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ATA Nº 4.084 

Ao 1º dia do mês de setembro do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 31ª 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. A partir deste instante o 

Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que 

convidou a todos para realizar em conjunto a Oração do Pai Nosso. A seguir o Presidente desejou boas 

vindas ao Vereador Régis de Souza que no dia de hoje retornou de sua licença da vereança e solicitou a 

leitura das documentações que deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. Ofício do 

Vereador Régis Bento de Souza: Diante do Pedido de Licença do mandato de Vereador, conforme 

Requerimento Nº 190, aprovado em Sessão Ordinária do dia 28 de julho de 2015, este Vereador 

informa o seu retorno no mandato de Vereador, a partir de 1º de setembro de 2015. Requerimento Nº 

002, de 1º de setembro de 2015: Com base no Inciso I do Artigo 142 do regimento Interno, a Mesa 

Diretora composta pelos Vereadores Eduardo Carlos Kohlrauch (Presidente), Valdecir Vargas de 

Almeida (Vice-Presidente) e Moisés Cândido Rangel (Secretário) como autores do Projeto de 

Resolução Retira de Pauta o Projeto de Resolução Nº 007, de 25 de agosto de 2015 - Dispõe sobre a 

transferência do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS, nos 

dias 11 a 20 de setembro de 2015, para a Sede Campestre do CTG o Fogão Gaúcho, por ocasião do IX 

FESTEJOS FARROUPILHA DO PARANHANA, e dá outras providências. Promulgação do Projeto 

de Resolução Administrativa nº 004, de 25 de agosto de 2015 de autoria da Mesa Diretora - Cria 

critérios de Avaliação dos Servidores em Estágio Probatório na Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara/RS, com base no Artigo 9º da Lei Municipal Nº 4.969, de 22 de dezembro de 2011. OFÍCIOS 

DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 471/2015, em atenção ao Pedido de Informação nº 083/2015, 

do Vereador Luiz Carlos Balbino, contido no Ofício D.L. nº 745/2015. OFÍCIO Nº 472/2015, 

encaminha relatório do atendimento da Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de julho de 2015, para 

ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 480/2015, em atenção ao Pedido de Informação nº 

085/2015, dos Vereadores Adalberto Soares, Arleu Machado, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, 

Roberto Timóteo, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira e Telmo Vieira, contido no Ofício D.L. nº 745/2015. 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 086/2015 VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito informe a este 

Vereador como anda as tratativas da licitação para construção de novas paradas de ônibus em nossa 

cidade. REQUERIMENTOS: Nº 237/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao 

cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao Diretor da FACCAT, senhor Delmar 

Backes que nos auxilie em um estudo técnico de solo, pastagem e alimentação complementar de 

animais de produção leiteira, para que possamos tornar nosso leite com maior qualidade e 

competitividade. Atualmente os índices mínimos de extrato seco que é representado pela gordura, 

açúcar, proteínas e sais minerais exigido pelo Ministério da Agricultura é de 8,4%, e, infelizmente parte 

dos nossos produtores não conseguem atingir este índices em suas propriedades trazendo um grande 

prejuízo a cadeia produtora de leite. Desde já agradeço a esta renomada instituição de ensino pela 



Ata nº 4.084, de 1º de setembro de 2015                                                                                                   Página 2 de 15 

 

atenção e ficamos no aguardo do atendimento desta solicitação de vital interesse para nossa região. Nº 

238/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH EM NOME DA CASA: Através do presente, 

enviamos Votos de Pesar aos familiares da senhora Delcy Rheinheimer que veio a falecer no dia de 

hoje 1º/09, aos 73 anos. Em nome de seus filhos: Elisa, Vanir, Julita, Iraci, Sirlei, Nadir, Adir e Jair, 

estendemos nossos pêsames. 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. “Pois o 

Cordeiro que está no centro do trono será o seu Pastor; Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e 

Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”. Apocalipse 7:17. Nº 239/2015 VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao Diretor da 

Empresa Citral de Taquara/RS, senhor Ricardo Luiz Neumann que estude com carinho a possibilidade 

da linha de ônibus da Transpar poder fazer o trajeto da Rua 13 de Maio, próximo ao Nº 25, Bairro 

Cruzeiro do Sul, passando pela ERS 020, tendo em vista o grande número de pessoas que necessitam 

deste meio de transporte para terem acesso rápido ao Centro de nossa cidade. Ressalto que esta é uma 

reivindicação antiga dos moradores que aguardam ansiosos por tal medida, conforme abaixo assinado 

em anexo. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de respeito e consideração. Nº 240/2015 

VEREADOR MOISÉS RANGEL: Requer a Mesa Diretora que seja agendada reunião para o dia 10 de 

setembro do corrente ano, às 14h convidando o Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; 

representante da AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande Sul), RGE (senhora Polyanna Souza da Cunha) e Imprensa local, para tratar do seguinte 

assunto: Cobrança de faturas de energia elétrica em duplicidade no mesmo mês. INDICAÇÕES: Nº 

394/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 

juntamente com a Secretaria competente proceda na recuperação do calçamento da Rua Moinhos de 

Vento, no trecho da parte baixa (fundos da Rodoviária nova), pois antes do asfaltamento os ônibus 

utilizavam este trecho para acessar os terminais e em alguns pontos o calçamento afundou. Nesse 

sentido os moradores solicitam melhorias urgentes nas partes danificadas. Nº 395/2015 VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 

competente proceda na revisão de iluminação pública da estrada conhecida como “Beco do Jovem” em 

Pega Fogo Alto, Distrito de Pega Fogo. Nº 396/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na reforma de um 

bueiro quebrado na estrada de Morro Pelado, próximo da residência do senhor Luciano Ex-subprefeito 

do Distrito de Pega Fogo. Nº 397/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 

Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no patrolamento, ensaibramento 

e alargamento da estrada João Correa, na localidade de Morro da Pedra, pois o trecho da lomba 

encontra-se muito estreito prejudicando a passagem dos veículos, podendo ocorrer acidentes a qualquer 

momento. Nº 398/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Obras faça o patrolamento, ensaibramento e abertura de valos na estrada 

Travessa Eufrásio Fidelles, na localidade de Olhos D’água. Nº 399/2015 VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública providencie o 

conserto de lâmpada na localidade de Olhos D’água, Travessa Eufrásio Fidelles, em frente da 

residência do senhor Elton Fidelles, bem como a colocação de outra lâmpada em frente à residência da 

senhora Maria Fidelles. Nº 400/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 

ao Executivo Municipal para que através da Secretaria de Agricultura estude a possibilidade de criar 

um programa de incentivo a criação de frango caipira com o foco na exportação. Trata-se de uma das 

atividades agropecuárias com perfil mais apropriado para os agricultores familiares, pois além de estar 

enraizada na tradição cultural dos produtores rurais, requer baixos investimentos, proporciona boa 

lucratividade e tem uma importância fundamental para a segurança alimentar das famílias. O frango 

caipira não compete, em escala de produção e custo com o frango industrial, mas em qualidade e sabor 
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da carne, atendendo a uma fatia de mercado que paga mais por essas características de apelo ecológico. 

Números de mercado: Em 2012, o Brasil foi o terceiro país exportador de carne de frango do mundo, 

com produção de 12.645 (mil ton.), ficando atrás dos EUA e da China, tendo como principal destino o 

mercado interno (69,8%), demonstrando que o mercado externo mundial representa um promissor 

mercado para expansão das exportações. Nº 401/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: 

Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a recolocação 

dos paralelepípedos que estão faltando em vários locais ao longo da Rua Prof. Rodolfo Dietschi, pois 

na mesma existem vários buracos que se formaram em função da falta dos paralelepípedos. O maior 

buraco encontra-se na junção desta Rua com a Henrique Bauermann, na esquina do Posto Piazito, 

sendo que depois de asfaltada, a situação nesta esquina piorou e o buraco aumentou, atrapalhando 

muito a circulação dos veículos que transitam por ali. Nº 402/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente faça em 

todas as entradas de nosso município, túneis formados por taquareiras, pois seria uma forma bem 

original, bonita e sustentável de indicar aos visitantes que estão chegando ou passando pelo Município 

de Taquara. Nº 403/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento da Rua Ignacinha 

Thomaz Rauber, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois há tempo não é feita tal ação que acaba prejudicando 

os moradores e também o acesso à ERS 020. Nº 404/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que 

o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital de Padilha proceda no serviço de 

patrolamento e ensaibramento da estrada de Cruzinha Baixa e Alta. Justificativa: Estes trabalhos estão 

atrasados, porque a patrola que atende os Distritos encontra-se em manutenção e entendemos a 

necessidade de executar tais serviços com maior agilidade. Assim sendo solicitamos também ao 

Secretário de Obras e ao Senhor Valdir Kohlrausch, responsável pelas máquinas que providencie o 

mais rápido possível a recuperação desta patrola. Nº 405/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito 

que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital competente proceda no serviço de 

patrolamento e ensaibramento da estrada de Passo da Ilha. Justificativa: Estes trabalhos estão atrasados, 

porque a patrola que atende os Distritos encontra-se em manutenção e entendemos a necessidade de 

executar tais serviços com maior agilidade. Assim sendo solicitamos também ao Secretário de Obras e 

ao Senhor Valdir Kohlrausch, responsável pelas máquinas que providencie o mais rápido possível a 

recuperação desta patrola. Nº 406/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital competente proceda no serviço de patrolamento e 

ensaibramento da estrada de Ilha Nova. Justificativa: Estes trabalhos estão atrasados, porque a patrola 

que atende os Distritos encontra-se em manutenção e entendemos a necessidade de executar tais 

serviços com maior agilidade. Assim sendo solicitamos também ao Secretário de Obras e ao Senhor 

Valdir Kohlrausch, responsável pelas máquinas que providencie o mais rápido possível a recuperação 

desta patrola. Nº 407/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria Distrital competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento 

da estrada de Morro Alto. Justificativa: Estes trabalhos estão atrasados, porque a patrola que atende os 

Distritos encontra-se em manutenção e entendemos a necessidade de executar tais serviços com maior 

agilidade. Assim sendo solicitamos também ao Secretário de Obras e ao Senhor Valdir Kohlrausch, 

responsável pelas máquinas que providencie o mais rápido possível a recuperação desta patrola. Nº 

408/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria de Trânsito tome providências com relação à ponte situada na estrada dos Imigrantes que liga 

a estrada geral da Padilha, pois a mesma está sofrendo danos devido à passagem de veículos pesados 

como caminhões carregados com toras, bitrens e outros que estão usando a estrada da “Calônia”, 

devido o trecho da ERS 020, localidade de Lageadinho estar obstruído. Nesse sentido que sejam 

tomadas medidas de segurança o mais rápido possível, pois entendemos que a comunidade do local 
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possa ficar sem aquele acesso. Nº 409/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital de Padilha proceda de imediato na recuperação da 

ponte situada na estrada dos Imigrantes que liga a estrada geral da Padilha, colocando pranchões, pois 

os existentes foram danificados devido à passagem de veículos pesados. Nº 410/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras faça o 

conserto de um buraco e construção de uma boca de lobo na Rua Arthur José Wallauer, nº 2155, 

Loteamento Tito. Nº 411/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Prefeito 

Municipal juntamente com a Secretaria competente fiscalize os estabelecimentos que proporcionam 

música ao vivo e se os mesmos estão cumprindo a legislação vigente quanto ao horário e altura 

permitida do som. E, também faça uma atuação junto com a Brigada Militar para fiscalizar esses locais, 

bem como carros de som, inclusive ônibus e caminhões que vendem alimentos. Sugiro ainda que seja 

aberta uma ação junto ao Ministério Público aos proprietários que não respeitam a Lei, cabendo a eles 

assinarem um termo de conduta dispondo-se a respeitar o horário do sossego público. Nº 412/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Encaminho ao Executivo Municipal Projeto Sugestivo 

para que seja colocado ar condicionado nas capelas mortuárias de nosso Necrotério Municipal, pois 

sabemos que o nosso verão é bastante rigoroso e abafado, e neste momento de dor que todas as famílias 

passam, seria importante se pudessem contar com aparelhos de ar condicionado, o que possibilitaria 

inclusive que os familiares prolongassem seus últimos momentos com seus entes queridos. MOÇÃO: 

MOÇÃO DE APOIO Nº 037/2015 EM NOME DA CASA: Os Vereadores que abaixo subscrevem, 

encaminham ao Governado do Estado do RS, José Ivo Sartori Moção de Apoio à luta do Magistério 

Estadual. É do conhecimento da sociedade gaúcha, a histórica luta do magistério estadual, 

reconhecidamente a classe de trabalhadores mais importante do mundo, pois são os professores que 

possibilitam a formação de todos os profissionais existentes, nas mais diversas áreas de trabalho. 

Apesar de existir um consenso mundial quanto à importância e merecimento desses trabalhadores da 

educação, grande é a luta na busca do respeito e do estabelecimento de condições de trabalho dignas, 

que a categoria de profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, enfrenta, diariamente, sendo que as 

medidas adotadas pelo atual governador, além de impor aos professores, a realidade de não receberem 

seus salários na integralidade, mantém todos sob constantes ameaças de alterações no Plano de Carreira 

e também no Plano de Saúde, inclusive, este último sendo sinalizado com a privatização. Podemos 

afirmar que a educação do Rio Grande do Sul, sofre com a falta de visão de um governo autoritário que 

prima por decisões arbitrárias, afastando o diálogo, protagonizando, além de parcelamentos salariais, 

atitudes ameaçadoras de suspensão do ponto dos profissionais, quando confrontado pela categoria, 

através dos movimentos de protestos, como a paralisação. Nesse momento, o Magistério Estadual do 

Rio Grande do Sul, representado através do CPERS Sindicato, reafirma a sua condição de luta, com 

posicionamentos claros, efetivados através da garra e discernimento, demonstrados pelos professores, 

firmes no propósito de não permitir que, novamente, a educação gaúcha sofra o prejuízo que outrora já 

experimentou. Reconhecendo esse movimento, como justo e necessário, importantíssimo ao 

restabelecimento da tranquilidade e resgate da dignidade dos trabalhadores da Educação, o Legislativo 

Municipal Taquarense, manifesta total respaldo à Categoria do Magistério do RS, representado em 

nossa cidade de Taquara, pelo 32º Núcleo do CPERS Sindicato, encaminhando a presente Moção de 

Apoio a essa luta digna, desses importantes profissionais da educação gaúcha. 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 686/2015, do Gabinete do Governador do 

RS, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 031/2015, de autoria do Vereador Eduardo 

Kohlrausch, contida no Ofício D.L. nº 773/2015. Ofício nº 1183/2015 do Ministério das Cidades em 

atenção ao Requerimento Verbal de autoria do Vereador Régis de Souza, aprovado na Sessão Ordinária 

de 30.06.2015, contido no Ofício D.L. 570/2015. Ofício nº 627/2015, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – Secretaria da Agricultura Familiar, em atenção ao Requerimento nº 
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199/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 652/2015. E-mail do 

Gabinete do Governador do RS, PROTCC5210, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 

035/2015, em nome do Vereadores desta Casa, contida no Ofício D.L. nº 778/2015. E-mail do Gabinete 

do Governador do RS, PROTCC5211, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 034/2015, de 

autoria do Vereador Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L. nº 776/2015. Ofício Circular nº 

040/CAM/2015, Assembleia Legislativa – Comissão de Assuntos Municipais, convidando para 

Audiência Pública no dia 11/09, às 19h, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, proposta pelo 

Deputado Sérgio Peres para tratar da Sanidade Animal no Estado do RS. Ofício Circular nº 34/2015 da 

SMECE convidando para prestigiar no palanque oficial, o Desfile Cívico, que ocorrerá no dia 07/09, a 

partir das 8h, na Rua Júlio de Castilhos em frente à Praça Marechal Deodoro. Após a leitura da matéria 

o Vereador Lauri Fillmann solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. 

Nesse sentido de imediato 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 RESOLUÇÃO Nº 006/2015 de autoria da MESA 

DIRETORA: Regulamenta o uso da internet Comunitária no âmbito da Câmara de Vereadores, 

conforme determina a Lei Municipal Nº 5679, de 14 de maio de 2015. A Comissão Geral de Pareceres 

apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 

unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003, de 31 de agosto de 2015 – A 

Comissão Especial da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, criada com a finalidade de 

cumprir o Inciso V do Artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, e caput do Artigo 165 do Regimento 

Interno desta Casa, conforme Portaria 71/2015, EXPEDE o presente Decreto Legislativo, com base no 

Processo nº 000509-020,0/13-7, editado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS – IT-Análise de 

Esclarecimentos – Processo de Contas de Governo/2013, Executivo Municipal de Taquara – 

Administrador: Tito Lívio Jaeger Filho. A Comissão Especial para análise das contas do Prefeito, 

composta pelos Vereadores (Telmo Vieira-Presidente, Guido Mario-Relator, Adalberto Lemos, Sandra 

Schaeffer e Moisés Rangel), em consonância com o Parecer do Tribunal de Contas do estado do RS, 

votou pela aprovação das contas do referido Governo. Posto o presente Projeto em discussão e seguido 

de votação o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores, incluindo o voto do 

Presidente, conforme Artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Sobre a matéria manifestou-se o Vereador 

Nelson Martins. Moção de Apelo Nº 036/2015 EM NOME DA CASA: Ao Prefeito Municipal de 

nossa cidade solicitando “isenção da taxa do ISSQN” para as Empresas que prestarem serviços através 

do Sistema Único de Saúde – SUS, nos atendimentos de alta complexidade em nosso Município. A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi 

APROVADA por unanimidade. Em seguida o Presidente abriu espaço aos pedidos de Requerimentos 

Verbais e logo após com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria 

a seguir sendo a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 394/2015 a 412/2015. 

Requerimentos: Nº 237/2015 a 239/2015. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 086/2015. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal tome 

providência urgente ao lado da EMEI Tia Bete, referente a um buraco que foi aberto em um cano de 

esgoto e já se passaram mais ou menos 10 dias e nada foi resolvido. Pede-se agilidade neste serviço, 

devido à gravidade da situação tanto no mau cheiro quanto ao perigo de uma criança cair dentro. 2º - 

VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Trânsito estude a viabilidade de fazer uma pintura de “faixa de segurança”, na Rua Júlio de Castilhos 

ligando a Farmácia Galeno e a Ótica Ghesla, para dar maior segurança aos transeuntes que por ali 

circulam. 3º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente proceda no conserto de uma boca de lobo na Rua Espírito Santo, próximo ao nº 

516, no Bairro Santa Teresinha. 4º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 
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que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento do 

Parque Residencial Bairro Santa Rosa, em frente ao “Paraíso das Águas”. 5º - VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 

Obras estude a viabilidade de fazer uma canalização adequada na Rua conhecida como “Dos Trilhos”, 

fundos do Supermercado Müller situado na Rua Tristão Monteiro. 6º - VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora Carmem Regina 

Martins Silva dos Santos que veio a falecer no dia 27/08, próximo passado. Em nome de seu esposo 

Luis Fernandes dos Santos e seus filhos, estendemos nossos pêsames. 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. “Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu Pastor; Ele os 

conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”. Apocalipse 7:17. 

Após a Ordem do Dia o Presidente comentou a respeito do Projeto de Resolução Nº 007/2015, retirado 

de pauta no início desta Sessão, falando do momento político difícil que estamos vivendo e acha 

complicado fazer investimento no Acampamento Farroupilha, primeiro porque aquele local não 

pertence ao Município e também não há uma maneira legal de fazer esse repasse direto sem que passe 

pelo Executivo Municipal. Só gostaria que não saísse de maneira errônea no sentido de que todos os 

anos a Câmara teve espaço lá e neste ano o Presidente Eduardo não quis. Explicou que foi solicitada a 

construção de um local fixo lá, mas legalmente não tem como ser feito. Sobre este assunto 

manifestaram-se os seguintes Vereadores: Guido Mario, Régis de Souza, Eduardo Kohlrausch, Nelson 

Martins, Adalberto Soares, Arleu Machado, Moisés Rangel, Lauri Fillmann e Valdecir de Almeida. 

Depois disso o Presidente explicou que tinha acabado de conversar com o Servidor da área Financeira 

desta Casa, o qual lhe disse que a Câmara tem condições de fazer esse repasse e nesse sentido amanhã, 

dia 02/09, estará fazendo o repasse indicativo de sete mil reais ao Executivo, mas pediu aos senhores 

Vereadores da base do Governo para conversarem com o Prefeito Municipal e assim tornar possível a 

construção deste espaço fixo destinado a Câmara de Vereadores junto a Sede do CTG O Fogão Gaúcho. 

Dando continuidade aos trabalhos da noite 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. Antes 

disso autorizou a saída do Plenário aos Vereadores Lauri Fillmann e Sirlei Silveira sem o repasse de 

seus tempos aos Vereadores. PALAVRA EM EXPEDIENTE: O Presidente da Câmara Eduardo 

Carlos Kohlrausch precisou se ausentar brevemente neste início da Palavra de Expediente, passando a 

presidência então para o Vice-Presidente, Vereador Valdecir Vargas de Almeida e este deu 

prosseguimento à Sessão. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): declinou o uso da palavra. 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, 

os presentes e todos os meios de comunicação. Anunciou que o Posto de Saúde do Distrito de Fazenda 

Fialho ficará temporariamente desativado para reformas e o atendimento neste meio tempo será 

prestado no antigo Posto da Brigada Militar, como também por uma Unidade Móvel Odontológica 

presente para dar cobertura e não deixar que as pessoas de lá sejam prejudicadas pela falta desse 

trabalho. Apontou a aprovação e sanção do Projeto de Lei nº 101 de 26 de junho de 2015, de autoria 

conjunta de oito Vereadores, sobre a redução dos salários dos Vereadores em 15%. Compartilhou que, 

nesta data, o salário dos Vereadores já entrou diminuído de mais de R$ 1.000,00 (mil reais). Ressaltou 

que o retorno por esta economia será de R$ 76.151,68 (setenta e seis mil, cento e sessenta um reais e 

sessenta e oito centavos) até o final de 2015, e R$ 247.492,96 (duzentos e quarenta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) no ano de 2016, que deverão ser 

disponibilizados para a Saúde Municipal. Parabenizou esta atitude positiva apresentada por estes oito 

Vereadores que tiveram a coragem e o discernimento de fazer com que acontecesse, vindo em prol do 

povo taquarense. Levantou a possibilidade de que o Prefeito Tito Livio Jaeger Filho, com o valor da 
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economia de 2016 somada a repasses estaduais e federais, invista em ônibus para levar as pessoas a 

Canoas e Porto Alegre para diversos procedimentos e exames médicos. Relatou que isso hoje é feito 

por veículos alugados ao Poder Executivo Municipal por contrato, e que a aquisição de um veículo 

daria ao Prefeito mais controle e economia. Finalizou ressaltando que não é o número de Vereadores, 

mas sim a qualidade, a honestidade e a seriedade de quem administra a verba advinda do Poder 

Executivo Municipal para esta Casa Legislativa, e vem sendo assim desde 2013. Agradeceu e pediu 

desculpas caso tenha excedido um pouco seu tempo. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 

(PSC): Saudou os colegas Vereadores, imprensa e comunidade presente, em especial sua esposa. 

Relatou situação trazida a seu conhecimento pela Sr.ª Beatriz Machado dos Santos, moradora da Rua 

Marechal Floriano, em que a RGE esteve mandando duas contas de luz com o mesmo vencimento; algo 

que, de acordo com a Sr.ª Beatriz, vinha acontecendo com diversas pessoas nos últimos dias. Apontou 

que as contas, em mãos enquanto falava, tinham uma o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e 

outra no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Informou que ligou para a executiva da RGE 

Polyanna Souza da Cunha, à qual sempre recorrem quando se trata de alguma questão com esta 

empresa, e ela explicou estarem havendo mudanças no sistema, essencialmente dizendo que a pessoa 

não tem o que fazer, tendo que pagar senão a luz será cortada. Noticiou que irá amanhã (02) à RGE 

com estas contas e já solicitou reunião tanto com a RGE quanto com a AGERGS, agência que regula e 

fiscaliza o trabalho da RGE no Estado, para tratar deste assunto específico, convidando a comunidade a 

participar da mesma, agendada para as 14 horas da quinta-feira (10). Observou que, além deste caso 

específico, estamos enfrentando um grande problema com a RGE e dirigiu-se ao Vereador Telmo 

Vieira (PTB), levantando a possibilidade de chamar uma Audiência Pública com a RGE e moradores 

do interior do Município, que vêm sofrido muito com questão de iluminação. Um à parte foi concedido 

ao Vereador Telmo Vieira, que acrescentou que estamos sendo assaltados e eles não precisam levantar 

nenhuma arma, simplesmente tiram dinheiro. Relatou incidente acontecido com ele mesmo, de uma 

conta no mês passado com valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e outra, este mês, de R$ 

60,00 (sessenta reais). Apontou que eles provavelmente não estão mais fazendo as leituras dos 

contadores estáticos. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra, declarando que a 

RGE precisa vir até aqui dar uma explicação e que, portanto, solicitará uma Audiência Pública com a 

RGE e a AGERGS. Apresentou os problemas que os produtores rurais enfrentam com a falta de energia 

e não só pela falta de rede trifásica, mas falta de energia de qualidade. Voltou a citar a luta para que a 

modernização da rede elétrica nas Localidades de Morro Alto, Quarto Frio e Ilha Nova, dependendo de 

uma instalação elétrica feita há 30 anos quando as demandas por energia eram bem diferentes, vendo-se 

hoje impedidos de usufruir de das tecnologias surgidas nesse meio tempo por falta energia de 

qualidade. Um à parte foi concedido ao Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, que 

destacou que o Vereador pode requisitar o trabalho da Defensoria Pública, fazer um registro disso e 

ingressar na Justiça por danos morais nessa situação. Vereador Moisés Cândido Rangel retomou a 

palavra, parabenizando o Sindilojas por 70 anos e convidando a comunidade para a festa anual da 

Localidade de Açoita Cavalo no próximo domingo (6). Encerrou agradecendo ao presidente. 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e os presentes no 

Plenário. Dirigiu-se ao Vereador Moisés Cândido Rangel criticando a AGERGS, chamando a de cabide 

de empregos. Relatou problema de instalação de luz em seu sítio, no qual a AGERGS só fez processo 

administrativo, não resolveu nada e recomendou ao Vereador que entrasse na Justiça; algo que o 

mesmo fez, ganhando a causa. Pediu, agora que não está mais chovendo tão forte, que dois caminhões 

com saibro tapem as valetas no Loteamento Tito, para que a população possa se deslocar por aquelas 

ruas com seus carros. Relatou que foi cobrado, inclusive atacado perto do Bairro Mundo Novo onde um 

motorista de caminhão pedia informação de ruas: ao ser identificado como Vereador, ouviu do 

motorista que esta Cidade é pior que qualquer outra em matéria de identificação das ruas. Lembrou que 
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isso foi prometido na campanha e ressaltou que é importante que todas as ruas tenham placas, pois que 

em é daqui até consegue se localizar, mas quem vem de fora tem dificuldade como, por exemplo, o 

pessoal que vêm fazer os trabalhos pela Corsan. Pediu que isso fosse preparado já nesta semana para 

ser feito. Mencionou que o asfalto colocado na rua próxima a onde mora, um dos últimos a serem 

colocados, é de péssima qualidade e já tá abrindo buracos. Justificou isso por ele ter muita brita e, a 

medida que os carros começam a passar, as mesmas começam a sair. Apontou que fez pedido de 

informação para saber o tempo que foi dado de garantia desse asfalto, para que possamos cobrar deles 

um asfalto de primeira qualidade. Relatou sobre a reunião com a administração do Hospital Bom Jesus, 

em que os mesmos repassaram algumas informações e o Presidente do Conselho de Saúde Levi Batista 

de Lima Júnior deu uma garantia de que nada será fechado, garantia que o Vereador diz não ser muita 

segura, porque o Sr. Levi às vezes não arruma nada. Mencionou que o Sr. Levi também disse que 

estava tudo sobre controle, mas a Diretora do Hospital Maria Celoi Maciel da Costa disse que a 

situação não era essa, que o Hospital tinha uma dívida do Município em torno de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) referentes a um convênio que, quando falta dinheiro num mês, é necessário repor; 

algo que o Município não faz desde 2009 e que acaba descontando dos eventuais superávits que o 

Hospital tem. Conversando mais cedo com o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), 

chegou à sugestão de que o Prefeito fizesse um acerto, um parcelamento com isso e também cobrar o 

Estado para colocar o dinheiro que devem. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que acompanha a Sessão e em especial, ao Ex-

Vereador e Presidente da Câmara Lauri Fernando Martins presente na Casa Legislativa nesta ocasião. 

Mencionou o retorno à Casa após trinta dias de licença, durante o qual declinou o direito da vereança ao 

colega Vereador suplente Idalci Renato Lamperti, expressando também satisfação com a atuação do 

mesmo nesse período. Compartilhou sobre eleição do PMDB, no último final de semana, conduzindo 

com maioria dentro do diretório o Sr. Idalci Renato Lamperti à presidência do partido, apesar de 

tentativas de integrantes da Administração Municipal em interferir na eleição. Deixou reconhecimento 

a todos os participantes e os filiados que fizeram essa convenção de maneira muito democrática. Falou 

sobe os parcelamentos do salário do serviço público por parte do Governo Estadual, expressando não 

achar a forma mais adequada, mas esperando que estas medidas amargas possam dar um resultado 

positivo à comunidade mais à frente. Tornou a abordar algo que já havia deixado registrado em sessões 

anteriores sobre a UPA de Taquara, dizendo que, em vistoriais mais recentes, notou que a obra não está 

andando. Citou caso de Município em São Paulo com orçamento anual de R$ 466.000.000,00 

(quatrocentos e sessenta e seis milhões de reais) que construiu uma UPA de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), mas não tem dinheiro para fazê-la funcionar. Estabeleceu paralelo com a situação de 

Taquara, com orçamento anual de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais), dizendo que 

não se sabe se teremos dinheiro para finalizar a obra da UPA, muito menos para fazê-la funcionar. 

Citou também a situação do Corpo de Bombeiros, que não tem prédio; tem caminhão, mas não tem 

tanque, ações desproporcionais administrativamente que causam sofrimento à comunidade, ficando sem 

serviço de qualidade na porta de suas casas ou quando necessitam buscá-los nos órgãos públicos. 

Abordou a questão da economia, apontando os esforços notórios que a Câmara de Vereadores vem 

realizando neste sentido, sempre buscando alternativas; algo que não se vê da Prefeitura Municipal. 

Indicou aos cidadãos que consultem no site do Tribunal de Contas do Estado os gastos com pessoal: no 

final de 2014, chegou a R$ 45.488.000,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil 

reais), correspondente a 52,57% da receita corrente líquida. Deixou provocação forte ao Prefeito Tito 

Lívio Jaeger Filho que tome a iniciativa de baixar também seu salário, o do Vice-Prefeito, Secretários e 

Diretores para demonstrar à comunidade que também a Prefeitura vem tomando iniciativas não só de 

gastar, mas também de economizar, que é o que a população precisa. Declarou que não tem medo 

nenhum de pensar diferente de alguém, mas teme que os outros estejam: se ele próprio errar, tudo bem; 
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mas infelizmente, vê muita coisa errada nesse Município, as coisas não andam e quem sofre é a nossa 

comunidade. Agradeceu, colocou-se à disposição de todos e mandou um abraço a todos. VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou a comunidade presente, a 

imprensa e o pessoal que escuta a Sessão pela rádio. Solicitou à Sr.ª Marilene Wagner que fossem 

desmarcadas as duas reuniões no próximo dia 3, pois o Vereador teria Audiência nesse dia. Iniciou 

relatando vários telefonemas que vem recebendo da comunidade em relação às fossas biodigestoras: 

pessoal do interior querendo implantar, querendo conhecer, saber como funciona. Deixou bem claro 

que este estudo não é seu, mas da EMBRAPA, uma empresa de pesquisas brasileira que fez este estudo 

e buscou um tratamento natural de esgoto na área rural. Informou sobre as duas modalidades existentes, 

inclusive citando que estão apresentando projeto para ser aprovado de implantação da segunda 

modalidade. O trabalho feito pelo Vereador, diferente desde, que inclusive originou uma palestra aos 

alunos do 1º e 2º ano de Química da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato (CIMOL), é de 

encontrar forma de desenvolver um produto para ser utilizado para estes fins na área urbana. 

Mencionou Audiência com a Promotora Ximena, na qual o Vereador Guido Mario Prass Filho (PP) 

também estava presente, onde comentaram sobre estas iniciativas da EMBRAPA e a promotora 

inclusive ficou muito satisfeita com o que viu. Citou a reunião da Comissão de Saúde, deixando fala da 

Diretora do Hospital Maria Celoi Maciel da Costa registrada em ata e gravada na reunião, em que disse 

que só estão tendo força para dar continuidade nos serviços do Hospital graças ao apoio que este grupo 

de Vereadores, que estão juntos nesta caminhada e entendendo as dificuldades. Salientou o empenho 

dos Vereadores junto ao Hospital, que tem trazido um resultado muito positivo para o mesmo e para a 

comunidade. Apontou as dificuldades da Saúde, mas ressaltou que a Saúde do Município ainda se 

mantém entre as melhores da região, e por isso é preciso de união para ajudar o Hospital e manter a 

qualidade. Finalizou agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

(PSDB): Cumprimentou os colegas vereadores e a comunidade que assiste à Sessão desta noite. 

Mencionou reunião da Comissão de Educação na semana passada (26) para tratar da questão da rede de 

proteção da criança e do adolescente no nosso Município, contando com a participação do Secretario 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Prof. Antônio Edmar Teixeira de Holanda; o Coordenador 

do CRAAS, Sr. Flávio André Winck; presidente do COMDICA, Lenara Carniel Ballin e o Diretor 

Municipal de Saúde, Sr. Vanderlei Villi Petry. Descreveu o objetivo das reuniões como sendo o de 

formar uma rede efetiva de pessoas que possam ajudar prontamente a decidir o melhor caminho a se 

tomar quando ocorre agressão a uma criança. Relatou que esta rede vem se encontrando há mais de dois 

anos e que vem se estruturando cada vez mais nos últimos meses. Compartilhou a última novidade 

pensada, uma escola para pais, construindo estas famílias estratégias de cuidado, educação e 

acompanhamento. Ressaltou que a escola de pais é uma alternativa para tratar dessa problemática 

depois que a agressão já aconteceu, permitindo que as crianças e adolescentes voltem para casa com 

uma família mais entendida da sua obrigatoriedade e responsabilidade por esta criança ou adolescente. 

Citou o planejamento familiar como forma preventiva da agressão à criança e adolescente, salientando 

que todas as pessoas possuem o direito de decidir se terão ou não filhos, cabendo ao Estado o dever de 

oferecer acesso a recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem a prática 

deste planejamento familiar. Relatou que abusos às crianças durante a primeira infância favorecem a 

depressão, a ansiedade, pensamentos suicidas, estresse e agressão – raízes da violência. Declarou que é 

preciso amar, cuidar e proteger para que tenhamos adultos equilibrados. Encerrou desejando boa 

semana a todos. VEREADOR SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): 

Declinou o uso da palavra. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores e 

todos aqueles acompanhando a Sessão, em especial o Presidente do PTB de Taquara, João Luiz Ferreira 

e o Ex-Vereador Lauri Fernando Martins (PTB). Solicitou ao Poder Executivo Municipal, juntamente 

com a Secretária de Obras e Serviços Urbanos, que procedam com o patrolamento e ensaibramento da 
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Rua Ignacinha Thomaz Rauber, no Bairro Cruzeiro. Apontou que a mesma dá acesso à Cotal e à RS-

020, é bastante transitada e, portanto, necessita de atenção especial. Fez também solicitações de 

patrolamento e ensaibramento em estradas do interior, nas Localidade de Cruzinha, Passo da Ilha, Ilha 

Nova e Morro Alto; nos Distritos de Padilha e Rio da Ilha. Mencionou que faz estas solicitações pois 

estes trabalhos estão atrasados: a patrola que atende os dois Distritos mencionados encontra-se em 

manutenção há um tempo e está sendo usada a patrola da sede do Município para estes trabalhos. Pediu 

também então ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Luiz Leonel Hennemann e o responsável 

pelas máquinas, Sr. Valdir Kohlrausch que providenciem o mais rápido possível a recuperação desta 

patrola pois estão necessitando do trabalho dela. Expressou preocupação enorme com problema que 

vem ocorrendo no interior do Município, especialmente no Distrito de Padilha, em que caminhões 

bitrem carregados com toras adentram as Localidades do Município para desviar de obstruções na RS-

020, destruindo pontes. Mencionou que foram identificados danos nos pilares da ponte que liga a 

Estrada dos Imigrantes à Estrada Geral de Padilha, necessitando de recuperação. Relatou que, mais 

cedo nesta mesma data (1), recebeu ligação do Secretário Distrital de Padilha, Mário Ataíde Pires em 

que o mesmo disse que colocaria um caminhão de material lá para interromper a passagem dos 

camihões bitrem na referida ponte. Solicitou então que a Secretaria de Segurança e Trânsito tome 

providências, com placas que sinalizem outra alternativa para os caminhões bitrem passarem. Relatou 

situação de microempreendedores, empreendedores e empresas com licenciamento de operação que 

estão sendo multados, sentindo-se lesados pela multa ser de valor alto. Procurou nesta mesma data o 

Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho para colocar a situação, pedindo que o mesmo estude uma 

possibilidade de abrandar estas multas e fazer um programa com a Secretaria do Meio Ambiente que 

informe o empreendedor quando sua licença estiver prestes a expirar. Comunicou com satisfação que, 

nesta data (1), a Escola Infantil Comunitária de Padilha completou um mês de atividade, com mais de 

trinta crianças escritas. Relatou que a comunidade está encantada com o serviço e parabenizou o Poder 

Executivo Municipal pela iniciativa. Parabenizou também o profissional de Educação Física, pois nesta 

data – dia 1º de setembro – comemora-se seu dia. Encerrou desejando uma boa semana a todos. Neste 

momento, o Vereador Valdecir Vargas de Almeida devolveu a presidência ao Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch que lhe concedeu a palavra. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores; a imprensa; o Ex-Vereador Lauri Fernando 

Martins (PTB) e família; o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, João Carlos 

de Brito; o Presidente da Associação dos Motoristas de Taquara, Odilon Lopes e todos os demais. 

Parabenizou o Vereador Nelson José Martins, o Vereador Régis Bento de Souza e o Ex-Vereador Idalci 

Renato Lamperti pela vitória nas eleições do PMDB, desejando que possam tocar os trabalhos deste 

grandioso partido. Retomou o assunto já mencionado em sessões anteriores do som em 

estabelecimentos com música ao vivo, mencionando solicitação escrita para que o Prefeito Municipal e 

a Secretaria competente fiscalizem os referidos estabelecimentos para certificar-se de que os mesmos 

estão cumprindo legislação vigente quanto ao horário e a altura permitida de som. Recomendando que 

também façam ação conjunta com a Brigada Militar para fiscalizar estes estabelecimentos, como 

também carros de som, inclusive ônibus e caminhões que vendem alimentos. Sugeriu ainda que seja 

aberta ação junto ao Ministério Público contra os proprietários que não respeitam a lei, cabendo a eles 

assinar um termo de conduta dispondo-se a respeitar os horários de sossego público. Relatou que se 

reuniu com o Dr. João Carlos na data de ontem, 31 de agosto, e o mesmo está bastante preocupado com 

esta situação. Pediu também pela fiscalização de ônibus e caminhões que vêm de Municípios vizinhos, 

parando em frente aos estabelecimentos de comércio pagantes de impostos, anunciando seus produtos 

com som muito alto sem respeito nenhum. Ressaltou a importância do trabalho da fiscalização, citando 

exemplo de quando era Secretario de Saúde e, juntamente com a fiscalização e a Brigada Militar, 

lacraram uma farmácia que estava fechada quando devia estar fazendo plantão. Apontou que, desde 
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então, todas as farmácias cumprem o plantão de acordo com a regulamentação. Falou também da 

importância da reunião da Comissão de Saúde, ocorrida na data de ontem (31), dizendo que foi bom 

ouvir da Diretora do Hospital Bom Jesus, Maria Celoi Maciel da Costa que o mesmo não será fechado, 

mencionando que os Vereadores se colocaram à disposição da Administração do Hospital para 

ajudarem no que for possível. Encerrou desejando boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO 

CARLOS SOARES (PP): Cumprimentos os colegas Vereadores, os presentes, a imprensa e todos na 

escuta da Sessão. Mencionou sua participação no início do Campeonato Citadino de Futebol de Salão 

no Ginásio do Trabalhor (Titão), na última quinta-feira (27). Comunicou que doze equipes iniciaram 

este campeonato, que ocorrerá todas as terças e quintas-feiras, às 19h15, e tem previsão para terminar 

no final de setembro. Parabenizou o Sr. Alexandre Lacerda Lancioni e o Diretor de Esportes, Daniel 

Laerte Lahm (o “Preto”) pela bela organização deste campeonato que esta novamente sendo realizado 

aqui no Município. Anunciou estar enviando pedido de informação ao Secretário de Segurança e 

Trânsito de Taquara, Paulo Möller, sobre as tratativas da licitação para a construção de novas paradas 

de ônibus na nossa cidade. Relatou que o mesmo havia falado ao Vereador no ano passado que isso 

estava em licitação, mas como até agora, nada apareceu, o Vereador pede por informação. Verificou, 

em visita a moradores da Localidade de Olhos D’Água, trecho de estrada conhecida como Travessa 

Eufrázio Fidellis que esta necessitando de patrolamento, encaibramento e abertura de valas. Pediu 

também troca de luminária na mesma estrada, em frente à casa do Sr. Elton Fidellis e colocação de 

luminária em frente à casa da Sr.ª Maria Fidellis. Declarou também ter feito indicação à Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos que faça o conserto de um buraco e construção de boca de lobo na Rua 

Arthur Wallauer, no Loteamento Tito. Reforçou os comentários do colega Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB), sobre o exemplo de economia que esta Câmara de Vereadores diante da 

situação que estamos enfrentando no País e no Estado. Relatou que isso gerará economia de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, pedindo ao Presidente da Câmara que possa repassar estes 

valores mensalmente para a Prefeitura Municipal para que esta Casa Legislativa possa acompanhar os 

gastos mensais feitos. Finalizou deixando um grande abraço à sua mãe, que completará na sexta-feira 

(4) 84 anos de idade. Agradeceu por tudo que ela fez por ele e pelos outros familiares ao longo desses 

anos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores, 

comunidade presente e, em especial, o Ex-Vereador Lauri Fernando Martins (PDT) e o seu filho, Dr. 

Alan Jones Martins. Expressou seu pesar pela morte da Sr.ª Carmen. Relatou que as reuniões periódicas 

da Comissão de Saúde com a Administração do Hospital Bom Jesus têm dado bom retorno e, conforme 

o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos disse, a Diretora Maria Celoi Maciel da Costa 

declarou que ela e o Hospital se sentem mais protegidos com este apoio dos Veredores. Porém, ela 

também relatou os endividamentos dos Hospital e outras dificuldades, como duas folhas de pagamento 

dos médicos atrasadas e os mesmos vêm segurando no peito. O Vereador então deixou seu 

reconhecimento a esta classe, pois se sabe das dificuldades de quem trabalha e não consegue receber 

salário, mas é importante que eles tenham essa compreensão pra que a comunidade não fique 

desprotegida. Comentou sobre debates na Câmara sobre as economias e apontou que os quase R$ 

280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) repassados ao Poder Executivo Municipal podiam ter sido 

utilizados para dar alento a estes médicos, algo defendido pelo Prefeito e por Vereadores da base aliada 

do Governo. Apontou, contudo, que não se sabe pra onde foi este dinheiro, ressaltando que certamente 

não foi para o Hospital. Mencionou comentário da Diretora Maria Celoi de que este dinheiro teria sido 

visto pelos médicos como um estímulo, uma demonstração de boa vontade da parte do Município, algo 

que o Vereador considera muito importante, ressaltando que a boa vontade não pode ficar só da boca 

pra fora. Rebateu comentários do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho sobre o “grupo dos oito”, “grupo dos 

cinco”, dizendo que faz parte de grupo nenhum e o único grupo que representa é o PDT de Taquara. 

Alertou que, se o Prefeito acha que este Vereador faz parte de algum grupo, está enganado e expressou 
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que gostaria que o mesmo parasse com estas conversas de grupo. Disse que não existe esse negócio de 

oposição, apenas cobra aquilo que a própria comunidade pede. Manifestou que é preciso repensar e 

começar a fazer as coisas, não ir para os meios de comunicação e dizer que estão fazendo asfalto; faltou 

dinheiro pros médicos, mas estão fazendo asfalto; faltou recolher o lixo, mas estão fazendo asfalto. 

Opinou que se faz asfalto só pra deixar dívidas, pra que outros Prefeitos tenham dificuldade em tocar o 

Município. Declarou que pedir dinheiro emprestado para fazer asfalto é fácil, mas parece que não 

conseguem fazer o “feijãozinho com arroz”. Desculpou-se pelo desabafo e por exceder seu tempo de 

fala. Encerrou desejando boa semana a todos. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kolhrausch 

manifestou-se neste momento, complementando que o grupo do qual faz parte chama-se Cidade de 

Taquara e, como o Vereador Nelson José Martins costuma dizer, não tem patrão na política, o que leva 

alguns a achar que ele causa constrangimento a certas pessoas. VEREADOR ARLEU MACHADO 

DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. 

Iniciou contestando democraticamente alguns pontos da fala do colega Vereador Adalberto, apontando 

que o asfaltamento será pago até o final dessa gestão, pois o Prefeito fez empréstimo que termina 

dezembro de 2016 e então, se não reeleito, não ficará esta dívida para outro. Ressaltou, porém, que isso 

não descarta a possibilidade de que ele faça novo empréstimo no futuro cuja dívida se estenda para o 

próximo Prefeito. Neste momento, um à parte foi concedido ao Vereador Adalberto dos Santos 

Lemos, que apontou não ser isso o que constava no Projeto de Lei que veio para a Câmara, citando o 

mesmo que dava quatro anos de carência vencidos em 2017 e aí então começaria o pagamento da 

primeira prestação. Disse que fez pedido de informação ao Prefeito sobre isso, mas o mesmo não foi 

respondido. O direito da palavra retornou ao Vereador Arleu Machado de Oliveira, dizendo que, se 

tiver de fazer mais alguma coisa para o futuro e que fique, não tem problema. Contestou outra 

declaração, desta vez em relação ao Hospital, apontando que a Prefeitura não tem obrigação como o 

tem Sistema de Saúde Mãe de Deus, que administra o Hosptial. Ressaltou que a Prefeitura já cede 

gratuitamente todo o prédio para o Hospital – algo não exclusivo ao atual Prefeito, mas a todos que 

passaram – e ajuda de outras formas, apesar de não ter obrigação de ajuda-lo. Comentou que o Hospital 

é particular, o que não quer dizer que a Prefeitura não deva subvencionar também, e isso ela vem 

fazendo, só significa que a responsabilidade maior é do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Relembrou que 

a Prefeitura já tem um Posto de Saúde 24 Horas que mantém a muito custo, uma dificuldade muito 

grande, mas apesar de todos os problemas, a Saúde ainda vem se mantendo bem em Taquara. 

Apresentou que há só uma cosia que contesta na Saúde, não apenas do Município, mas em todos os 

locais, é a falta de carinho com as pessoas que vão lá buscar cuidados. Indicou que também não 

concorda com a especialidade dos médicos, que só atentem certos casos e não outro, pois médico se 

forma para tudo e, apesar de realmente vir a se especializar mais a frente, tem estudo para atender todos 

os casos ao invés de ficar empurrando para outros médicos. Deu a si mesmo como exemplo, dizendo 

que é advogado formado e não atende só casos de sua especialização, o direito criminal, mas sim 

qualquer caso que precisar e está apto para isso, pois estudou para isso, questionando os médicos que 

não trabalham da mesma forma. Finalizou expressando mais uma vez sua solidariedade com todos os 

servidores públicos do Estado. Compartilhou que participou de muitas greves e que, antigamente, elas 

eram feitas para conseguir aumento de salário, enquanto hoje em dia, são feitas para que se paguem os 

salários em dia, declarando esta situação como vergonhosa. Relatou que os servidores estaduais 

receberam R$ 600,00 (seiscentos reais) com os quais não dá pra fazer nada. Opinou que este 

Governador não tem vergonha na cara e pediu por intervenção no Estado. Finalizou agradecendo a 

todos. Perguntou-se aonde está o dinheiro do Estado, pois não é possível que não haja dinheiro para 

pagar ninguém. Encerrou desejando boa semana a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e demais Vereadores. Relatou problema sério do 

Município em relação aos produtores de leite do interior, pois o Ministério Estadual da Agricultura, 
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após os problemas com a adulteração do leite, vêm fazendo uma fiscalização sistemática nos 

Municípios produtores de leite no Estado. Relatou que o Ministério fez o exame do extrato seco 

(gordura, açúcar, proteína e sais minerais) no Município, pelo qual exige 8,4g/100g, medida por pouco 

não alcançada pelos produtores municipais. O Vereador ressaltou, no entanto, que este leite ainda é de 

excelente qualidade, mas o Ministério não o recebe. Portanto, a Cotal não está conseguindo vender o 

leite; busca o leite dos produtores, mas não consegue industrializar ou às vezes nem coleta o leite com o 

produtor. Em função disso, o Vereador anunciou estar encaminhando pedido às faculdades de Taquara 

para que auxiliem num estudo técnico de solo para analisarem a qualidade do solo e também estudar a 

alimentação complementar dos animais. Observou que, historicamente, o Município falha em alcançar 

as exigências do Ministério da Agricultura nos períodos de inverno, mas outros Municípios têm 

conseguido entregar o leite após entrarem com uma ação provando que há um período do ano em que 

caem as quantidades de gordura e sais minerais no leite. Reforçou então que faz este pedido para as 

faculdades de Taquara para saber se o solo taquarense precisa ser enriquecido ou se a alimentação 

complementar das vacas precisa ser alterada para que elas recebam os nutrientes necessários para 

produzir um leite aprovado pelo Ministério da Agricultura, pois a atual situação vem causando prejuízo 

para aqueles que já ganham muito pouco no interior do Município. Anunciou também o 

encaminhamento de diversos pedidos para arrumação de estradas; conserto do calçamento da Rua 

Moinhos de Vento, atrás da Rodoviária Municipal; alargamento e patrolamento da Estrada dos Côrrea, 

na Localidade de Morro da Pedra, esperando que a Administração Municipal resolva. Ressaltou 

também que ele não tem grupo nesta Casa e quem diz que tem grupo é a imprensa, tanto falada como 

escrita. Declarou que é apenas Vereador desta Casa, eleito pelo povo e lutando pelos interesses do 

nosso Município. Finalizou dizendo que o Posto de Saúde 24 Horas é a maior conquista da 

Administração atual e que jamais podemos retroceder e parar com ele, pedindo ao Prefeito que o 

mantenha, pois é isto que a comunidade quer. Desejou um grande abraço a todos. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade que 

acompanha, a imprensa e em especial, o Ex-Vereador e Presidente da Câmara Lauri Fernando Martins 

com seu filho, Dr. Alan Jones Martins. Relatou que foi procurado por uma empresa distribuição de 

viandas – cujo nome ele não deu, pois não foi autorizado pela mesma – que tinha oito funcionários, mas 

após um rápido crescimento do negócio de viandas no Município com muitas empresas ilegais, caiu 

para três funcionários. Disse então que o empresário cobrou os fiscais do Município e eles declararam 

que muitos lugares que fiscalizam são uma “porquice” e eles só não fecham por serem de pessoas 

conhecidas. Relatou que estas empresas cobram valores menores, mas não são preparadas, enquanto as 

empresas legalizadas que pagam impostos e têm cozinha industrial acabam prejudicadas. Dirigiu-se ao 

Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, pedindo que ele, por ser líder do governo, pergunte ao Poder 

Executivo Municipal e traga essa informação na próxima semana para que seja passada ao empresário 

que buscou falar com o Vereador. Um à parte foi concedido ao Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, que perguntou ao Vereador Eduardo se a frase de que alguns lugares eram uma “porquice” e 

não eram fechados por serem de pessoas conhecidas havia mesmo sido dita a ele por um fiscal. O 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou a palavra, esclarecendo que o fiscal não falou isso para 

ele próprio e sim para o empresário que o buscou, uma pessoa muito séria em quem este Vereador 

confia muito. Prosseguiu então a falar sobre comentário do Vereador Arleu Machado de Oliveira sobre 

o parcelamento dos salários, apontando que falou isso em outra ocasião e outros Vereadores parecem 

estar começando a colocar dessa forma também, de que ele imagina que o Rio Grande do Sul não pode 

estar tão mal assim, ressaltando que é o que ele imagina, pois não é o dono da verdade. Apontou que 

este momento de terrorismo com o funcionalismo público, com a imprensa noticiando, é muito propício 

para mandar um projeto de aumento de impostos para a Assembleia. Declarou que parcelar em três 

vezes de R$ 600,00 (seiscentos reais) o salário de um brigadiano para que ele troque tiros com o 
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pessoal é um desrespeito à vida humana. Relatou que o Estado se tornou motivo de piada em Brasília, 

com as pessoas dizendo que essa é uma maneira de não governa, não se referindo especificamente ao 

Sartori, mas do que foi feito até hoje. Um à parte foi concedido ao Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, que ironizou o lema da campanha eleitoral do atual Governador de que seu partido era o Rio 

Grande e ele o defenderia com unhas e dentes. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou a 

palavra, dizendo que era melhor nem falar sobre a ponte que o diretor do DAER prometeu, falou bonito 

e até agora, nada, nem mesmo previsão. Comunicou que foi pego de surpresa esta semana com o 

falecimento da Sr.ª Carmen e Sr.ª Délcia, mãe da Sr.ª Julita, servidora desta Casa; ambas vítimas de 

câncer. Disse que sua fé o faz acreditar que um dia estarão todos juntos, agradeceu a todos que 

assinaram os Votos de Pesar e desejou que Deus possa confortar o coração dos familiares. Encerrou 

agradecendo ao Senhor pela oportunidade de representar a comunidade como Vereador e Presidente da 

Câmara, como também pela saúde de sua família. Encerrou desejando uma boa semana a todos. Antes 

de devolver-lhe a presidência, o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, dirigiu-se ao Vereador Telmo 

Vieira e disse que o DAER veio aqui nesta casa, prometeu e garantiu que seria instalada uma balança 

na RS-020, o que até agora não foi feito; por isso que os caminhões carregam excesso de carga e agora 

estão prejudicando as estradas e pontes no interior do Município. Declarou que é um absurdo a forma 

como o Governo do Estado e o DAER agem com Taquara. Devolveu a presidência para o Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que contribuiu dizendo que, apesar de não ter ouvido a fala do Vereador 

Telmo Vieira anteriormente por não estar presente no Plenário, tem feito protocolos em Porto Alegre e 

recebido respostas sobre a questão da balança, informando que a mesma está no Departamento Técnico 

para avaliação, mas que lembra do que o Vereador Valdecir Vargas de Almeida comenta, de que já 

havia sido prometida lá em 2013. O Vereador Telmo Vieira se manifestou dirigindo-se ao Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, dizendo que lá no início, quando conversavam bastante a respeito da 

situação das estradas e o quanto estes caminhões com sobrepeso estavam prejudicando a RS-020, o 

Vereador Eduardo fazia todos aqueles encaminhamentos e é muito importante que ele siga fazendo, 

mas declarou que o DAER é uma instituição falida, pois nem conseguem fazer uma roçada no 

acostamento quase inexistente que se estende de Lajeadinho até a zona central do nosso Município, o 

qual este Vereador vem pedindo desde o início de seu mandato. Disse ainda quer ver quanto tempo eles 

vão demorar para fazer as melhorias do trecho Lajeadinho–Taquara. Apontou que infelizmente estão 

tendo de tratar com um Governo que não está decidido a tratar com bom senso as demandas do 

Município. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch tornou a se manifestar, permanecendo no 

assunto da RS-020 e relatando que a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira fez uma 

solicitação ao DAER de conserto do trecho mencionado e hoje (1) tiveram um retorno do Dr. Luiz 

Fernando, engenheiro do DAER em São Franscisco, de que faltavam uns dados de levantamento de 

preço para iniciar a licitação e ontem (31) que foi feito isso, portanto, só agora vai para licitação. 

Apontou que o próximo ano é de ano eleitoral e quer ver o que será daquela ponte. O Vereador Nelson 

José Martins tomou a palavra, dizendo que nunca participou de uma reunião do DAER nesta Casa, 

pois conhecia esse time a muito tempo, dizendo que se eles tirarem todas as pessoas que estão lá dentro, 

em três meses eles têm dinheiro para fazer a ponte. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou a 

palavra dizendo que, para fazer justiça, disse que não se arrepende de ter participado de reuniões do 

DAER, pois tiveram grandes vitórias como o controlador de velocidade perto do Bairro Ideal ou a 

lombada eletrônica que já está funcionando. Também disse que os engenheiros de longa data relatam 

que não podem fazer nada se os diretores não vieram e derem o aval, cargos em comissão que assumem 

a cada novo governo, só pra deixar claro e pra não crucificarem o pessoal errado. O Vereador Guido 

Mario Prass Filho tomou a palavra e disse que esteve no Ministério Público, questionou o engenheiro e 

disse que a situação da ponte não é tudo aquilo que eles dizem. Relatou que esteve na ponte, ela precisa 

sim de uma estruturação, pois o peso dos caminhões que passam hoje não são os mesmos da época que 
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foi construído, então é bem-vindo o reforço pra aumentar a tonelagem suportada. Declarou que só 

soube o que realmente houve com a ponte da última vez que esteve no DAER: houve uma 

movimentação da cabeceira que fica para o lado de Taquara. Explicou que o DAER quer é aumentar a 

capacidade da ponte de 25 toneladas para 45 toneladas. Opinou, porém, que o Governo do Governador 

José Ivo Sartori perdeu uma grande oportunidade de extinguir o DAER, pois lá tem muitos dinossauros 

ganhando muito dinheiro e não vão pedir aposentadoria enquanto não extinguirem o DAER, não 

deixando os funcionários novos trabalharem. Relembrou comentário na semana passada que um 

afundamento na estrada para Porto Alegre, perto da construção da IG, pelo qual já fez pedido de 

conserto. Constatou que, se a ponte vai levar uns três ou quatro anos, aquilo ali vai levar dez anos. 

Manifestou que isso é realmente uma vergonha e Taquara está padecendo pra esta gente que está nem aí 

pro Município e pro Rio Grande do Sul também. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch interviu 

para deixar bem claro que as reuniões do DAER não foram em vão apesar de alguns comentários de 

vereadores, mas infelizmente quem manda é os diretores. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos 

pediu ao Presidente que os pedidos de informação dirigidos à Prefeitura e não respondidos sejam 

refeitos. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch assumiu novamente a palavra, anunciando que 

estará entrando na Justiça ainda esta semana para cobrar isso, pois o Prefeito não pode responder 

apenas o que quer, mas todo o pedido que lhe é dirigido. Após a Palavra em Expediente manifestaram-

se em Questão de Ordem os seguintes Vereadores: Telmo Vieira, Nelson Martins, Guido Mario e 

Adalberto Lemos. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min o Presidente agradeceu a presença de todos 

e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 9 de setembro de 

2015, às 18h, no Plenário desta Casa, numa quarta feira, tendo em vista o Feriado Nacional do dia 07 se 

setembro, lembrando ainda que o arreamento da Bandeira na Praça Marechal, do dia 03/09, está por 

conta da Câmara de Vereadores e ocorrerá às 17h30min. 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, 1º de setembro de 2015.........................................................Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


