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ATA Nº 4.090 

Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 35ª 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 do Legislativo Taquarense, Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch, deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento 

em que convidou o Pastor Bill Santos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Canadá, 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. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: 

Ofício Nº 539/2015, em atendimento ao Despacho nº 13/2015 da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, no que tange ao Requerimento nº 182, de 20 de julho de 2015. Ofício Nº 546/2015, 

encaminha Lei Municipal nº 5.737, sancionada em 28 de setembro de 2015. PUBLICIDADE DE 

PROJETO DE LEI: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008, de 28 de setembro de 2015 de autoria 

da MESA DIRETORA - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS acata 

Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Informamos que o Relatório da CPI consta de 36 

laudas. PROJETO DE LEI Nº 120, de 21 de setembro de 2015 (Executivo Nº 076) Autoriza o Poder 

Executivo prorrogar convênio com a Associação Pró-Ensino Superior de Novo Hamburgo, 

mantenedora da Universidade FEEVALE e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 121, de 

21 de setembro de 2015 (Executivo Nº 077) Ratifica o convênio firmado entre o Município de 

Taquara e o Município de Canoas, e dá outras providências. INDICAÇÕES: Nº 434/2015 

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

a Secretaria competente providencie com urgência o serviço de patrolamento, ensaibramento e 

sarjeteamento da estrada Beco do Cerne, localidade de Morro Negro, Distrito de Fazenda Fialho. O 

pedido se justifica devido às péssimas condições de trafegabilidade da estrada, sendo que os 

moradores não conseguem mais sair com seus veículos de suas propriedades, inclusive um morador 

da casa de nº 109 está a três meses se locomovendo de ônibus, pois não consegue tirar o carro de sua 

garagem. Ressalto ainda que a última vez que uma máquina esteve neste local foi em julho de 2014. 

Nº 435/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria competente viabilize a substituição de lâmpada na localidade de Três Pinheiros em frente 

ao Barracão de Festas da Comunidade Católica, bem como o conserto de outra nesta mesma 

localidade após a Igreja no manobrador. Nº 436/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 

SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Planejamento estude 

a possibilidade  de fazer calçamento com pedras irregulares na Rua Pastor Harder, no Bairro 

Cruzeiro do Sul. Nº 437/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito ao 

Executivo Municipal através do Gabinete do Prefeito e Coordenadoria da Defesa Civil, 

que providencie com o máximo de urgência a inscrição do Município de Taquara junto a Caixa 

Econômica Federal, para  o processo de liberação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) aos moradores que foram atingidos pela chuva de granizo neste mês de setembro, 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/prejuizos-causados-pela-chuva-chegam-a-r-32-mi-em-campo-largo-ef3m4jb4srcuoitglc8ejsua6
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deixando aproximadamente duas mil casas parcialmente ou totalmente destruídas nos seus telhados. 

Segue abaixo nota informativa: Moradores prejudicados pela chuva de granizo podem sacar parte do 

FGTS. A Caixa Econômica Federal começou a liberar os saques para amenizar situação emergencial 

de algumas famílias. Cada trabalhador com residência afetada pode utilizar até R$ 6,2 mil de sua 

conta. Nº 438/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito ao Executivo 

Municipal através da Secretaria de Obras que providencie com o máximo de urgência o conserto da 

estrada de Tucanos, depois do Depósito de Ovos, antes da ponte, pois se formou um olho de boi 

que impossibilita a passagem de veículos de carga. Nº 439/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria Competente 

viabilize o estudo da construção de casas containers nas zonas sujeitas a alagamentos em Taquara. 

Os equipamentos de carga, conhecidos como contêiner, são usados para o transporte durante dez ou 

15 anos. Usá-los na construção de casa é uma forma de reaproveitar este material, que além de ser 

mais sustentável, pode ser econômico. Construções com containers duram até 90 anos e custam 

muito menos do que os materiais usados tradicionalmente para levantar uma casa. Vantagens: 

Economia de aproximadamente 35% no custo total da residência, desde a fundação da casa até o 

revestimento externo. A estrutura é muito forte, pois é projetada para resistir às diversas intempéries 

e suportar grandes cargas, sua vida útil em construções pode durar até 90 anos. Para a arquitetura, 

permite modularidade e grande flexibilidade, dado que as dimensões são padronizadas e as peças são 

facilmente encaixáveis entre si O que facilita a construção e/ ou montagem, permitindo diversas 

configurações. Agilidade na construção, leva geralmente entre 60 a 90 dias para ficar pronta. 

Reutilização de materiais nobre descartável (containers) o que proporciona economia de recursos 

naturais que não foram utilizados na construção da casa: areia, tijolo, cimento, água, ferro etc. Isso 

gera uma obra mais limpa, com redução de entulho e de outros materiais. São leves, com isso podem 

ser facilmente transportados para qualquer lugar. Pode ser facilmente levantados sobre estacas acima 

do nível do solo, útil principalmente em áreas com risco de inundação ou com dificuldades para 

aterrar/fazer piso. São leves, com isso podem ser facilmente transportados para qualquer lugar. 

Diante de tantas zonas alagadiças e sujeitas às enchentes em Taquara, seria o modelo de casa ideal 

para estes locais. Respeito ao perfil do terreno: mais economia e rapidez na terraplanagem. 

Dependendo, em apenas um dia, os serviços de terraplanagem e limpeza do terreno são totalmente 

executados. Impermeabilização máxima de 15% do terreno preserva o solo e lençol freático: o 

projeto respeita ao máximo o relevo natural do terreno, evitando interferências no solo e no lençol 

freático. Mais de 85% do terreno fica permeável, contribuindo para absorção da água das chuvas. 

Reuso de água da chuva: Os projetos podem captar água da chuva pelo telhado, armazenada e 

filtrada em reservatório próprio, para uso na irrigação do jardim, limpeza externa, lavagem de carro 

e máquina de lavar roupa. Ventilação cruzada nos ambientes: Nesses projetos são utilizadas janelas e 

aberturas para evitar o uso de ar condicionado, um dos grandes consumidores de energia elétrica. 

Uso de lã de PET: Entre a estrutura do container e a parede há isolante térmico feito à base de 

garrafas PET. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 103/2015 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este 

Vereador como está o andamento da instalação da rede de água na localidade de Santa Cruz do 

Pinhal, trecho compreendido em frente à Escola Luiz Möller Filho até a entrada da propriedade do 

senhor Silmar Lauck. Tal informação se faz necessária tendo em vista que a administração passada 

fez esta rede juntamente com a CORSAN, faltando apenas à ligação. Nº 104/2015 VEREADOR 

VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópia 

da prestação de contas referente ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que o Poder Executivo 

repassou a Associação de Moradores da localidade de Santa Cruz da Concórdia. 

REQUERIMENTOS: Nº 259/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Através do 
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presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Pedro Antônio dos Santos, que veio a 

falecer no dia 22/09, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de 

uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que dê forças para 

suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 

Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o 

meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 260/2015 ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito ao 

Senhor Eduardo Carlos Kohlrausch, Presidente desta Casa Legislativa que informe a este Vereador 

dentro dos prazos regimentais os valores gastos com ligações telefônica de todas as linhas usadas 

pela Câmara de Vereadores, inclusive a linha da Presidência dos meses Janeiro, Fevereiro, Março, 

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro de 2015, com inclusão do xerox do controle 

usado pelas telefonistas detalhado mês a mês. Nº 261/2015 VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: No dia 27 de setembro de 1975 foi publicada a primeira edição daquele que se 

tornaria o fiel companheiro semanal de cada taquarense e cada morador do Vale do Paranhana. Há 

40 anos suas páginas contam a história, em todas as suas nuances, do nosso município, da nossa 

região. Parabenizo o Jornal Panorama e toda sua equipe atual, assim como todos ex-colaboradores 

deste importantíssimo veículo de comunicação do Vale do Paranhana, por nos trazerem, com muito 

profissionalismo e respeito, as notícias que permeiam nossas vidas e nos colocam em contato com a 

realidade que nos cerca. Parabéns Olavo Wagner por não desistir dos seus sonhos e trabalhar 

diariamente para que ele continue servindo aos seus propósitos. Parabéns Inge Dienstmann por ser a 

parceira ideal nesta caminhada de sucesso. Parabéns a todos! Longevidade e cada vez mais sucesso 

ao nosso querido Jornal Panorama. Nº 262/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através 

deste envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Missionaria de 

Taquara/RS, pelo 1º Congresso da Música no Bairro Empresa, realizado nos dias 26 e 27/09, 

próximo passado com o Tema: “Louvai ao Senhor... Fazei conhecidas as suas obras.” Salmos 105.1. 

Parabenizo a todos em nome do Pastor Jauri, desejando que Deus permaneça abençoando para a 

continuidade desta obra. Nº 263/2015 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E 

ADALBERTO LEMOS: Através deste enviamos Votos de Congratulações a Igreja Assembleia de 

Deus Gideões Missionários do Bairro Empresa, pela realização do Culto de Cruzada Evangelista, 

realizado nos dias 26 e 27/09, próximo passado com o Tema: Parabenizamos a todos em nome do 

Pastor Alex Figueiró, desejando que Deus permaneça abençoando para a continuidade desta obra. Nº 

264/2015 VEREADOR LAURI FILLMANN (Os Vereadores Adalberto Soares e Telmo Vieira 

associaram-se a este Requerimento em Plenário): Através do presente, envio Votos de Pesar aos 

familiares do senhor Adir Arno Berz, que veio a falecer no dia de hoje 19/09. O falecimento de entes 

queridos 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. “Bem aventurados os humildes de espírito, 

porque deles é o reino dos céus. Bem aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 

Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 5.” Nº 265/2015 

VEREADOR LAURI FILLMANN (Os Vereadores Adalberto Soares e Telmo Vieira associaram-se 

a este Requerimento em Plenário): Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da 

senhora Nelita R. Maurer, que veio a falecer no dia de hoje 29/09. Sentimo-nos incapazes de 

encontrar palavras nesse momento de dor, porém, devemos orar e pedir a Deus forças para suportar 

esse momento difícil. “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 266/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS: Através do presente solicito ao setor competente do DAER que 

viabilize com urgência o conserto de vários buracos em toda a extensão da ERS 239 até a 474 e ERS 

020, pois os condutores quando avistam os mesmos acabam desviando bruscamente podendo causar 

sérios acidentes. Nº 267, 268 E 269/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao DAER, a 
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EGR e Casa Civil: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio desde solicitar as nobres 

autoridades 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. Nº 270/2015 VEREADORA SIRLEI 

SILVEIRA: Solicito a Mesa Diretora que seja realizada Sessão Solene no dia 29 de outubro do 

corrente ano, às 19 horas nesta Casa Legislativa de homenagem ao evento denominado Outubro 

Rosa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 772/2015 do Gabinete do 

Governador do Estado do RS, em atenção a Moção de Apelo nº 029/2015, de autoria de todos os 

Vereadores desta Casa.  Ofício nº 824/2015 do Gabinete do Governador do Estado do RS, em 

atenção a Moção de Repúdio nº 030/2015, de autoria do Vereador Arleu de Oliveira. Ofício nº 

206/2015, do Ministério do Esporte, em atenção ao Requerimento nº 202/2015, de autoria do 

Vereador Eduardo Kohlrausch. Ofício nº 160/2015, da Previdência Social, em resposta ao 

Requerimento nº 210/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. Convite da Secretaria 

Municipal da Saúde de Taquara, para o lançamento da Campanha de combate ao câncer “Outubro 

Rosa e Novembro Azul”, no dia 30/09/2015, às 17h, no Centro educacional Dr. Índio Brasileiro 

Cesar. Ofício circular nº 020/2015 da Frente Parlamentar Evangélica – Congresso Nacional, 

convidando para o Congresso de Agentes Políticos Evangélicos do Brasil, no período de 22 a 23 de 

outubro de 2015, em Brasília. Ofício nº 19/2015, do SESC – Fecomércio/RS, convidando para 

evento em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, que terá uma caminhada com saída em frente à 

Câmara de Vereadores de Taquara até a Praça Marechal Deodoro, no dia 1º/10/2015, às 09h30min. 

E-mail da imprensa do PMDB, comunicando que no próximo dia 30/09, o Governador do Estado do 

RS e Secretário da Saúde, farão anúncio da regularização dos débitos com os hospitais. Convite do 

IACS, para as comemorações do aniversário de 87 anos, nos dias 13 a 15 de novembro do corrente 

ano. Convite do Colégio Theóphilo Sauer para a Feira do Livro que ocorrerá nos dias 07 a 09 de 

outubro de 2015. Convite da SMECE para a solenidade de premiação da 4ª Edição do “Prêmio 

Professor Inovador do Vale do Paranhana – Etapa Municipal”, que ocorrerá no dia 08 de outubro de 

2015, às 19h30min, no Clube Comercial de Taquara. 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 RÉGIS 

BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade no Plenário e 

os ouvintes da Rádio Taquara. Relatou enfrentamento muito grande nos últimos dias com a questão 

da Saúde, principalmente em relação ao Hospital, compartilhando que conquistaram o valor de R$ 

296.958,00 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais) e nesta quarta-feira 

(30), às 11 horas no Palácio Piratini junto ao Governador Sartori, estarão acompanhando a assinatura 

do valor de mais de R$ 2.340.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta mil) referente à dívida do 

ano de 2014 e 2015 que o Governo do Estado tinha com o Hospital. Mencionou também a votação 

do projeto que a Prefeitura Municipal encaminhou à Câmara que trata da dívida do Município para 

com o Hospital no valor de R$ 3.587.196,90 (três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e 

noventa e seis reais e noventa centavos), que serão pagos parceladamente em trinta vezes conforme 

pacto financeiro. Apontou que isto qualifica os Vereadores a estarem fiscalizando e colaborando 

com as ações pontuais de Saúde que tanto a população cobra. Comunicou que encaminhou pedido 
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com relação à reunião na FEPAM sobre a Licença de Operação para construção do dique no 

Loteamento Olearia, trabalho também efetuado por diversos Vereadores, apontando que também 

está se empenhando em buscar esta alternativa para que a empresa possa construir e amenizar a 

situação de sofrimento daquelas famílias. Destacou que nesta Sessão estará sendo votado o relatório 

da CPI, apontando que será favorável, pois foram acusados no lado pericial irregularidades, 

penalidades e prejuízos à nossa comunidade, fatos estes que vinham alertando pela incompetência, 

inoperância e falsidade da Administração Municipal nos seus atos. Desejou feliz aniversário à sua 

filha que completou 7 anos à data desta Sessão. Convidou os outros Vereadores a se fazerem 

presentes na assinatura do contrato amanhã no Palácio Piratini que, como o Prefeito bem falou, não 

tinha capacidade ou articulação política necessária para representar junto ao Governo do Estado e 

fazer estas coisas andarem. Apontou que, oportunamente, colaborou nisso mesmo sendo de 

oposição, somando-se a essa tarefa junto ao Hospital para comunidade e todos nós sermos muito 

beneficiados. Manifestou que continuará novamente e fortemente cobrando a Administração 

Municipal pelas coisas que não vêm acontecendo e, logo à frente, sinalizando caminhos que possam 

trazer alternativas pontuais e eficazes para a comunidade. Encerrou colocando-se à disposição de 

todos, agradecendo ao Presidente da Câmara e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR 

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

imprensa, a comunidade e, em especial, sua esposa presente na Sessão. Iniciou o pronunciamento 

expressando alívio pelo aceno do Governo do Estado com a possibilidade de pagamento dos 

Hospitais que trará uma garantia para a sobrevivência dos Municípios, citando também o 

financiamento já mencionado pelo Vereador Régis que foi aprovado nesta Casa Legislativa para que 

o Município garantisse o pagamento deste acerto com o Hospital para de uma vez por todas tirar 

essa dúvida desse caos que vem acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul com relação ao 

atendimento dos Hospitais. Comunicou que dia 30, o Governo do Sartori fará um chamamento onde 

ele e o Secretário de Saúde, João Gabardo, farão o anúncio da regularização dos débitos com os 

Hospitais, anúncio que contempla o pagamento integral das dívidas dos Hospitais. Ressaltou que é 

muito bom poder levar esta tranquilidade para a nossa comunidade que sofre muito com a falta de 

recurso nos Hospitais. Compartilhou sua participação no Fórum do Banco do Brasil em Sapiranga, 

para o qual foi convidado como Agente de Comércio Exterior, aonde se vem trabalhando a questão 

da exportação e importação como uma bandeira de desenvolvimento regional e municipal. 

Comentou que inclusive já conversou com o pessoal do Jornal Panorama, pois acha que é preciso 

fazer uma ampla divulgação destas novas possibilidades que o mercado internacional vem 

oferecendo e que infelizmente não chegam até quem produz no nosso Município, portanto é preciso 

começar a falar disso e mostrar como funciona. Detalhou que temos hoje, para as pessoas que estão 

exportando, juros abaixo de 1% ao ano – algo que simplesmente não existe no mercado interno. 

Tornou a apontar a estrutura existente para auxiliar na exportação, como PEIEX, Apex, o Exporta 

Fácil dos Correios, auxílios da Caixa Federal e Banco do Brasil. Manifestou que é preciso trabalhar 

esta questão com nossos empresários para que possamos trazer estes recursos para quem exporta. 

Mencionou também reunião ocorrida na semana passada onde foi debatido um Fórum de 

Desenvolvimento Local, solicitando inclusive que o Presidente da Câmara abra um espaço na 

Tribuna eventualmente para convidar os gerentes do Banco do Brasil, Caixa Federal e outras figuras 

relacionadas à exportação para passar estas informações para a comunidade. Neste momento, o 

Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou, autorizando o Vereador Beto 

a já convidá-los para que um ou dois deles se manifestem em cada Sessão. Retomando a palavra, o 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos agradeceu o deferimento do Presidente e 

encerrou seu pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. VEREADORA SANDRA 

BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade 
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assistindo à Sessão. Comunicou que no dia 4 de outubro é comemorado o Dia Mundial dos Animais, 

narrando o surgimento desta data. Mencionou que igrejas de todo o mundo reservam o domingo 

mais próximo desta data para abençoar esta data e em Taquara, não será diferente; anunciou que, 

neste próximo domingo (4) às 8 horas e 30 minutos, será celebrada na Igreja Católica do Bairro 

Santa Maria uma missa na qual os participantes poderão levar seus animais de estimação, contanto 

que os mesmos permaneçam no colo ou em gaiolas no caso de passarinhos. Declarou essa iniciativa 

louvável, que acontece em todo mundo, e expressou felicidade em ver que isso acontecerá em 

Taquara. Comentou o projeto educacional Todo Focinho Merece Carinho, desenvolvido dentro da 

Secretaria de Educação pela Professora Tati Conrado, que vem sendo implantado e divulgado na 

rede municipal de ensino. Mencionou sua participação neste projeto hoje, juntamente com a referida 

Professora, na E.M.E.F Nereu Wilhelms, relatando que este projeto já levou noções de guarda 

responsável a cerca de 3.452 alunos da nossa rede municipal de educação. Manifestou que nada se 

transforma se não começar pela educação e que hoje estão plantando essas sementes, fazendo com 

que, daqui a algum tempo, o número de abandonos seja infinitamente menor; pois quem hoje 

aprende a respeitar os animais tornar-se-á um adulto responsável. Releu trechos da Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais. Abordou também o projeto de arborização da Secretaria do 

Meio Ambiente, plantando manacás da serra – indicação desta Vereadora – e pediu à comunidade 

que acolha esta ideia e entenda a importância do projeto, dizendo que cada um é responsável pela 

manutenção destas mudas, porque se queremos uma Cidade com melhores condições de vida para 

seus habitantes, temos de ajudar a preservá-la. Encerrou agradecendo a atenção de todos e desejando 

uma boa semana. VEREADOR SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente e todos aqueles que acompanham através 

dos meios de comunicação. Relatou que tem recebido várias ligações de moradores da comunidade 

taquarense perguntando a respeito da liberação do FGTS para a reconstrução das casas que estão 

com telhado bastante quebrado e precisando de recurso para conserto. Comunicou à comunidade que 

foi decretado o estado de emergência pelo Município de Taquara, mas é preciso haver o respectivo 

reconhecimento do Governo Federal. Detalhou que hoje, Taquara teve uma vistoria de pessoas que 

vieram de fora acompanhadas pelo representante da Defesa Civil de Taquara, Paulo Melo, para que 

haja um acréscimo ao relatório já enviado pela Defesa Civil de Taquara. Explicou que, havendo um 

“OK” do Governo Federal, poderão os munícipes interessados retirar o FGTS, com declaração 

emitida pela Defesa Civil taquarense que deverá ser acompanhada de documentos pessoais e ser 

encaminhada à Caixa Econômica Federal para recebimento deste recurso. Ressaltou, portanto, que 

não adianta nenhuma pessoa ir até a Defesa Civil antes de sair este “OK” do Governo Federal, 

dizendo que parece que isso sairá num período de até 15 dias, mas não existe prazo fixo estipulado 

para que ele saia. Anunciou aos colegas Vereadores que estará, nesta noite, fazendo sua primeira 

solicitação para uma Sessão Solene no dia 29 de outubro, às 19 horas, com intuito de fazer o 

fechamento da programação do Outubro Rosa. Explicou que o objetivo dessa Sessão Solene é de 

fazer uma homenagem às mulheres que lutaram e venceram o câncer de mama, para que este 

lembrete sirva de incentivo para as mulheres que estão na fase inicial de tratamento da doença – uma 

fase angustiante e preocupante – e que entendam que é possível vencer o câncer e com um bom 

tratamento melhorar; como também servir de alerta para as mulheres que ainda não fizeram seu teste 

e não consultam com frequência o médico, motivando-as a buscar seus médicos e fazerem exames 

de mama, pois um diagnóstico precoce facilita a cura da doença. Comentou também que já tivemos 

Outubros Rosas caros neste Município, o que deixou esta Vereadora bastante irritada, ressaltando 

que este Outubro Rosa será mais barato para que haja economia com o recurso público, o que não 

houve em outras épocas. Expressou grata satisfação ao abrir um jornal do Município e ver, numa 

homenagem feita pelo mesmo ao Bairro Empresa, menção ao Projeto BEM, citando o objetivo do 
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projeto de trazer os jovens para o esporte para que sejam pessoas de bem. Encerrou agradecendo o 

tempo que lhe foi concedido e desejou boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): 

Saudou os colegas Vereadores, o público prestigiando a Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e os 

meios de comunicação que acompanham. Iniciou destacando o fato de que não tivemos inverno 

neste ano, e sua preocupação com a praga do mosquito borrachudo e o mosquito da dengue, 

relatando insatisfação com diversos encaminhamentos e reuniões feitas que não trouxeram solução 

ao problema. Descreveu como a dengue vem se avizinhando ao nosso Município, com alta 

incidência do mosquito na Grande Porto Alegre, e relatou reclamações da comunidade sobre o 

grande volume e manifestação do mosquito borrachudo. Propôs novamente uma reunião nesta Casa 

o mais breve possível com as autoridades pertinentes – Secretaria do Meio Ambiente, Secretarias 

Distritais, Vigilância Sanitária, entre outras – para que se faça uma campanha que possa dar frutos, 

pois a comunidade principalmente no interior tem sofrido, como produtores rurais que não 

conseguem trabalhar no campo por causa da infestação destes mosquitos. Expressou preocupação 

também com a questão da Segurança no nosso Município, pois infelizmente a Brigada Militar e 

Polícia Civil fazem o que podem com o pouco recurso que se tem, e quem sofre com isso é a 

comunidade. Indicou ao Executivo Municipal que se faça uma ação contundente para que a polícia 

realmente tenha uma eficácia maior em nossa região. Lembrou que antes, no interior, havia a 

Patrulha Rural. Solicitou uma reunião com o Comando da Brigada para que se tenha uma resposta o 

quanto antes das ações da Brigada Militar no nosso Município. Destacou que precisamos tomar 

providências com a ponte da Estrada dos Imigrantes que liga à estrada geral de Padilha, pois o 

Secretário Distrital a obstruiu com material para que caminhões não passassem mais por ali, mas os 

caminhões continuam passando e infelizmente a ponte está em situação de ruir a qualquer momento. 

Fez requerimento verbal ao Setor de Planejamento que faça uma visita lá e estude a melhor forma de 

estabelecer um serviço de melhoria naquela ponte. Fez também outro requerimento verbal 

solicitando patrolamento e encaibramento na estrada geral de Olhos d’Água, pois depois das chuvas 

estas estradas ficaram realmente danificadas. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando 

sua comunidade e desejando boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores, toda a comunidade que assiste e ouve pela 

Rádio Taquara e especialmente o Jornal Panorama, representado pelo Vinícius, pelos 40 anos 

completados no domingo, parabenizando todos os envolvidos no Jornal pelo bom trabalho e 

mandando um abraço aos diretores. Enviou Votos de Congratulações ao 1º Congresso da Música da 

Igreja Visão Missionária com o tema “Louvai ao Senhor e fazei conhecidas Suas obras”, 

parabenizando a pessoa do pastor Jauri e todos os representantes, apontando que o Moisés também 

faz parte da Igreja. Também enviou Votos de Congratulações ao Pastor Alex Figueiró, pois este 

Vereador juntamente com o Vereador Beto Lemos estiveram no domingo (27) à noite no belíssimo 

trabalho da Cruzada Evangelística feita pelo referido Pastor. Parabenizou então o Pastor e toda sua 

equipe pelo belíssimo trabalho que vêm fazendo na Igreja Gideões Missionários, na Rua Brasília. 

Solicitou ao Executivo Municipal através de requerimento informações sobre como está o 

andamento da instalação da rede de água na Localidade de Santa Cruz do Pinhal, trecho 

compreendido entre a frente da Escola Luiz Moller Filho e a entrada da propriedade do Sr. Silmar 

Lauck. Explicou que tal informação se faz necessária tendo em vista que a Administração passada 

fez essa rede juntamente com a Corsan, faltando apenas a ligação. Também solicitou que informe a 

prestação de contas da Associação de Moradores de Santa Cruz da Concórdia dos R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) que foram repassados. Mencionou o projeto aprovado ontem para os recursos do 

Hospital, opinando que é de grande importância que o Hospital volte a funcionar conforme vinha 

funcionando. Ressaltou, porém, que esta Casa fez um encaminhamento praticamente por 

unanimidade pedindo uma comparação salarial e um reajuste aos técnicos de enfermagem do 
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Município que recebem um salário muito baixo, e que equiparassem o salário dos funcionários do 

Hospital ao padrão da região, relatando que o salário do Hospital Bom Jesus é um dos mais baixos 

da classe na região e receberam o último aumento quando este Vereador foi Secretário da Saúde. 

Comentou que, como a Vereadora Sirlei, também tem recebido várias ligações perguntando pelo 

FGTS e também sobre como está a Defesa Civil aqui, se o Estado vai liberar as telhas. Disse que 

tem uma informação que não vai falar ainda por não ter certeza, mas que alguma coisa está 

trancando por falta de uma prestação de contas do ano passado, algo que não sabe se é verdade e 

pediu que fosse averiguado. Abordou também o assunto dos buracos nas ruas da Cidade, citando 

ruas como Tristão Monteiro, Júlio de Castilhos, Farrapos e Avenida Sebastião Amoretti, dizendo que 

não há desculpa para a Prefeitura não fazer esta avenida, pois só não pode fazer a faixa central que é 

RS-020. Relatou que inclusive este Vereador estourou um pneu novo de sua caminhonete colocado 

há 30 dias ao passar por um buraco, pedindo providências com estes buracos nem que sejam 

provisórias. Declarou que é também favorável ao relatório da CPI, lendo trecho do laudo pericial 

que o preocupou bastante, relativo a reajustes na conta de energia não condizentes com índices 

constantes na Lei. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, pessoas presentes, imprensa e todos na escuta. Relatou que a semana passada, 

do dia 18 a 25 de setembro, foi a Semana Nacional do Trânsito e a Secretaria de Trânsito do 

Município fez um grande trabalho junto com o CFC nas escolas municipais, conscientizando as 

crianças sobre o trânsito com várias palestras. Ressaltou que acha esse trabalho muito importante 

para que as crianças desde pequenas já estejam conscientizadas dos perigos que hoje encontramos no 

nosso trânsito. Fez duas indicações sobre lâmpadas na Localidade de Três Pinheiros: a substituição 

de uma em frente ao barracão católico e o conserto de outra no manobrador logo após a Igreja de 

Três Pinheiros. Relatou também que a comunidade de lá cobra melhorias na estrada que liga Três 

Pinheiros até o Macegão, algo que este Vereador já cobrou há meses atrás através de requerimento e 

até agora nada foi feito. Associou-se aos Votos de Pesar do colega Vereador Lauri Fillmann 

dedicados a duas pessoas falecidas nesta madrugada, a Sr.ª Nelita – mãe de um funcionário da 

Prefeitura – e o Sr. Adir Berz. – músico que tocou por muitos anos na Banda Veneza, de Taquara, e 

gravou vários LPs na época. Comunicou também o falecimento do Sr. Júlio Martins, cunhado do 

Secretário Arnildo Araújo, desejando Votos de Pesar a todos os familiares dos três. Encaminhou um 

pedido de informação ao Hospital Bom Jesus, pois no caso da Sr.ª Nelita – falecida às 4 horas desta 

madrugada – o corpo foi liberado apenas às 9 horas da manhã, muito tempo de espera por um 

falecido aqui no nosso Hospital. Relatou que não é a primeira vez que isso acontece e faz o pedido 

de informação para que o Hospital explique o porquê da morosidade na entrega de um corpo para os 

familiares. Compartilhou que esteve acompanhando ontem (28) o trabalho de melhorias e 

patrolamento da estrada de Rio da Ilha hoje, na Padilha, e disse que o trabalho está ficando muito 

bom. Comentou que, após as chuvaradas, todas as estradas do interior estão precisando de melhorias 

e o Secretário Mário está fazendo seu trabalho, hoje de tarde fazendo a estrada que liga Padilha a 

Morro Alto, conhecida como Estrada do Nanico. Esperou que este trabalho continue e que o tempo 

ajude para que as estradas possam voltar às condições normais. Parabenizou a diretoria da Sociedade 

de Padilha Velha pelo excelente baile de kerb realizado no último sábado (24) e também a diretoria 

da Igreja São Miguel de Três Pinheiros pela bela festa que fez no domingo passado (25), estendendo 

a parabenização a todos os envolvidos nestes eventos. Encerrou desejando boa semana a todos. 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores e a 

comunidade que se faz presente. Parabenizou o Jornal Panorama, através do Vinícius, pelo trabalho 

prestado não só de levar a informação ao leitor, mas também o trabalho social muito importante para 

a comunidade. Comunicou que teve a honra de receber no diretório do PDT o Secretário de Obras do 

Estado, Gerson Burmann que veio fazer uma visita e colocar-se à disposição do Município. 
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Comentou que tinha feito a ele um pedido de máquinas para ajudar no conserto das estradas – que, 

como disse o Vereador Valdecir, é uma buraqueira só – e ele se colocou à disposição, disse que se 

estiver tudo OK com a documentação que ele pediu à Prefeitura, liberará dentro dos próximos dias 

algumas máquinas para auxiliar o Município na recuperação de estradas e ruas. Abordou o assunto 

do Hospital, dizendo que foi dado um passo importante neste parcelamento e talvez agora, com isso 

e o repasses do Governo do Estado, o Hospital tenha um novo fôlego e possa reabrir parte do que 

fechou, como a UTI que é importante não só para Cidade, mas para toda região; e a ala psiquiátrica, 

que já tinha poucos leitos e foi fechada a metade, o que prejudicar por demais a comunidade que tem 

uma fila enorme principalmente na questão da drogadição – um mal que assola nossa comunidade e 

precisa ser melhor tratado pelos governantes.  Comentou o assunto mencionado pela Vereadora 

Sirlei e Vereador Valdecir, da questão dos danos com a chuva de granizo. Relatou que mandou 

mensagem para o Prefeito perguntando como estava e o mesmo disse que aguardava o Estado, mas 

extraoficialmente existe uma informação de que não foram prestadas contas, algo muito sério e é 

preciso ver se é verdade, pois a comunidade precisa disso, muita gente de bairros mais carentes não 

têm como comprar as telhas. Solicitou novamente que seja efetivada uma limpeza no Habitar Brasil, 

pois é uma vergonha como está sendo tratado o povo que está lá. Lembrou que já tinha pedido isso, 

o Vereador Adalberto pediu, o Vereador Telmo pediu e nada foi feito até agora em três anos de 

governo. Esperou que através desta solicitação verbal, alguém tome uma atitude, pois a situação está 

muito séria, passível de ratos e cobras, sugerindo que se faça uma equipe multidisciplinar para 

palestrar a aquele povo para não colocarem mais lixo depois que limparem. Um aparte foi concedido 

ao Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, que relatou que, com relação ao Habitar 

Brasil, foi feito um pedido ao Prefeito que passe a escritura para eles de uma vez e eles assumam 

aquilo lá. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou o uso da palavra, compartilhando que 

fez este pedido pessoalmente ao Prefeito no início do seu mandato e ele se comprometeu com a 

comunidade de lá a realmente fazer esse passe de um título de posse para aquela comunidade. 

Encerrando agradecendo e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU 

MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e a 

imprensa. Pediu à Mesa Diretora providencie Moção de Aplauso ao Genoma Colorado, que este 

Vereador considera muito importante apesar de ser gremista. Relatou que, neste final de semana, o 

Genoma Colorado se deslocou até a cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, com muito sacrifício, 

dinheiro deles e das crianças, e voltaram com o título de vice-campeões do torneio em que 

competiram. Manifestou que precisamos cada vez prestigiar esse tipo de esporte, pois estaremos 

então incentivando as crianças e adolescentes a não entrarem na drogadição, dizendo que o Poder 

Público deve achar maneiras legais de ajudar este tipo de entidade quando puder. Mencionou 

reunião importante ocorrida em Porto Alegre nesta última semana envolvendo o Prefeito de Porto 

Alegre e o Governador, pois está saindo algo a nível estadual para facilitar a abertura de empresas. 

Detalhou que existem muitos entraves burocráticos dificultando a abertura de empresas, e está 

havendo um consenso de que é necessário diminuir esse prazo. Explicou que o Município precisa ter 

uma Lei própria sobre isso, anunciando que conversou com o colega Vereador Beto para que 

verificassem junto isso e ajudassem o Prefeito a criar uma Lei de incentivo. Opinou que, visto que 

temos problemas em trazer grandes empresas, se facilitarem a abertura de várias pequenas empresas, 

seria equivalente a uma grande empresa. Exemplificou, por exemplo, a questão do alvará dos 

Bombeiros, com a qual se criou um ranço após o que aconteceu em Santa Maria, criando vários 

entraves com a Lei Kiss, que continuará existindo, mas nem por isso significa que não se possa abrir 

e dar condições de funcionamento. Encerrou agradecendo a todos e desejando boa semana. 

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

prestigiando a Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Comunicou à comunidade taquarense que 
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ontem os Vereadores aprovaram com unanimidade o Projeto de Lei nº 122 que autoriza o Município 

a parcelar os débitos com o Hospital Bom Jesus, débitos estes que comportam os anos de 2009, 

2011, 2012 e 2014 – sendo 2014 recursos que o Governo do Estado não repassou ao Hospital e o 

Município é corresponsável; quando o Estado não cumpre, o Município precisa cumprir. Anunciou 

também que irão amanhã (30) a Porto Alegre, onde o Governo do Estado anunciará o pagamento das 

dívidas pendentes com os Hospitais do Rio Grande do Sul – inclusive o nosso –, dívidas essas 

deixadas também pelo governo anterior do Sr. Tarso. Manifestou que é uma notícia boa para a 

comunidade taquarense, que viu recentemente o fechamento da UTI e num passado recente, o 

fechamento do próprio Hospital que foi um dilema para a comunidade, mas felizmente voltou a 

funcionar. Comentou que disse, no momento que aprovaram a lei, que precisamos ir além, com uma 

grande ampliação do Hospital para que sejamos grande referência em toda essa Região, apontando 

que o Mãe de Deus já tem esse projeto e é importante que os Vereadores – a força política – lutem 

juntos para que possam auxiliar e ampliar o Hospital Bom Jesus. Encaminhou pedido de 

patrolamento e encaibramento da estrada Beco do Cerne, no Morro Negro, Distrito de Fazenda 

Fialho. Relatou que o Município está começando a recuperação das estradas municipais, com 

patrolamento. Comunicou também que a Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente estão 

fazendo um trabalho de recolhimento dos galhos e limpeza de todas as ruas do Bairro Empresa, 

declarando que, se alguma rua ficar pra trás, procurem uma dessas duas Secretarias, pois a ordem é 

de fazer um serviço geral no Bairro Empresa, pois quem mora lá merece sim esta atenção por parte 

do Executivo. Relatou que este Vereador e o colega Vereador Telmo estão encaminhando esta noite 

um Projeto de Lei que cria o Fundo Compartilhado de Gestão da Água, onde 5% da arrecadação da 

Corsan no Município de Taquara fiquem neste fundo para que possam auxiliar os locais no interior 

que não têm água, que têm os poços, como Balneário João Martins Nunes, Santa Cruz, Ilha Nova e 

outros. Declarou que este fundo dará sustentação também na área ambiental, para que possam usar 

este recurso para recuperação de áreas ambientais. Relatou também que encaminha Projeto de Lei 

para que se tenha ao menos uma urna por Distrito para a eleição do Conselho Tutelar, aproveitando 

para convidar todos os taquarenses a comparecem às urnas no dia 4 de outubro e valorizarem este 

órgão que é o Conselho Tutelar. O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch saudou os 

alunos da Escola CIEP que estavam adentrando no Plenário, agradecendo a direção do educandário 

pela presença na Sessão. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, a imprensa e os demais presentes no Plenário, em especial os estudantes e professores 

da Escola CIEP. Conclamou a todos os taquarenses maiores de 16 anos para votar no próximo 

domingo nas eleições do Conselho Tutelar. Afirmou que é a partir do voto democrático que 

conseguiremos eleger um Conselho Tutelar forte e organizado para o Município. Informou que para 

conseguir votar os eleitores precisam levar o seu título de eleitor e um documento com foto, não 

precisando comparecer necessariamente na sua seção eleitoral. Enviou votos de pesar aos familiares 

do Senhor Adir Berz e da Senhora Nelita Maurer, do Distrito de Padilha. Permitiu ao Vereador 

Telmo Vieira se associar ao seu pedido de votos de pesar. Externou a sua indignação como cidadão 

pela criação de mais um partido político no Brasil. Explicou que não tem nada contra este partido em 

especial, mas sim pela quantidade excessiva de 34 partidos políticos existentes em atividade, que 

considerou um absurdo, pois criam mais problemas e negociatas politiqueiras, que travam a máquina 

pública do país. Opinou que por isto estamos diante deste quadro caótico e a política, especialmente 

os políticos, ficam cada vez mais desacreditados na sociedade, pois tudo tem um limite. Observou 

que a reforma política não acontece porque tem que repartir a fatia com todo os partidos e por este 

motivo existem 39 Ministérios atualmente no Brasil. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR 

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

imprensa, os alunos e professores da Escola CIEP que estavam presentes na Sessão. Tranquilizou a 
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comunidade taquarense com relação à continuidade nos atendimentos do Hospital Bom Jesus, pois 

foi renovado o convênio do Executivo com o Grupo Mãe de Deus e aprovado pela Câmara de 

Vereadores. Afirmou que graças ao trabalho do Prefeito, dos 15 Vereadores, da Direção do Hospital 

Bom Jesus e do Grupo Mãe de Deus se desfez o fantasma do fechamento do nosso hospital na 

cidade de Taquara. Considerou muito importante a próxima eleição do Conselho Tutelar de Taquara, 

pois testemunhou a dedicação do trabalho destes Conselheiros quando foi motorista deste órgão. 

Pediu a ajuda dos demais Vereadores para que o Conselho Tutelar volte a atender novamente como 

era no passado, com as portas abertas nas 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, inclusive nos 

feriados, devido a sua importância na vida das famílias necessitadas. Divulgou a aprovação da Lei 

Municipal Nº: 5.702 / 2015 de sua autoria, que destaca um servidor de cada Secretaria a ser 

homenageado por esta Casa Legislativa, como forma de valorizar os funcionários públicos 

municipais. Também apresentou outras leis neste mesmo sentido que foram aprovadas por 

unanimidade pelos Vereadores, que destaca o trabalho desempenhado pelos policiais, bombeiros e 

agentes penitenciários da área de segurança pública. Desejou a todos uma semana de paz na graça do 

Senhor Jesus Cristo. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou os colegas 

Vereadores, a comunidade, os alunos e professores da Escola CIEP e os dirigentes do partido PSC 

presentes na Sessão. Parabenizou o Jornal Panorama pelos seus 40 anos de fundação, reconhecendo 

a sua importância para a região. Elogiou a população da localidade de Três Pinheiros pela realização 

de sua festa anual. Participou do baile de casais do time de futebol Beco City, onde teve a 

possibilidade de ouvir as demandas da comunidade. Recebeu a solicitação do Senhor Albano, da 

localidade de Arroio Grande, para encaminhar à Prefeitura o pedido de conserto da estrada ERS 242, 

no Distrito de Entrepelado, em função dos estragos causados pelas últimas chuvas. Destacou a 

realização da última reunião da CPI do Código Tributário, onde foi o relator do relatório que 

apontou o Prefeito como o responsável pelas alterações na referida Lei. Observou que nas reuniões 

todos os Secretários Municipais ouvidos disseram que não sabiam das alterações, inclusive o 

Procurador do Município, que não leu o Código Tributário. Afirmou que quando o Procurador do 

Município alega que não sabe, leu ou viu nada sobre estes fatos só poderia dar em "lambança". 

Salientou que a perícia contábil apontou que houve cobrança indevida, indicando a realização de 

uma nova CPI para apurar o quanto foi cobrado a mais do contribuinte. Agradeceu pela 

oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores 

e as pessoas presentes no Plenário, em especial os alunos e professores da Escola CIEP. Requereu ao 

DAER a realização de uma operação tapa buraco nas rodovias estaduais. Indicou que o Executivo 

faça o mesmo nas ruas asfaltadas da cidade, principalmente na Rua Tristão Monteiro. Solicitou 

também a colocação de saibro nos buracos na estrada da Cachoeira em função das últimas chuvas. 

Informou que quem gosta desta situação das nossas estradas e ruas são os vendedores de pneus, 

rodas, amortecedores e pivôs de automóveis. Concluiu que o Prefeito não mandava nada na cidade 

porque o calçamento da rua onde mora continuava estragado mesmo depois que o chefe do 

Executivo ter ordenado o seu conserto há mais de dois anos. Pediu que os Vereadores da base do 

governo falassem com o Prefeito sobre este assunto, pois até hoje não tiveram a capacidade de 

realizar este serviço. Citou que no Bairro Mundo Novo foi invertido a preferencial de uma rua, 

diferentemente do padrão estabelecido em toda a cidade, que poderia provocar acidentes de trânsito 

e que gostaria de saber quem tomou esta decisão. Observou que as ruas do Bairro Eldorado sempre 

precisam de manutenção após a ocorrência de chuvas porque a situação no local é muito complicada. 

Leu no jornal que foi encaminhado à Promotoria o Projeto Ambiental relativo ao asfaltamento e que 

este foi copiado de outro Município, inclusive esquecendo-se de alterar o nome desta outra cidade. 

Avaliou que o Prefeito não pode cuidar de tudo, mas existem funcionários que não estão trabalhando 

a contento e estão prejudicando a Administração Municipal. VEREADOR EDUARDO CARLOS 
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KOHLRAUSCH (PTB): Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente no Plenário. 

Parabenizou o Jornal Panorama pelos seus 40 anos de fundação, que será homenageado em uma 

Sessão Solene, a partir de uma proposição de sua autoria. Apresentou uma explanação sobre a 

história da democracia desde a Grécia antiga, em razão da apresentação do Projeto da Escola da 

Democracia, que estava ocorrendo nesta Sessão Ordinária, com a participação dos estudantes da 

Escola CIEP, do Bairro Empresa. Afirmou que sempre acreditou na democracia e que num governo 

democrático era bom que existisse oposição porque quando ela não existe o Poder Executivo faz o 

que quer e não é fiscalizado. Avaliou que quem perde com esta situação é o povo, pois o governante 

acaba recebendo um cheque em branco. Indicou que a democracia se opõe a ditadura e ao 

totalitarismo, reunindo princípios e práticas que protegem a liberdade do ser humano. Citou as 

características de uma democracia, como a liberdade individual, a igualdade perante a lei sem 

distinção de sexo, raça ou credo religioso, o direito ao voto, ao livre exercício de qualquer trabalho 

ou profissão e de educação. Descreveu as atribuições dos três Poderes da República: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Esclareceu que o Projeto da Escola da Democracia de sua autoria tinha 

como objetivo desmitificar o trabalho de um Vereador, incentivando a filiação partidária e de 

candidatos nas eleições para um cargo público. Agradeceu ao Senhor Deus por poder estar 

representando a sua comunidade como Vereador. O Presidente em Exercício Vereador Valdecir 

Vargas de Almeida saudou os estudantes e professores da Escola CIEP que estavam presentes na 

Sessão e falou que era um honra poder participar do Projeto Escola da Democracia. Após a Palavra 

em Expediente foi dado início na 1ª Edição da “Escola da Democracia”, conforme Lei Municipal nº 

5.683, de 14 de maio de 2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, que: “Dispõe sobre a 

criação Escola da Democracia de Taquara/RS, e dá outras providências.” Para este ato foram 

convidados a participar a Direção, Professores e alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, da 

Escola Estadual de Ensino Médio Willybaldo Samsrla – CIEP. A Lei cita a partir do Artigo 2º, 

inciso IV em diante o que segue: IV - Os alunos poderão, previamente, elaborar um projeto 

sugestivo, o qual será analisado pelas Comissões da Casa, e poderá ser apresentada pela Mesa 

Diretora. V – Os Presidentes dos Partidos terão 05 (cinco) minutos, a fim de explicarem sua linha de 

ação, bem como as suas principais bandeiras, as principais lutas de seu partido. Após o 

pronunciamento de cada Presidente, os mesmos poderão distribuir material publicitário disponível 

do partido o qual ele representa aos alunos e Professores presentes na Sessão, a fim de despertar a 

consciência política dos jovens. VI – Após a apresentação de todos os Presidentes dos Partidos 

presentes na referida Sessão, um representante da Escola que se fizer presente poderá usar a Tribuna 

durante 10 (dez) minutos, fazendo perguntas e apresentando o projeto sugestão. VII – Cada 

Vereador terá o tempo máximo de 02 (dois) minutos, para suas considerações. Nesse sentido 

encontraram-se presentes nesta Sessão os seguintes membros Presidentes de Partidos: Senhor Osmar 

Gonzaga (Presidente PP de Taquara); senhor Valdecir Vargas de Almeida (Presidente PROS de 

Taquara); senhor Adalberto dos Santos Lemos (Presidente PDT de Taquara); senhor Fabiano 

Tacachi Matte (Presidente PSDB de Taquara); senhor Idalci Renato Lamperti (Presidente PMDB de 

Taquara); senhor Bruno Barth Raymundo (Presidente PC do B de Taquara); Michele de Oliveira 

(Presidente PSC de Taquara) e Moisés dos Santos (Vice-Presidente PSC de Taquara). Conforme 

inciso V da Lei Municipal 5.683/2015 nesse momento foi concedido o tempo de 05 minutos aos 

Presidentes de Partidos acima descritos para suas explanações e após a apresentação dos mesmos foi 

concedido o tempo de 10 minutos a aluna Maiara de Moura Silva, da turma 201 da Escola CIEP, 

para apresentar o Projeto Sugestão elaborado para esta ocasião, conforme inciso VI da mesma Lei. 

Depois das devidas exposições o Presidente concedeu o tempo de 02 minutos a cada Vereador para 

suas considerações finais, de acordo com o inciso VII da Lei mencionada. Prosseguindo com os 

trabalhos da noite o Presidente agradeceu a presença dos convidados e solicitou a leitura do que 
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segue: Conforme aprovado na última Sessão Ordinária, o Requerimento Verbal de autoria da 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, para 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, foi requerido aos 

Líderes de Bancada que se manifestassem, indicando os Vereadores que irão compor esta Comissão 

ou manter os membros já nomeados, lembrando que a vaga ocupada pelo Ex-vereador Anildo 

Ribeiro Araújo encontra-se aberta, tendo em vista que o mesmo não está mais na vereança desta 

Casa. Dessa forma foi decidido manter os membros já nomeados, incluindo o Vereador Guido Mario 

para suprir a referida vaga, ficando a Comissão composta pelos seguintes Vereadores: TELMO 

VIEIRA, SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA, SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER, ADALBERTO CARLOS SOARES, ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS E 

GUIDO MARIO PRASS FILHO. Logo após 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 119/2015 DE 

AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (com apoio dos Vereadores: 

Adalberto Carlos Soares, Eduardo Carlos Kohlrausch, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, Moisés Cândido Rangel, Nelson José Martins, Régis Bento de Souza, Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos, Sandra Beatriz Schaeffer, Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, Telmo 

Vieira e Valdecir Vargas de Almeida) - 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. A 

Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram 

Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO com 13 (treze) 

votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, Adalberto Lemos, Guido Mario, Lauri Fillmann, 

Luiz Carlos Balbino, Moisés Rangel, Nelson Martins, Régis de Souza, Roberto Timóteo dos Santos, 

Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira, Telmo Vieira e Valdecir de Almeida. E, 02 (dois) votos contrários 

dos Vereadores Arleu de Oliveira e o voto do Presidente Eduardo Kohlrausch, conforme Artigo 19 

da Lei Orgânica Municipal. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Arleu de Oliveira, 

Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins, Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer e Guido 

Mario. 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 

434/2015 a 439/2015. Requerimentos: Nº 259/2015 a 270/2015. Requerimentos de Pedidos de 

Informações: Nº 103/2015 e 104/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita que a Mesa Diretora desta Casa agende reunião o mais breve possível para tratar 

da viabilidade da criação de uma campanha de combate ao mosquito borrachudo e mosquito da 

dengue em nosso Município, e, para debater sobre este assunto solicito que sejam convidadas as 

seguintes autoridades: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, EMATER, 

Secretarias Distritais e Imprensa local. 2º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência no serviço de 

patrolamento e ensaibramento da estrada geral de Olhos D’água. 3º - VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Solicito que o setor Administrativo do Hospital Bom Jesus informe a esta Casa 

Legislativa o motivo pelo qual existe tanta demora na liberação do corpo de pessoas que vem a óbito 

neste nosocômio, chegando a levar até cinco horas para este atendimento. 4º - VEREADOR 

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

efetive com urgência uma limpeza no Loteamento Habitar Brasil, Bairro Mundo Novo, pois os 

moradores estão vivendo em condições precárias, devido aos entulhos largados. 5º - VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicita a Mesa Diretora desta Casa, que sejam 
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convidados para o início das próximas Sessões Ordinárias os órgãos e entidades envolvidas com a 

importação e exportação de produtos, citando como convidados, a Gerência do Banco do Brasil  em 

Porto Alegre e  Agência de Taquara, Caixa Econômica Federal e Correio de nossa cidade,  os 

responsáveis pelas Agências da APEX e PEIEX que dão suporte no município, para que possamos 

ouvir as informações que os mesmos são detentores, a fim de apresentar aos Vereadores  e aos 

ouvintes da Rádio, na Sessão Ordinária. Justificativa: Tendo em vista o trabalho que este Vereador 

vem atuando junto às empresas, buscando meios para o desenvolvimento local, vislumbrando que a 

importação e exportação de produtos e matéria prima podem oferecer nichos diferentes para 

alavancar as mesmas, convido os órgãos e entidades acima nominadas para apresentar os meios 

existentes para todas as Empresas que quiserem se habilitar na exportação e importação, abrindo 

assim um novo leque de oportunidades para o desenvolvimento próprio e do município. 6º - 

VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicita que a Mesa Diretora desta Casa encaminhe em nome dos 

Vereadores ao Executivo Municipal cópia do Projeto de sugestões desenvolvido por alunos da 

E.E.E.M. Willybaldo Bernardo Samrsla (CIEP) e apresentado na Sessão Ordinária desta noite 

durante o 1ª evento denominado “Escola da Democracia”, conforme Lei Municipal nº 5.683, de 14 

de maio de 2015. Após a Ordem do Dia, seguindo o Regimento Interno e havendo matéria a ser 

aprovada com urgência, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária e convocou os Senhores 

Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para logo após, para apreciação e 

votação do  Projeto de  Resolução nº 008/2015 de autoria da Mesa Diretora, o qual foi dado 

publicidade anteriormente nesta Sessão, informando ainda que o Relatório da Comissão Parlamentar 

de Inquérito consta de 36 laudas. Nada mais havendo a tratar, às 22h12min o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 06 de outubro de 2015, às 

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

Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos Servidores 

Nicolas Giovani Busanello e Fernando Machado de Bittencourt, os quais transcreveram a Palavra 

em Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores 

presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 29 de setembro de 

2015............................................................Silvana Lopes, Nicolas Busanello e Fernando Bittencourt. 

 


