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ATA Nº 4.082 

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

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 29ª 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), Idalci Renato Lamperti (PMDB), Lauri 

Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC 

Secretário), Nelson José Martins (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 Gilberto Messias, da Igreja Adventista Sete de Setembro de nossa cidade para deixar uma 

mensagem seguida de oração e logo após o Pastor também fez uma apresentação do trabalho 

desenvolvido com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos utilizando o retro projetor, conforme 

pedido protocolado nesta Casa. Dando continuidade aos trabalhos da noite o Presidente solicitou 

que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos e das documentações que deram 

entrada nesta Casa para publicidade dos mesmos. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE 

LEIS: PROJETO DE LEI Nº 116/2015 (Executivo Nº 073) Autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA TERESA RIO DA ILHA, para 

implantação do PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA, e dá outras providências. PROJETO 

DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004, de 18 de agosto de autoria da MESA 

DIRETORA: Cria critérios de Avaliação dos Servidores em Estágio Probatório na Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara/RS, com base no Artigo 9º da Lei Municipal Nº 4.969, de 

22 de dezembro de 2011. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 031/2015 VEREADOR 

EDUARDO KOHLRAUSCH: A ser encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul, mui digno Senhor José Ivo Sartori, para que não seja extinta a FUNDERGS – 

Fundação de Esporte e Lazer do Estado do RS. Segundo o Prof. Dr. Cláudio Augusto Silva 

Gutierrez, a FUNDERGS não tira dinheiro do caixa do Estado, capta recursos para o Estado. De 

seu orçamento de 20 milhões para 2015, 16,5 milhões vem de fora do RS, ou seja, capta mais de 

cinco vezes o que custa. A FUNDERGS foi criada no Governo Olívio, mantida nos Governos 

Rigotto e Yeda e fortalecida no Governo Tarso. Extingui-la agora provocaria uma ruptura de 

continuidade na política estadual de esportes e um retrocesso de 15 anos, podendo condenar o 

próximo governo a começar do zero. Por tudo isso, extinguir esta Fundação não só nos deixaria 

mais pobres, como fecharia a porta para acessar e distribuir riquezas e bens sociais e culturais tão 

necessários para desenvolver o nosso Estado. MOÇÃO DE APELO Nº 032/2015 VEREADOR 

IDALCI RENATO LAMPERTI: A ser encaminhada ao Presidente da Assembleia Legislativa do 

RS, senhor Edson Brum e ao Secretário da Fazenda do RS, senhor Giovani Feltes, para que 

envidem esforços evitando o aumento da alíquota básica do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 18%, pois o Governo do Rio Grande do Sul 

pretende enviar nos próximos dias à Assembleia Legislativa um pacote de projetos que prevê 

aumento de impostos estaduais. É uma das medidas que o Palácio Piratini propõe para enfrentar a 

crise econômica no estado, mas quem vai pagar a conta é a população, que terá de pagar a mais 

por diversos produtos. Nesse sentido, solicitamos apoio, pois a alta carga tributária das empresas 
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vai dificultar ainda mais o desenvolvimento do Estado, permitindo que as mesmas invistam em 

outros Estados com ICMS mais baixo. MOÇÃO DE APELO Nº 034/2015 VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Ao Governador do Estado do RGS, senhor José Ivo 

Sartori e Presidente da Assembleia Legislativa do RS, senhor Edson Brum, para que os mesmos 

se sensibilizem  e desenvolva uma política de enxugamento do Estado e da Assembleia, 

diminuindo os cargos em comissão e aprovando projeto de lei para que seja retirado o aumento 

ocorrido no início do mandato, aumento este que agravou a crise em nosso Estado, beneficiando 

Deputados, Secretários de Estado, Governador e Vice Governador. Solicitamos ainda estudo para 

diminuir o  repasse de verbas a Câmara Estadual, a exemplo do nosso Município de Taquara/RS, 

onde os Vereadores aprovaram a diminuição dos próprios salários em 15%, repassando a 

diferença ao Executivo Municipal para que a Casa tenha um melhor enfrentamento da crise em 

geral. MOÇÃO DE APELO Nº 035/2015 EM NOME DA CASA: A ser encaminhada ao 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, ao Presidente da Assembleia 

Legislativa do RS, senhor Edson Brum e ao Presidente da Comissão de Finanças, Deputado Luis 

Augusto Lara. 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, dono de uma dívida impagável, onde a grande vilã é a divida do Estado do RS para com o 

Governo Federal, pois coloca o nosso estado como a Unidade da Federação com maior dívida 

proporcional no país, ou seja, a dívida não só ultrapassa a arrecadação, mas também os limites 

impostos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. O Estado contraiu um empréstimo de R$ 9,7 

bilhões, já pagou R$ 21,6 bilhões e permanece com uma dívida acima dos R$ 50 bilhões, ou seja, 

em dezesseis anos o Estado pagou mais do que o dobro do valor contraído por empréstimo e 

ainda deve cinco vezes mais que a dívida inicial. Segundo informações do Banco Central, 

atualmente a dívida gaúcha ultrapassa os R$ 51 bilhões, pagando 13% da receita do Estado para a 

União, o Rio Grande do Sul entrega R$ 280 milhões/mês ao governo federal, assistindo a dívida 

crescer a juros de 6% ao ano. Nesse mês de agosto, o governo do Estado do RS não pagou uma 

parcela de R$ 280 milhões, para poder garantir o pagamento do funcionalismo público, fato que 

levou a União a bloquear as contas gaúchas, impossibilitando investimentos em áreas 

importantes, como saúde, segurança e educação, essenciais para a sobrevivência digna do cidadão 

gaúcho. Diante dessa triste realidade, é necessário que entendamos que esta dívida é impagável, 

sendo necessário, nesse momento que toda a sociedade gaúcha se una, externando do seu desejo 

de que o justo se estabeleça, e haja uma discussão na justiça para moralizar essa questão que ora 

vivemos de total inviabilização de gestão em nosso Estado. No intuito de fazermos valer a 

vontade do povo gaúcho e, em apoio a OAB/RS que vem defendendo a união de forças dos 

poderes, instituições e da sociedade civil organizada em torno da ação para revisão da dívida do 

Estado com a União firmamos o propósito de luta, através dessa Moção de Apelo para que se 

estabeleça a judicialização da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul para com o governo 

da União. REQUERIMENTOS: Nº 224/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES EM 

NOME DA CASA: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a Gerência 

de Operações dos Correios de Porto Alegre/RS, a ampliação da entrega de correspondências nos 

Bairros Santa Maria e Santa Rosa de nosso Município, tendo em vista que o aumento da 

população e a criação de novos loteamentos deixaram alguns locais a mercê deste serviço que é 

de grande importância a comunidade em geral. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos 

de consideração e respeito. Nº 225/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio 

deste encaminho Votos de Congratulações à Diretora Carmem Breyer da EMEI Leonel de Moura 
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Brizola, e, em seu nome cumprimento todos os Professores, funcionários, alunos e pais deste 

Educandário, pela belíssima apresentação alusiva ao “Dia dos Pais” ocorrida no dia 13/08, 

próximo passado. Parabéns a todos que de uma maneira muito carinhosa promoveram momentos 

de muita alegria e descontração às pessoas que se fizeram presentes. “Ensina a criança no 

caminho em que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele.” Prov.22.6. Nº 226/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações 

ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Professor Antônio Edmar Teixeira de 

Holanda, pela belíssima apresentação alusiva ao “Dia dos Pais” ocorrida no dia 13/08, próximo 

passado, na EMEI Leonel de Moura Brizola. “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, 

quando for velho, não se desviará dele.” Prov.22.6. Nº 227/2015 VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus de Taquara (Congregação Mundo Novo), pelo 22º Encontro de Jovens, realizado nos dias 

14 a 16 de agosto de 2015, com o seguinte Tema: “Jovem, põe-te em pé e falarei contigo.” 

Ezequiel 2:1. Parabenizo a todos em nome do Pastor Presidente Enilton V. Bitencourt, bem como 

ao Encarregado do Setor, Pr. Paulo Roberto Machado, Superintendente Jessé Lara e dos Líderes 

Edemar Souza e Leandra Massaia. Desejo que Deus continue abençoando para o crescimento 

desta obra. Nº 228/2015 VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: Ao Secretário da 

Fazenda do RS, senhor Giovani Feltes e aos Deputados Estaduais Álvaro Boessio e Gabriel 

Souza (PMDB). Ao cumprimentá-los cordialmente encaminho para conhecimento cópia da 

Moção de Apelo Nº 026/2015, aprovada por unanimidade desta Casa Legislativa no dia 30 de 

junho de 2015, que trata da criação de uma Loteria Estadual com destinação da arrecadação da 

diferença do Prêmio pago ao ganhador, a ser empregado na saúde em geral do Povo Gaúcho, 

principalmente nos hospitais com atendimento pelo SUS – Sistema Único da Saúde. Aproveito a 

oportunidade para reforçar esta solicitação às nobres autoridades. Sendo o que tinha para o 

momento renovo votos de consideração e respeito. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 

INFORMAÇÕES: Nº 083/2015 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito que o 

Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópia do mapa demarcando a área verde 

destinada ao Município de Taquara, do Loteamento Maciel, bem como as dimensões das mesmas. 

Nº 084/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Requer Pedido de Informação ao 

Executivo Municipal, com base na matéria editada no Jornal Panorama do dia 27 de fevereiro de 

2015, em anexo, que trata do “Impasse sobre terreno adia campanha para construir novo quartel 

dos bombeiros”. Este Vereador preocupado com a questão de segurança nesta área, pois esta tem 

sido uma das suas lutas, na busca de precaver possíveis catástrofes futuras, como foram os 

incêndios da Empresa Calçados Beira Rio, Lojas Pompéia entre outros que marcaram o povo 

Taquarense com estas tragédias. A Administração Municipal ajuizou uma ação no Judiciário, no 

começo de fevereiro/2015, pedindo a retificação do registro, a fim de regularizar a situação do 

terreno situado na Rua Tristão Monteiro, onde sediava a corporação há anos atrás. Apesar de ter 

feito um pedido de liminar, o procurador do município disse ser impossível estimar prazos para 

uma decisão judicial (texto da matéria do jornal). Neste sentido requeiro informações no que 

sege: 1º) Como e quando a Administração verificou que havia problemas de medição na área de 

terras destinada para a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros? 2º) Qual o número do 

processo que envolve este pedido de liminar? Justificativa: Diante da distância em que o Quartel 

da Corporação dos Bombeiros encontra-se instalada, ou seja, na ERS 115, motivo pelo qual leva 

em torno de 12 a 15 minutos para chegar ao centro da cidade quando das ocorrências, tempo este 

excessivo, pois sabemos que as chamas consomem de imediato os prédios e residências. Neste 

sentido, faz-se necessário agilizar e nos mobilizar para que esta Corporação venha a se instalar 
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novamente no local de onde saíram. O presente Pedido de Informação  tem amparo no Artigo 53, 

Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Taquara, abaixo descrito,   sob pena de crime de 

responsabilidade nos termos do inciso VII, do artigo 1o do Decreto-Lei 201/67 c/c artigo XX da 

Lei Orgânica do Município de Taquara/RS. Lei Orgânica Municipal – Art. 53. Compete 

privativamente ao Prefeito: IX – prestar à Câmara Municipal, dentro de quinze dias, as 

informações solicitadas, sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa 

em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Nº 085/2015 

VEREADORES ADALBERTO SOARES, ARLEU MACHADO, GUIDO MARIO PRASS 

FILHO, LUIZ CARLOS BALBINO, ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS, SANDRA 

SCHAEFFER, SIRLEI SILVEIRA E TELMO VIEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, 

aproveitamos para solicitar um relatório informando os valores repassados pelo Legislativo 

Municipal Taquarense ao Executivo, no ano de 2015, relacionando valor do recurso repassado 

com a respectiva data do repasse. INDICAÇÕES: Nº 376/2015 VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com o setor de iluminação 

pública faça uma revisão geral de todas as luminárias que ficam ligadas durante o dia em todas as 

ruas da cidade. Nº 377/2015 IDALCI RENATO LAMPERTI: Solicito que o Executivo Municipal 

juntamente com a Secretaria competente providencie uma revitalização e manutenção de todas as 

praças existentes em nosso Município e Interior, pois em muitos bairros as mesmas encontram-se 

abandonadas. Nº 378/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal 

confeccione Projeto de Lei, conforme Projeto Sugestão no que segue: “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da realização de curso de primeiros socorros para funcionários de Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs), no Município de Taquara/RS.” Justificativa: Tal 

pedido se faz necessário tendo em vista que possíveis acidentes podem ocorrer com crianças nas 

referidas escolas, momento em que os Professores se tivessem conhecimento de primeiros 

socorros, poderiam imediatamente auxiliar as mesmas, evitando assim problemas mais sérios com 

a saúde destes alunos. Nº 379/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 

Municipal proceda no patrolamento e ensaibramento da Rua dos Flores, na localidade de Morro 

da Pedra. Nº 380/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 

proceda no patrolamento e ensaibramento da Estrada da Grota, na localidade de Morro da Pedra. 

Nº 381/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através 

da Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento na Rua Anita Barok de Souza, 

no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 382/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda no conserto de esgoto, na Rua 7 de 

Agosto, nº 768, no Bairro Cruzeiro do Sul. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 

Ofício nº 115/2015, do Ministério da Integração Nacional, em atenção a Moção de Apelo nº 

028/2015, de autoria do Vereador Adalberto Soares, contida no Ofício D.L. nº 623/2015. Ofício 

nº 6665/2015, da Secretaria da Secretaria da Segurança Pública do RS – Brigada Militar, 

Gabinete do Comandante-Geral, em atenção ao Ofício D.L. nº 307/2015, encaminhado pelo 

Presidente desta Casa. Ofício nº 553-1/2015, do Gabinete do Governador do RS, em atenção ao 

Requerimento nº 217/2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. 

nº 670/2015. Ofício nº 613/2015, Gabinete do Governador do RS, em atenção ao Requerimento 

nº 066/2015, de autoria do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 270/2015. Ofício 

657/2015, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em atenção ao 

Requerimento nº 201/2015, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 

654/2015. Ofício nº 352/2015, Gabinete Pessoal da Presidência da República, em atenção a 

Moção de Apelo nº 028/2015, do Vereador Adalberto Soares, contida no Ofício D.L. nº 
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623/2015. Ofício nº 240/2015, da Câmara Municipal de Igrejinha, comunicando que foi aletrada a 

data do I Fórum sobre Mobilidade Urbana, o qual se realizará no próximo dia 26/08, às 

19h30min. Convite da FACCAT e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional-Mestrado, para palestra “Políticas Sociais do Governo”, que será proferida pela 

Excelentíssima Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello no dia 

21/08, às 19h30min, na Câmara de Vereadores de Taquara. E-mail da Imprensa da Prefeitura de 

Taquara, convidando para o 9º Festejos Farroupilhas do Paranhana, que ocorrerá nos dias 11 a 20 

de setembro de 2015, no Parque Anibaldo Renck, Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho. 

Convite da Secretaria Municipal de Educação, para a solenidade de recebimento do Fogo 

Simbólico a realizar-se no dia 24/08, às 16h, na Brigada Militar de nossa cidade. Convite da 

Secretaria Municipal de Educação, para a II Parada Ecológica que ocorrerá no dia 22/08, às 9h, 

na Rua Júlio de Castilhos. Convite da E.M.E.F. Rosa Elsa Mértins, para a 18ª Feira do Livro que 

ocorrerá nos dias 26 a 28 de agosto. Convite da Secretaria Municipal de Educação, para o XII 

Fórum Estudantil “O Brasil, Canta e Dança – Diversidade Cultural”, a realizar-se no dia 19/08, 

das 9 às 16h, na Sociedade 05 de Maio. Comunicado Nº 169408/2015, do Ministério da 

Educação, de acordo com a legislação vigente, informa a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. 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 ARLEU MACHADO DE 

OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e o Clube dos 

Desbravadores Orient e Vega, apoiando o trabalho destes últimos. Elogiou o Poder Executivo 

Municipal pelas pavimentações e consertos da malha asfáltica do Município. Enalteceu o Prefeito 

Municipal Tito Lívio Jaeger Filho por cumprir com as suas promessas a respeito dessa questão, 

em um momento de crise no Estado e na Nação em geral. Salientou os esforços da Administração 

Pública em manter a saúde do Município em dia, ainda que com grande dificuldade com a falta 

de repasses da União. Convidou os munícipes que não receberam atendimento adequado pelos 

profissionais de saúde a virem conversar com os Vereadores na Câmara Municipal, manifestando, 

contudo, que os atendimentos parecem estar sendo conduzidos com carinho. Observou que o 

Estado está "sucateado”, apontando as paralisações que servem para evidenciar a situação. 

Analisou que a culpa não é totalmente do Governador atual e reconheceu que será preciso talvez 

aceitar algumas coisas neste momento de dificuldade - não o parcelamento de salários ou o 

aumento do ICMS, mas algumas coisas, sendo compreensivos com o Governador e suas 

tentativas de sanar os problemas. Agradeceu à atenção e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores e aqueles 

que acompanhavam a Sessão através dos meios de comunicação. Parabenizou o Prefeito 

Municipal pelo asfalto que vem sendo feito no Município - nas Ruas Anita Garibaldi, 13 de Maio, 

Carlos Von Koseritz, Alcenira Nunes, entre outras, como também pelo início dos reparos na Rua 

Tristão Monteiro. Explicou que atrasos no projeto se deviam ao processo licitatório, que demanda 

mais tempo, e que obviamente haverá transtornos com esse trabalho, mas serão por uma boa 

causa. Enviou votos de congratulações a toda a diretoria e a população em geral da localidade do 

Passo do Mundo Novo pela realização da Festa Anual da Capela Nossa Senhora da Glória, 

salientando a importância destas comemorações em que a comunidade se reúne. Elogiou a 

apresentação do Clube de Desbravadores Orient e Vega e o seu trabalho de preparar os jovens 

para a vida. Observou que muitos jovens acabam se desencaminhando por falta de oportunidade 
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de participar de projetos semelhantes e parabenizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia por 

desenvolver estes grupos tão importantes. Reforçou as parabenizações ao Prefeito Tito Lívio 

Jaeger Filho pela manutenção dos órgãos de saúde pública municipais, apesar da crise violenta 

que acomete a Nação. Requereu que o Prefeito informasse se está auxiliando o Hospital Bom 

Jesus, administrado pelo Sistema de Saúde Mãe de Deus e, se sim, qual o valor do repasse mensal 

a esta instituição. Ressaltou a importância do hospital para o bom andamento do Município. 

Destacou o esforço feito por parte da Administração Pública Municipal para manter as estradas 

no interior, mencionando especialmente a estrada na localidade de Figueirão, que liga a São João 

do Deserto, em Novo Hamburgo. Comunicou que estará indo à localidade para registrar a 

situação e que falará com o Secretário Distrital de Fazenda Fialho Gilberto Carlos Lindenmeyer. 

Mencionou também aos moradores do Distrito de Pega Fogo que agentes da Prefeitura Municipal 

já se encontram na localidade para fazer a reconstrução da ponte que havia caído, iniciando o 

conserto nesta semana. Finalizou mandando um abraço a todos. VEREADOR LAURI 

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

OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, os funcionários públicos, as pessoas 

que assistiam a Sessão e os meios de comunicação. Participou juntamente com o Vereador Guido 

Mario Prass Filho da manifestação dos familiares dos policiais militares, no Quartel da Brigada 

Militar de Taquara, em repúdio ao Governo do Estado pelo parcelamento dos salários. Explicou o 

questionamento de um Vereador sobre a existência da Secretaria Distrital de Olhos D´água, que 

foi criada pela Lei Municipal nº: 4.711 / 2010, que vigorou até o dia 31 de dezembro de 2013, 

quando foi substituída pela Lei Municipal nº: 5.357 / 2013, que condicionava o funcionamento 

desta Secretaria somente após a aprovação de uma lei criando o Distrito de Olhos D´água. 

Manifestou que se preocupou com este assunto, porque conhecia todas as atuais seis sedes das 

Secretarias Distritais, menos a estrutura física da localidade de Olhos D´água. Apresentou um 

requerimento ao Executivo solicitando uma cópia do mapa que demarca a localização e as 

dimensões da área verde do Loteamento Maciel, pois segundo informações este espaço foi 

invadido antes de ser entregue à Prefeitura. Destacou o início das obras de recuperação no 

calçamento da Rua Pinheiro Machado, no trecho entre a Rua 17 de Junho e a Avenida Sebastião 

Amoretti e o recapeamento asfáltico da Rua Tristão Monteiro. Registrou as obras da atual 

Administração Municipal, como o asfaltamento das ruas Anita Garibaldi, Alcenira Nunes, 

Rockfeller, Medianeira, Carlos Von Koseritz, Santa Catarina e Paraná e parte das ruas Rio 

Branco, Henrique Bauermann, Coronel Diniz, 13 de Maio, 7 de Setembro, Flores da Cunha, 

Mundo Novo, Santarém e Picada Gravatá. Citou também a reabertura do Posto de Saúde Central 

nas 24 horas, inclusive com o funcionamento da farmácia, a abertura da creche no Distrito de 

Padilha e a ampliação das vagas na educação infantil, com o aumento no número de salas de aula. 

O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou informando que foi ele que 

questionou a nomeação do cargo de Secretário Distrital de Olhos D´água e perguntou ao 

Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira se este Secretário trabalhava nesta localidade ou 

somente tinha a nomenclatura do cargo e ficava na Prefeitura. O Vereador Luiz Carlos Balbino 

de Oliveira retomou o uso da palavra e respondeu que pelo que sabia o Secretário em questão era 

o responsável pela manutenção das estradas da localidade de Olhos D´água e desconhecia o 

motivo que levou a sua demissão, mas que talvez fosse por não comparecer ao seu local de 

trabalho. Discordou de uma minoria de pessoas que concorreram ao cargo de Vereador e ficaram 

insatisfeitas com o resultado das urnas e se utilizam da rede social Facebook para criticar a 

Câmara de Vereadores, que apesar de algumas divergências, tem dado bons exemplos de respeito 

entre os seus membros e para com a comunidade. Afirmou que aceita as críticas de pessoas 
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trabalhadoras que vivem honradamente pelo seu salário, mas não de desocupados, que dependem 

de penduricalhos de deputados e das migalhas dos políticos para o seu sustento e de suas famílias. 

O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou novamente dizendo que 

apesar de ter apresentado o Projeto de Lei pela redução do número atual de 15 (quinze) para 11 

(onze) Vereadores, que contou com o apoio de mais quatro colegas, respeita democraticamente o 

resultado da votação do Plenário, que rejeitou a sua proposta. VEREADOR MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou os Vereadores, a comunidade e os ouvintes nos meios de 

comunicação. Parabenizou os organizadores do baile de formatura que participou no Distrito de 

Padilha, no qual foi padrinho do formando, o também Vereador Lauri Fillmann. Parabenizou 

também a comunidade do Passo pela festa realizada no último domingo e da Colina do Sol, que 

comemorou seus 20 anos também neste domingo. Comunicou o encaminhamento de pedido ao 

Poder Executivo Municipal para que busque a melhor forma de consertar a estrada da Grota e 

uma ponte, como também a Rua dos Flores, na localidade de Morro da Pedra. Mencionou reunião 

ocorrida ontem (17) nesta Casa Legislativa, com as comunidades de Morro Alto, Ilha Nova e 

Quarto Frio, juntamente com o Deputado Estadual Elton Weber (PSB) e o Senhor João Paulo, 

Diretor-Geral da RGE, para encaminhamento de demandas das referida comunidade e prestar 

esclarecimentos sobre o andamento do projeto para instalação da rede trifásica. Ressaltou que 

num ato infeliz do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, em uma reunião anterior com esta 

comunidade, falou que este projeto já estava com tudo certo e encaminhado, informando que uma 

visita do próprio Vereador, deste Deputado e da comunidade à sede da RGE, teria estragado toda 

a negociação. Repassou os esclarecimentos do próprio Diretor-Geral da RGE de que o impasse se 

devia ao valor do projeto, de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que nem a Administração 

Municipal, nem os moradores da comunidade são capazes de desembolsar. Compartilhou que o 

caminho mais adequado seria buscar uma emenda parlamentar. Comunicou que entrou em 

contato com a assessoria do Deputado Estadual Elton Weber, que acenou com esta possibilidade 

de emenda, mas no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Foi concedido um 

aparte ao Vereador Telmo Vieira (PTB), que inquiriu o Vereador Moisés Cândido Rangel sobre 

um pedido de potencialização da rede elétrica na mesma comunidade. O Vereador Moisés 

Cândido Rangel retomou o uso da palavra e disse que será feito pela RGE um estudo da 

possibilidade desse projeto de melhoria da rede, que a princípio não teria custo, mas que ao longo 

da semana seria dada uma resposta. Lamentou que isso não fosse exatamente o que a comunidade 

queira, mas destacou que isso já ajudará enquanto os impasses relativos ao projeto de rede 

trifásica são resolvidos. Dirigiu-se ao Vereador Telmo Vieira, partidário do Prefeito Tito Lívio 

Jaeger Filho e que tem contato com esta comunidade, que apesar de ser um Vereador de 

oposição, colocava-se à disposição do Prefeito para lutarem juntos pelas demandas da 

comunidade. Finalizou agradecendo a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS 

(PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Analisou que o 

asfalto que está sendo executado na Rua Henrique Bauermann poderá ceder pela falta de 

compactação da base do solo em função do conserto da canalização pluvial. Informou que 

solicitará ao Executivo os contratos com as empresas que estão realizando o asfaltamento para 

verificar qual é o tempo de garantia do serviço. Indicou à Prefeitura realizar um controle sobre a 

qualidade deste asfalto, principalmente nos remendos que estão sendo realizados nas ruas já 

asfaltadas. Recebeu a resposta do seu requerimento ao Executivo sobre a dívida da Prefeitura e do 

Estado com o Hospital Bom Jesus e quer confrontar com os dados da direção do hospital em uma 

reunião na Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Constatou que o atendimento do nosso 

hospital é ruim, mas no momento precisamos aguentar, porque pelo Sistema Único de Saúde - 
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SUS em Porto Alegre está cada vez mais difícil conseguir atendimento. Criticou o fechamento do 

escritório do Instituto de Previdência do Estado do RS - IPE em Taquara, pois existem 

aproximadamente 1.100 funcionários públicos na cidade que são associados. Comunicou que o 

Sindicato dos Municipários de Taquara - SIMUT pretende recorrer desta decisão, inclusive 

judicialmente se for necessário. Avaliou que quando os empresários vão para as ruas protestar, 

como constatou nas manifestações do último domingo em Porto Alegre é porque realmente a 

situação está muito ruim no país. Considerou um direito do servidor público fazer greve quando 

não está recebendo o seu salário em dia. Citou o caso de aproximadamente 21 professoras 

municipais que não recebem os seus direitos reconhecidos em um documento, que segundo 

declarações do Prefeito vão ser pagas somente quando tiver dinheiro disponível. Discordou da 

decisão do Prefeito, porque os governantes não podem descarregar em cima dos funcionários a 

sua má administração. Entendeu que o Governo Estadual não deveria parcelar os salários que 

acabam gerando greves no funcionalismo, pois este não é o caminho para se administrar o Estado. 

Afirmou que os governantes da União, do Estado e do Município que não conseguem resolver os 

seus problemas deveriam renunciar ao seu mandato. VEREADOR IDALCI RENATO 

LAMPERTI (PMDB): Cumprimentou os colegas Vereadores. Iniciou parabenizando o Clube 

dos Desbravadores Orient e Vega pela belíssima apresentação feita na Câmara, enalteceu a boa 

formação de caráter promovida pelo grupo e elogiou o Presidente da Câmara pela iniciativa de tê-

los na Sessão. Ressaltou a Corrida do TAC (Taquara Automóvel Clube), ocorrida no domingo da 

semana passada (9), que não pôde ser mencionada na Sessão da mesma semana em virtude da 

supressão da Palavra de Expediente, mencionando também que haverá nova corrida no domingo 

(23) se o tempo estiver bom. Enalteceu o trabalho do Presidente do TAC Sérgio Bernardes e sua 

equipe, inclusive por seus auxílios às creches do Bairro Santa Maria. Mencionou a Moção de 

Apelo de sua autoria relativa ao projeto do Governo Estadual para aumento do ICMS de 17% 

para 18%. Manifestou que, apesar de entenderem que as empresas, o comércio e os prestadores de 

serviço precisam se adequar à crise, também precisa o Estado. Falou que os Vereadores 

entenderam esse projeto como não sendo bem visto pelas empresas, impactando inclusive aquelas 

empresas que desejam migrar para o Rio Grande do Sul. Comunicou que esta Moção de Apelo, 

assinada pelos Vereadores, será encaminhada ao Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul 

Giovani Feltes, pois entendem que não é mais possível jogar para cima das empresas a 

ineficiência do Estado. Reconheceu que o Governador, de mesmo partido que o Vereador, não é o 

culpado por essa situação, mas sim todos os antecessores no cargo que empurraram com a barriga 

o problema. Constatou, porém, que ações estão sendo feitas e que acredita no Governo. Observou 

que é preciso dar um voto de confiança ao Governador, mas que não se deve admitir o aumento 

dos impostos. Dirigiu-se ao Vereador Arleu Machado de Oliveira, dizendo que estão reforçando a 

Moção de Apelo feita pelo mesmo em conjunto com o Vereador Régis Bento de Souza, referente 

à criação da Loteria Estadual, que existe em outros Estados e inclusive já existiu no Rio Grande 

do Sul. Informou também do seu requerimento dirigido ao Poder Executivo Municipal pedindo 

mais atenção às praças do Município, como as do Bairro Santa Teresinha e também do Centro, 

necessitando de segurança em função da invasão de drogados e pessoas que possam causar 

problemas à comunidade. Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 

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

Vereadores, a imprensa, a comunidade presente na Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. 

Encaminhou uma Moção de Apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da Assembleia 

Legislativa do RS, pedindo responsabilidade para que seja retirado o aumento monstruoso 

ocorrido no início do mandato para os seus próprios salários. Analisou que agora com o 
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agravamento da crise econômica parcelaram a dos demais funcionários públicos, principalmente 

nas áreas de educação e segurança pública, que já recebem um péssimo salário e carecem com a 

falta de servidores. Indicou que passará a acreditar no Governo Estadual quando retirarem este 

aumento salarial e passar a dar o exemplo, como fez a Câmara de Vereadores de Taquara, que 

reduziu os seus próprios salários. Concedeu um aparte ao Vereador Idalci Renato Lamperti, 

que considerou um absurdo os Ministros do Supremo Tribunal Federal que se autoconcederam 

um aumento salarial de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para aproximadamente R$ 39.000,00 

(trinta e nove mil reais), que provocará um efeito cascata em várias categorias do funcionalismo, 

inclusive no Congresso Nacional. O Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

retomou o uso da palavra e observou que é de R$ 0,33 (trinta e três centavos) o valor repassado 

por estudante para a merenda escolar. Realizou uma palestra aos estudantes do Curso de Química 

da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato - CIMOL, onde debateu sobre propostas para a 

melhoria do meio ambiente. Levou o seu gabinete móvel até os moradores do Bairro Cruzeiro do 

Sul e do Loteamento Nunes, onde ouviu os problemas destas comunidades para posteriormente 

encaminhar ao Executivo. Comunicou que está organizando um evento para incentivar as 

exportações das microempresas e das pequenas propriedades rurais do nosso Município, como 

solução para enfrentar a crise econômica, através da parceria com as Faculdades Integradas de 

Taquara - FACCAT, o Projeto Extensão Industrial Exportadora - PEIEX e a Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX. Informou que atualmente o Brasil exporta 

somente 6% do que produz e que 97% dos consumidores mundiais estão concentrados fora do 

Brasil. Agradeceu pela oportunidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

(PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade. Relatou sobre a Sr.ª Márcia 

Soares, moradora do Distrito de Pega Fogo, que acolhia em sua residência 33 cães de rua e, no 

sábado passado (15), foi internada em estado grave em função de um câncer, inicialmente no 

fígado, que avançou para o cérebro. Prosseguiu contando que o Sr. Márcio, amigo da Sr.ª Márcia 

residente na ERS 020, acolheu os 33 cães, somando a cerca de 80 cães dos quais já cuidava, 

inclusive criando a chamada Vila dos Cães. Apelou então aos moradores que auxiliem o Sr. 

Márcio abrigando temporariamente ao menos um cão ou doando um saco de ração mensalmente. 

Instruiu os interessados a deixaram número de telefone para contato junto à Câmara ou 

contatarem a Vereadora diretamente pela sua página no Facebook. Citou pessoas que a criticam 

por sua dedicação à causa animal e indagou-se sobre quem ajudaria estes protetores de animais 

em situações como esta. Apontou que os mesmos têm direitos, são pagadores de impostos e 

fazem esforços para sanar o problema dos cães nas ruas, algo que compete a toda a comunidade. 

Reiterou que busca incansavelmente a implementação de políticas públicas de educação e de 

castração dos animais de rua, acessível inclusive a aqueles que não possuem renda. Agradeceu a 

atenção e desejou boa semana a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente e os que 

acompanhavam através dos meios de comunicação. Mencionou a audiência pública ocorrida nesta 

mesma Casa Legislativa, na semana passada, com a presença do Deputado Estadual e Presidente 

da Comissão de Finanças, Luis Augusto Barcellos Lara (PTB). Relembrou o discurso do referido 

Deputado e sua intenção de que houvesse uma central unificada de categorias que pressionasse o 

Governo Estadual a judicializar a questão do endividamento. Informou sobre a Moção de Apelo 

feita por esta Casa será enviada as outras Câmaras de Vereadores para que façam o mesmo texto 

e pressionem o Governo Estadual a buscar resolver a atual situação através da Justiça. Relatou o 

histórico da dívida do Rio Grande do Sul e declarou a falência do Estado, com a falta de 

investimentos em áreas como Saúde, Segurança Pública e Educação, como também a 
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impossibilidade de pagar os salários do funcionalismo público. Creditou isso a vários fatores ao 

longo dos anos, inclusive dificuldades administrativas dos governantes no comando do Estado. 

Salientou como a dívida estadual afeta o Município de Taquara, mencionando a ausência de 

repasses na área da Saúde, a dificuldade em pagar alguns profissionais e a subsequente greve 

decorrente disso. Parabenizou o Clube dos Desbravadores Orient e Vega presentes na Sessão, 

juntamente com o Pastor Gilberto Messias da Igreja Adventista do Sétimo Dia e enalteceu os 

projetos sociais semelhantes, apontando que os mesmos trazem sucesso e promovem uma 

sociedade melhor. Comunicou especialmente aos moradores do Loteamento Olaria no Bairro 

Empresa, que o Secretário Sérgio Luiz Prates de Morais prometeu o desassoreamento do Arroio 

Sonda no dia 20 de agosto, facilitando o escoamento da água e diminuindo os problemas com as 

chuvas e alagamentos. Finalizou agradecendo ao tempo concedido e desejando a todos uma 

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

público presente e os meios de comunicação. Iniciou destacando a Audiência Pública com a 

presença do Deputado Estadual Luís Augusto Barcellos Lara (PTB). Elogiou as palavras do 

Deputado sobre a situação do Estado e a promoção de ideias para uma nova forma de política 

pública, como por exemplo, a judicialização da dívida do Estado com a União. Salientou a Moção 

apresentada nessa mesma Sessão, por ser uma possibilidade de responder ao Governador José Ivo 

Sartori. Clamou pela união das forças políticas e a luta da população por seus direitos. Convidou 

os colegas Vereadores a apoiarem o Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, para combater o 

sentimento de insegurança causado pela paralisação das escolas estaduais e dos policiais. 

Felicitou o colega Vereador Moisés Cândido Rangel por seu pronunciamento, dizendo que 

compactua do mesmo sentimento de união, que deve existir na Câmara, no Estado e no Brasil. 

Dirigiu-se diretamente à Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, sobre a questão dos 

carros-fortes levantada pela mesma anteriormente, compartilhando relato de cidadão que sofreu 

preconceito, sendo considerado um meliante por estar próximo a um banco durante a chegada do 

carro-forte. Pleiteou por políticas públicas que colaborem com esse trabalho, trazendo mais 

segurança. Enviou também projeto ao Poder Executivo tornando obrigatório Curso de Primeiros 

Socorros para funcionários de Escolas Municipais de Educação Infantil, pois esse conhecimento 

pode garantir auxílio mais imediato a crianças em caso de acidentes nas escolas. Agradeceu e 

desejou boa noite a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): 

Saudou os Vereadores, os presentes e os ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Mundo Novo, pelo 22° Encontro de Jovens 

ocorrido do dia 14 a 16 de agosto, com o tema "Jovem, põe-te em pé e falarei contigo" (Ezequiel, 

2:1). Mencionou requerimento feito na semana passada solicitando ao Poder Executivo Municipal 

que providencie com a máxima urgência o conserto de um cano quebrado na Rua Paraíba, nº 

1.736, no Bairro Santa Teresinha, pois o calçamento cedeu e está causando transtorno aos 

moradores, que alegam ter ligado ao Secretário inúmeras vezes sem resultado. Demonstrou 

contentamento com o desassoreamento do Arroio Sonda mencionado no pronunciamento da 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, pois era uma reivindicação de tempos e evitará 

enchentes em residências, pedindo também que sejam prontamente reiniciadas as obras de 

canalização do referido arroio, algo desacreditado pela comunidade devido às inúmeras 

interrupções em diferentes gestões. Cobrou também a limpeza geral do Bairro Empresa conforme 

prometido, pois a situação está vergonhosa, com muitos galhos e sujeira, podendo se estender a 

outros bairros que se encontram em situações semelhantes. Comentou a difícil situação da saúde 

em todo o Estado e reiterou o pedido de informação do colega Vereador Guido Mário Prass Filho, 

sobre os repasses feitos pelo Poder Executivo Municipal ao Hospital Bom Jesus, pleiteando pela 
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permanência do referido hospital em nosso Município. Mencionou os protestos de familiares dos 

soldados da Brigada Militar que trancaram a saída do Quartel da Brigada Militar em Taquara, 

impedindo a ação da BM; protesto esse do qual tomou conhecimento através da Rádio Gaúcha. 

Opinou que o ato, apesar de compreensíveis em virtude do parcelamento dos salários dos 

servidores públicos estaduais, não foi adequado, pois deixou o Município em risco sem 

segurança. Apresentou opinião semelhante sobre as greves dos professores, considerando o 

movimento válido, mas lamentando as perdas que as crianças sofrem por estes dias sem aulas. 

Finalizou desejando uma grande semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, os presentes e os ouvintes da Rádio 

Taquara. Comunicou o encaminhamento de um requerimento apoiado pelos Vereadores à 

Gerência de Operações dos Correios e Telégrafos em Porto Alegre, sugerindo a ampliação do 

alcance das entregas no nosso Município aos Bairros Santa Maria e Santa Rosa, entre outros. 

Justificou o pedido devido ao crescimento da cidade nos últimos tempos, o qual deve ser 

acompanhado pela operação desse serviço essencial. Solicitou à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos que seja feito o patrolamento e ensaibramento da Rua Anita Barok de Souza, 

no Bairro Cruzeiro do Sul, pois a mesma se encontra em péssimo estado de conservação. 

Agradeceu ao Sr. José Afonso Silva Nunes e toda sua equipe do Setor de Iluminação Pública, por 

terem atendido a um pedido para a colocação de cinco lâmpadas de iluminação na Estrada do 

Venturão, na localidade de Padilha Velha. Anunciou também o encaminhamento de pedido de 

informação ao Poder Executivo Municipal sobre os repasses feitos pelo Poder Legislativo 

Municipal, com detalhamento de valores e datas, pois na semana passada foi divulgado na 

Câmara de Vereadores e na imprensa um documento com repasses dos quais este Vereador não 

havia tomado conhecimento. Indicou que o seu objetivo não é polemizar, mas saber a informação 

correta. Compartilhou que foi iniciada, na data anterior a esta sessão (17), a Operação Tapa 

Buracos no Município, em que foram contratados mais de 3.000 m² (três mil metros quadrados) 

para recuperar a malha asfáltica de Taquara e parabenizou a Administração Pública Municipal 

por essa iniciativa, como também por seus esforços no asfaltamento de ruas, bastante elogiados 

pela população. Mencionou conversa com o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho sobre o pagamento 

deste asfalto, na qual o Prefeito relatou que os mesmos já estão sendo efetuados e se 

comprometeu a encaminhar documentos ao Vereador comprovando esta declaração. Fez pedido 

verbal à Secretaria Distrital de Entrepelado para que tome providências quanto à estrada na 

localidade de Três Pinheiros. Finalizou agradecendo a atenção de todos. VEREADOR 

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

presente na Sessão. Mencionou reunião realizada na semana passada pela Associação dos 

Municípios do Vale do Paranhana - AMPARA, na FACCAT. Ressaltou a importância da mesma, 

na qual foram discutidas questões como o desassoreamento dos rios, uma possível solução dos 

problemas com as enchentes. Agradeceu o convite para o almoço em comemoração aos 20 anos 

do centro naturista Colina do Sol, no qual compareceu, elogiando bastante esta comunidade. 

Reconheceu o trabalho importante do Clube dos Desbravadores Orient e Vega, falando que 

projetos como esse são importantes para manter os jovens longe das ruas e das drogas. Inquiriu o 

Presidente da Câmara Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch acerca dos pedidos de informação 

feitos à Prefeitura Municipal, os quais, de acordo com o Vereador, não têm retorno, salientando 

que são importantes para manter o fluxo de informações corretas com a comunidade. Pediu 

também que o Presidente da Comissão de Saúde, Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos 

Santos agendasse uma reunião com representantes do Hospital Bom Jesus, nesta ou na próxima, 

pois a reunião que deveria ter ocorrido no mês passado acabou sendo cancelada, deixando então 
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um período relativamente extenso sem reuniões. Relatou problemas no Conjunto Habitacional 

Habitar Brasil, pedindo ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação Anildo 

Ribeiro Araújo, para que dê continuidade a ação conjunta proposta pelo mesmo em redes sociais 

para sanar os referidos problemas. Opinou sobre a paralisação dos servidores estaduais, 

lamentando o parcelamento dos salários, citando a colega Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes 

da Silveira e a manifestação do Deputado Estadual Darci Pompeo de Mattos (PDT) em críticas à 

forma como o Governo Federal trata o Estado do Rio Grande do Sul e seus Municípios. Finalizou 

agradecendo pelo tempo concedido e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Concedeu um aparte ao Vereador Nelson 

José Martins, que solicitou à Prefeitura que providenciasse o recolhimento dos galhos na Rua 

Professora Noeli Klain, no Bairro Santa Maria. Também concedeu um aparte para o Vereador 

Guido Mario Prass Filho, que pediu à Prefeitura que consertasse as luminárias da iluminação 

pública que ficam acessas durante o período do dia, de modo a dar um exemplo de economia. O 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch iniciou o seu pronunciamento saudando os colegas 

Vereadores, a imprensa, a comunidade presente na Sessão e que acompanhava pela internet e a 

Rádio Taquara. Recebeu a resposta do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do RS - 

DAER, sobre o seu pedido de uma balança de pesagem rodoviária na ERS 20, próximo do Posto 

da Polícia Rodoviária Estadual e de uma lombada eletrônica também na ERS 20, próximo da 

entrada dos Bairros Empresa e Cruzeiro do Sul, informando que estes pleitos estão em processo 

de análise técnica. Parabenizou o importante trabalho social prestado junto as suas comunidades, 

pelos jovens do Clube de Desbravadores Orient e Vega, da Igreja Adventista do 7º Dia. 

Agradeceu ao Senhor Deus por poder estar representando a sua comunidade e desejou que todos 

ficassem na paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente o Presidente abriu espaço para os 

pedidos de Requerimentos Verbais e em seguida deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura 

da matéria em pauta, acompanhada dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 

deliberação e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: VETO AO PROJETO DE LEI Nº 

079/2015 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Dispõe 

sobre a criação do programa de Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública Municipal do 

Município de Taquara/RS, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 

Parecer favorável ao Veto do Executivo e o mesmo foi MANTIDO por unanimidade. Sobre a 

matéria manifestaram-se os Vereadores: Telmo Vieira e Luiz Carlos Balbino. Moção de Repúdio 

Nº 030/2015, de autoria do Vereador Arleu Machado de Oliveira: Ao Governador do Estado 

do RGS e Presidente da Assembleia Legislativa – que trata dos acontecimentos que vêm 

ocorrendo no Rio Grande do Sul, tais como: cortes de verbas para a Saúde e Hospitais e, neste 

momento, com o parcelamento dos salários dos Servidores do Poder Executivo do RS, trazendo 

enormes prejuízos à totalidade destes, inclusive, com a própria subsistência. Tendo, esta atitude 

do Governador, afetar, perigosamente, o próprio Estado de direito, ou seja, afetando a segurança 

pública, originando paralisação dos Policiais Civis e Brigada Militar, afetando toda a educação do 

Rio Grande do Sul, com paralizações dos Professores. Por tudo que explicitamos, editamos a 

presente Moção de Repúdio dos Vereadores abaixo assinados para que sirva, modestamente, de 

alerta para que se resolva o mais breve possível tais empasses. A Comissão Geral de Pareceres 

apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi APROVADA por unanimidade. 

Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Arleu Machado, Luiz Carlos 

Balbino, Telmo Vieira, Moisés Rangel e Guido Mario. Matéria constante do Protocolo 

2004/2015 – Memorando Interno Nº 008/2015, aprovada, conforme relatório da Comissão 

Geral de Pareceres. Matéria constante do Memorando do Departamento Pessoal desta Casa 
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Nº 082/2015 – Portaria 063/2015, aprovada, conforme relatório da Comissão Especial. Nesse 

momento o Presidente Eduardo colocou ambas as matérias acima descritas em votação e as 

mesmas foram APROVADAS por unanimidade. 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 3762015 a 382/2015. Requerimentos: Nº 

224/2015 a 228/2015. Requerimentos de Pedidos de Informações: 083/2015 a 085/2015. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo 

Municipal informe se está auxiliando o Hospital Bom Jesus que é administrado pelo Mãe de Deus 

e qual valor mensal foi repassado a esta instituição, pois o Hospital é imprescindível para um bom 

andamento de uma cidade. 2º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 

Executivo Municipal proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada localizada na Fazenda 

Fialho que liga São João do Deserto em Novo Hamburgo. 3º - VEREADOR NELSON 

MARTINS: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência 

no recolhimento de galhos na Rua Professora Noely Klain, no Bairro Santa Maria. 4º - 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Que a Mesa Diretora desta Casa agende 

reunião para o dia 27 de agosto de 2015, às 14h, para tratar da criação de um Fórum de 

Desenvolvimento Local com Foco na Exportação, convidando o Executivo Municipal, 

Vereadores deste Legislativo, CICS-VP, CDL, APEX/PEIEX, FACCAT, Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil, Correios, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 5º - 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa 

agende reunião para o dia 27 de agosto de 2015, às 17h, para tratar das casas do PAC, na Rua 

Chile do Bairro Empresa, convidando representantes das Secretarias da Fazenda, Planejamento e 

Desenvolvimento Social. 6º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito 

que a Mesa Diretora desta Casa agende reunião da Comissão da Saúde e Hospital Bom Jesus, 

para o dia 24 de agosto de 2015, às 17h, dando assim continuidade aos assuntos tratados nesta 

área. 7º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal faça a 

retirada de galhos na entrada do Bairro Empresa, pois os moradores fizeram a poda e os restos 

estão invadindo a via pública, podendo causar acidente a qualquer momento. 8º - VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Sugiro ao Executivo Municipal que disponibilize equipes para outros 

serviços na cidade que não seja tão somente na questão do asfalto, o qual também é de grande 

importância, mas existem outras demandas necessárias como patrolamento entre outros. 9º - 

VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que a 15ª Superintendência do DAER em São 

Francisco de Paula na pessoa do senhor Luiz Fernando de Souza, informe a esta Casa a data em 

que se efetivará o conserto da ERS 020 (trechos entre os Km 54 e 59) em três pontos que a pista 

está obstruída. Sabemos que houve uma reunião para licitação nesta semana e acreditamos que já 

tenham uma data para a realização da obra. Nesse sentido gostaríamos que nos remetessem a esta 

Casa para informar a comunidade sobre o assunto, principalmente aos comerciantes da Avenida 

Sebastião Amoretti de nossa cidade, que estão se sentindo bastante prejudicados com essa 

interrupção do trânsito. 10º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que o Executivo 

Municipal proceda no patrolamento e ensaibramento das Ruas no Bairro Santa Rosa, onde passa a 

linha do ônibus circular, porque está inviável o trânsito em consequência das chuvas. 11º - 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Encaminha Projeto Sugestão no que segue: “Dispõe 

sobre a criação do programa de Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública Municipal do 

Município de Taquara/RS, e dá outras providências.” Art.1° Dispõe sobre a criação do programa 

de Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública Municipal do Município de Taquara/RS. Art. 2º 

A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pela adoção dos procedimentos 
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necessários para a criação das Bandas Marciais nas Unidades Escolares do Município de 

Taquara/RS. 12º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Que a Mesa Diretora faça uma 

formalização determinando que os Vereadores desta Casa nos dias de Sessões Ordinárias possam 

estacionar seus veículos no espaço junto aos fundos do prédio da Câmara, deixando a parte da 

frente livre às pessoas que queiram participar das reuniões. 13º - VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Que a Mesa Diretora desta Casa inclua na pauta da reunião a ser realizada no próximo dia 20/08, 

às 16h, com o Secretário Municipal de Trânsito, a questão da altura dos fios da rede telefônica 

nas ruas de nossa cidade, pois sabemos que existem leis vigentes, mas não são fiscalizadas. 14º - 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente informe a este Vereador se existe documento que concedeu licença ou 

liberação para a realização de um evento ocorrido no último domingo de competição de som, ao 

lado da ERS 239, logo após o Loteamento Ideal. O pedido se justifica, tendo em vista que muitos 

bairros se sentiram prejudicados pela altura do som, que com certeza extrapolou a permissão por 

decibéis. 15º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o DAER informe a esta 

Casa quando a lombada instalada recentemente no Km 51, da ERS 239 de nossa cidade vai entrar 

em pleno funcionamento garantindo assim a segurança de todos que por ali transitam. Nada mais 

havendo a tratar, às 21h15min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 25 de agosto de 2015, (terça feira), 

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 Fernando Machado de Bittencourt e Nicolas Giovani Busanello, os quais 

transcreveram a Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também 

assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 18 de agosto de 

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

 


