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ATA Nº 4.086 

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 33ª 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 o Pastor Valmor Haag, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para deixar 

uma mensagem seguida de oração. A seguir o Presidente solicitou a leitura das documentações que 

deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: Ofício 

Nº 470/2015, em atenção ao Pedido de Informação Nº 084/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, 

contido no Ofício D.L. nº 745/2015. Ofício Nº 489/2015, encaminha Lei Municipal nº 5.734, 

sancionada em 13 de agosto de 2015. Ofício Nº 504/2015, em atenção ao Despacho da Comissão Geral 

de Pareceres nº 19/2015, contido no Ofício D.L. nº 709/2015, em relação ao Projeto de Lei nº 

113/2015, de autoria do Poder Legislativo. Ofício Nº 505/2015, em atenção ao Despacho da Comissão 

Geral de Pareceres nº 21/2015, contido no Ofício D.L. nº 802/2015, em relação ao Projeto de Lei nº 

113/2015, de autoria do Poder Legislativo. Ofício Nº 517/2015, reiterando o Ofício Gab. Nº 421/2015, 

solicitando em regime de urgência a apreciação do Projeto de Lei Nº 070, de 20 de julho de 2015, tendo 

em vista que trata-se de matéria indispensável para alteração do Código Tributário. PUBLICIDADE 

DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004, de 15 de setembro de 

2015, de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o Título de 

Cidadã Taquarense à Senhora ANA MARIA MACEDO DE QUEVEDO. PROJETO DE LEI Nº 118, 

de 15 de setembro de 2015 de autoria do VEREADOR  RÉGIS BENTO DE SOUZA - Autoriza o 

Poder Executivo a denominar de DIÁCONO ANTÔNIO FELIPE SCHEFFEL uma Rua do Município 

de Taquara/RS, a partir de 11 de setembro de 2016. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 038/2015 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Encaminha a presente Moção de Apelo ao 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori e ao Prefeito Municipal de 

Taquara/RS, senhor Tito Lívio Jaeger Filho solicitando que seja mantida a contratualização com o 

Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Taquara, no que tange aos atendimentos pré-fixados, 

exceto novas contratualizações, mais produção da oncologia, conforme CIB 431-2014. Justificativa: 

Tal solicitação prende-se ao fato  de que estes serviços são  extremamente necessários aos pacientes 

portadores de câncer, que ao serem acometidas pela doença sofrem as dores físicas e psicológicas no 

decorrer do tratamento oncológico a fim de amenizar o problema. Não só o portador da doença está 

doente, pois esta doença atinge os familiares e amigos que tentam colaborar de diversas formas para 

amenizar o sofrimento das pessoas que amam. Estes serviços de alta complexidade, com atendimento a 

nível regional, evita que os portadores da doença tenham que se locomover para a capital em busca do 

tratamento, pois além de ter um custo elevado com o transporte, também enfrentam dificuldades e mal 

estar após as aplicações de quimioterapia. Cabe a nós gestores públicos encontrar meios que facilitem 

este tratamento, e a nossa cidade “Taquara” já tem este serviço a disposição,  o que nos leva a 

encaminhar Moção de Apelo na manutenção desta contratualização para que possamos dar maior 
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dignidade a estas pessoas que precisam de ajuda neste momento tão difícil que a doença se instala, 

mantendo em nossa cidade este tratamento. INDICAÇÕES: Nº 420/2015 VEREADOR GUIDO 

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

proceda no ensaibramento da estrada que liga Morro Alto a Açoita Cavalo. Nº 421/2015 VEREADOR 

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

competente proceda na colocação de uma luminária na estrada do Morro Negro, passando o “Cerne” à 

esquerda, próximo a um muro de pedra grês. Nº 422/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie com 

urgência o conserto da canalização (bueiro) na estrada João Luiz Nicolini, próximo ao nº 3536, quase 

no topo da lomba. O pedido se faz necessário, pois pode obstruir com terra o restante da tubulação 

trazendo enorme prejuízo aos moradores e até mesmo ao Município, sendo que uma simples ação pode 

evitar a necessidade da realização de um grande serviço no futuro. Nº 423/2015 VEREADORA 

SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Poder Executivo, juntamente coma Secretaria competente, 

providencie a colocação de alimentadores e bebedores para cães e gatos, como o modelo da foto em 

anexo. Existe um grande número de animais de rua em nossa cidade e enquanto não começar a ser 

implantado o projeto de castração de cães e gatos se faz necessário dar um pouco de atenção a estes 

animais que sobrevivem nas ruas, se alimentando dos restos de comida que são jogados nos lixos. Eles 

não têm culpa de estarem nas ruas tendo que se virar como podem. Estes alimentadores e bebedores 

trariam um pouco de dignidade a estes animais e lhes daria uma melhor saúde. Sabemos de todas as 

dificuldades financeiras que o Poder Público enfrenta nas políticas públicas para humanos, mas os 

animais fazem parte da vida como um todo e também precisam ter suas necessidades básicas atendidas. 

Talvez parcerias com empresas privadas possam ajudar na aquisição destes equipamentos e com certeza 

a população contribuiria na manutenção dos mesmos. Nº 424/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Ao saudá-lo venho por meio deste apresentar reivindicações da comunidade taquarense em especial das 

famílias enlutadas com a perda de entes queridos que vem a falecer e são velados nas capelas 

mortuárias do município situadas no Bairro Cruzeiro, assim segue: Substituição dos ares condicionados 

com opção quente frio; Substituição dos bancos por cadeiras ou acentos dignos que proporcionem 

comodidade as pessoas; Manutenção nas janelas que não fecham e outras que não abrem; - Manutenção 

do parquet, pois está causando queda às pessoas; Colocação de câmeras de monitoramento. 

Justificamos estes pedidos, pois neste local são oferecidos servidos de utilidade pública e a população 

merece dignidade e o mínimo de condição nos últimos momentos com seus entes queridos. Nº 

425/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Obras proceda no conserto de um esgoto na Rua Buenos Aires em frente ao n° 416, no 

Bairro Empresa com a máxima urgência, conforme fotos em anexo. O referido buraco encontra-se 

aberto há bastante tempo e a comunidade está sofrendo com o perigo de acidentes e também pelo mau 

cheiro. Nº 426/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através 

da Secretaria de Obras proceda no patrolamento das Ruas Brasília, Buenos Aires, Lima, Empresa, 

Orlando krumenauer e demais Ruas da Olaria conforme foto abaixo. O pedido se faz necessário, pois as 

mesmas encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade. REQUERIMENTOS DE 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 098/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito 

que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual foi o valor gasto na estrutura geral montada 

neste final de semana, na Rua Rockfeller, no Bairro Empresa em evento denominado “Cultura nos 

Bairros”, bem como o valor pago as pessoas, grupos ou bandas que lá se apresentaram. Nº 099/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da Coordenadoria de 

Defesa Civil e Secretária de Obras informe se os pedidos de limpeza de bueiros, abertura de novos 

bueiros e manutenção do Arroio, foram atendidos principalmente nas Ruas Francisco Freitas, 

Cassandra Fritscher e João Manoel Correa, no Bairro Santa Maria. Justifico o pedido, pois nos 
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próximos dias a meteorologia chama atenção para fortes e intensas chuvas. Nº 100/2015 VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da Coordenadoria de Defesa Civil e 

Secretária de Obras informe quais as ações que foram feitas para amenizar as enchentes e alagamentos 

no Bairro Santa Rosa (Tristão Monteiro esquina Sebastião Amoretti), Bairro Centro (do Banrisul até o 

Rissul, Previdência Social e Sociedade 5 de Maio), Bairro Olaria, Empresa e Mundo Novo. Justifico o 

pedido, pois nos próximos dias a meteorologia chama atenção para fortes e intensas chuvas, o que está 

causando apreensão e cobrança da comunidade sobre ações que devem ser feitas pela Prefeitura e não 

vem acontecendo. Nº 101/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Tendo em vista as 

dificuldades noticiadas com as saúde, especialmente com nosso Hospital, bem como informação extra 

oficiais de que o valor de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), repassado ao executivo 

em 11 de agosto de 2015, não foi endereçado para indicações que fizemos. Nesse sentido gostaria de 

saber onde foi aplicado este valor? Se foi endereçado ao Hospital? REQUERIMENTOS: Nº 250/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA EM NOME DA CASA: Através do presente, envio Votos de Pesar a 

família Scheffel, pelo falecimento ocorrido na última sexta feira, dia 11/09, do senhor Antônio Felipe 

Scheffel, Diácono de nossa comunidade Católica, aos 94 anos de idade, o qual dedicou grande parte de 

sua vida à Igreja. Também era fotógrafo de profissão. “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 251/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL (Vereador Valdecir de 

Almeida associou-se a este Requerimento em Plenário): Através deste envio Votos de Congratulações a 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Missionária com sede na Rua Rockfeller, no Bairro 

Empresa, pela realização do I Congresso de Missões neste último final de semana. Parabenizo a todos e 

desejo que Deus permaneça abençoando pela continuidade desta obra. Nº 252/2015 VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora 

Eva Alves de Oliveira, que veio a falecer no dia 11/09, próximo passado. Dona Eva que foi a 1ª 

Presidente da Associação de Moradores do Bairro Empresa de nossa cidade. 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.” CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

RECEBIDA: Ofício nº 23/2015 do Ministério da Pesca e Aquicultura, em atenção ao Requerimento nº 

208/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 661/2015. Ofício nº 152/2015 

do Ministério da Cultura, em atenção ao Requerimento nº 196/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, 

contido no Ofício D.L. nº 649/2015. Ofício nº 264/2015 do Ministério da Defesa, em atenção a Moção 

de Apoio nº 023/2015, de autoria do Vereador Luiz Carlos Balbino, contido no Ofício D.L. nº 

461/2015. Ofício nº 309/2015 do Ministério do Meio Ambiente, em atenção ao Requerimento nº 

207/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 660/2015. Ofício nº 

930/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em atenção ao Requerimento 

nº 200/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 653/2015. Ofício 

(e-mail), do Gabinete do Governador em atenção a Moção de Apoio nº 037/2015, de autoria do todos 

os Vereadores, contido no Ofício D.L. nº 856/2015. Ofício Circul./SE nº 119/2015 (e-mail), do 

Comitesinos, reforçando a chamada para cerimônia de posse dos representantes das entidades eleitas 

para gestão 2015-2017 deste Comitê, que ocorrerá no próximo dia 17/09, às 14h, no Auditório da 

UNISINOS. Após a leitura da matéria o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o 

tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 do 

Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. 

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou os 

colegas Vereadores, comunidade presente, ouvintes na Rádio Taquara e internet e sua esposa presente. 
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Aqui, o Vereador Valdecir pediu para associar-se ao Requerimento de Votos de Congratulações ao 

Congresso Visão Missionária, pedido este aceito pelo Vereador Moisés. Tornando à palavra, o 

Vereador Moisés parabenizou o colega Vereador Beto Lemos, Presidente Municipal do PDT, pela 

inauguração do Diretório Municipal que aconteceu na última sexta-feira (11). Também parabenizou os 

organizadores da Festa da Escola 25 de Entrepelado, aonde almoçou no domingo (13), e pediu 

desculpas à comunidade de Ilha Nova por sua ausência no Baile de Casais realizado pela mesma no 

último sábado (12), explicando que não compareceu em virtude de um compromisso com o Presidente 

Estadual do PSC. Seguiu parabenizando a realização do 1º Congresso de Missões da Igreja Assembleia 

de Deus "Visão Missionária", do pastor Jauri do Bairro Empresa, ao qual estão enviando Votos de 

Congratulações. Relatou que recebeu ligação ontem (14) de moradores de Entrepelado cobrando-lhe o 

retorno da segurança na ponte da RS-020, na qual aconteceu outro roubo de carro nos últimos dias. 

Comentou que, a princípio, haveria um acordo com a Polícia Rodoviária de ser fazer um policiamento 

ali, o que não está mais sendo feito, inclusive apontando que, nos últimos dias que passou por ali, nem 

a sinaleira está funcionando mais. Pediu apoio ao Vereador Régis, que tem bom contato com o Governo 

do Estado, para que possam talvez entrar em contato com a Segurança Pública ou alguém do Estado 

para buscar uma solução; algo que provavelmente custará bastante dinheiro, mas ao menos melhorará a 

situação da segurança na ponte. Comentou as cobranças que vem sendo feitas pela comunidade sobre as 

obras paradas no nosso Município, citando como exemplo: a pavimentação da Rua Germana Paiva, no 

Bairro Mundo Novo, sobre a qual esta Casa cobrou, pediu informação, mas o Executivo Municipal não 

informa, deixando os vereadores sem saber o que dizer ao povo; a UPA, na qual foram investidos mais 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a mais para trocar de lugar e está paralisada; as obras do PAC 

no Bairro Empresa, dentre outras. Dirigiu-se ao Vereador Nelson, contando que o Prefeito Tito botou 

um carro de som no Bairro Empresa chamando a comunidade, dizendo que agora iriam dar sequência 

nas obras. Comentou que foi papo furado do Prefeito Tito, pois este não fez nada e enrolou de novo o 

povo. Falou também das cobranças feitas pelas creches, citando o santinho do Prefeito Tito que dizia: 

"Com Prefeito Tito e Pimentel na Prefeitura, são mães trabalhando tranquilas e crianças bem cuidadas 

nas creches". Declarou que isso é uma mentira, pois as obras para duas escolas estão paradas, uma no 

Bairro Mundo Novo e a outra, uma Escola de Educação Infantil do Bairro Campestre. Relatou que mais 

10 salas de aulas em outras escolas que já existiam estão prontas e não estão funcionando. Apontou 

também que, com a Rua Coberta, apenas foram lá, botaram uma tintinha da cor da Administração e 

pararam. Opinou que é lamentável o que o Executivo tem feito, reconhecendo que fez alguns metros de 

asfalto – o que é muito bom –, mas se fosse pra resumir a Administração Tito, não terminou o que o 

antigo deixou e o que fez, o próximo vai ter que pagar. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara. 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as pessoas que 

se encontram presentes no Plenário. Voltou a fazer um requerimento verbal para que a Secretaria 

competente informe quando eles eram tampar as valetas da Rua Rio Grande. Apontou que o chão 

embaixo do calçamento é um barro podre e cada vez que passa um caminhão e bate naquela valeta, 

sacode as casas. Manifestou que o Prefeito mandou fazer e tem certeza disso, pois estava junto. 

Mencionou que isso foi em fevereiro de 2013 e a outra valeta é de 2014. Comentou que ou o Prefeito 

não manda nada, ou os funcionários estão enrolando ele. Um aparte foi concedido ao Vereador Moisés 

Cândido Rangel, que corrigiu sua fala anterior, apontando que a Escola de Educação Infantil que está 

paralisada não é no Bairro Mundo Novo, mas sim no Bairro Santa Rosa. O Vereador Nelson José 

Martins retomou a palavra, falando sobre o repasse de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) feito pela Câmara 

à Prefeitura para que o mesmo fosse destinado ao Hospital, algo sobre o que até agora não se tinha 

informação. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou, falando que havia 

se esquecido de avisar aos colegas Vereadores de que foi repassado e que o Secretário da Fazenda 

passou um extrato colocando os R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para o Hospital, os R$ 20.000,00 
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(vinte mil reais) mais os R$ 7.000,00 (sete mil reais) repassados outro dia em relação ao Acampamento. 

Retomando a palavra, o Vereador Nelson José Martins declarou que isso foi muito bom e que essa 

Casa fez certo, ressaltando que seria bom se a Câmara continuasse repassando, pois qualquer dinheiro 

que entrar no Hospital é de bom grado, independente de onde vem, para que não se tenha problemas 

como tiveram na sexta-feira em que estavam à procura de uma UTI e não conseguiram achar uma UTI 

para baixar uma pessoa de Taquara; o que é uma vergonha, pois tínhamos uma UTI funcionando que 

não se deveria deixar parar de funcionar. Relatou que o Prefeito deixou fechar e foi tentar acertar com o 

Hospital Mãe de Deus no convênio que tem. O Prefeito colocou então que deverá ser encaminhado à 

Câmara de Vereadores um projeto pedindo autorização para parcelamento dos débitos que ele disse que 

não devia, mas quando a mulher veio aqui, o Vereador Beto, Presidente da Comissão, veio e confirmou 

que realmente devia R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Comentou que agora o 

próprio Prefeito confirma aqui que a dívida é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). 

Declarou que espera que o Prefeito mande logo este Projeto à Câmara para que os Vereadores possam 

votar isso pra ele começar a pagar e nós voltemos a ter a UTI funcionando no Hospital. Relatou 

também que se admirou com declaração do Prefeito de que manteve reunião com a FAMURS, entidade 

da qual é Primeiro-Secretário, onde consultou modelo de Ação Judicial que poderá ser ingressada 

contra o Governo Gaúcho. Manifestou que o Prefeito deve pagar as contas dele, mandar o Projeto para 

a Câmara votar e pode mandar chamarem os Vereadores em Sessão Extraordinária pra votar, pois quem 

conhece a Saúde, como o Vereador Balbino que trabalha na Saúde, sabe a situação. Encerrou dizendo 

que, se o senhor Presidente da Câmara tiver possibilidade de repassar mais algum valor no próximo 

mês, seria ótimo, pois todo o dinheiro com o qual ajudam o Hospital está ajudando nossa comunidade. 

O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se novamente, declarando que 

vão estudar a possibilidade, pois assim dá gosto, quando há prontamente resposta do Município. 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a 

comunidade que acompanha pelo Plenário, Rádio Taquara ou internet. Iniciou apresentando Votos de 

Pesar a toda a família do diácono Antônio Felipe Scheffel que veio a falecer aos 94 anos de idade, 

integrante da comunidade católica do Município de Taquara, mencionando ter amizade muito grande 

com seu neto, o Toninho. Em homenagem a todo seu trabalho e reconhecimento de tudo o que fez pela 

nossa comunidade, apresentou Projeto de Lei estabelecendo denominar de Diácono Antônio Felipe 

Scheffel uma rua no Município de Taquara, a partir do dia 11 de setembro de 2016, anexando também 

todo o currículo de história de vida do Sr. Antônio. Prosseguiu mencionando pedido de informação 

apresentado à Coordenadoria de Defesa Civil e à Secretaria de Obras sobre serviços prestados em 

relação a desentupimento de bueiros, abertura de arroios, dragagem dos rios do nosso Município, pois 

as previsões do tempo demonstram que nos próximos dias teremos fortes chuvas que podem vir a 

causar fortes alagamentos em diversos Bairros do Município, apontando que infelizmente não se vê 

ações pontuais e eficientes da Prefeitura que venham a contemplar este problema, afastando ou 

reduzindo os riscos de danos ao patrimônio das famílias no Município. Ressaltou que está pedindo essa 

atenção para que depois não digam que os Vereadores não pedem, não indicam e só cobram por cobrar, 

declarando que cobram por resultados e se esses não vêm, continuarão cobrando; opinando que 

certamente desta forma estão ajudando o Prefeito, alertando-o a abrir os olhos e botar seu time a 

trabalhar efetivamente. Relatou que, em decorrência das ações de falecimento que vêm assolando o 

nosso Município, esteve nas capelas mortuárias do Bairro Cruzeiro e infelizmente ali o ar condicionado 

não funciona, janela que está aberta não fecha e a que fecha não abre, dentre outros problemas. 

Solicitou então que sejam estudadas melhorias, como também a implantação de câmeras de 

monitoramento ou outro tipo de segurança na parte da noite. Manifestou que precisa ser efetivamente 

realizada pela Prefeitura uma ação muito pontual, pois é um momento de dignidade das pessoas, de 

velar os seus entes queridos, e elas não estão tendo isso no Cemitério. Ressaltou que, logicamente, 
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registram-se altos avanços, mas estas coisas mínimas não estão acontecendo. Compartilhou que, 

amanhã (18), estarão juntos, a pedido da Diretora do Hospital, na Secretaria do Estado do Rio Grande 

do Sul com o Secretário e o Diretor Alexandre Brito tratando das questões do Hospital e de seu novo 

contrato. Comentou que convidou os integrantes da Comissão de Saúde, especialmente seu Presidente 

Beto Timóteo, como também todos os colegas Vereadores para estarem lá, às oito horas e meia da 

manhã no Gabinete da Secretaria de Saúde do Estado para que estejam informados do que está 

acontecendo e possam somar forças efetivamente para que as coisas aconteçam.  Comunicou que está 

dando sua colaboração, agendando e correndo atrás para que as pessoas técnicas do setor resolvam 

esses problemas na Saúde de falta de recursos que infelizmente assolou nosso Município novamente até 

com o não pagamento dos médicos. Apontou que, mais uma vez, a Câmara de Vereadores 

disponibilizou recursos para que a Prefeitura cumpra, comentando que talvez tenham de inverter os 

nomes com a Câmara virando Prefeitura e vice-versa, pois é a Câmara que vem fazendo o papel de 

Prefeito que é administrar o Município e dar recursos para pagar as obrigações de sua competência. 

Comentou que é infeliz que as coisas estejam nesse ponto, mas felizmente os Vereadores estão aí para 

amparar a comunidade, disponibilizar recurso, economizar e fazer efetivamente o serviço ao qual se 

propuseram e foram eleitos para tal. Mencionou a cobrança que, ali na Ciclovia, esquina da Avenida 

Sebastião Amoretti com a Rua Tristão Monteiro, a manutenção dos meios-fios que não foram feitos, os 

Vereadores cobraram e certamente nos próximos dias pode ser efetivada uma melhoria. Encerrou 

colocando-se à disposição da comunidade, agradecendo a atenção de todos e desejando boa semana. 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP) (na íntegra): Saúdo a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, imprensa, comunidade presente, pessoal que nos escuta pela Rádio 

Taquara. Eu quero deixar registrado a minha indignação hoje nesta Tribuna, porque, enquanto existir 

gente podre, podre, é difícil as coisas acontecer na nossa cidade. É muito difícil. Vou fazer um pequeno 

relato pra que vocês consigam entender: fiz um curso de Agente de Comércio Exterior junto com a 

Faccat, junto com a Faculdades Caixa pra que a gente faça articulação pra exportação e importação, pra 

melhorar a qualidade de vida das pessoas de nossa cidade. Tenho trabalhado há dias em cima da vinda 

do Alcaldia, do Prefeito da cidade de Mejillones no Chile. Tenho articulado e trabalhado há dias em 

cima disso e infelizmente, infelizmente, alguém podre demais, podre, que não sabe o tamanho da 

irresponsabilidade que faz liga pra lá e diz que eu tô fazendo demagogia com o nome, com o nome da 

cidade de Mejillones na nossa cidade, dizendo que eu não tinha autorização pra falar a respeito disso. 

Ora, gente. Eu fico envergonhado em saber que, enquanto a gente tá lutando pra fazer alguma coisa de 

bem pra esta cidade, existe alguém podre ao ponto de fazer isso. Desse jeito é difícil, é muito difícil. E 

só duas pessoas tem esse telefone da cidade de Mejillones – só duas pessoas. E uma delas é do 

Executivo e outra delas é do Legislativo e eu vou descobrir quem fez isso, eu vou descobrir porque não 

prejudicou a mim: tá prejudicando um monte de pessoas da nossa Cidade, tá prejudicando um monte de 

gente, gente que já tá se preparando aí pra conseguir produzir o frango caipira pra vender pras outras 

cidades, muitos colonos agricultores que já tão se preparando, que tão me procurando pra conseguir 

organizar isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Nós temos que trabalhar em torno da 

comunidade, nós precisamos, nós precisamos melhorar nossa cidade. Eu vou dar o nome aqui, vocês 

podem ter certeza. Amanhã, eu tô ligando pra cidade de Mejillones e eles vão me dizer quem é que 

ligou e de onde ligou. E vocês podem ter certeza que eu vou encher a boca e vou dizer nessa Tribuna 

aqui. Porque isso são os anticristo, isso são as pessoas que trabalham pro mal: invés de ajudar a somar 

pra nós conseguir melhorar nossa cidade, o que que vão fazer? Fofoca, mentira. Não vou hesitar em 

dizer o nome de quem fez isso, não vou. E amanhã eles vão me dizer quem foi a pessoa que teve 

coragem de ligar pra lá e prejudicar um trabalho de mais de 30 dias que viemos fazendo. Isso é 

simplesmente um absurdo, é um absurdo isso que aconteceu. E só duas pessoas tem o telefone, uma do 

Executivo e uma do Legislativo. E eu vou descobrir quem foi que ligou pra lá e vou dar os nomes aqui, 
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pode ter certeza. Se não bastasse isso, gente, se não bastasse, olha só: uma liminar agora concedida 

onde o Governo Federal tá emprestando sessenta milhões de reais pra Bolívia. Graças a Deus uma juíza 

lá acabou concedendo a liminar e trancando estes valores que tavam sendo repassados como 

empréstimo pra essa... É simplesmente um absurdo as coisas que acontecem no nosso país, é 

simplesmente um absurdo. Eu quero agradecer a todos e dizer que, na próxima Sessão, eu vou ter o 

nome pra dizer aqui de quem foi que ligou pra lá e porque que ligou isso. Em momento nenhum eu fiz 

isso aleatório: eu fiz o meu trabalho como Vereador, eu fiz o meu trabalho como Agente de Comércio 

Exterior e vou continuar trabalhando nesse sentido. A pessoa que ligou pra lá sim, fez fofoca e fez 

mentira; porque o meu trabalho é sério e honesto. Eu fiz em nome de uma população, em nome duma 

comunidade e isso foi articulado junto com o Executivo Municipal. Se alguém falou uma besteira 

dessas de má-fé, vai pagar o preço, vai pagar porque eu vou abrir um processo criminal porque 

prejudicou uma comunidade toda. Muito obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

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

esta noite. Iniciou falando sobre um dos maiores eventos de Taquara que está acontecendo nessa 

semana, que é o 9° Festejos Farroupilhas do Vale do Paranhana, realizado com o Recanto Galponeiro 

juntamente com o apoio da Associação dos Amigos dos Festejos Farroupilhas do Vale do Paranhana, 

do CTG "O Fogão Gaúcho", Brigada Militar, Faccat, Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal 

de Taquara. Comentou que este evento, um belo exemplo de trabalho da cultura gaúcha, trabalha 

temáticas importantíssimas ao longo da semana. Detalhou o evento, focando no Recanto Cultural, 

aonde alunos das três redes do nosso Município – municipal, estadual e particular – apresentam ao 

longo da semana teatros, musicais, declamações e diversas homenagens ao Rio Grande do Sul. 

Ressaltou que este é um importante instrumento de divulgação e continuidade da riquíssima cultura 

gaúcha, envolvendo crianças e adolescentes num trabalho bastante positivo que ocupa suas mentes e 

forma qualidades que serão utilizadas na formação da sua personalidade. Compartilhou que o temário 

do 9º Festejos Farroupilhas do Vale do Paranhana é os 180 anos da Revolução Farroupilha e os 170 

anos da Carta da Paz. Estabeleceu paralelos entre a situação da época da Revolução Farroupilha e os 

dias atuais, mencionando principalmente o descontentamento dos gaúchos com o que acontecia a nível 

Federal e o fato de que seguimos lutando por um espaço maior, por nossos direitos e por um Estado que 

tenha melhores condições de vida para a sua população. Citou trecho do Hino do Rio Grande do Sul, de 

que "não basta – pra ser livre – ser forte, aguerrido e bravo; povo que não tem virtudes acaba por ser 

escravo". Apontou que um evento como este serve para lembrar quem nós somos, como nossa história 

foi forjada e que caminho percorremos para chegar. Comentou que hoje vivemos momentos difíceis no 

Município, no Estado e no País, mas o gaúcho mostra através da sua história que é forte o suficiente 

para aguentar e, unido, sem desanimar, continua buscando as soluções necessárias para que as nossas 

façanhas continuem servindo de modelo a toda a terra. Convidou todo o taquarense e todo o morador 

do Vale do Paranhana se fazer presente neste evento, aproveitar, e perceber que existem sim grandes 

eventos na nossa Cidade, bem pertinho de nós e à nossa disposição. Encerrou desejando boa semana a 

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

os colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos os que acompanham através dos meios de 

comunicação. Relatou a realização de mais uma edição do evento Cultura nos Bairros, organizado pela 

Secretaria de Educação de Cultura através da pessoa do Diretor Paulo, neste último sábado (12). 

Detalhou as atividades do evento, com vários estilos musicais, artistas, oportunidade para apresentação 

de grupos de capoeira e hip-hop. Ressaltou que sabe que houve descontentamento por haver 

concentração de um palco frente a residências com crianças pequenas, mas apontou que é um evento 

que acontece de tempos em tempos e é preciso que haja espaços como estes para que o artista 

taquarense possa mostra seu trabalho, além de ser algo feito voluntariamente, não havendo custo aos 

cofres municipais, sendo um bom momento para o divertimento e o engrandecimento da cultura 
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taquarense. Compartilhou que, concomitante a este evento, houve um momento em que o Lar Padilha 

pôde fazer um brique durante todo o sábado e arrecadar fundos para a manutenção de seus dois lares, e 

também onde a E.M.E.I. São João Batista pôde vender alimentos e arrecadar algum dinheiro para a 

manutenção e para os seus gastos diários dentro da escola. Agradeceu do fundo do coração ao João e a 

Lica que cederam gentilmente o pátio de sua casa para a realização do brique do Lar Padilha. 

Mencionou a 9ª edição dos Festejos Farroupilhas, opinando que retratar a bravura de um povo e 

perpetuar a cultura gaúcha é um importante momento e merecer o reconhecimento e a frequência da 

comunidade taquarense a este espaço que tem essa festa importante e traz ao nosso convívio música, 

cultura, alimento e o bom viver. Esperou que tenhamos o bom senso e possamos prestigiar este 

momento cultural importante à cultura gaúcha, que retrata o povo virtuoso que é o povo gaúcho, sua 

cultura e o grande momento que o gaúcho viveu lutando para se engrandecer e para se mostrar forte à 

Nação brasileira. Encerrou desejando a todos excelente semana e agradecendo o tempo que lhe foi 

concedido. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, o público 

prestigiando a sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e os demais meios de comunicação. Iniciou 

destacando o excelente evento que está sendo o Acampamento Farroupilha, parabenizando todos os 

abnegados gaúchos e gaúchas que se empenham em trazer para a apreciação da comunidade a cultura e 

a tradição de nosso povo gaúcho em oficinas, shows, entre outros, enaltecendo o sentimento gaúcho do 

20 de setembro. Convidou toda a comunidade a se fazer presente na sede campestre do CTG "O Fogão 

Gaúcho" e levar suas crianças, pois lá aprenderão o manejo com os animais, a tradição e a cultura 

gaúcha. Demonstrou preocupação com acontecimentos na Escola Júlio Mauer, na Padilha, onde houve 

relatos de que, na semana passada, um professor foi agredido por alunos, inclusive tendo seu carro 

danificado a chutes. Relatou que esta escola tem um diferencial, pois recebe as crianças e adolescentes 

do Lar Padilha. Compartilhou, porém, que tem conhecimento de fatos de agressão a professores em 

outas escolas. Opinou que é necessário moralizar o aluno e dar acompanhamento a estes professores 

com psicólogos, dar acompanhamento através da Secretaria de Educação. Ressaltou que se sabe do 

bom trabalho que vem fazendo o Secretário da Educação, mas estes fatos precisam chegar até ele para 

que se tomem providências, pois os professores estão adoecendo devido a isso. Solicitou a esta Casa 

que faça uma reunião com o Secretário da Educação diretamente voltada a estes fatos para relatar aos 

Vereadores o que de fato está acontecendo e, juntamente com o Conselho Tutelar, debater o que pode 

ser feito para minimizar estes acontecimentos e realmente trazer o respeito e a educação para dentro da 

sala de aula. Manifestou que se sabe que o professor está ali para ensinar, mas a educação parte de um 

princípio do lar. Apontou, porém, que quando se tem crianças que sofrem ou sofreram com agressões, 

como é o caso das crianças que estão no Lar Padilha, elas precisam de um acompanhamento 

psicológico muito grande antes de se integrarem à sociedade. Apontou que é preciso se ver muita coisa 

nessa questão para não sobrecarregar o professor e os alunos que estão ali para aprender em sala de 

aula. Expressou também preocupação com a situação da Saúde no Estado que se reflete no nosso 

Município. Relatou que, em conversa ontem com (14) o Prefeito, o mesmo se demonstrou engajado em 

manter o Hospital, e isso com muito afinco e apoio de todos os Vereadores, pois se sabe a situação do 

Estado. Apontou que, enquanto o Governador e a Secretaria Estadual de Saúde dizem estar 

preocupados com a Saúde, este Vereador pensa que não porque hospitais por aí estão fechando. 

Ressaltou que então devemos prestar atenção ao nosso Hospital e dar o maior apoio ao Executivo 

Municipal que está trabalhando com maior afinco para manter o Hospital aqui em Taquara. Reforçou a 

fala da colega Vereadora Sirlei, enaltecendo o evento Cultura nos Bairros, opinando que isto é bom 

para o Município de Taquara, aonde tem vários jovens com suas bandas, comentando que era do tempo 

em que tinha muita banda em Taquara que escutavam bastante e com as quais aprendiam. Parabenizou 

o Diretor da Cultura que trouxe novamente isso para Taquara e apresentou aos Bairros. Fez 

requerimento verbal solicitando, a pedido de moradores do Bairro Santa Rosa, um quebra-molas na 
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estrada geral de Santa Rosa e também um pedido de informação ao Secretário de Segurança e Trânsito 

Paulo Möller quando serão instalados os diversos quebra-molas que a Câmara já pediu, pois estão 

sendo feitas estas melhorias nas ruas com pavimentação e calçamento, mas infelizmente falta educação 

no trânsito e precisamos prever estes mecanismos para a segurança da nossa comunidade. Encerrou 

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

Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch aqui contribuiu, dizendo que o asfalto precisa 

vir com os quebra-molas, pois o pessoal não tem educação e faz de pista de corrida essas ruas por aí, o 

que é muito perigoso. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os 

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

Vereador Moisés, o pastor Jauri do Bairro Empresa pelo belíssimo trabalho com a Visão Missionária. 

Parabenizou também o Acampamento Farroupilha pelo belíssimo evento no qual houve a Sessão 

Solene ontem à noite (14). Fez requerimento verbal pedindo que o Presidente da Câmara encaminhe 

Votos de Congratulações ao Prefeito de Parobé, Cláudio Silva, parabenizando-o pelo belíssimo desfile 

no domingo (13), no qual este Vereador foi convidado, junto com sua esposa funcionária da E.M.E.I 

Azaleia, para fazer a abertura do desfile. Comentou sobre as matérias nos jornais sobre nosso Hospital, 

apontando que é um absurdo ver a UTI fechada após sofrermos tanto para abri-la. Questionou os 

Deputados eleitos que só lembram-se de Taquara na eleição, vieram fazer voto, mas não mandaram 

recursos para o Hospital ou vieram aqui ver o que podiam fazer para ajudar. Ressaltou que o Prefeito 

diz estar tratando do assunto, mas deixou fechar. Opinou que isso é má gestão do dinheiro público, pois 

gastaram quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pra mudar a UPA de lugar e agora ela está 

parada, sendo que poderiam ter economizado esse dinheiro que hoje poderia ser passado para o 

Hospital. Relatou que foi bastante cobrado neste final de semana, no Bairro Mundo Novo, por um 

projeto no mesmo modelo que fez no Bairro Empresa quando era Secretário de Saúde, que é a farmácia 

no Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo. Manifestou que é necessário que seja aberta mesmo que 

seja meio turno, como é no Bairro Empresa, para que a comunidade possa consultar e receber seu 

medicamento ali mesmo, sem precisar atravessar a faixa ou vir para o Centro. Ressaltou que a mesma 

está pronta, é só tirar a cortina da frente e botá-la para funcionar. Abordou o assunto do Cultura nos 

Bairros, ressaltando que o acha muito importante, mas que existem locais mais apropriados para 

realizar o evento, como o próprio Campo do Palmeiras ou o Ciep, e não da forma que foi feito, com o 

palco virado para as residências. Relembrou que, há poucos dias, cobravam nessa Casa sobre a baderna 

de som lá na Arena no caminho a Rolante, e nessa final de semana, também no Bairro Empresa, 

apontando que o evento só não passou da meia-noite de sábado a domingo, pois infelizmente terminou 

abaixo de pau, onde o próprio Diretor de Cultura foi ao microfone falar que a chinelagem pegou e é por 

isso que não se faziam mais eventos. Ressaltou que foi um absurdo como o evento terminou, que só se 

ouvia mulheres gritando e brigas. Opinou que foi mal montado e que, para fazer um evento sabendo da 

nossa situação com a Segurança, é preciso ter segurança. Salientou que não critica o evento, pois ele é 

importante, mas o local foi inadequado tendo em vista que foi colocado em frente aos moradores e não 

foi respeitado o horário de sossego aonde havia crianças pequenas, deixando aqui indignação não do 

próprio Vereador, mas de vários moradores do Bairro Empresa pela forma como foi montado. Encerrou 

desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes – em especial o Presidente do Partido 

Progressista, Sr. Osmar Gonzaga – e todos os ouvintes. Relatou cobranças que fez ao Deputado João 

Fischer quanto à demora de uma solução para a RS-020, faixa que liga Taquara a São Francisco. 

Comentou que esteve ali no mês passado junto com o Deputado, fez cobranças a ele e ele está fazendo 

cobranças junto ao DAER, mas relatou que ligou para o Deputado hoje e o mesmo disse que não tem 

nenhuma posição concreta do DAER em relação à rodovia em função de atrasos nos pagamentos e a 

crise no Governo do Estado. Comunicou que as obras do entroncamento da RS-020 com a RS-239 



Ata nº 4.086, de 15 de setembro de 2015                                                                                                  Página 10 de 16 

 

foram iniciadas e manifestou expectativas de que a empresa responsável, a EGR, possa cumprir com o 

prazo da entrega da obra em 60 dias, uma obra de grande valia que amenizará o trânsito naquele local. 

Compartilhou sobre reunião na quarta-feira passada (9) com moradores da Rua Dorico Ferreira Paiva e 

Travessas Flores da Cunha, Henrique Dias, Honório Lemos e Idelfonso Pinto, no Bairro Tucanos. 

Mencionou que esteve lá também o Prefeito Tito, o Secretário de Obras Luiz, o Secretário de Finanças 

João Moura, o Secretário Ferreira e também o Vereador Guido para tratar da pavimentação daquelas 

ruas, um antigo sonham daqueles moradores que há anos estão esperando. Relatou que será aplicado o 

projeto aprovado por esta Casa, o PROPACOM, um projeto de parceria com a Prefeitura e a 

comunidade. Explicou que foi também formada uma comissão de moradores para implantação e 

detalhes junto com a empreiteira responsável que vai fazer aquela obra. Abordou comentários do 

Vereador Nelson sobre repasses mensais da Câmara caso sobre dinheiro, opinando que é claro que 

precisa sobrar dinheiro, pois só com a redução do salário dos Vereadores vai sobrar quase R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) que pode ser tranquilamente repassado mensalmente para a Saúde. Parabenizou toda a 

comunidade de Ilha Nova, principalmente todos os organizadores do Baile no último sábado (12), pois 

foi realmente um grande evento e desejou que aquela comunidade continue unida para que continue 

fazendo bons eventos, porque aquele povo lá merece. Declarou que, ainda nesta noite, será votado 

projeto de autoria deste Vereador obrigando as empresas prestadoras de serviços de energia elétrica a 

recolocar as luminárias quando forem substituir postes de madeira por postes de concreto. Relatou que 

o Município enfrenta dificuldades neste aspecto, principalmente no interior, pois as empresas vão, 

substituem os postes e não repõe as luminárias, deixando aquele local sem iluminação pública. 

Explicou então que este projeto vem para normalizar esta situação, pois além de eles precisarem repor a 

luminária do mesmo momento que vão substituir o poste, o Município não precisará gastar outra 

luminária naquele mesmo local, beneficiando a comunidade e também render economia ao Município. 

Comentou notícia que leu hoje no Jornal Metro, de que o Governo anunciou cortes de R$ 

26.000.000.000,00 (vinte e seis bilhões de reais) e propõe elevar a arrecadação em 32.000.000.000,00 

(trinta e dois bilhões de reais) com a volta do CPMF. Relembrou que o CPMF foi uma coisa pela qual 

pagamos muito, em todas as transações bancárias, havia sido retirado e agora está voltando, fazendo 

com que mais uma vez o povo pague a conta. Detalhou as outras medidas que afetarão o povo brasileiro 

como cortes no PAC do Minha Casa, Minha Vida, cortes nos gastos com aluguel, entre outras. 

Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS 

(PDT): Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente. Iniciou fazendo agradecimento 

especial em nome da Executiva do PDT pela presença dos oito partidos convidados à inauguração do 

diretório municipal do PDT, na sexta-feira (11). Abordou então o problema que o Hospital Municipal 

vem enfrentando, apontando que, embora ouça de alguns Vereadores que o Prefeito está atento e que 

está fazendo, não é esta a impressão deste Vereador, da comunidade e de alguns funcionários da Casa 

de Saúde. Ressaltou que diz isso, pois, nos últimos dias, esta Casa repassou R$ 304.000,00 (trezentos e 

quatro mil reais) para a Saúde, segundo o Executivo; mas destes, nenhum centavo foi repassado para a 

Casa de Saúde. Relatou que o Prefeito foi lá é fez uma baita de uma demagogia, com fotos e com 

jornal, dizendo que passou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Corrigiu que ele não passou, mas 

adiantou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) daqueles que estão aqui e vai descontar posteriormente. 

Opinou que o que ele deveria ter feito era ter passado os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e os R$ 

300.000,00 (trezentos ml reais) dados aqui, sabendo das dificuldades. Questionou-se se será possível 

que, por incompetência do Executivo Municipal, será fechado o Hospital após todo o trabalho feito, 

apontando que a UTI já foi fechada. Ressaltou que isso foi culpa do Governo Estadual e Federal, mas 

também do Municipal, pois esta Casa está economizando, fazendo sua parte e isto não está chegando 

aos cofres do Hospital, algo muito lamentável. Agradeceu aos colegas Vereadores que assinaram a 

Moção pedida por este Vereador para que, na hora de fazer a contratualização, que se inclua a nossa 
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oncologia. Explicou que diz isso porque, como disse o Vereador Nelson, se tivermos que levar nossa 

comunidade a Porto Alegre de carro para fazer quimioterapia é uma lástima, pois aí sim o Executivo 

não dá conta. Expressou expectativas de que essa Moção chegue aos responsáveis e seja atendida. 

Prosseguiu à questão das obras do PAC, mencionadas pelo Vereador Moisés, dizendo que é lamentável 

mesmo, pois há um ano o Executivo pediu para a comunidade desmanchar cinco casas e há um ano 

estas pessoas estão vivendo de aluguel pago pelo Município. Opinou que isto é falta de prioridade do 

Município, pois, pelos cálculos deste Vereador, isso custa quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano, 

que poderia estar sendo investido na Saúde. Mencionou sobre as obras do PAC ainda que ontem (14), 

foi procurado por moradores que lhe pediram uma audiência com o Prefeito para cobrar o que foi dito. 

Ressaltou que, como disse o Vereador Moisés, não foi só o carro de som como também panfletagem do 

próprio Prefeito junto com alguns Secretários que foram lá e fizeram um engodo enorme com a 

comunidade. Apontou que ainda ouve dizer aqui que, por terem feito um asfalto, o Governo está bem. 

Manifestou que estão comemorando dívidas, pois estes asfaltos ficaram para o próximo Governo pagar. 

Citou também obras deixadas pelo Governo anterior que não foram finalizadas, como as creches, e 

também desperdícios, como uma academia feita no Bairro Empresa com recurso do Governo Federal 

para auxiliar diabéticos, hipertensos e idosos, que se deixou destruir por duas vezes não terem 

inaugurado. Resumiu então que o que é pronto, este Governo não inaugura; o que se deixou como 

recursos, não se complementa e o que faz, não paga. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos 

Kohlrausch manifestou-se para anunciar que um minuto adicional foi cedido ao Vereador Adalberto 

pelo Vereador Lauri Fillmann. Retomando a palavra, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos 

comentou que às vezes é tachado por ser oposição e que a oposição precisa fazer oposição, mas opinou 

que a oposição precisa ser coerente, quando se faz, é preciso dizer. Ressaltou, porém, que até agora não 

viu para que o Prefeito Tito veio ou o que fez nestes três anos. Mencionou o Arroio Sonda, para o qual 

havia R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em conta, apontou que ele segue caindo, as pessoas 

passando trabalho com as enchentes e a Administração esperando não se sabe o que para usar o recurso 

que estava na conta.  Declarou que pode ser tachado de cobrador, mas que lá, a comunidade o está 

cobrando também. Encerrou agradecendo pelo seu tempo. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 

OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, o pessoal presente e a imprensa. Comentou 

que sempre prepara alguns tópicos para falar, mas o Vereador Beto Lemos, cada vez que usa a Tribuna, 

quase faz com que este Vereador faça uma defesa do Poder Executivo, falando diversas coisas que este 

Vereador precisaria retrucar, pois são absurdas. Declarou que o Prefeito Tito Lívio Jaeger faz um dos 

maiores governos até hoje em Taquara, com tudo funcionando mais ou menos a contento: a Saúde 

funciona, a Educação funciona, as estradas estão sendo arrumadas, há asfalto nas cidades, está 

continuando a UPA, as creches estão sendo feitas. Mencionou que não pode ficar respondendo tudo o 

que foi dito, pois perderia todo o seu tempo e precisa abordar sua própria pauta. Relatou sobre mais um 

assalto na ponte aonde roubaram um carro, manifestando que nunca viu algo igual ao que tá 

acontecendo naquela ponte, citando o Sr. Osmar Gonzaga presente na Sessão que mora do outro lado 

da mesma. Relatou que cada vez menos pessoas querem passar para este lado, inclusive compartilhando 

que ia a Porto Alegre na outra semana e a Polícia Rodoviária estava parada em um lado da ponte 

impedindo a passagem das pessoas, deixando apenas um lado liberado. Solicitou que é preciso falar 

com a Brigada Militar sobre isso, pois parece que a Polícia Rodoviária quer que haja acidente na ponte. 

Reforçou o assunto da segurança na ponte, perguntando onde está a guarita que este Vereador sugeriu 

que colocassem lá há dois anos. Compartilhou que parentes seus que moram em Fazenda Fialho não 

vêm mais a Taquara à noite, pois precisariam passar na ponte. Prosseguiu ao assunto da Zona Azul, que 

está sendo ampliada, algo que já deveria ter acontecido há muito, pois os comerciantes e as pessoas que 

moravam fora da Zona Azul estavam reclamando que os carros estacionam lá e não saem o dia inteiro. 

Ressaltou, porém, preocupação com os idosos, pois apesar da lei de autoria deste Vereador que lhes 
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permitem estacionar em qualquer lugar da cidade, eles ainda estão sendo multados mesmo com a 

autorização para estacionar. Comentou que ligou para o Secretário de Transporte a respeito e ele disse 

que decerto eles estão desconhecendo, pois provavelmente entrará uma lei modificando porque eles não 

poderiam estar isento de pagar para estacionar. Este Vereador então reforçou que estão isentos, sim, e 

podem estacionar em qualquer lugar, e o Secretário concordou que a lei não foi alterada e está em pleno 

vigor. Comunicou então aos idosos e deficientes físicos que eles podem estacionar o carro em qualquer 

lugar sem pagar um tostão, pois tem uma lei para isso e se contrariarem esta lei, devem chamar a 

Brigada Militar. Manifestou ainda que, se esta empresa de Caxias do Sul que hoje gerencia isso quiser 

embora, pode ir, pois o Município encontrará outras empresas ou assumirá ele próprio esta obrigação. 

Disse que ficará atento a isso, independente de estar do lado do Governo ou não, pois nesse caso, está 

do lado da verdade. Relatou também que mais a frente estará fazendo um projeto que não pode falar 

agora que favorecerá também os motoristas e o comércio de Taquara, pois sempre foi contra este tipo 

de estacionamento pago com empresa de fora vindo pra cá achar que são os grandes e levar o dinheiro 

das pessoas de volta a Caxias do Sul. Solicitou às pessoas que denunciem à Câmara de Vereadores se 

algo assim voltar a acontecer. Finalizou desejando uma boa semana a todos. Aqui, o Presidente da 

Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se, falando que o pessoal desta empresa age como 

se nunca fosse ficar idoso, ressaltando que a lei existe e eles precisam respeitar. O Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos cobrou seu direito de resposta às citações feitas pelo Vereador Arleu, 

conforme Regimento Interno desta Câmara, dizendo que não é uma questão de oportunismo, tudo o que 

falou foi verdade. Explicou que não tem dívida nenhuma, acordo nenhum, nada a ver com o Governo 

Municipal, cobra aquilo que o Governo prometeu e coisas que foram feitas, que este não conseguiu 

terminar por incompetência. O Vereador Arleu Machado de Oliveira usou-se então do direito à 

tréplica, ressaltando que o que o Vereador Adalberto Lemos disse sobre a UPA estar parada não é 

verdade, pois a mesma continua funcionando. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): 

Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e especialmente a aqueles que ouvem a 

Sessão em suas casas. Detalhou pedidos que fez: um de conserto de bueiro na Rua João Luiz Nicolini 

em frente aos números 35 e 36, no Bairro Santa Rosa, na parte de cima da lomba, expressando 

preocupação sua e dos moradores de que, se não consertado, muitos metros de canalização poderão ser 

perdidos por serem entupidos com terra; o outro pedido foi de colocação de uma luminária completa na 

estrada do Morro Negro após o Cerne, pois ali foram construídas várias casas e é preciso que tenha 

iluminação pública. Comentou sobre fala do Vereador Régis sobre as fortes chuvas, detalhando que a 

previsão é de 200 a 300 ml para chover de amanhã (16) até a semana que vem, muito mais chuva 

prevista do que já aconteceu nos alagamentos da nossa Cidade que causaram grandes transtornos. Pediu 

então ao pessoal da Defesa Civil que fiquem atentos e que possamos buscar soluções de drenagem no 

nosso Município para evitar estes alongamentos. Compartilhou sua participação no almoço da Festa da 

Escola 25 de Julho, dizendo que estava maravilhoso e a comunidade estava toda presente, 

parabenizando a todos e explicando que quem lucra com isso é o CPM daquela escola que vem fazendo 

um belíssimo trabalho. Relatou também o acontecimento da Sessão Solene ontem (14), em função da 

Semana Farroupilha em curso e o 9º Acampamento dos Festejos Farroupilhas do Paranhana organizado 

pela Associação de Amigos dos Festejos Farroupilhas do Paranhana com grande apoio do CTG "O 

Fogão Gaúcho" e da Prefeitura, como também piquetes, entidades e grupos que engrandecem e 

enaltecem aquele evento. Manifestou que está atento, pois no dia 17 será votada a alteração do Estatuto 

do Desarmamento, opinando que cidadão de bem tem o direito de ter uma arma para defender a sua 

família e sua propriedade, pois marginais têm arma de qualquer jeito e não podemos privar o cidadão 

de bem, honrado, com uma ficha limpa e condições de ter uma arma, deixando-o à mercê da 

bandidagem. Dirigiu-se a aqueles que são contrários, explicando que se o Estado desse a segurança 

necessária, aí este Vereador se renderia e diria que não precisaria ter arma, pois teríamos segurança de 
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qualidade, mas nós não temos; os Governos não têm condições de nos oferecer este serviço e quando o 

Governo não tem condições, ele não pode privar o cidadão de se defender. Ressaltou, porém, que as 

regras precisarão ser duras, não pode qualquer um adquirir uma arma, precisará haver critérios e estes 

critérios serão respeitados. Anunciou que irá até a cidade de Araricá onde existe uma mini usina de leite 

aonde o produtor rural produz, pasteuriza e entrega para as escolas, convidando o Vereador Telmo para 

ir junto, porque tem produtores interessados em fazer isso e este Vereador tem certeza que será de 

grande valia para todos nós. Mencionou sua presença na reunião no Bairro Tucanos, aonde 6.800 m² de 

calçamento serão construídos, projeto aprovado nesta Câmara de parceria do morador com o Poder 

Público, parabenizando a Administração por isso. Falou também do esforço que a Administração fez 

junto com o Mãe de Deus buscando recurso no Estado, a Prefeitura também aportando, podendo buscar 

os funcionários e agora tentando recursos para pagar os médicos também, porque o Hospital é 

primordial – os postos funcionam bem, o Hospital precisa funcionar bem também. Sobre a ponte do Rio 

dos Sinos, disse que não pode fazer, mas dá vontade de ir lá e arrancar a sinaleira pra liberar o povo a 

passar, pois o Governo anterior já enrolava e este está no mesmo padrão, deixando os Vereadores sem 

saber o que dizer para a comunidade. Encerrou encaminhando Votos de Pesar aos familiares da Sr.ª Eva 

Alves de Oliveira, presidente da primeira associação fundada no Bairro Empresa que muito fez por 

aquele Bairro, com a certeza de que onde quer que ela esteja agora, será sempre lembrada e estará 

sempre olhando por nós. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, a imprensa e todas as pessoas que acompanham a Sessão. Iniciou deixando seus 

cumprimentos ao colega Vereador Beto Lemos que, como presidente do PDT e com o auxílio dos seus 

partidários, inaugura na sexta passada (11) o novo diretório do PDT, em uma bonita confraternização 

aonde várias lideranças e várias agremiações politicas se fizeram presente. Parabenizou também o 

pessoal da localidade de Ilha Nova, especialmente as lideranças, pelo bonito evento e o investimento 

que estão fazendo na Sociedade Eia Alegre; uma comunidade pequena que se ressente de maior número 

de moradores, mas os que persistem lá são muito corajosos. Relatou a Sessão Solene ontem (14), como 

acontece há vários anos, junto ao Acampamento Farroupilha na 9ª edição dos Festejos Farroupilhas em 

Taquara, parabenizando todos os aqueles que tomam frente neste trabalho, citando o José Roberto 

Fischborn, o Jordani, o Zorelha e outros, saudando também os demais ranchos que estão envolvidos 

nesta festa tão bonita que preserva e valoriza nossa cultura. Abordou o assunto da RS-020, também 

comentado pelo Vereador Adalberto Soares, mencionando que há pouco fazia ligação para o assessor 

do Secretário de Obras do Estado, Burmann, relatando que amanhã (16) terão um contato bem próximo 

para buscar informações e exigir que tome uma atitude, pois é um absurdo o que fazem com o 

trabalhador da nossa região, especialmente os grandes transportes que não podem passar por Igrejinha – 

algo que este Vereador considera compreensível, visto que acabaram com aquela descida na outra vez e 

o Estado não ajudou em nada com a recuperação – ou na descida para Linha Caloni-Padilha-Três 

Irmãos – onde a ponte acabou por causa dos caminhões pesados –, ressaltando que os caminhoneiros 

ainda precisam se deslocar. Citou a fala do Vereador Adalberto, de que isso, o DAER empurra pra não 

sei quem e por aí vai, acrescentando que isso é muita incompetência dos últimos Governos. Agradeceu 

ao Presidente da Câmara pela oportunidade e desejou a todos uma semana de paz apesar de tantos 

problemas que nos assolam, pedindo também que Deus ilumine nossos governantes. VEREADOR 

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

funcionários da casa, as pessoas presentes no Plenário e que ouvem pela Rádio Taquara. Reforçou a 

fala do Vereador Arleu sobre o assalto na ponte, cuja vítima era filho de funcionários da Prefeitura, a 

Sr.ª Silvia e o Sr. Edson. Relatou que a Sr.ª Sílvia está precisando de tratamento, pois está apavorada e 

sentindo que, como ela mesma disse, poderia ter perdido seu filho assassinado por falta de segurança 

em uma ponte que está lá como armadilha para quem precisa, enquanto o Governador, bem protegido, 

esquece do povo gaúcho. Falou sobre a cobrança dos Vereadores, e todos os Vereadores têm razão de 
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cobrar, por trabalhos ainda não feitos, apontando que se esquecem das obras já feitas, apontando que 

seria mais justo se cobrassem o que não foi feito e ressaltassem o que já foi feito, que não foi pouco. 

Comentou que o novo Posto da Fazenda Fialho está sendo triplicado a pedido daquela comunidade, e é 

uma necessidade. Comentou também que o pessoal critica a UPA como se a de Taquara fosse a única, 

apontando que pesquisará para fazer uma relação das várias UPAs concluídas e fechadas, pois o 

dinheiro do PAC já era escasso e agora, com os cortes, mais ainda; levando a crer que fecharam a 

torneira no dinheiro que deveria vir. Relatou que encaminhou à Mesa um pedido de averiguação para 

que fossem tomadas providências em relação ao fato que houve ontem (14) em que este Vereador foi 

ofendido e com uma única palavra, foi chamado de assaltante, ladrão, bandido, malfeitor, assassino – 

algo muito grave. Leu alguns itens do Código de Ética, em especial aqueles sobre os atos contrários à 

ética parlamentar. Apelou ao Presidente que encaminhe denúncia feita por este Vereador e solicitou que 

tudo aquilo que for regimental seja feito para apurar essa situação, ficando nessa Casa o respeito que 

todos os Vereadores merecem, principalmente para a comunidade taquarense. Encerrou desejando uma 

boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Logo no início, 

um aparte foi concedido ao Vereador Nelson José Martins, que abordou o assunto trazido pelo 

Vereador Arleu, relatando que foi multado apesar de ter a autorização para estacionar, foi na Secretaria 

de Trânsito perguntar sobre e ouviu que o projeto da Câmara não tem nenhum valor, ressaltando, 

porém, que a multa ainda não foi aplicada, pois se fosse, este Vereador iria pra cima deles. Retomando 

a palavra, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch iniciou saudando os colegas Vereadores, a 

comunidade e imprensa presentes, os servidores da Casa e a comunidade que acompanha pelos meios 

de comunicação. Fez requerimento verbal à Secretaria Municipal de Trânsito que, no trecho de obras da 

terceira via na Avenida Sebastião Amoretti, pinte uma linha branca como fez na Pista Atlética e 

coloque cones com fita zebrada nem que seja todo dia, pois a obra da terceira via próxima à COOTALL 

deixou o trecho sem ciclovia e as pessoas estão usando a faixa, em situação de alta periculosidade. 

Dirigiu-se ao Vereador Balbino, que é líder de governo, pedindo que o mesmo ligue para o Secretário 

Paulo Möller e amanhã cedo já providenciem isso. Abordou o assunto dos asfaltos, comentando que o 

Prefeito precisa ser aplaudido pelo que vem fazendo, mas ressaltou que a questão do tapa-buraco 

precisa ser cobrada, pois a Avenida Tristão Monteiro está horrível, virada num queijo suíço. 

Comunicou de pedido de informação que fez esta noite para saber para onde foram os R$ 278.000,00 

(duzentos e setenta oito mil reais) saídos da Câmara e destinados para os bombeiros e a APAE. Dirigiu-

se novamente ao colega Vereador Luiz Carlos Balbino, citando o Vereador Nelson José Martins que 

havia um superávit de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) lá no Portal Transparência e que, até 

agora, ninguém do Executivo veio desmentir isso. Um aparte foi concedido ao Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira, que prometeu trazer esta informação, opinando que lhe parece que o referido 

dinheiro é do RPPS no qual a Prefeitura não pode colocar a mão. Em seguida, o direito da palavra foi 

repassado ao Vereador Nelson José Martins, que apontou que RPPS não é superávit no orçamento de 

ninguém e que, aliás, estão devendo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que não pagaram. O 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou a palavra, encerrando seu pronunciamento com 

agradecimentos ao Senhor Deus por estar na Câmara como Vereador e Presidente da Câmara, 

representando sua comunidade; agradeceu também pela saúde das suas filhas e sua esposa; desejou uma 

boa semana a todos e que fiquem na paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente 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 LEI Nº 112, de 20 de julho de 2015 (Executivo Nº 070) - Altera a Lei Municipal Nº 

5629/2014. O Executivo Municipal encaminhou Mensagem Retificativa, através do Ofício Gab. nº 

347/2015 e também solicitou Pedido de Urgência através do Ofício Gab. nº 356/2015. A Vereadora 

Sirlei Silveira apresentou Emendas ao Projeto. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador 
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Roberto Timóteo R. dos Santos é pela aprovação do PL com Emendas e Mensagem Retificativa, 

acompanhado do voto favorável da Vereadora Sirlei Silveira e voto contrário do Vereador Adalberto 

Lemos. Na Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização a Relatora Vereadora Sandra Schaeffer é 

pela aprovação do PL com Emendas e Mensagem Retificativa, acompanhado do voto favorável do 

Vereador Adalberto Soares, estando ausente no momento da reunião o Vereador Luiz Carlos Balbino. 

O Presidente colocou as Emendas em discussão e o Vereador Nelson Martins Pediu Vistas ao Projeto, 

para melhor análise do mesmo. O Pedido de Vistas foi à votação sendo REJEITADO com oito votos 

contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Guido 

Mario, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira e Roberto Timóteo. E, seis votos favoráveis dos Vereadores: 

Lauri Fillmann, Adalberto Lemos, Nelson Martins, Régis de Souza, Valdecir de Almeida e Moisés 

Rangel. Após o Presidente colocou em votação as Emendas e as mesmas foram APROVADAS com 

dez votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra 

Schaeffer, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira, Roberto Timóteo, Lauri Fillmann e 

Valdecir de Almeida. E, quatro votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Nelson Martins, 

Régis de Souza e Moisés Rangel. A seguir o Projeto acompanhado da Mensagem Retificativa e das 

Emendas foi APROVADO com nove votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei 

Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira, Roberto 

Timóteo e Lauri Fillmann. E, cinco votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Nelson 

Martins, Régis de Souza, Valdecir de Almeida e Moisés Rangel. Discutiram sobre a matéria os 

Vereadores: Guido Mario, Arleu Machado, Adalberto Lemos, Nelson Martins, Sirlei Silveira e Valdecir 

de Almeida. PROJETO DE LEI Nº 113/2015 de autoria do VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS: Altera a Lei Municipal 4.866, de 28 de setembro de 2011, reduzindo 

de 6% para 4%, o valor do repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara/RS, a partir da data da publicação da Lei. A Vereadora Sirlei Silveira 

apresentou Emenda Retificativa. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Roberto Timóteo 

R. dos Santos é pela aprovação do PL com Emenda, acompanhado do voto favorável da Vereadora 

Sirlei Silveira e voto contrário do Vereador Adalberto Lemos. Na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização a Relatora Vereadora Sandra Schaeffer é pela aprovação do PL com Emenda, 

acompanhado do voto favorável do Vereador Luiz Carlos Balbino, estando ausente no momento da 

reunião o Vereador Adalberto Soares. Posta em votação a Emenda, a mesma foi REJEITADA com oito 

votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Nelson Martins, Régis de Souza, 

Valdecir de Almeida, Moisés Rangel, Arleu Machado e o voto do Presidente Eduardo Kohlrausch, 

conforme Artigo 19 da lei Orgânica Municipal. E, sete votos contrários dos Vereadores: Adalberto 

Soares, Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira e Roberto 

Timóteo. A seguir o Projeto foi à votação sendo REJEITADO com oito votos contrários dos 

Vereadores: Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Nelson Martins, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, 

Moisés Rangel, Arleu Machado e o voto do Presidente Eduardo Kohlrausch, conforme Artigo 19 da lei 

Orgânica Municipal. E, sete votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Sandra 

Schaeffer, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira e Roberto Timóteo. Discutiram sobre a 

matéria os Vereadores: Nelson Martins, Sirlei Silveira, Eduardo Kohlrausch, Arleu Machado, 

Adalberto Lemos, Moisés Rangel, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino e Guido Mario. PROJETO 

DE LEI Nº 117/2015 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. A Comissão Geral de 

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

por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Adalberto Soares, Guido Mario e 

Nelson Martins. Em seguida o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em 
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bloco a votação da matéria a seguir sendo a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 

420/2015 a 426/2015. Requerimentos: Nº 250/2015 a 252/2015. Requerimentos de Pedidos de 

Informações: Nº 098/2015 a 101/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR NELSON 

MARTINS: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente informe a este Vereador 

quando serão fechadas as valetas da Rua Rio Grande, pois desde fevereiro de 2013 foi prometido por 

esta Administração e os moradores ainda estão aguardando tal melhoria. 2º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita que a Mesa Diretora agende reunião para o dia 24 de setembro de 2015, às 18h30min, 

nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio Maurer, localidade de Padilha, 

para tratar das agressões ocorridas dos alunos aos Professores neste Educandário, bem como agressões 

entre os próprios alunos, o que vem causando insegurança a todos que frequentam este local. Para 

debater sobre o assunto solicito que sejam convidadas as seguintes pessoas: Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, Antônio Edmar Teixeira de Holanda e Coordenadores desta Secretaria, 

Conselho Tutelar, Direção do Lar Padilha, Escola Júlio Maurer (Direção, Professores, CPM, Pais e 

Alunos). 3º - VEREADOR TELMO VIEIRA: A pedido dos moradores do Bairro Santa Rosa, solicito 

que o Executivo Municipal providencie a colocação de um quebra mola na estrada principal deste 

Bairro, bem como informe se há previsão da instalação de outros quebra molas em ruas que foram 

pavimentadas, pois junto com esta melhoria trazida ao Município vem também a imprudência dos 

motoristas e a insegurança dos transeuntes. 4º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicita que 

a Mesa Diretora desta Casa encaminhe ao Prefeito de Parobé, senhor Cláudio Silva, Ofício 

parabenizando pelo belíssimo Desfile ocorrido no último domingo (12/09), onde este Vereador foi 

convidado juntamente com sua esposa para fazer abertura deste Evento. 5º - VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Diante da criação da 3ª pista na Avenida Sebastião Amoretti, junto a COOTALL, 

solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Segurança e Trânsito providencie com a 

máxima urgência uma forma de garantir a passagem dos pedestres com segurança, pois as pessoas que 

usavam antes a ciclovia agora estão usando a própria rodovia que é a ERS 020 com fluxo intenso e 

rápido de veículos. Nesse sentido sugiro que seja feita uma pintura em linha branca e também sejam 

colocados cones com fitas zebradas (nem que precise recolocá-las todos os dias), para que a população 

possa ter legítima segurança no seu direito de ir e vir. Nada mais havendo a tratar, às 21h40min o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 22 de 

setembro de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa, lembrando que na segunda feira, dia 21/09, às 

19h30min será realizada Sessão Solene em Homenagem aos 10 anos de Emancipação Ministerial da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira de Taquara/RS, solicitada pelo Vereador 

Valdecir de Almeida. 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, 15 de setembro de 

2015.....................................................................................................Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


