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ATA Nº 4.085 

Aos 08 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 32ª 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 solicitou a 

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

de Decreto Legislativo Nº 003, de 1º de setembro de 2015: Eduardo Carlos Kohlrausch, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, cumprindo os Artigos 21 e 33, inciso V da Lei 

Orgânica Municipal e Artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, alínea “h” e Artigos 164 a 167 do Regimento 

Interno desta Casa, PROMULGA, o presente Decreto Legislativo, com base no Processo nº 000509-

0200/13-7, exercício de 2013, editado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS, que segue: Ficam 

aprovadas as contas do exercício de 2013 do Poder Executivo do Município de Taquara relativas à 

gestão do Sr. Tito Lívio Jaeger Filho. Ofício D.L. Nº 821, de 03 de setembro de 2015: Ao Prefeito 

Municipal, agendando Audiência Pública no Plenário desta Casa, para o dia 15 de setembro de 2015, às 

17h, conforme Ofício Gab. nº 482/2015, referente a apresentação do Relatório de Monitoramento da 

Gestão em Saúde do 1º Quadrimestre de 2015. PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO 

DE LEI Nº 117, de 25 de agosto de 2015, de autoria do VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES: Obriga empresas de prestação de serviços com energia elétrica, reutilizar as luminárias em 

bom estado de conservação, no momento da substituição de postes na cidade de Taquara/RS. 

INDICAÇÕES: Nº 413/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Esportes estude a possibilidade de criar um “Campeonato 

Municipal de Bocha”, tendo em vista que este esporte já foi destaque local em anos anteriores. Nº 

414/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria de Planejamento fiscalize com o máximo de urgência  a rampa 

localizada no Posto Piazito que encontra-se com difícil acesso para cadeirantes e que seja respeitado os 

padrões para evitar acidentes. Nº 415/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Planejamento  faça rampa de acesso para 

cadeirantes com  o  máximo  de  urgência no Parque do Trabalhador. Nº 416/2015 VEREADOR 

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

Planejamento e Obras providencie com o máximo de urgência  o desvio da canalização de escoamento 

pluvial da Rua Melvin Jones, em frente ao nº 2857 no Bairro Petrópolis, pois em visita solicitada por 

moradores este Vereador pode verificar os problemas causados às construções com o rompimento 

da canalização pública que passa dentro dos terrenos, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 

417/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal determine o conserto 

do meio fio junto à ciclovia na esquina da Rua Tristão Monteiro com a Avenida Sebastião Amoretti, 

que há meses está obstruindo a passagem dos pedestres. Nº 418/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal e Secretário de Educação, que estude a possibilidade de 
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instituir no calendário escolar municipal aulas de orientação de manejo de extintores, primeiros 

socorros e prevenção de incêndio. Justificativa: Tais práticas devem ser repassadas aos alunos da rede 

municipal, pois podem salvar vidas e minimizar acidentes, formando assim cidadãos para o futuro com 

conhecimentos reais e práticos. Nº 419/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito 

que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na confecção de uma 

placa identificativa junto a EMEI Vovó Mathilde, na localidade de Fazenda Fialho, pois a anterior foi 

se deteriorando ao longo do tempo e hoje a Escola não possui nenhuma identificação. 

REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 087/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito informação ao Prefeito Municipal porque a internet "wifi", gratuita no Parque do 

Trabalhador não esta funcionando, e que afixe em locais de visualização pública a senha e o número de 

suporte técnico caso volte a não funcionar. Nº 088/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 

saber se o Prefeito Municipal ou Secretário de Segurança Pública tem conhecimento dos assaltos e 

agressões que vem ocorrendo em frente ao Cemitério Municipal, no Bairro Cruzeiro do Sul, 

principalmente à noite e quais tratativas estão sendo tomadas para que a população não fique a mercê 

da bandidagem. Nº 089/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal caso 

haja possibilidade de enviar mensalmente Ata de reunião ou relatórios quantitativos do Comitê Gestor 

que busca diminuir qualquer reclamação ao Hospital, inclusive retroativamente, desde sua constituição. 

Nº 090/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Prefeito Municipal através do 

Coordenador de Defesa Civil, senhor Paulo Mello, informe qual situação encontra-se o processo de 

dragagem do Rio Paranhana às margens do Bairro Santa Maria, bem como encaminhe cópia de 

documentos que comprovem suas informações. Nº 091/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Solicito que o Prefeito Municipal através do Coordenador de Defesa Civil, senhor Paulo Mello, informe 

se os moradores de áreas alagadas na última cheia serão contemplados com a liberação do FGTS. Nº 

092/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informação desde o dia de implantação da Lei do 

REFIS/2015, sobre  quantos moradores "contribuintes" utilizaram este benefício aprovado pelos 

Vereadores desta Casa e quanto foi arrecadado até o momento. Nº 093/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito informações sobre qual foi o valor licitado para compra das tintas destinado a pintura 

das faixas de segurança no nosso Município (ano 2015) e destes quanto já foi pago e quais foram 

utilizados. Nº 094/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informações de quem parte a 

ordem para pinturas de faixa de segurança e quem fiscaliza as mesmas por servidores municipais e 

empresas terceirizadas. Nº 095/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a Secretaria Municipal 

de Segurança e Trânsito e Mobilidade Urbana e Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

informações sobre quais ações foram tomadas para resolver a situação do conserto da rachadura na ERS 

020 rodovia entre Taquara e São Francisco de Paula, após o Km 4. Nº 096/2015 VEREADOR RÉGIS 

DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal que informe qual foi o valor repassado mensalmente ao 

CONSEPRO para custeio de auxílio moradia aos servidores da área de Segurança Pública no Município 

e se estes valores estão em dia. Nº 097/2015 VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 

Municipal, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil e Secretaria de Obras informe a este Vereador 

quando serão tomadas as devidas providências a respeito das consequências do desmoronamento de 

parte do muro que faz divisa entre a Empresa Badermann e diversas residências, no Bairro Empresa, 

ocorrido no último dia 20/07/2015. Tal informação se faz necessária, pois o que restou do muro está 

prestes a cair em cima de outras casas, onde inclusive uma moradora tomou a decisão de alugar um 

imóvel para morar temendo um desabamento na sua própria residência. Nesse sentido se nada for 

resolvido o mais breve possível sugiro que a Empresa assine um termo de responsabilidade junto ao 

Ministério Público, pois os moradores não podem mais serem prejudicados. REQUERIMENTOS: Nº 

241/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA EM NOME DA CASA: Através do presente, envio Votos 

de Pesar a família Lanz, pelo trágico falecimento em acidente de trânsito ocorrido no último domingo, 
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dia 06/09, na ERS 115, que vitimou a senhora Suzana Lanz. “Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e 

a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá 

eternamente. Você crê nisso?" João 11:25-26. Nº 242/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA 

(Vereador Guido Mario associou-se a este Requerimento em Plenário): Através do presente, envio 

Votos de Pesar as famílias Nerbas e Berier, pelo falecimento do senhor Erno Nerbas, da localidade de 

Entrepelado, sepultado no Cemitério de Mineiro na última segunda feira, dia 07/09. O falecimento de 

um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e 

pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, 

socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os 

montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 243/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Por meio deste solicito ao DAER cópia do memorial descritivo e planilha de custo da futura 

obra de acesso à Estação Rodoviária junto a Avenida Sebastião Amoreti, na ERS 020 de nossa cidade e 

se esta obra será custeada pelo estado ou pelo município. Nº 244/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Por meio deste solicito ao DAER informações sobre qual situação encontra-se o conserto da 

rachadura na ERS 020, rodovia entre Taquara e São Francisco de Paula. Nº 245/2015 VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Por meio deste solicito ao setor competente do Hospital Bom Jesus de 

Taquara/RS, cópia do pedido junto ao Governo Federal para ampliação de 20 (vinte) leitos ao Hospital 

e reformulação da emergência. Nº 246/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao Diretor de Gestão 

Territorial da Metroplan – Márcio Souza de Barcellos: Solicito saber quais convênios foram firmados 

com a Metroplan e o Município de Taquara/RS nos últimos 05 (cinco) anos. Caso exista solicito cópia 

do memorial descritivo e laudos de fiscalização de cada obra concluída ou em tramitação, inclusive se 

existe algum novo pedido de convênio em trâmite de aprovação ou com pendências. Nº 247/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS (Vereador Telmo Vieira associou-se a este Requerimento em 

Plenário): Através do presente encaminho Votos de Congratulações ao Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, Professor Antônio Edmar Teixeira de Holanda, extensivo a todos os 

Diretores, Professores, Servidores, Pais e Alunos das Escolas de nosso Município, pela belíssima 

organização do “evento cívico” realizado na manhã de ontem, 07/09, em nossa cidade. Parabéns a todos 

pelo exemplo de cidadania e valor à Pátria demonstrado em todas as apresentações. Nº 248/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações de 

Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara/RS, pelo 16º Encontro das Escolas 

Bíblicas Dominicais, ocorrido nos dias 04 a 06/09, próximo passado com o Tema: “Deus no começo, 

esperança em um futuro certo!” Rm 12.12 (NTLH). Parabenizo a todos em nome do Pastor Presidente 

Enilton V. Bitencourt e do Departamento de Ensino Escola Bíblica Dominical – Superintendente 

Viviana Simões de Lima e Equipe. Desejo que Deus permaneça abençoando a continuidade desta obra. 

Nº 249/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Através deste, envio Votos de 

Congratulações ao Bruno Leonardo Martins, Paratleta/Modalidade Esgrima de Cadeira de Rodas pela 

entrevista concedida ao Jornal do Almoço no dia de ontem 07/09, onde num curto espaço de tempo 

milhares de pessoas puderam conhecer a garra e dedicação deste jovem de 23 anos de idade, que não é 

somente campeão na modalidade do esporte esgrima paraolímpica e olímpica, mas também campeão na 

vida, pela sua superação e o exemplo de pessoa a ser seguido. Parabéns Bruno, desejo que continue 

alcançando êxito, e que o reconhecimento, através das suas premiações se prolifere mundo afora. 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 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 (lido na íntegra). Ofício nº 667/2015, do Gabinete do 

Governador do Estado do RS, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Nelson Martins 

aprovado em Sessão Ordinária do dia 07 de abril de 2015, contido no Ofício D.L. nº 299/2015. Após a 

leitura da matéria o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) 



Ata nº 4.085, de 08 de setembro de 2015                                                                                                  Página 4 de 13 

 

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: O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch anunciou no início da 

Palavra de Expediente que declinaria seu uso da palavra, repartindo seu tempo de fala em dois minutos 

adicionais para o Vereador Nelson José Martins e três minutos para o Vereador Régis Bento de Souza. 

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

Vereadores, funcionários da casa, demais presentes e os meios de comunicação, saudando 

especialmente os Presidentes dos Partidos PTB e PP de Taquara, respectivamente, Srs. João Luiz 

Ferreira e Osmar Gonzaga pela honra de suas presenças nesta Sessão. Comunicou aos moradores do 

Bairro Medianeiras que haverá reunião ainda nesta semana para decidir quanto ao calçamento da Rua 

Celeste Domingo Sonza, no referido Bairro; obra muito reivindicada pelos moradores que finalmente se 

realizará. Abordou as recentes polêmicas sobre o asfaltamento das ruas do Município. Manifestou que, 

tendo morado há mais de 30 anos na Cidade de Taquara, já conviveu com algumas enchentes e não tem 

medo de errar em dizer que, se retirarem o asfalto e o calçamento das ruas, ainda assim as enchentes 

continuarão no Centro da Cidade. Comentou que, enquanto vê de um lado o Prefeito preocupado e 

interessado em realizar obras que a comunidade taquarense há muitos anos busca, algo que ele vem 

conseguindo, de outro vê resistência da Promotoria em facilitar esse trabalho. Concordou com 

declaração do Prefeito de que, se fosse feita Audiência Pública com toda a comunidade taquarense, com 

certeza mais de 90% seria favorável às melhorias que o Prefeito vem fazendo, principalmente no que se 

refere a asfaltamento de nossas ruas. Mencionou que uma das cobranças da Promotoria era de que se 

finalizasse a Rua Coberta, compromisso que o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho assumiu e está fazendo, 

mesmo que a obra não tenha sido iniciada em sua gestão e entendida como não sendo de necessidade 

urgente. Avaliou que, ao mesmo tempo em que o Prefeito vem buscando melhorias e não medindo 

esforços com o Município, entende que a Promotora tenha a obrigação de tentar zelar por aquilo que ela 

entender, no caso, contaminação de meio ambiente, permeabilização de solo, etc. Ressaltou, porém, que 

acredita que o Prefeito, responsável como é, tenha feito avaliação para tudo isso bem antes de iniciar as 

obras. Relatou que é feito um trabalho de engenharia antes de iniciarem-se as obras: canalização, bocas 

de lobo, tudo feito com muito cuidado para que não se atinja e não se polua o meio ambiente, sendo 

único objetivo do Prefeito o de dar maior trafegabilidade aos veículos do Município. Finalizou falando 

de pronunciamento do Vereador Moisés Cândido Rangel na Rádio Taquara sobre o fechamento do 

Posto de Saúde 24 Horas durante a noite. Apontou que não ouviu o pronunciamento e ficou sabendo 

por comentários e pessoas que lhe contaram, pedindo que o Vereador explicasse com mais clareza, pois 

isso causou certo impacto e certa preocupação. Declarou que não concorda em fechar nem mesmo por 

uma hora o referido Posto de Saúde e acredita que a própria comunidade também pensa assim. 

VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou os colegas Vereadores, comunidade 

presente, em especial sua esposa, e também a comunidade ouvinte. Parabenizou a comunidade da 

Localidade de Açoita Cavalo por excelente festa organizada no último domingo (6). Ressaltou a 

importância de participar destas festas no interior do Município, pois são momentos em que se encontra 

com a comunidade e pode ouvir as demandas que eles trazem. Fez pedido à Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos para que providencie o conserto de dois bueiros em frente à casa da Sr.ª Iria 

Kohlrausch, pois eles estão entupidos a bastante tempo e causando problemas naquela comunidade, na 

rua e no entorno da casa da referida senhora. Ressaltou que já fez esse pedido outras vezes e pede que a 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos possa resolver este problema o quanto antes. Reforçou outro 

pedido que também já havia feito várias vezes de revisão das luminárias nas estradas na Localidade de 

Açoita Cavalo e adjacentes, aonde as luminárias têm ficado acesas o dia inteiro e o Vereador imagina 

que isto tenha causado grande prejuízo aos cofres públicos. Convidou todos para a festa na E.M.E.F. 25 

de Julho, no Distrito de Entrepelado, neste próximo sábado (12) e também para o Baile de Casais da 
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Sociedade EIA Alegre, na Localidade de Ilha Nova, que fez a reforma de sua sede e agora busca fazer 

eventos para arrecadar recursos e pagar estas obras. Dirigiu-se então aos comentários do colega 

Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira sobre a entrevista que este Vereador deu ao Masutti, onde 

colocou a possibilidade de fazer um estudo por especialistas sobre transferir o atendimento na parte 

noturna do Posto de Saúde 24 Horas para o Hospital Bom Jesus neste momento de crise, ideia surgida 

de conversa com a Diretora do Hospital Maria Seloi e o Vereador Adalberto dos Santos Lemos. 

Esclareceu então que não se tratava de encerrar o atendimento noturno, mas transferir os médicos que 

hoje atendem ali para o Hospital para poder otimizar os recursos públicos, visto que tanto o Hospital 

quanto o Posto de Saúde são Municipais hoje, com o Município bancando as duas estruturas. Explicou 

que trouxe essa ideia para ser discutida, não dizendo que deva ser feito. Citou palavras da própria 

Diretora do Hospital Maria Seloi de que isto seria uma alternativa interessante para reduzir gastos neste 

momento de crise. Encerrou dizendo que entende e vê o Posto de Saúde 24 Horas como uma grande 

conquista e gostaria que todos os Postos do Município fossem 24 Horas, mas que neste momento de 

crise em que não temos recurso, deixou esta ideia para que os especialistas estudassem esta 

possibilidade de otimizar o recurso público. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): 

Saudou os colegas Vereadores e os demais presentes. Iniciou rebatendo informação do Prefeito Tito 

Lívio Jaeger Filho de que o seu antecessor, Sr. Délcio Hugentobler havia perdido a verba para a 

canalização da Rua Pinheiro Machado em 2012; apontando que foi o Prefeito Tito que perdeu a verba 

em janeiro de 2013. Manifestou que continuaremos com água dentro de nossas casas enquanto um 

prefeito não fizer essa canalização e não resolver o problema. Ressaltou que por isso é bom não falar as 

coisas sem ter certeza, para depois não ser chamado de mentiroso. Um aparte foi concedido ao 

Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que disse que havia feito pedido de informação justamente 

referente a isso, perguntando se a verba havia sido perdida pela Administração anterior ou por esta, se 

houve intenção do Prefeito de continuar com o processo, mas ainda não houve resposta como todos os 

outros pedidos de informação solicitados ao Poder Executivo Municipal. O Vereador Nelson José 

Martins retomou a palavra, prosseguindo ao assunto de conserto no calçamento da Rua Rio Grande. 

Comentou que já falou com a Diretora de Serviços Urbanos, Scheila Silva, para resolver e fazer o 

serviço. Relatou que os seus vizinhos esperam ele sair de casa para cobrar dele este conserto. Declarou 

que, se a referida Diretora não providenciar o conserto ainda esta semana, ele colocará o assunto no 

jornal da semana que vem. Mencionou Ofício de Voto de Congratulações que fez ao Secretário de 

Educação, Cultura e Esportes, Antônio Edmar Teixeira de Holanda; aos professores; diretores e 

funcionários da área da Educação por terem conseguido fazer um trabalho muito bom mesmo durante 

uma crise. Neste momento, o Vereador Telmo Vieira solicitou associação a este Ofício. Prosseguiu o 

Vereador Nelson José Martins, dizendo que temos que reconhecer o trabalho louvável do referido 

Secretário. Comentou que, se já não foi feito, pedirá que lhe concedam o Título de Cidadão, pois ele 

merece pelo trabalho que faz com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes – hoje uma das 

melhores secretarias do nosso Município. Aproveitou a discussão anterior entre os Vereadores Luiz 

Carlos Balbino de Oliveira e Moisés Cândido Rangel para abordar o assunto da Saúde no Município e 

no Estado, relatando dificuldades em marcar consultas em Hospitais de Porto Alegre e região. 

Ressaltou que não podemos apenas exigir medidas do Governo Estadual e inclusive fez proposta 

dirigindo-se ao Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch, após recentes reuniões em que 

foram esclarecidas as dívidas do Hospital Bom Jesus, que repasse R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

quando houver sobrando no caixa desta Casa Legislativa para a Prefeitura Municipal, pedindo que este 

dinheiro seja destinado ao pagamento dos médicos do Hospital. O Presidente da Câmara Eduardo 

Carlos Kohlrausch então interveio, explicando que atualmente estão sendo feitos investimentos na 

Casa que haviam sido comunicados aos Vereadores, mas aprovou a ideia do Vereador Nelson José 

Martins e se prontificou a conferir a possibilidade disso com o Departamento Financeiro da Câmara, 
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fazendo isso já amanhã (9), se possível. O Vereador Nelson José Martins ressaltou que mesmo R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) mensais que parecem pouco já somam R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) ao fim do ano, e este gesto é importante para manter os já poucos médicos que atuam no 

Município; afinal, de nada adianta ter o Hospital no Município se não houver médicos. Encerrou 

agradecendo ao Presidente da Câmara pela oportunidade. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA 

(PMDB): Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade presente na Casa e os ouvintes pela 

Rádio Taquara e internet. Cedeu a palavra ao Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch, 

que usou deste momento para fazer seu agradecimento semanal ao Senhor por ter sua família com 

saúde, em face do recente falecimento do menino sírio Aylan e da Sr.ª Suzana Lanz, filha de seu amigo 

Sr. Nelson Lanz. O Vereador Régis Bento de Souza retomou a palavra, deixando também seus Votos 

de Pesar à família Lanz, como também o Requerimento de Votos de Pesar às famílias Nerbas e Berier 

pelo falecimento do Sr. Erno Nerbas, do Distrito de Entrepelado, sepultado no Cemitério de Mineiro 

nesta segunda-feira (7). Neste momento, Vereador Guido Mario Prass Filho solicitou associação a este 

Requerimento. O Vereador Régis Bento de Souza prosseguiu às questões relacionadas ao Hospital Bom 

Jesus. Comentou que acompanhou diversas ações dos colegas Vereadores, Prefeitura Municipal e mídia 

local, onde ficou destacado projeto a ser encaminhado ao Governo Federal para a ampliação de vinte 

leitos e reformulação da Emergência. Fez pedido de informação para saber qual é este projeto, se tem 

cópia do mesmo, para que possa se colocar a disposição e intermediar junto ao Governo Federal para 

que estes valores venham ao nosso Hospital e sejam muito bem utilizados pela comunidade. Registrou 

também que existe um Comitê Gestor que busca diminuir qualquer reclamação com relação aos 

problemas decorrentes do dia-a-dia do Hospital. Informou que pediu relatório, ata ou qualquer 

encaminhamento que se tem em relação a esta matéria para que os Vereadores tenham acesso e vejam 

se este Comitê está sendo eficiente em resolver os problemas do Hospital. O Presidente da Câmara 

Eduardo Carlos Kohlarusch novamente se manifestou, dirigindo-se ao Vereador Nelson José Martins 

e anunciando que debateu com o Setor Financeiro da Câmara de Vereadores e estarão fazendo o 

repasse sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Poder Executivo Municipal, pedindo aos 

Vereadores que brigam pela questão da Saúde a ajudem a cobrar que este dinheiro seja realmente usado 

para pagar os salários dos médicos do Hospital. Retomando a palavra, o Vereador Régis Bento de 

Souza apontou que, mais uma vez, esta Câmara de Vereadores esta resolvendo um problema que era de 

competência do Poder Executivo, relembrando que o atual Prefeito disse que seria “o Prefeito da 

Saúde”, mas está com um problema muito grave de gestão. Anunciou que encaminhou pedidos de 

informação tanto ao DAER quanto à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana 

sobre as providências que estão sendo tomadas quanto à rachadura na RS-020, no sentido Taquara-São 

Francisco de Paula, depois do Km 4. Relatou que este problema vem trazendo muito prejuízo a aqueles 

que têm seus comércios ali como também aos que residem ali, visto que as residências estão sendo 

assaltadas por falta de patrulhamento e policiamento. Relatou que também encaminhou outro pedido de 

informação ao DAER para que explicasse se o problema do acesso à Estação Rodoviária de Taquara 

será resolvido, deixando claro também quem irá pagar esta conta: se será mais uma vez o Município de 

Taquara ou o Governo do Estado. Pediu também informações sobre as faixas de segurança que vêm 

sendo pintadas no Município em locais irregulares (em frente de árvores, entradas de garagens), como 

também o que foi comprado e licitado de tinta para pintá-las. Anunciou também pedido de informação 

encaminhado ao Coordenador de Defesa Civil perguntando duas coisas em relação às enchentes do 

Munícipio: a situação da dragagem do Rio Paranhana, que vem sendo prometida repetidas vezes; e 

explicações com relação ao Decreto Municipal que possa habilitar munícipes atingidos pelas enchentes 

para a liberação do FGTS, pois Municípios da região já liberaram este benefício, mas Taquara não. 

Encaminhou pedido também à Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana que tenha 

atenção especial e aplique estratégia de segurança na parada de ônibus em frente ao Cemitério 
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Municipal, pois pessoas estão sendo atacadas ali. Solicitou também à Prefeitura Municipal que afixe 

placa no Parque do Vereador informando senha da rede wi-fi gratuita funcionando no Parque, como 

também número de telefone para suporte técnico quando a mesma apresentar problemas. Pediu 

informações também ao CONSERPRO e a Prefeitura Municipal que informe quanto está sendo pago de 

auxílio-moradia aos policiais militares do Município, e se estes pagamentos estão em dia. Também 

encaminhou pedido à Metroplan para que esta encaminhe os laudos de fiscalização dos asfaltos que 

foram colocados nas ruas, se estão de acordo com o plano estipulado no projeto. Pediu também ao 

REFIS que informe quantos foram beneficiados por este programa, aprovado por esta Câmara de 

Vereadores para dar descontos aos cidadãos que querem negociar suas dívidas com a Prefeitura 

Municipal. Compartilhou de documento do Ministério das Cidades, relatando que o recurso do PAC a 

ser utilizado para a canalização da Rua Pinheiro Machado foi perdido em janeiro de 2013, na 

administração do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho. Apontou que, se o ex-Prefeito Délcio Hugentobler 

teve culpa nisso, o atual Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho também teve, e que na opinião deste Vereador 

os dois são incompetentes e não mereciam o cargo. Manifestou que, após a perda desse recurso, nada 

de mais foi feito sobre a questão da canalização, levando este Vereador a manter sua posição de que 

esta é a pior Administração dos últimos anos em Taquara. Encerrou desejando boa semana a todos. 

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

vereadores; a comunidade tanto presente, quanto que escuta através da rádio; os Presidentes dos 

Partidos PP e PTB, respectivamente, Srs. Osmar Gonzaga e João Luiz Ferreira; e o Diretor de 

Desenvolvimento Social, Dircinei Antonelo. Iniciou compartilhando que foi convidado para evento 

agora no dia 17 na Cidade de São Paulo no qual as Cidades começam a se preparar para a exportação e 

importação. Anunciou que já temos contato importante com a Cidade de Mejillones, no Chile, fazendo 

um esforço para trazê-los a Taquara e sentar com alguns empresários para buscar formas de começar a 

incentivar nossos pecuaristas, agriculturas e empresários a se voltarem para a exportação. Apontou que 

é sabido que o comércio exterior está bastante aberto e a comunidade precisa começar a olhar por esse 

ângulo. Relatou que já fez uma Indicação de nº 400/2015 pedindo que o Município crie a um incentivo 

para que o agricultor de agricultura familiar comece a produzir o frango caipira, pois este tem um 

mercado extremamente valorizado lá fora. Comunicou que talvez nos próximos dias recebam a 

comitiva da Cidade de Mejillones para fazer estas tratativas e começar a enxergar a globalização mais 

próxima da nossa Cidade na busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas tanto do interior 

quanto da cidade. Relatou que o Brasil representa 3% do consumo mundial, significando que 97% dos 

consumidores estão fora do Brasil, e por isso é necessário ter uma visão de empreendedor um pouco 

mais além das nossas fronteiras. Opinou que, com toda essa dificuldade hoje no mercado interno, o 

mercado internacional abre as portas de forma bastante convincente. Listou inúmeros parceiros da 

exportação como os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Faccat, PEIEX, Apex-Brasil 

– este último que dá um suporte sensacional para as empresas que querem exportar. Ressaltou que 

temos que trabalhar forte nesse sentido para sair deste atoleiro em que se encontra o Brasil com relação 

à produção. Declarou que, sem essa visão de empreendedorismo e globalização na busca pelo 

crescimento dos nossos empresários, não conseguiremos gerar emprego; mas com essa visão e com 

estas parcerias, com certeza buscaremos uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Mencionou seu 

próprio trabalho nesse sentido, como o curso que fez na Faccat que o tornou um agente de comércio 

exterior justamente para trabalhar com os empresários, pecuaristas e agricultores da nossa Cidade neste 

foco da exportação, uma grande porta que está aberta com estrutura de órgãos públicos e internacionais 

à nossa disposição. Explicou que, diante disso, foi marcada uma reunião para que se pense no Fórum de 

Desenvolvimento Econômico com foco na exportação, mas infelizmente este Vereador teve uma 

Audiência na semana passada e esta reunião precisou ser remarcada. Pediu à Diretora Legislativa da 

Câmara, Marilene Wagner que esta reunião fosse marcada para a próxima semana para reunir as 
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pessoas e tratar deste Fórum para que a cidade decole de uma vez por todas e busque sua identidade no 

foco da exportação. Encerrou agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assiste à sessão 

dessa noite. Iniciou relembrando a proclamação da independência do Brasil, ocorrida na data de ontem 

(7), no ano de 1822. Refletiu sobre o que o mudou em termos econômicos e sociais da realidade de 

hoje, a partir desse fato, levantando diversos questionamentos. Opinou sobre como falar da descrença 

geral e desânimo que se abate sobre as pessoas se tornou corriqueiro, e como dificilmente encontramos 

algum brasileiro que se orgulhe da atual situação em que se encontra o nosso país. Relatou que, ontem, 

muitas pessoas se manifestavam nas redes sociais, dizendo que não achavam motivo nenhum para 

comemorar e que se entristeciam bastante com a situação em que se encontra nosso País. Manifestou 

que o País pertence a cada um de nós brasileiros, político ou não, ocupando cargo público ou não. 

Declarou que hoje, ocupa este cargo há dois anos e aproximadamente nove meses, mas é antes disso 

uma cidadã brasileira, gaúcha e taquarense. Ressaltou que sempre cumpriu com suas obrigações e 

agora, mais ainda. Comunicou que esteve reunida com o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho e outros 

vereadores na COOTALL, semana passada, tentando encontrar uma solução para um problema que se 

instalou nessa empresa. Questionou quem sabe o que um vereador está fazendo, quem conhece seu dia-

a-dia, apontando que ninguém os vê nestas reuniões e poucos vêm até as Sessões. Apontou que criticar 

e dizer impropérios é fácil, mas ressaltou que ela e seus colegas de vereança da Câmara Municipal de 

Taquara estão constantemente em busca de soluções para todas as problemáticas do nosso Município. 

Lamentou que, por mais que mostrem, provem e argumentem, às vezes parece que não fazem a 

diferença, pois as pessoas só enxergam aquilo que querem chegar. Opinou que precisamos de mais 

utopia para nos lembrarmos da independência do País, usando como ânimo aquilo que parece 

inalcançável. Citou diversas características que fazem de um país moderno independente, dizendo que é 

por isso que devemos lutar, não desistindo mesmo que demore anos. Encerrou desejando uma boa 

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

Cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e aqueles que acompanham pelo meio de 

comunicação. Relatou o surgimento e trajetória da COOTALL, após a falência da fábrica estatal 

Corlac. Compartilhou sobre reunião com a administração da COOTALL, na qual participaram também 

outros vereadores, aonde foi relatado o problema surgido com uma fiscalização federal que apontou a 

presença de cloretos no leite da empresa. Desde então e ainda na data desta sessão, a COOTALL 

encontra-se sobre Regime Especial de Fiscalização. Comentou que, durante este período, o leite da 

COOTALL foi analisado concomitantemente pelo Ministério da Agricultura, laboratório da própria 

COOTALL e ainda um laboratório credenciado pelo referido Ministério. Por fim, o Ministério não 

liberou o leite da COOTALL, mas as análises do laboratório credenciado mostravam que o leite estava 

em condições de ser utilizado. Expressou que, apesar de não entender o que aconteceu, sabe ter havido 

engano nas avaliações do Ministério da Agricultura. Ressaltou que, apesar de ser este o sistema de 

avaliação que temos, este sistema pode falhar às vezes, e estas falhas podem levar à falência esta 

empresa que diretamente emprega 102 funcionários, recebe leite de mais de 220 produtores e tem mais 

de 400 fornecedores de lenha, prejudicando um número excessivo de pessoas que vivem dela. Explicou 

que relata estes fatos para que fiquemos atentos e cuidando para que não haja injustiça instalada por má 

avaliação do sistema. Sugeriu entrar em contato com outras Câmaras de Vereadores que também têm 

produtores fornecedores de leite a esta empresa para esclarecer fatos e unir-se em uma luta política se 

necessário for. Expressou também seu encantamento com o Desfile de Sete de Setembro, 

parabenizando a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes como também todas as instituições e 

escolas que participaram. Lembrou e convidou toda a comunidade, em especial a do Bairro Empresa, 

para o evento Cultura nos Bairros, que ocorrerá dia 12 com início às 9 horas na Rua Rockfeller, Bairro 

Empresa, em frente ao Campo do Palmeiras. Agradeceu o tempo que lhe foi concedido e desejou a 
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todos excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, o 

Presidente do PTB de Taquara João Luiz Ferreira, demais presentes e meios de comunicação. Iniciou 

destacando o excelente evento do Desfile de Sete de Setembro, parabenizando a Administração Pública 

Municipal através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Comentou que não tinha notado ainda 

tão grande presença da comunidade em um Desfile de Sete de Setembro como aconteceu neste último. 

Fez um requerimento verbal ao Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de instalar 

fraldários nos banheiros públicos, como os das praças e do Parque do Trabalhador. Abordou o 

sentimento de insegurança do Município, que vem através do Governo Estadual que impossibilita o 

servidor de segurança de executar com eficácia seu trabalho, apontando que devemos reportar ao 

Governador José Ivo Sartori para que atente a isto. Mencionou Ofício recebido pela Câmara dizendo 

que o Governo do Estado está priorizando a Saúde, algo que este Vereador apontou não ser verdade, 

enquanto hospitais vêm fechando devido ao não repasse de recursos para que se mantenham serviços 

básicos de saúde. Manifestou que a sensibilidade do Governador precisa aflorar, pois este Vereador 

pensa que todo o sofrimento de uma nação vem de decisões dos seus governantes, e o Governador José 

Ivo Sartori está muito aquém das necessidades deste Município como de todo o Estado. Relatou outro 

Ofício recebido pela Câmara, do Secretário Estadual de Saúde, em que o mesmo destaca valores da 

dívida do Município com o Hospital Bom Jesus e a maneira como irão saldá-la. Apontou que isto é 

sempre resolvido da mesma forma, em cima de impostos e mais impostos. Manifestou que o 

Governador precisa fazer diferente, estudando possibilidades que realmente surtam efeito e não venham 

comprometer o orçamento do Município, de empresários e da população em geral. Compartilhou que 

acredita que uma nação onde Deus é o Senhor tem dificuldades, mas tem a luz que nos dá esperança, 

que é fé. Disse ainda que a sabedoria que vem de Deus é a verdadeira oração que devemos fazer, 

pedindo para que os nossos governantes tenham a sabedoria que vem de Deus, pois senão nosso País e 

nosso mundo irão de mal a pior. Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores, a plateia assistindo 

à Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou corrigindo equívoco na Sessão anterior em não ter 

comentado sobre a Operação do Bem promovida pelo Instituto Adventista Cruzeiro do Sul na E.E.E.M. 

Willybaldo Bernardo Samrsla (CIEP), no dia 30 de agosto, que contou com uma feira de saúde e 

diversas atividades. Parabenizou todos os organizadores e aqueles que trabalharam no evento, como 

médicos e outros. Enviou Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo 16º 

Encontro das Escolas Bíblicas Dominicais ocorrido no final de semana passado (dias 4 a 6) com o tema 

"Deus no começo, esperança em um futuro certo!" (Romanos 12:12). Parabenizou a todos em nome do 

Pastor Enilton Bitencourt, a Superintendente do Departamento de Ensino Escola Bíblica Dominical 

Viviana Simões de Lima, sua equipe e seus alunos por este belíssimo evento. Parabenizou também o 

colega Vereador Nelson José Martins pela ideia de solicitar ao Presidente da Câmara que destine R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) para ajudar os médicos do Hospital Bom Jesus e pediu também que, se 

possível, estenda esta oferta aos técnicos de enfermagem. Parabenizou o Secretário de Educação, 

Cultura e Esportes, Antônio Edmar Teixeira de Holanda e a toda sua equipe organizadora do Desfile do 

Sete de Setembro que este Vereador teve a oportunidade de acompanhar do início ao fim, estendendo 

seus parabéns às escolas, os alunos e todas as pessoas que se envolveram neste evento. Reforçou sua 

cobrança da limpeza e recolhimento dos galhos no Bairro Empresa, que sabe já ter sido iniciada e ainda 

não ter sido completada devido à extensão do referido Bairro. Ressaltou, porém, que providenciem os 

galhos e as folhas, pois estão tirando apenas os galhos e deixando as folhas amontoadas, que correm o 

risco de serem arrastadas por uma chuva e entupirem as bocas de lobo, ocasionando alagamentos. 

Solicitou à Coordenadoria de Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e 

o Prefeito Municipal, que tomem providências urgentes com o desmoronamento de um muro que faz 

divisa entre a Empresa Badermann e diversas residências no Bairro Empresa. Apontou que o colega 
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Vereador Adalberto dos Santos Lemos já havia feito requerimento sobre esta matéria em sessão 

anterior e ainda assim, no domingo (6), foi chamado à localidade junto com o Corpo de Bombeiros e a 

Defesa Civil, pois o muro está novamente desmoronando e, se tornar o chover, o resto desabará sobre 

as casas. Compartilhou que inclusive uma funcionária do Município moradora de uma das casas 

próximas ao muro alugou imóvel fora dali temendo o desabamento, o que levou este Vereador a 

questionar se a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação esta pagando o aluguel por esta 

pessoa. Sugeriu que, se o dono da empresa continuar evitando resolver o problema, o mesmo seja 

intimado ao Ministério Público para assinar termo de responsabilidade. Fez requerimento verbal 

também à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que providencie o conserto de uma boca de lobo na 

Rua Amazonas, n° 150, próximo ao Mercado Zambelli na esquina com a Rua Adriano Philereno, pois 

um caminhão passou por cima da referida boca de lobo e quebrou sua tampa. Encerrou desejando uma 

boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, os presentes, a imprensa e aqueles que escutam a Sessão. Relembrou que, na 

semana passada, fez pedido ao Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch que fossem 

repassados mensalmente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para serem aplicados na Saúde Municipal, 

dinheiro esse resultado da economia com a redução do subsídio destes Vereadores. Agradeceu ao 

Presidente da Câmara que anunciou hoje que irá repassar este valor, ressaltando que espera que isto seja 

feito mensalmente. Elogiou o Município de Taquara pelo belo Desfile de Sete de Setembro. Mencionou 

a participação de diversas escolas, entidades e bandas marciais, destacando a Banda de Latas da 

E.M.E.F Emílio Leichtweis. Parabenizou a Secretaria de Educação, Cultura e Espores como também 

todos os envolvidos da Administração Pública Municipal pela bela organização. Comunicou 

encaminhamento de indicação ao Departamento de Esportes que estude a possibilidade de criar 

novamente um Campeonato Municipal de Bocha, pedido de várias pessoas em função do destaque que 

este esporte teve em anos anteriores no nosso Município. Fez pedido verbal à Secretaria competente de 

que faça a roçada urgente de trecho da estrada no Distrito de Rio da Ilha, compreendido entre a 

Cabriúva e a Escola Dionysio Pires de Mello, pois o referido trecho está bastante fechado, perigoso e 

este pedido já foi feito outras vezes, mas não atendido. Expressou seus sentimentos à família do amigo 

Sr. Nelson Lanz e ao próprio pela perda de sua filha, Sr.ª Suzana Lanz, que faleceu tragicamente no 

domingo (6). Relatou que só ficou sabendo do lamentável ocorrido ontem à noite (7), mas deixa aqui 

seu carinho e abraço, desejando que Deus esteja confortando esta família. Convidou à 14ª Festa da 

E.M.E.F 25 de Julho no Distrito de Entrepelado, que será realizada no Salão da Igreja São João Batista 

neste próximo domingo (13) com churrasco, premiação das candidatas a Boneca e Garota da Escola e 

também reunião dançante com a animação da banda Baila Baila e banda Brilha Som. Encerrou 

desejando a todos boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): 

Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente. Comentou, citando palavras do Vereador 

Nelson José Martins e de documento apresentado e lido nesta Sessão, sobre pedido de informação feito 

ao Prefeito Municipal no dia 21 de julho deste ano para que o mesmo explicasse a questão da 

canalização da Rua Pinheiro Machado, visto que colocou documento nos meios de comunicação 

falando que havia perdido os recursos referentes às obras do PAC que compreendiam esta canalização. 

No pedido de informação, este Vereador perguntava por qual motivo foi perdido este recurso e se a 

atual Administração Pública Municipal já solicitou a reativação do processo para buscar esta obra, pois 

sabe-se que a cada término de Governo, aquele que assume o poder vai aos Ministérios para reativar os 

projetos nos quais tenha interesse. Ressaltou, porém, que como vem acontecendo, o pedido de 

informação não foi respondido, algo pelo que os Vereadores têm pedido providências ao Presidente da 

Câmara. Abordou o assunto da declaração do Vereador Moisés Cândido Rangel sobre o Posto de Saúde 

24 Horas, opinando que o referido Vereador certamente não queria dizer que o Posto de Saúde fosse 

fechado durante a noite, mas sim que se repensasse uma maneira de otimizar os recursos para que o 
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Hospital Bom Jesus não fechasse. Manifestou satisfação em ouvir dos Vereadores de base do Governo 

que isso não será necessário, pois existe dinheiro para manter os dois abertos, o que é muito importante 

para a comunidade. Salientou, contudo, que a dificuldade no Hospital é grande e que os médicos estão 

segurando no peito a questão do atraso de seus salários. Apontou como, mesmo com a possibilidade de 

paralisação dos médicos por falta de pagamento, o Governo Municipal não moveu uma unha para 

repassar os recursos que foram economizados por esta Câmara de Vereadores. Concordou com a 

declaração do Vereador Moisés Cândido Rangel de que todos os Postos de Saúde deveriam ser 24 

Horas, relembrando promessa feita em 2013 de funcionamento do Posto de Saúde no Bairro Empresa 

até a meia noite, algo que não aconteceu e a comunidade do referido Bairro guarda na memória. O 

Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch interviu, relembrando que será feito o repasse de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Poder Executivo amanhã (9), conforme proposto pelos Vereadores. 

Retomando a palavra, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos disse que isso é muito bom, porque 

pelo visto será a Câmara de Vereadores agora que administrará a Saúde do Município. Deixou Votos de 

Pesar ao Sr. Nelson Lanz pela trágica morte da sua filha, Sr.ª Suzana Lanz; uma pessoa trabalhadora e 

reconhecida pela comunidade. Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU 

MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores e as pessoas presentes. 

Relembrou que, a partir desta sexta-feira (11), ocorrerá a Semana Farroupilha aqui em Taquara, com 

mais uma grande festividade anual com grandes apresentações na Sede Campestre, através da 

Associação Recanto Galponeiro e da Administração Pública Municipal. Salientou que os shows que 

acontecerão nesta Semana Farroupilha trarão os maiores músicos regionais do Rio Grande do Sul, um 

deles presente nesta Sessão, o taquarense Sr. Luiz dos Reis. Ressaltou que foi Lei de autoria deste 

Vereador aprovada nesta Casa Legislativa que obrigou os eventos que recebem verba do Poder Público 

Municipal a ter artistas locais em sua programação. Protestou, porém, que o Sr. Luiz dos Reis não 

aparece nos materiais promocionais da Semana Farroupilha junto com os demais, o que parece 

preconceito para este Vereador. Ressaltou que não precisaria de Lei para pôr músicos taquarenses 

nestes eventos, pois eles deveriam estar ali pela qualidade musical, apontando que o Sr. Luiz dos Reis 

já tem dez CDs gravados. Mencionou o bom funcionamento do estacionamento para idosos em Zona 

Azul no Município de Taquara, também resultado de uma Lei de autoria deste Vereador aprovada nesta 

Câmara. Explicou que agora, não há um espaço especial para os idosos estacionarem, e os mesmos 

podem fazê-lo em qualquer ponto da Zona Azul. Foi concedido um aparte ao Vereador Nelson José 

Martins, que compartilhou que alguns fiscais não estão respeitando esta lei, pois foi multado mesmo 

com o cartão de identificação de idoso em seu carro. O Vereador Arleu Machado de Oliveira 

retomou a palavra, dizendo que isto está incorreto, pois a lei é clara: tendo o cartão de identificação de 

idoso ou portador de deficiência física, o motorista está isento de multa; mas que excetuando isso, esta 

modalidade de estacionamento vem funcionando. Abordou mais uma vez a situação dramática e caótica 

no Estado do Rio Grande do Sul, apontando que vidas estão sendo ceifadas por culpa do Governador do 

Estado. Diz isso pois muitos estão morrendo em função de assaltos devido à ausência da Brigada 

Militar, que encontra-se majoritariamente em regime de aquartelamento. Ressaltou que aqui não culpa a 

Brigada Militar ou os funcionários públicos, mas sim o Governador do Estado em função do 

parcelamento salarial dos servidores do Estado que não deveria estar acontecendo. Manifestou que o 

Governador deveria ter tirado dinheiro de onde quer que fosse, mas não tivesse feito este parcelamento. 

Apontou que o Governador sabia que enfrentaria problemas quando assumiu o cargo e que se não se se 

visse em condições disso, não deveria ter assumido; algo que vale para Prefeito, Governador, 

Presidente da República, todos. Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores. Parabenizou a Administração Pública 

Municipal, o Secretário de Educação, Cultura e Esportes Antônio Edmar Teixeira de Holanda e todos 

que participaram do Desfile de Sete de Setembro aqui no Município de Taquara, prestigiado por muitas 
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pessoas. Salientou, sobretudo, o tema escolhido para o Desfile, com cada escola representando um 

Estado e o que este tinha, algo que fortalece muito. Solicitou o ensaibramento das grandes valas que 

abriram nas curvas da estrada que liga as Localidades de Morro Alto e Açoita Cavalo, esperando que o 

Secretário Distrital de Rio da Ilha que já está fazendo obras em Morro Alto estenda isso a esta estrada. 

Encaminhou também pedido à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte como também ao Prefeito 

Municipal que confeccionem placa indicativa para a E.M.E.I. Vovó Mathilde, pois a anterior foi se 

deteriorando e hoje a Escola está sem identificação. Abordou o assunto do Posto de Saúde 24 Horas, 

pedindo ao Prefeito que não ouse fechar o Posto durante a noite, apontando que os atendimentos 

noturnos ficariam a cargo do Hospital que trata primariamente emergências, deixando outros 

atendimentos em espera. Manifestou-se, portanto, como sendo contra o fechamento noturno do Posto 

de Saúde 24 Horas, pois este é uma conquista da comunidade e o Município precisa economizar em 

outras áreas, não na Saúde, que deve ser prioridade de qualquer Administração Pública. Um aparte foi 

concedido ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que relatou reunião da Comissão de Saúde 

e Assistência Social com a Diretora do Hospital Bom Jesus Maria Seloi e o Dr. Francisco Lammerhirt 

em que foi explicado que o Município de Taquara, de 2013 até este momento, não deve nada ao 

Hospital Bom Jesus; repassa mensalmente R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) e mais R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais), dívida do Governo passado. Disse ainda que não vê porque o Secretário de 

Saúde agora Vereador se orgulha da Gestão anterior com o Posto de Saúde, se atendiam mal e 

parcamente 12 horas e sequer tinham remédio para dar para os doentes. O Vereador Guido Mario 

Prass Filho retomou a palavra, dizendo que, em relação ao documento que veio do Ministério das 

Cidades, este Vereador tem um documento da Caixa Econômica Federal que diz que a Extinção do 

Termo de Compromisso - Término de Vigência sem prorrogação do TC 292.883-34/2009 expirou em 

31 de dezembro de 2012. Pediu a esta Casa que encaminhe documento da Caixa pro Ministério das 

Cidades e um do referido Ministério para a Caixa para ver quem está mentindo nesta conversa. 

Encerrou convidando todos para a Festa da E.M.E.F 25 de Julho neste domingo (13), no Distrito de 

Entrepelado. Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a 

leitura da matéria em pauta para deliberação e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: Moção de 

Apoio Nº 037/2015 EM NOME DA CASA: Encaminham ao Governador do Estado do RS, José Ivo 

Sartori Moção de Apoio à luta do Magistério Estadual. A CGP 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 

413/2015 a 419/2015. Requerimentos: Nº 241/2015 a 249/2015. Requerimentos de Pedidos de 

Informações: Nº 087/2015 a 097/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar fraudários nos banheiros públicos de 

nosso Município, como Praças, Parque do Trabalhador e outros, para dar maior comodidade às mães e 

seus filhos pequenos no momento da troca de fraudas. 2º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 

Solicito que o Executivo Municipal por meio da Secretaria competente faça na hora no recolhimento de 

galhos também a retirada das folhas, pois estes restos são deixados nas ruas e certamente na primeira 

chuva irão parar nos bueiros. Isso está acontecendo no Bairro Empresa, mas pede que não aconteça em 

outros bairros e que este erro seja reparado. 3º - VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda numa roçada urgente no trecho da 

estrada do Rio da Ilha compreendido entre a Cabriúva e a Escola Dionysio Pires de Mello. 4º - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: A CAIXA - Superintendência Regional Vale dos Sinos 

– Senhor Hélio Luiz Duranti: Ao cumprimentá-lo cordialmente solicito ao Superintendente Regional 

Vale dos Sinos, senhor Hélio Duranti, esclarecimentos sobre o Ofício nº 86/2013/SR Vale do Sinos/RS 

(em anexo), no que tange informações sobre a Extinção Termo de Compromisso – Término de 
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Vigência sem prorrogação. TC 292.883-34/2009/MCIDADES – PAC Programa Drenagem Urbana 

Sustentável – Objeto: Execução de Galeria na Rua Pinheiro Machado em Taquara/RS. Tal solicitação 

se faz necessária tendo em vista que a resposta mencionada no referido Ofício (...sua vigência expirou 

em 31/12/2012...Obra não iniciada...), não vai de encontro com outra resposta contida no Ofício nº 

001183/2015/SNSA/MCIDADES (em anexo) que diz: (....O referido TC foi cancelado sem desembolso 

em razão da perda de vigência do contrato, em janeiro de 2013...). Diante do exposto fico no aguardo 

de resposta e renovo votos de respeito e consideração. 5º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO SANTOS: Ao Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – 

Diretor Manoel Renato Machado Filho: Ao cumprimentá-lo cordialmente solicito ao Diretor Manoel 

Machado Filho, esclarecimentos sobre o Ofício nº 001183/2015/SNSA/MCIDADES (em anexo), no 

que tange informações sobre a Extinção Termo de Compromisso – Término de Vigência sem 

prorrogação. TC 292.883-34/2009/MCIDADES – PAC Programa Drenagem Urbana Sustentável – 

Objeto: Execução de Galeria na Rua Pinheiro Machado em Taquara/RS. Tal solicitação se faz 

necessária tendo em vista que a resposta mencionada no referido Ofício (....O referido TC foi cancelado 

sem desembolso em razão da perda de vigência do contrato, em janeiro de 2013...), não vai de encontro 

com outra resposta contida no Ofício CAIXA nº 86/2013/SR Vale do Sinos/RS (em anexo) que diz: 

(...sua vigência expirou em 31/12/2012...Obra não iniciada...). Diante do exposto fico no aguardo de 

resposta e renovo votos de respeito e consideração. 6º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Ao 

cumprimentá-la cordialmente solicito a Diretora Maria Seloi do Hospital Bom Jesus de nossa cidade 

informações constantes do valor de cento e oito mil reais pagos mensalmente pelo Executivo Municipal 

oriundo de uma dívida parcelada no valor de um milhão e oitocentos mil reais. O pedido se justifica 

para esclarecer a que se referem estas parcelas pagas do montante deste valor. Depois disso o 

Presidente Eduardo fez o seguinte Comunicado: De acordo com o Artigo 13, da Resolução nº 

008/2006, que institui o Código de Ética Parlamentar, recebeu na data de hoje a denúncia do Vereador 

Luiz Carlos Balbino de Oliveira, contida no Protocolo Nº 2041/2015 e no prazo de cinco dias, o 

acusado Vereador Valdecir Vargas de Almeida deverá der ouvido. A Mesa Diretora precisará escolher 

entre seus pares um Relator, sendo o acusado o Vice-Presidente, o mesmo não poderá deliberar em 

razão de impedimento regimental. Nesse sentido o Presidente sugeriu de antemão que o Relator deverá 

ser o Vereador Moisés Cândido Rangel, Secretário da Mesa. Após o Presidente também avisou a todos 

que o Curso da DPM, agendado para amanhã, dia 09/09, não irá ocorrer devido ao baixo número de 

inscritos. Nada mais havendo a tratar, às 20h o Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 15 de setembro de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa, 

lembrando que na segunda feira, dia 14/09, será realizada a Sessão Solene de Homenagem aos Festejos 

Farroupilhas de 2015, às 19h, na Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho. 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, 08 de setembro de 2015......................Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


