que consegue encaixar estas pessoas que aqui ele não consegue, deixando bem claro que não é 

culpa dos funcionários – que são exemplares – mas das cabeças que não sabem o que fazem. Opinou 

que o Governo do Estado está errado, pois Saúde é uma coisa que precisam priorizar. Encerrou 

dizendo que cuidem pra não falar deste Vereador, pois sabe o que faz de errado e assume, mas se o 

cutucarem com vara curta, é ruim. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário e os ouvintes da Rádio 

Taquara. Demonstrou satisfação por poder voltar a esta Tribuna e apresentar as suas ações realizadas 

no seu mandato de Vereador. Refletiu sobre o que são pessoas felizes e o que são pessoas tristes. 
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Avaliou que é uma pessoa feliz, mas infelizmente identificou na pessoa do nosso Prefeito uma 

pessoa triste. Explicou que é feliz porque é auto-responsável, sente gratidão, perdoa, valida o 

pensamento diferente do seu, pensa de modo positivo, conversa sobre as ideias e quer que os outros 

vençam na vida e nos seus objetivos. Analisou que uma pessoa triste é a que culpa os outros, que 

traz os danos da verdade, guardam rancor, criticam, fofocam, sentem inveja, escondem informações 

e pensam de forma negativa. Desejou a sua solidariedade pela tristeza do Prefeito e a sua equipe por 

grandeza de bondade ao próximo. Estendeu a sua resiliência para o Município enfrentar os seus 

problemas, superar os seus obstáculos e resistir a pressão da situação adversa em que nos 

encontramos, pois o Prefeito não tem esta capacidade em função da sua tristeza. Registrou que na 

Rua São Cristóvão foi patrolada somente uma parte da via, situação que é comum no Bairro Santa 

Rosa. Divulgou que nas ruas Carlos Chagas e 7 de Setembro, o Secretário Municipal de Segurança e 

Trânsito prometeu a instalação de um quebra mola, devido ao grande fluxo de veículos na temporada 

de verão, mas que não foi cumprido. Citou o fato de a Prefeitura ter aberto a calçada na Rua Paraná, 

nº 707, no Bairro Santa Teresinha e não consertou após ter arrumado a canalização. Pediu 

novamente a prestação de contas com relação a ExpoCampo, criticando a realização de festas e o 

asfaltamento de ruas em detrimento do hospital, que está padecendo. Perguntou por que estão 

escondendo estas informações da Câmara de Vereadores, acreditando que a razão esteja na tristeza 

do Prefeito. Informou que o Governado do Estado vai saldar as dívidas junto ao Hospital Bom Jesus 

com dinheiro do Banco Banrisul, coisa que o ex-Governador Tarso Genro, apoiado pelo atual 

Prefeito não cumpriu, assim como prometeu arrumar a estrada ERS 020. Indicou que existe uma 

gravação em que o Secretário diz que o problema para fechar o contrato com o hospital estava na 

Prefeitura e não no Estado. Manifestou que a Prefeitura sempre tem que achar um culpado porque é 

rodeada de pelegos na política, formada por pessoas sem compromisso com o cidadão. Declarou que 

se o Prefeito não tiver capacidade que renuncie e entregue o seu cargo para o Vice-Prefeito, pois 

certamente iremos comandar esta cidade com orgulho e satisfação. Agradeceu e colocou-se a 

disposição da comunidade. Após a Palavra em Expediente a convite do Presidente desta Casa a 

jovem Linda Inês de Paula se manifestou na Tribuna Popular falando sobre o Concurso Miss 

Mundial que será realizado no Peru, nos dias 20 a 24/10, ocasião em que estará representando o 

Brasil e sua amada cidade de Taquara, relatou a jovem. A seguir o Presidente deu início a Ordem do 

Dia solicitando a leitura dos Projetos em pauta acompanhados dos Pareceres das Comissões desta 

Casa para posterior deliberação e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005, de 06 de outubro de 2015 de autoria do VEREADOR 

MOISÉS CÂNDIDO RANGEL - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor JOÃO 

CARLOS DE BRITO. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os 

Vereadores: Valdecir de Almeida, Nelson Martins, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Guido Mario 

e Moisés Rangel. PROJETO DE LEI Nº 123, de 29 de setembro de 2015 de autoria do 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Cria parágrafo único ao Artigo 23 da Lei 

Municipal Nº 2.975, de 29 de agosto de 2015. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 

favorável ao Projeto na sua forma original. O Vereador Roberto Timóteo solicitou em Plenário a 

correção da data contida na Ementa do Projeto, tendo em vista que a Lei Municipal Nº 2.975, é de 

29 de agosto de 2002, conforme consta no Artigo 1º e não 2015 como foi editado. O Presidente 

manifestou-se dizendo que a correção do erro material será feita no momento em que for 

confeccionada a Redação Final do Projeto. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi 

APROVADO por unanimidade. Na sequência o Presidente abriu espaço para pedidos de 

Requerimentos Verbais e em seguida com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco 

a votação da matéria a seguir sendo a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 
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449/2015 a 454/2015. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 105/2015 a 109/2015. 

Requerimentos: Nº 274/2015 e 275/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR VALDECIR 

DE ALMEIDA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações pela belíssima Festa realizada 

no Bairro Tito e Eldorado no dia de ontem (12/10), onde ao meio dia foi servido um excelente 

churrasco ao público presente. Parabenizo a todos em nome da senhora Carmem, membro da 

Diretoria da Associação de Moradores, pela organização este evento. 2º - VEREADOR VALDECIR 

DE ALMEIDA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações a Igreja Assembleia de Deus 

Ministério Restauração, pelo aniversário de 11 anos em nossa cidade, comemorado com um Culto de 

Encerramento “Ação de Graças”, no último domingo (11/10). Parabenizo a todos na pessoa no 

Pastor Jerri e desejo que Deus continue iluminando para o crescimento desta obra. 3º - VEREADOR 

TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no 

patrolamento e ensaibramento na estrada da Grota, localidade de Morro da Pedra, pois a mesma 

encontra-se intransitável. Nada mais havendo a tratar, às 20h20min o Presidente declarou encerrada 

a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 20 de outubro 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, 13 de 

outubro de 2015. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


