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ATA Nº 4.087 

Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 34ª 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 Alex Figueiró, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Gideões, para deixar uma 

mensagem seguida de oração. Depois disso o Presidente Eduardo fez o seguinte esclarecimento: 

“Assim como um pai que se preocupa com seus filhos, se preocupa também com a proteção de cada 

funcionário que trabalha nesta Casa, pois sabe da índole de cada um. E fala de maneira muito 

respeitosa, mas deixando bem claro, baixou uma Ordem de Serviço Nº 001/2015, devido àquelas 

denúncias que o Vereador Roberto Timóteo fez semana passada sobre a questão do trabalho dele que 

inclusive torce para dar certo referente ao Chile. A Ordem de Serviço determinou que até ser 

esclarecida esta situação ficam suspensas ligações internacionais, bem como ligações fora de serviço. 

Também estão nomeando uma Comissão Administrativa para apurar estes fatos, porque é jogado no ar 

uma informação e as vezes é preciso saber o que realmente aconteceu. Daqui tem certeza que não foi, 

até porque as ligações do Vereador diz respeito a ele, mas torce para dar certo porque é Taquara que vai 

ganhar. Então para deixar bem claro sua meta e seu intuito nessa situação, até porque aquilo causou um 

mal estar entre os funcionários, pois são pessoas simples, mas profissionais e idôneas, por isso estão 

vendo se podem pedir legalmente a quebra do sigilo das ligações que foram feitas para este número 

para que não paire nenhuma dúvida sobre qualquer funcionário. Torce ainda que o Vereador descubra 

quem fez isso, mas tem certeza que não foi daqui.” A seguir o Presidente solicitou a leitura das 

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

PREFEITO: Ofício Nº 536/2015, encaminha Lei Municipal nº 5.736, sancionada em 17 de setembro 

de 2015. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001, de 16 de setembro de 2015: Por determinação do 

Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, ficam suspensas as ligações telefônicas 

internacionais, bem como ligações telefônicas fora do horário de expediente realizadas através da 

central telefônica no âmbito desta Casa Legislativa, a partir da presente data, até que seja apurado os 

fatos denunciados pelo Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, na Sessão Ordinária do dia 

15 de setembro de 2015. Também determino a abertura de Processo Administrativo para que sejam 

apurados os fatos. PORTARIA Nº 078, de 16 de setembro de 2015: “Nomeia Servidores deste 

Legislativo para compor a Comissão que procederá no Processo Administrativo para apurar fatos 

relacionados com a denúncia realizada pelo Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos na 

Tribuna na Sessão Ordinária do dia 15 de setembro de 2015”. Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, no uso das atribuições que lhe confere 

a Lei Orgânica, e com base no Art. 40, do Regimento Interno desta Casa, determina a instauração de 

abertura de Processo Administrativo, diante da denúncia realizada pelo Vereador Roberto Timóteo 
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Rodrigues dos Santos na Tribuna na Sessão Ordinária do dia 15 de setembro de 2015 (segue na Portaria 

o pronunciamento na íntegra do Vereador Roberto Timóteo). Segue em anexo Ordem de Serviço Nº 

001/2015 que trata deste assunto. Nesse sentido, nomeio os Servidores abaixo relacionados para 

compor esta Comissão que fará Processo Administrativo para apurar fatos relacionados acima: 

Servidores – Evandro de Melo, Fernando Machado de Bittencourt e Thamiris Carolina dos Santos. 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, de 18 de setembro de 

2015: Com base na alegação do Prefeito Municipal de Taquara a respeito de uma dívida que a Câmara 

de Vereadores possui com a Prefeitura, no valor de R$ 370.000,00, feita no Programa do Masutti, no 

dia 15/07/2015, constando cópia do áudio no Processo (fl. 09), foram requeridas informações ao Chefe 

do Executivo Municipal referente à contabilidade da Câmara que é elaborada pelo Setor Contábil da 

Prefeitura. Foi oportunizado que o Chefe do Executivo Municipal se pronunciasse sobre a referida 

alegação (conforme Ofício D.L. Nº 693 – fl. 12), no entanto não o fez, sendo reiterado o pedido através 

do Ofício D.L. Nº 803 – fl. 132, que também não houve resposta. Ouvido o servidor desta Casa, 

Genedarço de Souza Machado, que veio em posse dos relatórios contábeis solicitados por esta 

Comissão à Prefeitura, o mesmo respondeu ao ser indagado que não constam em nenhum dos relatórios 

dívida com a Prefeitura. Ainda, conforme análise por esta Comissão dos relatórios entregues, não se 

constatou nenhuma dívida da Câmara de Vereadores com a Prefeitura Municipal de Taquara. Destarte, 

conclui-se, conforme todas as informações apuradas, e análise dos relatórios anexados ao Processo, que 

não existe dívida da Câmara de Vereadores de Taquara com a Prefeitura Municipal. É o relatório. 

Assinam: Marilene Wagner (Presidente), Thamíris Carolina dos Santos (Relatora) e Evandro de Melo 

(Vogal). O referido Relatório possui 136 (cento e trinta e seis) folhas que ficam a disposição dos 

Vereadores para análise. PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 119, de 21 

de setembro de 2015 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Fixa o valor do 

repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, nos 

exercícios financeiros de 2017 a 2020. DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2015: Declaro para os devidos fins e a 

quem de direito vier a interessar que na data de 18 de setembro de 2015, conforme a Lei Municipal nº 

2.880/2002, que “Denomina o mural da Câmara Municipal como Imprensa Oficial do Poder 

Legislativo”, foi publicado no Mural desta Casa, o Comunicado e o Relatório de Gestão Fiscal referente 

ao 2º Quadrimestre do ano de 2015 do Poder Legislativo – Demonstrativo de Despesa com Pessoal – 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – Setembro de 2014 a Agosto de 2015. Também declaro no 

mesmo sentido, que os mesmos se encontram disponível no site deste Poder através do endereço 

eletrônico www.camarataquara.com.br a partir do dia de hoje, cumprindo desta forma o exigido pelo 

Tribunal de Contas do estado do RS. Também o Comunicado e o Relatório foram publicados no Jornal 

Cidades. Taquara, 18 de setembro de 2015. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 039/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Encaminha a presente Moção ao Ministro da Saúde, senhor 

Arthur Chioro; ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori e aos 

Deputados Estaduais e Federais, no que tange a seguinte matéria: O Estado do Rio Grande do Sul está 

vivendo um caos, mergulhado em uma crise financeira, resultado da falta de atenção a alternativas que 

poderiam ter diminuído o problema e que foram deixadas de lado por sucessivos governos, 

transformando o Estado em um devedor eterno. Isso acabou refletindo nos Municípios, sendo que no 

nosso Município de Taquara/RS o Hospital Bom Jesus, único Hospital da cidade paralisou as atividades 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) precisando transferir os pacientes que estavam internados para 

outras UTI’s do Estado, bem como a ala de saúde mental também não está recebendo pacientes novos. 

Vale ressaltar que o Hospital Bom Jesus é uma referência em vários atendimentos, tendo à única UTI 

do Vale do Paranhana que hoje conta com mais de duzentos mil habitantes. Diante do exposto 

solicitamos intervenção das nobres autoridades para que a população taquarense tenha novamente este 

http://www.camarataquara.com.br/
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serviço que é de essencial importância, pois é imprevisível saber quando uma pessoa vai precisar de 

uma UTI e que este atendimento pode lhe salvar a vida. INDICAÇÕES: Nº 427/2015 VEREADOR 

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

competente proceda com urgência na recuperação da estrada Beco Evaldo A. Fernandes, localidade de 

Morro Negro, Distrito de Fazenda Fialho, pois vários moradores enfrentam diariamente péssimas 

condições de trafegabilidade da mesma. Seguem fotos em anexo. Nº 428/2015 VEREADOR GUIDO 

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

faça a reposição do aterro sobre as laterais dos canos recentemente colocados junto a Ponte na estrada 

de Pega Fogo, bem como a possibilidade de colocar mais dois canos na parte de baixo para alargar o 

leito da estrada e a construção das duas cabeceiras. Seguem fotos em anexo. Nº 429/2015 VEREADOR 

NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente e 

Coordenadoria de Defesa Civil busque providência urgente com relação à poda ou corte de um pinheiro 

de araucária situado na Rua Cônego Pedro Bremm, nº 1875, Bairro Jardim do Prado. O pedido se faz 

necessário, pois se observa que o pinheiro pode cair em cima da residência a qualquer momento, sendo 

que a moradora já fez vários pedidos no Protocolo Geral da Prefeitura, mas até o momento nada foi 

resolvido. Nesse sentido se não haver nenhuma ação imediata, então que alguém se responsabilize pelas 

consequências. Nº 430/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 

Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o patrolamento e 

ensaibramento de todas as estradas da localidade de Morro da Pedra, pois as mesmas estão em más 

condições de uso. Nº 431/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: Indica ao Executivo Municipal que 

diante da sanção das Leis Municipais Nº 5732, de 13 de agosto de 2015 que “Dispõe sobre redução de 

15% nos subsídios mensais dos Vereadores de Taquara”, e da  Lei Municipal Nº 5733, de  13 de agosto 

de 2015  que “Altera a Lei Municipal nº 5.105, de 06 de outubro de 2012”, que reduz de 50% para 10% 

a Verba de Representação, onde Vossa Excelência achou justo a diminuição dos subsídios dos 

integrantes desta Casa Legislativa, pois sancionou os respectivos Projetos, solicitamos que seja 

procedido o pedido de redução dos subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo, para que 

ambos os Poderes abram mão de parte dos subsídios em prol da Comunidade Taquarense, 

principalmente a serem aplicados na área da saúde. Assim que o pedido de redução dos subsídios dos 

Agentes Políticos do Poder Executivo chegar a esta Casa, estaremos providenciando os Projetos, de 

acordo com o Artigo 33 inciso VI da Lei Orgânica Municipal. Nº 432/2015 VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no 

conserto de um buraco na Rua Cel. João Pinto, nº 2983, em frente à Oficina do Pastel, pois o mesmo 

está dificultando todos que por ali transitam, especialmente os clientes deste estabelecimento, conforme 

fotos em anexo. Nº 433/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto de um buraco com aproximadamente 1 

metro de profundidade na Rua 13 de Maio, nº 165, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois o mesmo está 

causando perigo iminente de acidente, sem contar a erosão causada pelas chuvas que só aumenta o 

problema. Seguem fotos em anexo. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 

102/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito saber quanto foi arrecadado e quanto foi pago a 

título de iluminação pública no Município de Taquara nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, mês a mês 

na forma de relatório comparativo. E, se foi suprida a necessidade de arrecadação para a quitação da 

dívida. REQUERIMENTOS: Nº 253/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao Deputado Mauro 

Pereira – PMDB: Ao saudá-lo venho por meio deste solicitar a disponibilidade de auxiliar o Município 

de Taquara/RS em emenda parlamentar para custeio da área da Saúde e infraestrutura. Pedido este já foi 

solicitado ao Deputado Federal e Chefe da Casa Civil Márcio Biolchi e ao Ministro Eliseu 

Padilha. Fico no aguardo de suas manifestações. Nº 254/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao 

Ministério da Saúde - Ao saudá-lo venho por meio deste solicitar informação sobre o controle da carga 
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horária dos Médicos com registro no Município de Taquara/RS. Nº 255/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Ao Grupo Mãe de Deus - Associação São Carlos - Solicito informações sobre quais motivos 

estão retardando a assinatura do novo contrato de parceira e gestão do Hospital Bom Jesus com a 

Prefeitura de Taquara/RS, pois desde já, registramos que acreditamos no trabalho já efetuado até o 

momento pelo Grupo Mãe de Deus, funcionários e Médicos e precisamos da continuidade desses 

serviços que são reconhecidos por nossa comunidade, independente dos percalços administrativos que 

naturalmente acontecem. Nº 256/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO EM NOME DA 

CASA: Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares do jovem Lucas Albernaz, que 

veio a falecer em trágico acidente de trânsito ocorrido no último domingo, dia 20/09, na ERS 239. 

“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 257/2015 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos 

familiares do senhor Lari Arno Kappel que veio a falecer no dia 21/08/, próximo passado. Sentimo-nos 

incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a 

abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a 

tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 

258/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao Diretor-Presidente da EGR (Empresa 

Gaúcha de Rodovias) – Nelson Lidio Nunes - Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio desde 

solicitar ao nobre Diretor que providencie um recuo para travessia de pedestres no entroncamento da 

ERS 020 Km 48 com a ERS 239 KM 51, pois devido a obra que está sendo realizada para melhorar o 

fluxo do trânsito, obra esta muito necessária e louvável, mas que lamentavelmente  as pessoas que antes 

usavam a ciclovia agora estão usando a própria rodovia com fluxo intenso e rápido de todos os tipos de 

veículos. Nesse sentido em nosso ponto de vista faz-se necessário um metro de recuo com cones e fitas 

zebradas, para que a população possa ter legítima segurança no seu direito de ir e vir, pois entendemos 

que este local assim como está é uma tragédia anunciada. Sendo o que se apresenta para o momento, 

renovamos votos de consideração e respeito. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 

Ofício da Loteadora Tabaí LTDA, em resposta ao Requerimento nº 180/2015, do Vereador Régis de 

Souza, contido no Ofício D.L. nº 603/2015. Ofício nº 2012/2015, da CORSAN, em resposta ao 

Requerimento nº 181/2015 do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 620/2015. 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 NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores 

e as pessoas que se encontram presentes no Plenário. Relatou que, hoje, em frente ao Posto Esso, um 

motorista de Parobé subiu a calçada e quebrou uma roda após passar por um buraco que ali abriu há um 

tempo atrás. Ressaltou que é necessário que o Município tome providências com isso, solicitando que 

seja feita com urgência esse trabalho, senão acontece um acidente e o Município acaba processado, um 

processo que dura bastante e quem entrar no Governo depois vai pagar muitas vezes sem ter culpa 

disso. Mencionou outras situações, na Estrada da Cachoeira, em que o Secretário havia prometido 

colocar umas três viagens de saibro em montinhos para tampar os buracos, não fez, os buracos foram 

tampados com terra e a situação para andar na estrada está ruim; e no Loteamento Tito, foi feito um 

trabalho, mas agora a chuva acabou estragando. Reconheceu que o Município não consegue fazer tudo 

com uma chuvarada dessas, mas solicitou que ao menos mande tamparem os buracos e valetas 

enquanto isso não pode ser resolvido adequadamente. Comentou também dos remendos na Avenida 

Tristão Monteiro, que não resolveram nada, pois se faz um remendo e está abrindo um buraco do lado 

do remendo. Explicou que isso se deve ao fato de a Avenida Tristão Monteiro estar tão ruim que não dá 

mais pra remendar, sugerindo que fosse colocada uma camada de lama asfáltica com grau elevado de 
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calor para que repusesse aquele material. Compartilhou que tem acompanhado o asfalto que foi 

colocado, ao menos ali em sua zona, e constatou que é muita brita e esta já está soltando. Apontou que 

já venceu o prazo do pedido que fez pelo contrato da empresa que fez o asfalto para saberem qual é a 

responsabilidade deles, e que é necessário que o Município mande estas informações até quinta-feira 

(24); do contrário, instruiu o Presidente da Câmara a ficar preparado para fazer um trabalho, pois este 

Vereador iria fazer este contrato vir através da Justiça. Encerrou explicando que pede isso, pois, ao 

menos em sua zona, o asfalto não foi bem feito, e é preciso destas informações para poder cobrar a 

empresa que fez esse trabalho. Tendo encerrado sua fala com tempo sobrando, cedeu seus dois minutos 

restantes para o colega Vereador Régis. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade prestigiando a Sessão no Plenário e escutando na 

Rádio Taquara. Detalhou trabalho conduzido na última semana com o colega Vereador Beto Timóteo, 

presidente da Comissão de Saúde e com a Diretora do Hospital, Maria Seloi, atrás de informações e 

ações concretas com relação aos pagamentos do recurso do Estado ao Hospital Mãe de Deus, quando 

esclareceram dúvidas, equacionaram os valores pendentes e este Vereador então aproveitou o momento 

para divulgar os valores tanto da dívida do Estado quanto do Município, para acabar com o jogo de 

responsabilidades em que o Prefeito Municipal transmite para cima do Estado, mas também não vê a 

sua obrigação com o Hospital que a maior que a do Estado. Pediu para a comunidade acompanhando a 

Sessão que pegassem lápis ou caneta para anotar as informações e entender a matemática. Explicou 

que, hoje, estão trabalhando em quatro fases: a fase um é resgatar um valor de R$ 553.153,16 

(quinhentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) com relação à 

oncologia e serviços que o Hospital prestou, totalizando doze ordens de pagamento do Estado para com 

o Hospital – compartilhou que, hoje, tiveram a confirmação de que foi pago deste valor R$ 296.958,00 

(duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais), ações esta pontual à ida dos 

Vereadores e da Diretora do Hospital a Porto Alegre. A fase dois deste trabalho totaliza o valor de R$ 

2.340.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta mil reais) que são dívidas do ano de 2014 e agora de 

2015 do Governo do Estado com o Hospital – explicou que este valor será efetivado hoje, aprovando-se 

os projetos de reajuste fiscal na Assembleia Legislativa, e até a primeira ou no máximo segunda semana 

de outubro, o Hospital estará resgatando este valor de empréstimo através do Banrisul que o Governo 

do Estado irá pagar, pois é dívida dele. Resumiu que, até esta data de outubro então, terão a soma de R$ 

2.893.153,16 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três reais e dezesseis 

centavos) de ações dos Vereadores mais uma vez, apontando que infelizmente a Prefeitura – por 

inoperância, incapacidade, falta de articulação política e trabalho técnico – não conseguiu destravar isso 

e não dava nenhuma esperança para o Hospital. Prosseguiu em observar a dívida da Prefeitura para com 

o Hospital, que totaliza exatamente R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), maior que 

a dívida do Estado, perguntando-se o que o Prefeito vem fazendo sobre isso, pedindo a quem souber 

que lhe diga, pois o Hospital não sabe, os médicos não sabem, a comunidade não sabe e este Vereador, 

também não. Explicou que essa dívida somada do Estado e do Município, no valor de R$ 6.293.153,16 

(seis milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) são 

sobre serviços já prestados, a serem pagos. Manifestou então que as outras fases do trabalho visam não 

só pagar o que está atrasado, mas ampliar serviços com relação a especialidades como urologia e 

neurologia, tendo o compromisso da Secretaria do Estado de que, já no primeiro semestre de 2016, 

estarão operando em Taquara mais duas especialidades custeadas pelo Estado, no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) cada por mês. Além disso, descreveu a fase quatro do trabalho, que é 

buscar recurso federal para ação anunciada pela Diretora do Hospital num trabalho técnico do Hospital 

pela equipe do Hospital de ampliar vinte leitos e a emergência, mencionando que os Vereadores se 

colocaram à disposição para buscar estes recursos em Brasília e já pediram isso através de 

requerimento. Dirigiu lembretes ao Prefeito de que, invés de investir no tão sonhado asfalto, invista no 
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Hospital para não fechar, ressaltando que a Câmara está investindo, baixou os salários, questionando o 

Prefeito por não ter feito o mesmo com os salários seus, do Vice-Prefeito e dos Secretários. Ressaltou 

que é fácil cobrar o Governo do Estado e os Vereadores, transmitir a responsabilidade; mas assumir sua 

competência é um buraco mais embaixo. Opinou que a Saúde deveria vir em primeiro lugar, pois há 

tempo para fazer o asfalto -- inclusive com programação e num melhor momento econômico --, mas 

doenças batem a qualquer hora na nossa porta e se o Hospital estiver fechado, gera um problema. 

Manifestou que não quer voltar ao passado, ao terrorismo de ter o Hospital fechado, opinando que 

certamente o Prefeito será solidário e encaminhará à Câmara de Vereadores o projeto para votarem e 

pagarem ao Hospital o que devemos. Apontou que não adianta o sujo falar do mal lavado, dizer que o 

Estado deve enquanto o Município deve e não paga, opinando que transferir a responsabilidade é algo 

muito feio, esclarecendo que este Vereador não faz isso, detalhando como foi atrás de recurso e foi 

trabalhar na companhia de um Vereador de situação e da Diretora do Hospital. Declarou que é um 

Vereador de oposição, não vota no Prefeito Tito, mas não vai se eximir de fazer sua função. Colocou-se 

à disposição da comunidade mais uma vez e deixou registrado Ofício que os Vereadores receberam da 

Loteadora Tabaí com relação ao Loteamento Olaria, explicando que estará indo amanhã (23) a Porto 

Alegre buscando audiência na FEPAM e na Secretaria de Meio Ambiente para agendarem uma reunião 

e agilizar a liberação dessa Ordem de Serviço pra fazer o dique lá no Loteamento Olaria. Encerrou 

agradecendo e desejando uma boa semana a todos. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos 

Kohlrausch manifestou-se neste momento, parabenizando os Vereadores Régis e Roberto Timóteo 

pelo trabalho de ter ido a Porto Alegre na Secretaria de Saúde e comentando que a questão mencionada 

pelo Vereador Régis da inoperância acontece em outras situações também, mencionando como 

exemplo a questão das lombadas eletrônicas pelas quais os Vereadores tanto lutaram, para as quais 

foram feitas de 13 a 14 reuniões nas quais o Prefeito -- na época Presidente da AMPARA -- não veio 

sequer em uma, dizendo que tem certeza de que não tem nenhum Ofício também endereçado ao Estado 

pedindo a lombada eletrônica e dizendo que agora tem uma situação pior, expressando que o trecho do 

KM 48 da RS-020 com o KM 51 da RS-239 próximo à COOTALL é uma tragédia anunciada, onde as 

pessoas -- crianças e idosos -- estão disputando lugar com carros e caminhões, compartilhando que 

inclusive esteve lá hoje, de novo, registrando fotos com a Teresinha e o Giuliano. Opinou que o 

problema é que não dá pra fazer na hora porque foi o Vereador tal que pediu, lembrando que, na 

semana passada, cobrou sobre isto e nessa uma semana, não conseguiram colocar cones ali ainda. 

Relatou conversa com o Comandante da Polícia Rodoviária Estadual, hoje, em que ele disse que eles 

estão branqueando os cabelos por causa daquela situação ali. Passou o direito da palavra ao Vereador 

Régis Bento de Souza, que disse que é preciso responsabilizar as duas pessoas que tiraram foto em 

frente a aquilo ali e botou no jornal, dizendo que seria a "salvação da lavoura", mencionando que 

quando precisam do Estado, tiram foto e quando o Estado não consegue fazer, dão pau no Estado, 

declarando que, infelizmente, quem será responsável se morrer gente ali serão aquelas duas pessoas que 

estão na foto. Retomando o direito da palavra, o Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch 

anunciou que estará entrando com requerimento hoje, com fotos em anexo, e estará indo a Porto Alegre 

levar à EGR um pedido para que se coloquem cones lá com fita zebrada. Comentou o exemplo do 

Prefeito de Igrejinha do PP, o Joel, que colocou dois montes de terra na Rua Plínio Salgado para não 

deixar mais os caminhões descerem e disse em entrevista que se o DAER mandasse tirar, botava de 

novo no outro dia; sendo descrito como um prefeito de atitude por este Vereador, que disse que 

lamentavelmente não temos isso em Taquara, é só pra retrato que nós temos. VEREADOR 

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

a imprensa, a comunidade e as lideranças partidárias presentes no Plenário. Iniciou respondendo os 

questionamentos feitos pelo Presidente desta Casa Legislativa sobre alguns documentos que este 

Vereador solicitou. Declarou que não queria falar disso neste momento até porque fez verificações 
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nesta documentação e em sua concepção de leigo, encontrou muitos irregulares, contatando um 

escritório de contabilidade para fazer um levantamento e confirmar ou não as dúvidas encontradas por 

este Vereador nesta documentação. Dirigiu-se ao Presidente da Câmara dizendo que, tão logo tenha 

esta resposta, vai procurá-lo para reunir os Vereadores e fazer o que precisa ser feito, conversando para 

saber o que aconteceu e porque aconteceram determinadas coisas. Explicou que é por esta razão que 

ainda não trouxe este assunto, pois não pretende afirmar nada antes do parecer técnico do escritório de 

contabilidade, para ter certeza do que está falando. Comentou sobre a medida que o Presidente 

comunicou a esta Casa em relação à quebra do sigilo telefônico, concordando que ela é bem 

importante, mas solicitando que seja quebrado o sigilo telefônico de todos os Vereadores desta Casa 

deste o primeiro dia de mandato para fazer um levantamento de cada ligação e ver realmente quem é o 

Vereador que está trabalhando para a comunidade e quem não está trabalhando. Prosseguiu a outra 

ordem do serviço do Presidente, quanto à proibição de ligações internacionais, solicitando que o mesmo 

repense esta situação, pois ela é muito dramática, explicando que este Vereador tem envolvido com seu 

trabalho a Faccat, o PEIEX, o Apex, Banco do Brasil e Caixa Federal, trabalhando um serviço num 

contexto internacional para trazer melhores condições aos empresários para ajudar a desenvolver o 

Município. Portanto, alertou que não é funcionário desta Casa, mas Vereador eleito pelo povo, e esta 

proibição fere a Constituição Federal que diz que impedir o trabalho do Vereador caracteriza crime, e 

assim talvez possa ser esta atitude. Sugeriu então que o Presidente pense, que sentem e conversem 

sobre isso, pois este Vereador se sentirá lesado, relatando que teve uma reunião ontem (21) à tarde com 

todas as entidades anteriormente citadas e amanhã (23) estará das 9 horas às 16 horas num seminário do 

Banco do Brasil em Sapiranga buscando informação e condições de melhorar o Município, explicando 

portanto que não foi por acaso que fez sua ligação internacional e que isso pode ser verificado com a 

quebra de sigilo. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se, esclarecendo 

que ninguém discute o trabalho do Vereador Beto Timóteo, lembrando inclusive que já elogiou isso. 

Ressaltou, porém, que é preciso cuidar a maneira com que as coisas são colocadas, pois aquela situação 

causou um mal estar nos funcionários, pois parecia que alguém aqui dentro tentou boicotar o Vereador. 

Explicou que é muito pelo contrário, mencionando que em reuniões feitas sistematicamente com os 

funcionários, sempre disse que problema político dos Vereadores é de responsabilidade deste 

Presidente da Câmara. Concluiu declarando que também não proibirá o trabalho dos Vereadores, 

dizendo que verão melhor a situação, mas já explicando que a medida não é para atrapalhar o trabalho 

do Vereador, mas sim para esclarecer as coisas. Retomando a palavra, o Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos detalhou melhor a reunião do Banco do Brasil, onde tratarão a questão já 

mencionada pelo Vereador da galinha caipira e do peru. Destacou que as fronteiras estão abertas e 

vivemos num mundo globalizado, precisando pensar na exportação e importação como o mercado 

interno e é com muita luta que essas entidades vêm trabalhando pra quebrar o preconceito com 

importação e exportação. Manifestou que, nesse trabalho, este Vereador atua como elo nesta ligação e 

que, se romper este elo, causará um grande problema não só para este Vereador, como para a 

comunidade, esta Casa Legislativa e todas as comunidades. Encerrou agradecendo a todos. Novamente, 

o Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se, declarando que se for 

descoberto que algum funcionário fez isso, será demitido no outro dia, pois nenhum funcionário deve 

atrapalhar o serviço de ninguém. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade e saudou especialmente o Presidente e Vice-

Presidente do PSDB, respectivamente, Fabiano Tacachi Matte e Cláudio Bizarro; Presidente do PP, 

Osmar Gonzaga e Presidente do PTB, Ferreira. Relembrou sua fala da semana passada, sobre a 9ª 

edição dos Festejos Farroupilhas do Vale do Paranhana e tudo o que representa a cultura gaúcha: as 

festividades, a preservação dessa cultura e o valor de ser gaúcho. Comentou que, infelizmente, durante 

a Semana Farroupilha, não tivemos muitos motivos para ser comemorados. Citou a chuva de granizo 
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ocorrida na quinta-feira (17), que provocou danos em telhados de casas em diversos Bairros da nossa 

cidade, atingindo cerca de 2.000 residências. Manifestou que agora a preocupação é a elevação do nível 

dos rios que banham nosso Município, uma vez que continua chovendo. Expressou que nós gaúchos 

demonstramos o orgulho que sentimos de sermos gaúchos em todas as querências desse nosso Rio 

Grande durante a Semana Farroupilha, porém, hoje vivemos momentos muito difíceis a nível 

municipal, estadual e federal. Declarou que não adianta ficarmos procurando os culpados pela atual 

situação, pois o preço é pago por cada um de nós; afinal, somos taquarenses, gaúchos e brasileiros. 

Manifestou que a lição não vem sendo feita ao longo dos anos, e hoje não temos mais tempo a perder. 

Opinou que a situação das contas públicas gaúchas exige posições claras, racionais e ações imediatas. 

Relatou que a má gestão dos recursos públicos ao longo de anos levaram as contas públicas ao colapso, 

o que nos colocou em uma situação emergencial e nos deixou consequências severas. Citou os 

polêmicos projetos apreciados hoje na Assembleia Legislativa, dentre os quais, o aumento da alíquota 

de ICMS no Estado do Rio Grande do Sul. Manifestou que o aumento dos impostos neste momento é 

um sacrifício ainda maior pra quem já está pagando a conta da má gestão do dinheiro público. Apontou 

que a realidade lamentavelmente é essa e isto se impõe a quem tem a responsabilidade de recolocar o 

Rio Grande do Sul nos trilhos. Alegou que, se ao conquistarmos uma situação privilegiada na vida, não 

sentirmos vontade de ajudar o próximo, podemos voltar lá para o começo, pois não valeu nada e nada 

aprendemos. Relatou as perdas tristes que encerraram a Semana Farroupilha no domingo (20), do 

menino Lucas Albernaz em um acidente de carro na RS-239 – deixando uma família triste e enlutada 

assim como seus amigos; e da protetora da causa animal Márcia Soares, moradora de Pega Fogo Alto – 

comentou ter certeza que ela está fazendo um trabalho do outro lado e que aqui continuam anjos 

protegendo, cuidando aqueles animaizinhos que ela cuidou ao longo de sua vida com muito amor. 

Encerrou desejando uma excelente semana a todos e agradecendo a atenção. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, o 

público presente e todos que acompanham através dos meios de comunicação. Compartilhou 

participação dos Vereadores no Seminário de Planejamento do Vale do Paranhana, no Sindicato dos 

Bancários de Taquara, dia 16, em que foi abordado o assunto da Univales; expressando satisfação com 

a presença política nessa reunião. Relatou que, neste momento, as pessoas que trabalham nessa luta 

desde o início colocaram que levaram o projeto da Univales até Brasília, conseguiram conversar com o 

Vice-Presidente da República, apresentaram ao Congresso e foram recebidos por dois importantes 

Secretários do Ministério da Cultura, onde receberam elogios pela qualidade do projeto apresentado e 

também pela participação política que acompanhou o projeto até Brasília. Detalhou que, junto a este 

projeto, foram os Prefeitos de Igrejinha, Parobé, Sapiranga e Rolante, como também Vereadores de 

quatro ou cinco cidades. Compartilhou que foi dito ao grupo que lá esteve em Brasília que teriam 

retorno sobre o projeto em 60 dias. Manifestou, dirigindo-se aos Vereadores, que é o momento de se 

reorganizarem porque, vindo uma resposta negativa, precisarão aumentar o número de assinaturas e 

continuar nesta luta. Declarou que uma universidade gratuita para os vales é importantíssima, pois 

temos aqui uma população de mais de três milhões de pessoas, mais de setecentos mil moradores em 

idade universitária, então a luta é justa e é elogiada pelos políticos de Brasília. Entendeu que, se lá 

chegou e foi recebida com tantos elogios, a chance de dar certo é muito grande. Solicitou ao Presidente 

da Câmara que recoloque a Portaria para na verdade reestabelecer a Frente Parlamentar Pró-Univales, 

pois agora a luta é mais importante porque o projeto está sendo analisado e receberá uma resposta em 

menos de 40 dias. Anunciou nova reunião na Sede Municipal Pró-Univales, no dia 14 de outubro, 

salientando a importância da participação dos Vereadores desta noite, pois na noite de setembro, 

tiveram representação dos Vereadores de todos os municípios vizinhos e precisam de uma boa 

representação desta Casa porque a luta é muito importante e uma universidade significa muito neste 

momento para os vales. Abordou o assunto da destruição dos lares pela chuva de granizo que assolou 
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Taquara, apontando, porém, que tiveram um trabalho efetivo e muitos se uniram à luta. Sugeriu que se 

estabeleça um grupo de voluntários para que, quando acontecer um sinistro desse tipo, tenham a 

disponibilidade de pessoas e carros, pois houve uma carência nesse sentido na noite em que ocorreu o 

problema e as pessoas estavam precisando de lonas em seus lares. Ressaltou que é importante que o 

Executivo e a Defesa Civil deste Município cadastrem pessoas, para que mais se unam nessa luta e 

possam estar atendendo as pessoas necessitadas com mais gente trabalhando e mais material à 

disposição. Um à parte foi concedido ao Vereador Nelson José Martins, que relembrou que já tiveram 

isso em Taquara, algo que é correto e precisa ter. Compartilhou que, quando estava nos Bombeiros, 

tinham todos os barcos de Taquara cadastrados, relatando enchente que aconteceu em Santa Maria em 

que foi preciso usar uns dez barcos. Reforçou que isso é muito importante e que, em todos os setores 

que consigam fazer isso, vai ajudar muito. A Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

retomou a palavra, agradecendo a contribuição e concluindo, dizendo que é importante trabalharmos 

juntos, pois o resultado é melhor e quem é atendido é a população que tanto necessita na hora desses 

sinistros que ocorrem e com certeza a natureza está trazendo eles com mais frequência, porque o nosso 

clima está muito descompensado. Agradeceu o tempo que lhe foi dispensado e desejou a todos uma 

excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores; o público 

que acompanha; a imprensa e, em especial, o Presidente do PTB, João Luiz Ferreira; o ex-Vereador, 

Fabiano Tacachi; o delegado Bizarro e o Secretário de Defesa Civil, Paulo Melo. Enalteceu as ações da 

Administração Municipal Tito Lívio Jaeger Filho e toda a municipalidade que buscaram recursos para 

amparar nossos munícipes atingidos por essa tempestade de granizo que trouxe grandes prejuízos a uma 

grande parcela da família taquarense. Comentou que foram dispensados vários recursos, mas falta 

muito ainda para aquelas pessoas que tiveram suas residências atingidas, mas o Prefeito Tito está em 

constante contato com o Estado para ver se consegue esse recurso para dar esse aporte a estas famílias. 

Parabenizou também o Paulo Melo, responsável pela Defesa Civil, um homem comprometido que com 

certeza não tem dormido desde a grande tempestade de granizo que afetou o Município de Taquara. 

Parabenizou também todos os taquarenses que foram solidários a essas questões, pois apesar da nossa 

falta de recurso, o recurso da solidariedade é nosso recurso infinito. Relembrou sua proposta na semana 

passada de uma agenda para um caso que vem acontecendo na Escola Júlio Maurer na Padilha, onde 

professores, diretores e alunos vêm sofrendo agressões de outros alunos, muitos oriundos do Lar 

Padilha. Ressaltou que não está delegando as agressões aos internos do Lar Padilha, mas está propondo 

– como prerrogativa de Vereador que é e zelando pelo bem-estar da comunidade e daquela escola – 

alguma maneira de se ter um bom andamento do ano letivo lá. Apontou que havia proposto essa agenda 

para a quinta-feira (24), mas que é bom ver que a simples indicação disso já surtiu resultados, com o 

Secretário de Educação se mostrando já bastante comprometido em resolver essa demanda e focado em 

propor para a comunidade, o colégio e o Lar Padilha um projeto que irá a contento para resolver e 

minimizar essas ações. Anunciou que procurarão agendar uma nova reunião posterior a essa semana 

que contará também com a presença do COMDICA, do Lar Padilha, do Conselho Tutelar, Secretaria de 

Educação e o colégio. Parabenizou o colega Vereador Valdecir pela excelente homenagem feita ontem 

(21) e proposta pelo mesmo à Igreja Assembleia de Deus, de Madureira, pelos 10 anos de emancipação 

dessa igreja. Expressou a importância da Igreja no Município, na nossa vida e a importância de ser 

cristão, opinando que ser cristão é ser humano guiado pela palavra de Deus. Manifestou que acha que é 

assim que devemos ser, um diferencial a muitos que estão por aí representando nosso País, nosso 

Estado e até nosso Município, precisando pôr Deus acima de tudo para então poder desenvolver um 

trabalho guiado pelas mãos dele. Fez requerimento verbal ao Secretário de Obras para que proceda com 

a máxima urgência em colocar material na Rua Jacob Altenhofen, no Bairro Mundo Novo, pois a 

mesma foi patrolada, mas se tornou um barral com as chuvas recentes, impossibilitando os moradores a 

passarem por ali sem literalmente atolarem o pé no barro. Encerrou agradecendo a Deus pela 
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oportunidade de representar sua comunidade e desejou a todos uma boa semana. O Presidente da 

Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou explicando que hoje estão deixando os 

Vereadores passarem um pouco seu limite de tempo em função da medida de importância pela qual a 

cidade está passando com as enchentes e chuvas de granizo e inclusive porque o Vereador Lauri 

Fillmann não falará, então os Vereadores que quiserem falar mais alguma coisa não têm problema. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores; toda 

a plateia que assiste; o ex-Vereador desta casa, Fabiano Tacachi Matte; os demais presidentes de 

partidos, José do Santos do PSB, o Ferreira e o Osmar; e também ao incansável Paulo Melo, dizendo 

que sabe que este só não fez mais porque não tinha equipe e esperando que venha recurso do Estado pra 

ajudar a comunidade que foi profundamente atingida por esse granizo que deu na noite de quinta-feira 

(17), pois muitas residências foram atingidas e a chuva já está subindo o nível de água. Agradeceu à 

saudação do Vereador Telmo e detalhou a Sessão Solene de ontem (21) em homenagem aos 10 anos de 

emancipação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Taquara, o Pastor José 

Teixeira e o Pastor Estadual que esteve presente, Pastor Isaque. Parabenizou toda a Igreja pelo trabalho 

que vem prestando, deixando bem claro que o requerimento por esta Sessão Solene foi aprovado por 

unanimidade e, como disse ontem, apenas nem todos os Vereadores puderam se fazer presentes. 

Parabenizou também o Acampamento Farroupilha pelo belíssimo evento deste ano, comentando que 

não pôde participar muito por motivo de trabalho secular. Dirigiu-se ao Vereador Eduardo, dizendo que 

não é só na Avenida Sebastião Amoretti que abrem buraco e não colocam sinalização, relatando que na 

esquina da Rua Bolívia com a Rua Cantuário Abelardo Britto foi aberto um buraco para desentupir a 

rede de esgoto e até no domingo (20), os moradores lhe perguntaram se era possível que a Prefeitura 

estivesse tão pobre que não teria nem um cavalete para colocar ali, pois no buraco que abriram e 

deixaram sem sinalização cabia um carro dentro, expressando que não sabe como isso não aconteceu. 

Cobrou novamente o recolhimento de galhos e folhas nas ruas do Bairro Empresa que foi iniciado e não 

terminado, expressando que agora provavelmente muito disso já foi parar nas bocas de lobo, mas ainda 

existem galhos e folhas amontoados em várias ruas do referido Bairro. Comentou que provavelmente 

não recolheram na rua em que mora o Vereador Eduardo por justamente ser ele que mora ali e o 

Vereador Beto confirmou que na rua em que mora, também não recolheram. Relatou Moção de Apelo 

que fez, por causa da situação em que se encontra o Hospital com a UTI fechada, destinando ela ao 

Secretário da Saúde, ao Governador do Estado e aos Deputados Estaduais e Federais para que lembrem 

da cidade de Taquara e do Vale do Paranhana, pois o Hospital Bom Jesus é sim um hospital de 

atendimento regional que precisa da atenção de todos, não só os Deputados que vêm aqui fazer votos e 

depois esquecem de Taquara, mas os que agora lembrem e venham investir em Taquara, ajudar o 

Hospital Bom Jesus. Apontou que isso é muito importante, pois o Vale do Paranhana tem hoje mais de 

200.000 habitantes e até agora não viu nenhum Deputado se manifestar a respeito do fechamento da 

UTI, sobre o que pode ser feito em Brasília ou no Estado para que venha novamente a abri-la. Encerrou 

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

os colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos os ouvintes. Relatou que, do dia 11 ao dia 20 de 

setembro, foi realizada no Munícipio a 9ª Edição dos Festejos Farroupilhas do Vale do Paranhana; um 

grande evento que reuniu milhares de pessoas com muitas atividades. Parabenizou o Jordani e toda 

equipe do CTG “O Fogão Gaúcho” pela bela organização do evento, como também todas as pessoas 

que participaram e incentivam os organizadores a continuar. Comentou a forte chuva de pedras na noite 

da quinta-feira (17), que atingiu uma quantidade muito grande de residências. Relatou que era meia 

noite e havia pessoas ligando para este Vereador pedindo ajuda, que os orientou a procurar a Defesa 

Civil fornecendo o número. Declarou que o Município está fazendo o que pode, foram fornecidos 8.000 

metros de lona, mas faltou lona com algumas residências ainda não beneficiadas. Manifestou, porém, 

que a Defesa Civil já está fazendo um levantamento para ter um número real de pessoas e declarar 
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estado de emergência, para que o Governo do Estado possa ajudar com valores. Pediu ao Presidente da 

Câmara que possa repassar um valor das economias desta Casa para auxiliar na compra de telhas que as 

pessoas precisarão para repor em suas casas. Parabenizou todos os radialistas por seu dia, ocorrido 

nesta segunda-feira (21), principalmente os da nossa Cidade, como o Adelar Marques presente na 

Sessão. Abordou o assunto das estradas do Município danificadas pelas fortes chuvas que estão 

continuando, em especial o problema com patrolas, que são quatro no Município, mas apenas uma está 

funcionando. Informou que temos uma patrola Fiat com a qual já foi gasto muito dinheiro, mas ainda 

não está funcionando. Fez pedido de informação ao Executivo sobre quanto já foi gasto nessa patrola, 

pois sabe que a Administração anterior gastou e esta Administração também, mas nunca se sabe quanto. 

Sugeriu, inclusive, que seja feito um leilão destas máquinas velhas e que comprem uma patrola nova 

que possa nos atender com garantia. Convidou todos ao Grande Baile de Kerb na Sociedade de Padilha 

Velha, no próximo sábado (26), com janta a partir das 20 horas e logo após, grande baile com a banda 

Baila Baila. Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS 

SANTOS LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade que se faz presente e as 

lideranças partidárias que se encontram na Casa. Iniciou falando dos Festejos Farroupilhas e relatando 

que os Vereadores foram alertados de que não participaram efetivamente do evento. Explicou que isso 

se deve pois, nesses dias do Festejo, houve vários momentos difíceis para a comunidade e os 

Vereadores precisaram auxiliar junto à Administração para que algumas coisas fossem resolvidas. 

Ressaltou, porém, o reconhecimento do evento e seu valor ao Município de Taquara. Abordou o 

assunto da área da Saúde, dizendo que entende que deveria ter sido feito mais esforço para que o 

Hospital não estivesse tão ruim na situação que está. Relatou que foi um sofrimento para abrir o 

Hospital, pois a Administração passada assumiu o Município sem Hospital, com o Posto 24 Horas 

interditado e apenas dois médicos, e coube a eles fazer a revitalização da Saúde em todas as áreas. 

Compartilhou que hoje é muito triste ver o Hospital fechando aos poucos, pois fechou a UTI – como o 

Vereador Valdecir disse antes –, fechou a ala psiquiátrica e os médicos estão ameaçando paralisar por 

falta de pagamento. Manifestou que sabe que não é só um problema do Município, mas sabe que o 

Município também não está tratando com a devida seriedade esta questão, pois é muito fácil chegar no 

Governo do Estado e pedir o que deve, mas também o que está sendo economizado na Câmara que 

deveria ir para a Saúde não está indo para onde pediram. Declarou que não cansa de falar isso até que 

as coisas resolvam e hoje, em entrevista a Rádio Taquara, ainda falava isso; R$ 307.000,00 (trezentos e 

sete mil reais) foram economizados por esta Casa para a Saúde, poderiam ter sido botados no Hospital e 

os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que o Prefeito adiantou fechariam R$ 507.000,00 (quinhentos e 

sete mil reais) – com mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fecharia R$ 707.000,00 (setecentos e 

sete mil reais) que não resolveria, mas amenizaria o problema. Opinou que, infelizmente, as economias 

da Câmara não estão sendo bem aproveitados, pois não estão indo para um destino tão sério como é a 

questão da Saúde. Prosseguiu para a questão do problema com a chuva de granizo da semana passada, 

um caso seríssimo. Relatou que sabe que o Prefeito fez o decreto de situação de emergência e espera 

que o Estado faça um esforço, apesar das dificuldades que vem passando. Relatou que, como mora no 

centro do bairro mais pobre, é muito difícil ver as pessoas chegarem chorando pedindo por lonas e 

telhas, e não saber como ajudar. Comentou que sabe que o Município, através da Defesa Civil 

representada na Sessão pelo Coordenador Paulo Melo, fez um grande esforço para acolher a 

comunidade, mas não foi suficiente. Fez então pedido para que, se possível, o Presidente da Câmara 

repassasse algumas economias para comprar ainda lonas, pois conhece a sua comunidade e sabe que 

eles ainda não têm condições para comprar telhas. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos 

Kohlrausch se manifestou e, fazendo justiça à ideia dos Vereadores Adalberto Soares e Adalberto 

Lemos, comunicou que a Câmara estará fazendo amanhã (23) um repasse de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) indicando que seja destinado à Defesa Civil. Comentou que o Vereador Adalberto Soares 
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perguntou se este valor não poderia ser maior e explicou que estão com alguns investimentos na 

Câmara e fica meio apertado. Aproveitou também a oportunidade para parabenizar o Paulo Melo pelo 

seu trabalho, muito falado pelos Vereadores. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou a 

palavra, dizendo que sabe-se do esforço do Paulo Melo que trabalhou bastante na coordenação; sabe-se 

que é difícil, pois ele não tinha uma equipe montada no momento do acontecido; mas ressaltou que é 

preciso aprofundar esta questão e passar um pouco mais de atenção a aquela comunidade, pois tem 

muitas casas ainda descobertas, pessoas indignadas às vezes até com os Vereadores que não têm culpa 

disso, estão fazendo o possível e auxiliando da melhor maneira possível. Dirigiu-se ao pessoal do 

Bairro Olaria, comunicando que no dia 3 foi protocolado o pedido da loteadora lá na FEPAM e, como 

falou o Vereador Régis, esta semana estarão marcando uma reunião lá na FEPAM para tentar agilizar. 

Tranquilizou a comunidade de que nenhum dos Vereadores esqueceu-se do fato, a coisa é morosa, mas 

estão atentos e tentando juntos encontrar uma solução para esse assunto o mais breve possível. 

Encerrou desculpando-se por exceder seu tempo e agradeceu ao Presidente da Câmara. VEREADOR 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores. Iniciou 

parabenizando o Recanto Galponeiro pelas festividades da Semana Farroupilha juntamente com a 

municipalidade que participou também deste grande evento, no qual este Vereador esteve e que estava 

mais uma vez muito bom. Reforçou assunto da ponte na RS-020, manifestando que é uma vergonha o 

descaso do DAER com esta ponte, onde agora há apenas uma sinalização piscante liberando para todos 

passarem, gerando risco muito maior do que estava. Fez requerimento verbal ao DAER para que então 

retirem aquelas bolas no meio da ponte para que as pessoas possam passar duplamente. Um aparte foi 

concedido ao Vereador Nelson José Martins que disse que, pior ainda que o sinal piscante é que o 

mesmo só funciona de um lado da ponte. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou a palavra, 

dizendo que tem dado coisa feia ali, mas vai dar pior, pois liberam a ponte, mas deixaram aquelas bolas 

ali, arriscando uma batida em cima da ponte. Aproveitando o assunto, mencionou o acidente que 

vitimou uma pessoa querida da Cidade, creditando o acidente ao fato da estrada pra Rolante ainda não 

estar duplicada. Declarou que isso foi mais um descaso do Estado, que isso já deveria ter sido feito, o 

dinheiro já estava ali, não fizeram e agora está tudo parado. Opinou que isso é uma vergonha, pois é 

dinheiro de pedágio, e disse que já no Governo anterior isso não foi aproveitado. Retomou o assunto da 

situação do Estado, dizendo que não gostaria de viver essa fase de vida no Estado, e que deveríamos 

estar de luto pelo que está acontecendo na Assembleia hoje. Prosseguiu detalhando os aumentos que 

teremos na luz, gasolina e outros em razão do aumento dos impostos que serão aprovados na 

Assembleia. Abordou também a vergonha que é o Estado pegar 95% dos depósitos judiciais, 

explicando que estes depósitos judiciais são condenações judiciais que ficam retidas no Judiciário e 

deveriam, mais à frente, passar para as pessoas que ganharam os processos. Falou também dos 

precatórios do Estado, que já está em torno de R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais) e não se 

arruma jeito de pagar. Manifestou não saber o que vai acontecer no Estado, mas disse que o aumento 

dos impostos infelizmente não vai resolver o problema no Estado, mais carga tributária vai piorar, pois 

tudo vai aumentar. Encerrou dizendo que só nos cabe uma coisa, que é rezar. Relatou que tem pena 

mesmo é dos mais pobres, pois vai ter gente que não vai nem poder comer mais, no Rio Grande do Sul. 

Desejou a todos que fiquem na paz de Deus e tenham uma boa semana. VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, os 

presidentes municipais do PTB, PP e PSDB. Iniciou falando da eleição para o Conselho Tutelar, que 

acontecerá no dia 4 de outubro. Compartilhou que o COMDICA deixou a Localidade de Santa Cruz 

sem nenhuma urna. Apontou que, apesar de lá não ter candidato, lá tem eleitores e propôs uma Lei 

nesta Casa de que pelo menos uma urna tenha por distrito. Relatou que foi dito que nenhum candidato 

pediu para colocarem urna lá, mas a comunidade merece este respeito para que tenha a oportunidade de 

eleger os Conselheiros Tutelares. Abordou o assunto dos extintores ABC, que muita gente gastou com 
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eles quando a Lei saiu ou foi até multada por não ter o extintor. Um aparte foi concedido ao Vereador 

Valdecir Vargas de Almeida, que compartilhou que falava com um empresário que investiu R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) nesses extintores e está apavorado. Retomando a palavra, o Vereador 

Guido Mario Prass Filho disse que isso é um desrespeito com o cidadão brasileiro, citando também a 

situação do kit de primeiros-socorros que teve validade de bem pouco tempo, declarando que eles 

brincam com o povo brasileiro e seu dinheiro. Fez indicação de consertos de uma estrada lá no Morro 

Negro, que é o beco do Sr. Evaldo Fernandes; e a ponte de Pega Fogo, onde não foram feitas as 

cabeceiras e este Vereador inclusive disse nesta Tribuna que a primeira água forte que desse lá iria 

destruir, relatando que agora só passam veículos pequenos por risco, e por isso pede que sejam 

colocados dois canos a mais na parte de baixo e sejam construídas as cabeceiras para que não percamos 

recurso público lá investido. Anunciou requerimento feito à Corsan para que tivessem noção de quanto 

ela arrecada aqui em Taquara. Informou que, no ano de 2014, a Corsan arrecadou R$ 12.593.000,00 

(doze milhões, quinhentos e noventa e três mil reais) e teve lucro de R$ 4.185.000,00 (quatro milhões, 

cento e oitenta e cinco reais). Comunicou projeto que encaminhará a esta Casa, acompanhado pelo 

Vereador Telmo, criando um Fundo de Gestão Compartilhada já existente em outros Municípios para 

que 5% desta arrecadação fique para ajudar a água do Morro Alto, Morro Negro, Balneário João 

Martins Nunes e assim por diante, aonde a comunidade achar necessário. Parabenizou o Paulo Melo na 

Defesa Civil pelo trabalho que desempenhou, comentando que este Vereador e a Vereadora Sirlei 

passaram no local e viram as dificuldades, propondo-se a ajudar anotando endereços para contribuir e 

cortando lona, como sabe que outros Vereadores também tentaram ajudar a população diretamente em 

suas localidades. Comunicou também que os Vereadores aprovaram uma Lei que dispensa o Prefeito de 

mandar Leis para o desconto do IPTU, pois ela é uma Lei fixa, e agora para 2016 valerá uma Lei de 

autoria deste Vereador que diz que todos os aposentados, pensionistas, deficientes físicos e mentais ou 

pessoas com mais de 65 anos que ganharem até quatro salários mínimos deram direito a 100% de 

desconto no IPTU. Explicou que já se abriu na Prefeitura a partir do dia 15 para que as pessoas vão se 

cadastrar e fica aberto até dia 15 de dezembro. Encerrou encaminhando dois Votos de Pesar, um do Sr. 

Lari Arno Kappel e outro de Lucas Albernaz que nos deixou com apenas 19 anos. VEREADOR 

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

DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores; funcionários da Casa; demais ouvintes; 

o jovem empresário Fabiano Matte; ex-Vereador e ex-Secretário Idalci Lamperti; o Diretor da Defesa 

Civil, Paulo Melo; o presidente do PTB, Sr. Ferreira; presidente do PP, Sr. Osmar;  ex-Vereador e ex-

Presidente desta Casa, Fabiano Matte e o Delegado Bizarro. Lamentou a morte do jovem Lucas – filho 

de um colega e amigo dos Vereadores, o Rudar –, dizendo que não resta muito a fazer senão ser 

solidário à família sofredora pela perda, pois nada do que se diga pode mudar o que aconteceu. 

Manifestou que existem nesta Casa alguns discursos apaixonados que não condizem com a verdade 

ditos por algum Vereador, quando tentam jogar toda a culpa do que acontece neste momento de 

incerteza que passamos junto ao Hospital de Taquara única e exclusivamente em cima do Prefeito como 

se essa dívida fosse dela. Relatou que ele já assumiu a parcela de responsabilidade que cabe a ele, 

lutado muito junto ao Mãe de Deus e ao Estado que tem falhado com seu compromisso diante desta 

comunidade, não só com o Hospital de Taquara, mas com os demais Hospitais do Rio Grande do Sul. 

Declarou que fazer comparação de asfaltamento com Saúde é covardia e este Vereador não se atreveria 

em fazer esta comparação em nenhum momento, dizendo que o asfalto é mais importante para o 

Prefeito que a Saúde, o que nunca foi e nunca será nem pra ele ou pra ninguém de bom senso. Opinou 

que fazer esta comparação é no mínimo desrespeitoso, para não ser mais contundente. Ressaltou que 

todos sabemos que o Prefeito tem muita preocupação e responsabilidade em relação a Saúde, tanto é 

que o Posto 24 Horas é um mini-hospital, absorvido hoje a maioria das demandas justamente pela 

responsabilidade que o Prefeito tem com o compromisso que assumiu e mantém com todos os 
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munícipes. Disse que o asfalto e as melhorias também são muito importantes, claro que com a Saúde 

em primeiro lugar. Convidou os Vereadores que se manifestam contra o asfalto que fossem visitar as 

ruas asfaltadas e falassem com as pessoas dessas localidades se estão satisfeitos ou não, chegando lá e 

se identificando como o Vereador  tal que é contra o asfaltamento, perguntando-se se estes Vereadores 

teriam a coragem de dizer isso assim e não na Tribuna, de maneira dissimulada tentando jogar a culpa 

que o Prefeito não tem pela crise que se instala no nosso Estado. Conclui que, mais digno do que jogar 

culpa seria unir forças: situação, oposição e comunidade, deixando as diferenças partidárias de lado – 

algo que este Vereador não viu nenhum dos quinze Vereadores fazerem. Sugeriu então que os 

Vereadores do PMDB nesta Casa marquem uma audiência com o Governo do Estado e irão todos os 

quinze Vereadores, cada um representando uma parcela da comunidade taquarense e todos 

representando a Cidade de Taquara. Agradeceu ao Presidente e encerrou desejando boa semana a todos. 

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

presente, sua esposa e uma saudação especial ao Fabiano, ex-Vereador e Presidente do PSDB. Iniciou 

parabenizando a iniciativa do Vereador Valdecir de solicitar a Sessão Solene realizada ontem (21) em 

homenagem aos 10 anos da Assembleia de Deus Madureira, dirigindo-se ao Vereador citado e 

opinando que é importante esta Casa proporcionar momentos como o de ontem. Abordou crítica nas 

redes sociais que o Vereador Valdecir relatou a ele, de que a Câmara não poderia fazer isso, pois o 

Estado é laico, manifestando que realmente, o Estado é laico, mas os Vereadores não, cada um 

representando uma parcela da comunidade. Um aparte foi concedido ao Vereador Telmo Vieira, que 

explicou que o estado laico significa um estado que sabe aceitar todas as crenças e esta é a crença da 

maioria dos que aqui estão, o que deve ser respeitado não só aqui, mas em todo o Brasil e o mundo. O 

Vereador Moisés Cândido Rangel retomou a palavra, concordando com a declaração do Vereador 

Telmo e apresentando dados do IBGE de que mais de 905 da população brasileira é cristã; então, o 

povo não é laico, os Vereadores não são laicos – a lei, sim. Deixou pedido ao Executivo Municipal que 

dê uma olhada nas ruas asfaltadas no Centro, pois os buracos estão tomando conta, citando as Ruas 

Tristão Monteiro, Pinheiro Machado e Marechal Floriano como exemplo. Ressaltou que as chuvas dos 

últimos dias agravaram isso muito, mas não é apenas culpa das chuvas, pois os buracos já estavam lá 

antes. Reforçou a declaração do Vereador Balbino de que o asfalto é muito bom, mas não se pode 

abandonar o resto. Comunicou que amanhã (23) acontece Seminário de Agricultura na Cidade de 

Rolante com o tema da Sucessão Rural, explicando que este é o maior problema que a agricultura 

enfrenta: o agricultor está ficando velho e o jovem está indo para a cidade porque não tem 

oportunidade. Detalhou que estará presente o Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Tarcísio 

Minetto, aonde este Vereador quer aproveitar a oportunidade para conversar com ele sobre a 

possibilidade de conseguir com o Estado uma máquina para abrir valo da várzea ali na Localidade de 

Olhos-d’Água. Um aparte foi concedido ao Vereador Guido Mario Prass Filho, que comunicou que o 

Secretário de Meio Ambiente já protocolou junto ao Estado o pedido desta máquina para fazer o 

desassoreamento de alguns córregos que vêm trazendo prejuízo. Um aparte também foi concedido ao 

Vereador Nelson José Martins, que disse que o Município é de Taquara e que já teve Prefeito que 

mandou limpar aquele valo, que mandou fazer. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou a 

palavra, dizendo que não perderá a oportunidade de reforçar este pedido com o Secretário para que este 

trabalho possa ser feito. Encerrou convidando toda a comunidade e colegas Vereadores à posse da nova 

Executiva do PSC de Taquara, no Galpão do Zeca, na próxima sexta-feira (25) a partir das 20 horas. 

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou os colegas Vereadores, a 

comunidade presente na Casa e a que acompanha pela internet e Rádio Taquara. Convidou os dois 

presidentes de partidos, ex-Vereador Ferreira e Sr. Osmar – do PTB e PP, respectivamente – à 1ª 

Edição da Escola da Democracia que deverá ocorrer na próxima semana, explicando que ambos 

receberão convite formal, mas já deixa o alerta. Falou sobre entrevista dada no dia 15 de julho pelo 
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Prefeito Municipal, opinando que é muito ruim quando as pessoas largam as coisas no ar sem ter 

conhecimento e vindo do Prefeito, é pior, pois este Vereador já trabalhou pra ele em duas eleições – 

relatou que o Prefeito falou que a Câmara devia R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) para ele. 

Relatou que o Vereador Nelson pediu para que fosse feita uma comissão administrativa e no relatório 

final diz que não existe dívida da Câmara dos Vereadores de Taquara com a Prefeitura Municipal. 

Ressaltou que o interessante é que este Comissão, não gerenciada por este Vereador, fez dois Ofícios ao 

Prefeito Municipal – em 5 de agosto e 1º de setembro – pedindo que se pronunciasse a respeito dessa 

dívida que a Câmara supostamente teria com a Prefeitura e ele não se pronunciou. Relatou que é tão 

ruim quando um Prefeito que vai à rádio relatar uma situação dessas e depois não veio dar explicação 

para a Comissão, comunicando que estão vendo com o Departamento Jurídico como a Câmera pode 

agir. Perguntou-se se ainda há um pouco do Dr. Tito Lívio Jaeger Filho com quem trabalhou, dizendo 

que se ainda tiver lá no fundo um pouquinho dele, que ele se desculpe publicamente pelas acusações, 

ressaltando como o Prefeito gosta de chamar as pessoas de imaturas, mas agiu de forma infantil. Um 

aparte foi concedido ao Vereador Telmo Vieira que esclareceu que essa dívida seria moral, pois não 

teve nenhum papel escrito que o Presidente da Câmara precisaria repassar, mas sim um consentimento 

moral, e pensa que é isso a que o Prefeito se referia, opinando que lá no seu íntimo, o Presidente sabe 

disso. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch perguntou se o Vereador 

Telmo Vieira sabe no seu íntimo que a Câmara repassou R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que 

ficaram já lá no Executivo. O Vereador Telmo Vieira respondeu que tem certeza que o Presidente da 

Câmara é um homem de bem e um homem digno que sabe do que este Vereador está falando. O 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch assentiu que é um homem bom e digno e disse ao Vereador 

Telmo que “olha no grão do seu olho”, e apontou que as cobranças deste repasse para ajudar os 

Bombeiros só começaram casualmente a partir de maio, no momento que foram feitas as denúncias a 

respeito da CPI, algo que ele acha que deva ser pensado também. Negou a palavra ao Vereador Telmo, 

manifestando que quando se vai falar, temos que relatar todos os fatos, não só o que nos convém e que 

já lhe deu a palavra para defender seu Governo. Parabenizou o Vereador Valdecir pelo trabalho com a 

Sessão Solene em homenagem aos 10 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, dizendo 

que são trabalhos como estes que engrandecem o trabalho do Vereador e a família.  Parabenizou 

também o Diretor da Defesa Civil, Paulo Melo pelo trabalho que fez e reforçou que, por sugestão dos 

Vereadores Adalberto Soares e Adalberto Lemos, a Câmara fará um repasse de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) indicando que sejam compradas lonas e telhas ao pessoal que está necessitado. Anunciou que fez 

requerimento sobre a situação da Avenida Sebastião Amoretti da obra junto com a EGR, dizendo que 

muito lhe estranha que o pessoal vai lá tirar foto e depois não pensa na situação, referindo-se ao 

Prefeito Tito e o Secretário de Segurança e Trânsito Paulo Möller, perguntando-se como em uma 

semana da cobrança deste Vereador não conseguirão colocar meia dúzia de cones ali com fita zebrada. 

Pediu que esqueçam que é o Vereador Eduardo pedindo e pensem no cidadão, na comunidade que paga 

imposto. Mencionou que entrou em contato com a Polícia Rodoviária e eles falaram que estão 

“branqueando os cabelos” porque está difícil ali, mesmo. Opinou que o Secretário Paulo Möller deve 

ter ganhado uma ordem pra não fazer porque foi este Vereador que pediu. Explicou que, por conta 

disso, está fazendo requerimento pedindo isso à EGR, esperando que não aconteça nada de ruim, mas 

que cobrará se acontecer, pois estão lá pra isso. Agradeceu ao Senhor por estar Vereador e Presidente 

da Câmara representando sua comunidade, como também pela saúde de sua família. Encerrou 

desejando uma boa semana a todos. O Vereador Valdecir Vargas de Almeida, usando de sua posição 

como presidente em exercício, manifestou-se comentando fala do Vereador Guido e dizendo que é um 

absurdo que a Corsan tenha cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de lucro e não investir 

nada no Município, pois eles abrem uma valeta e nunca fecham, deixando a comunidade com seus 

carros quebrando e o asfalto arrebentando. Por fim, devolveu a presidência ao Vereador Eduardo Carlos 
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Kohlrausch. Após a Palavra em Expediente o Vereador Telmo Vieira fez uso da palavra como Líder de 

Bancada e em seguida o Presidente abriu espaço para Requerimentos Verbais. A seguir prosseguindo 

com os trabalhos o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos em pauta 

acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa para posterior deliberação e votação em 

Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2015, de autoria 

do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o Título de Cidadã Taquarense 

à Senhora ANA MARIA MACEDO DE QUEVEDO. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 

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

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 118/2015 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. A Comissão Geral de 

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

por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 038/2015 de autoria do Vereador Adalberto Lemos: 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. A Comissão 

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

unanimidade. Nesse momento o Vereador Valdecir de Almeida solicitou ao Presidente a possibilidade 

de colocar em votação ainda nesta Sessão a Moção de Apelo nº 039/2015 de sua autoria, lida 

anteriormente e assinada por todos os Vereadores, tendo em vista a urgência da matéria. O Presidente 

com a concordância dos demais Vereadores acatou a referida solicitação requerendo aos membros da 

Comissão Geral de Pareceres que manifestassem verbalmente seu Parecer. Os Vereadores que 

compõem a CGP, Roberto Timóteo, Adalberto Lemos e Sirlei Silveira manifestaram-se favorável a 

referida Moção. Diante da aprovação da Comissão o Presidente colocou em votação a MOÇÃO DE 

APELO Nº 039/2015 de autoria do Vereador Valdecir de Almeida, que busca evitar o fechamento 

definitivo da UTI do Hospital Bom Jesus de Taquara/RS. A presente Moção foi APROVADA por 

unanimidade. Na sequência a pedido do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira o Presidente colocou 

em votação separada a Indicação Nº 431/2015, de autoria do Vereador Nelson Martins, a qual foi 

dada publicidade anteriormente nesta Sessão, sendo a mesma REJEITADA com 09 (nove) votos 

contrários dos Vereadores: Arleu Machado, Luiz Carlos Balbino, Adalberto Soares, Sirlei Silveira, 

Guido Mario, Sandra Schaeffer, Roberto Timóteo, Telmo Vieira e Lauri Fillmann. E, 05 (cinco) votos 

favoráveis dos Vereadores: Nelson Martins, Régis de Souza, Adalberto Lemos, Valdecir de Almeida e 

Moisés Rangel.  Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado, Eduardo Kohlrausch, 

Adalberto Lemos, Luiz Carlos Balbino, Adalberto Soares, Guido Mario, Sirlei Silveira, Moisés Rangel 

e Lauri Fillmann. Em seguida o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em 

bloco a votação da matéria a seguir sendo a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 

427/2015 a 430/2015, e, 432 e 433/2015. Requerimentos: Nº 253/2015 a 258/2015. Requerimentos 

de Pedidos de Informações: Nº 102/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADORA SIRLEI 

SILVEIRA: Solicita que a Mesa Diretora desta Casa, reestabeleça por tempo indeterminado a Portaria 

que nomeou os membros da COMISSÃO ESPECIAL PLURIPARTIDÁRIA, pró-movimento com as 

Regiões do Vale dos Sinos, Caí, Paranhana e Encosta da Serra, para a criação da UNIVERSIDADE 

FEDERAL DOS VALES – UNIVALES. 2º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência na colocação de saibro na 

Rua Jacob Altenhofer, Bairro Mundo Novo, pois a mesma foi patrolada antes das fortes e intensas 

chuvas e agora virou um lamaçal prejudicando a passagem pelo local. 3º - VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Devido a grande quantidade de estradas que temos de chão batido e a decadência de 
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maquinário, principalmente patrolas que hoje existem quatro e na maioria das vezes só duas 

funcionando, observa-se que uma patrola (Fiat) tem gerado um grande gasto ao Município com 

reformas. Nesse sentido solicito que informe quanto já foi gasto nessa máquina e cobre da empresa que 

faz os consertos a garantia dos serviços. 4º - VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o setor 

competente do DAER faça a retirada imediata dos tachões luminosos junto à ponte sobre o Rio dos 

Sinos, na ERS 020 em Taquara/RS, para possibilitar a passagem dupla de veículos em cima da ponte 

uma vez que esta travessia já foi liberada, inclusive com o semáforo em sinal piscante. 5º - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que a Mesa Diretora agende reunião o mais 

breve possível com os representantes da CORSAN para prestar esclarecimentos dos valores 

arrecadados em nosso Município bem como a forma que o mesmo foi aplicado em melhorias a nossa 

população, citando como exemplo o valor de cento reais aplicados em sistema de esgoto, conforme 

demonstra a planilha da CORSAN. 6º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o 

setor competente do DAER proceda com urgência no conserto de um buraco junto à sinaleira próxima 

da COOTALL, entroncamento das ERS 020 e 239 em Taquara/RS, pois o mesmo está causando 

prejuízo aos motoristas que passam por ali com seus veículos. 7º - VEREADOR LAURI FILLMANN: 

Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras agilize um reparo com urgência na 

estrada de Rio da Ilha a Padilha, no trecho de uma lomba que está um verdadeiro barral. 8º - 

VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria 

competente providencie de imediato a limpeza de galhos no Bairro Empresa, pois tal serviço está muito 

atrasado prejudicando a comunidade. Nada mais havendo a tratar, às 21h05min o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 29 de setembro de 2015, às 

18h, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Nicolas 

Giovani Busanello, o qual transcreveu a Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, 

segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 22 de setembro de 

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

 


