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ATA Nº 4.083 

Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 30ª 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 Márcio da Igreja Assembleia de 

Deus Vida Nova de nossa cidade para deixar uma mensagem seguida de oração. Depois disso, 

conforme Protocolo nº 2028/2015, solicitando o uso da Tribuna Popular nesta noite, pelo 

CPERS/Sindicato – Centro dos Professores do RS, da Diretora Geral do 32º Núcleo – Taquara, o 

Presidente convidou à senhora Tania Maria Echevaria Carniel para fazer sua explanação pelo tempo 

de 10min, na qual abordou o tema da atual situação enfrentada pelos Professores e o Governo do 

Estado. Sobre o contexto manifestaram-se alguns Vereadores e o Vereador Nelson Martins solicitou 

que os referidos pronunciamentos constassem nesta Ata na íntegra como segue: Vereador Arleu 

Machado: Eu quero aproveitar então já este ensejo aqui para dizer à Professora que da minha parte 

e isso não é demagogia nenhuma o que vou dizer, da minha parte como Vereador me sinto 

envergonhado hoje de fazer parte de um Estado que tem um Governador que está fazendo aos 

Servidores Públicos de maneira geral e junto com os Professores também da mesma forma. Sinto 

meu voto que deu para o Governador no 2º turno, pois no 1º turno dei para Ana Amélia e no 2º turno 

por falta até de opção votei também no Governador atual, mas é uma vergonha o que tá acontecendo 

hoje no Estado e eu gostaria que os Deputados Estaduais que são do meu partido PP que eu puder 

fazer contato com eles acho que deveriam o PP se reunir hoje e sair fora do Governo Estadual, 

deixar a bancada do PP sair fora deste Governo. É uma vergonha o que tá acontecendo com 

Servidores fazendo eles passarem o que estão passando, jamais o Servidor Público do Estado passou 

o que está passando hoje, nem no tempo da ditadura, nem no tempo dos governos que foram mais 

radicais contra Servidores, se parcelou ou congelou salários para o futuro. Ali na frente não sei se 

não saio do partido por causa disto, não sei se não saio do PP e se os Deputados Estaduais não 

tomarem frente também nisso eu posso não valer muito em termos de voto, mas vou botar a boca no 

trombone, pois é uma vergonha o que esse Governador tá fazendo, paralisando a Saúde e o nosso 

Hospital na eminência de fechar em Taquara, porque já são dois milhões e meio de repasse que não 

veio, o Hospital está aí numa situação dramática assim como todo o Estado por falta desse camarada 

que não sei o que pensa na vida, então ele que peça o boné, pois não tem condições de governar o 

Estado, sai fora e deixa para outro governar. Por isso queria deixar bem clara minha posição aqui 

como Vereador do PP, onde temos Bancada na Assembleia hoje dando força, tendo cargos no 

Estado, que saiam fora imediatamente em represaria do que tá acontecendo. Vereadora Sirlei 

Silveira: Colegas Vereadores queria atenção dos senhores para o seguinte: Fui atenta ao ouvir a 

nossa representante do CPERS/Sindicato e fiz apontamentos do que ela mencionou, sei que o 

Vereador Arleu assinado por todos dessa Casa já enviou uma Moção, mas faremos então uma 

Moção específica de apoio ao Magistério a esta luta incansável para que a gente tenha dos nossos 
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Deputados o auxílio nesse sentido de evitar que se mexa no nosso IPE, para evitar que se mexa do 

Plano de Carreira, então é uma luta digna, justa e agente fará Moções na Casa para enviarmos 

especificamente de auxílio ao Magistério Estadual, era isso que eu tinha para registrar e pelo que 

vejo já conseguimos o apoio de todos os Vereadores. Vereadora Sandra Schaeffer: Eu quero 

deixar aqui público o meu apoio à categoria do Magistério e dizer que é lamentável a política 

assumida por este Governo, no qual está penalizando setores primordiais da nossa comunidade e 

sociedade, aquelas que realmente trabalham e promovem uma evolução num todo são as mais 

penalizadas. Eu acho que o rumo tomado não tem como nem imaginar o porquê disso, até agora não 

deu para entender qual é o motivo que levou a fazer esse tipo de política agir desta forma, tem que 

repensar por outro lado, agora não punir os setores principais da nossa sociedade como se fossem os 

culpados por este desgoverno. Então deixo aqui o meu apoio público por esta categoria que é a que 

verdadeiramente é capaz de promover a mudança necessária na comunidade que tanto precisamos. 

Vereador Idalci Renato Lamperti: Nós também somos contrários na questão do atraso de salários, 

acho que pode atrasar qualquer coisa menos o salário dos funcionários porque é ele quem faz rodar o 

serviço. Agora nós também temos que deixar claro aqui que aqueles que gastaram demais há muito 

tempo é por isso que o Estado está nessa situação crítica hoje. Quando se gasta mais do que se 

arrecada, aliás, se gasta 25% a mais do que se arrecada não tem o que fazer, nós temos é que sim 

enxugar a máquina e aí buscar alternativas, eu não concordo em atrasar salários, pode atrasar 

salários de fornecedores, tentar acertar aqui ou ali, atrasa a dívida e tem que se rever essa questão da 

dívida com o governo federal, agora os responsáveis é que tem que serem punidos, o governo Tarso 

entregou o Estado com 122,5 da arrecadação, quer dizer tá usando 22% a mais do que arrecada, tem 

que haver um endividamento, acho que tem que chegar uma hora de parar , imaginem só se as 

empresas começam a atrasar os salários. E tem muito mais coisas, vão botar a mão em mais 10% do 

depósito judicial, já estão devendo um monte de precatórias e aí daqui a pouco não se tem mais nem 

dinheiro para pagar as precatórias, aquelas que realmente têm que ser pagas. Então acho que o 

estado precisa sim de um choque de gestão, tem algumas coisas que tem que rever e acredito que o 

Governo Sartori com todas as dificuldades vai sim começar a cumprir os salários, talvez ainda não 

neste mês, mas espero e vou cobrar do Deputado que eu apoiei que é o Deputado Boessio, já cobrei 

dele, já estive na Assembleia há quinze dias, não concordo com o atraso de funcionários, deixo bem 

claro aqui. Agora falei várias vezes e talvez vocês não saibam quantos milhões foram fora aqui de 

Taquara a  Rolante, na ERS 239, mais de cinco milhões que foi com a chuva embora é cano, asfalto, 

areia, cimento é tudo, quer dizer porque abriram se não pudessem fazer, falta de planejamento, se 

tem dinheiro faz se não tem não faz, espera mais um pouco como a gente faz nos nossos negócios. 

Vereador Roberto Timóteo R. dos Santos: Vereadora Sirlei quero dizer que sou favorável, digo 

mais eu acho que nós temos que fazer junto uma Moção de Apoio aos Professores e outra de 

Repúdio a essa política que vem desenvolvendo o Governador Sartori. É uma vergonha realmente 

parece que não existe mais compromisso nem comprometimento, a Assembleia Legislativa acabou 

de aumentar 26,3% do ajuste das diárias dos Deputados, não existe vergonha na cara essa é a grande 

verdade que temos para dizer. Esta Casa aqui deu um exemplo tirando do salário dos próprios 

Vereadores 15% para enfrentar a crise, enquanto temos um Governado do Estado omisso, 

irresponsável e infelizmente os nossos Deputados estão no mesmo caminho da demagogia e da 

brincadeira, eu acho que eles vivem em outro mundo, não vivem na nossa realidade, por isso me 

coloco a disposição, tive a felicidade de não eleger Deputado nem Estadual nem Federal, porque se 

tivesse elegido estaria envergonhado do que estão fazendo. Vereador Nelson José Martins: O 

CPERS tem meu apoio como Vereador e como sindicalista, porque já passei na carne na Prefeitura 

de Taquara onde ficamos dois meses sem receber, eles davam ordem e ninguém recebia nem a 

ordem que davam, isso já aconteceu aqui. Então vocês tem meu apoio de qualquer forma 
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independente de que esse Governador é do meu partido, acho que ele tá completamente errado, ele 

tem que pegar a trouxa dele e largar fora, não consegue fazer as coisas, mas eu vou dizer por que 

acontece isso se elegem com um monte de gente nas costas, cheio de partidos para depois terem que 

dar cargos e mais cargos e aí não são cargos com valores de salários de professor, são cargos de 10 a 

17 mil reais por mês. Então é este o grande problema do nosso país, lá em cima no Governo Federal 

é a mesma coisa estão tudo lá, meu partido tá lá também cheio de cargos, gente que não merece um 

salário mínimo ganhando um monte de dinheiro é isso que os políticos têm que começarem a olhar, 

tá faltando dinheiro num monte de lugar, hoje deu um problema no Hospital não tem mais quem 

possa atender uma senhora com derrame, não tem já falta médico, tudo falta de dinheiro, eu acho 

que o governo se não tem condições de administrar um município ele que pegue a trouxa e largue e 

isso é para qualquer governo e tem que ter coragem, porque nós tivemos, nós os quinze Vereadores 

de chegar nesta Casa com quarenta e poucos funcionários antes de nós assumir e nós trabalhamos 

com 16 ou 17 funcionários e economizamos dinheiro que até nem foi bem gasto, mas economizamos 

e repassamos de volta para o município. Vocês têm o meu apoio como sindicalista. Vereador 

Adalberto Lemos: Quero dizer ao CPERS que também tem apoio deste Vereador, procurarei meus 

Deputados para relatar essa questão mesmo que não sejam os que eu tenha votado como você falou 

com certeza são todos pedetistas. Eu sempre falo aqui na questão da prioridade, priorizar é ver o que 

é possível e fazer o que é possível, agora a gente vê no Governo Sartori que não houve um 

planejamento de priorização, porque se houvesse como disse o Vereador Beto eles não tinham 

aumentado e ele não tinha sancionado o aumento da questão das diárias que é um fato não é uma 

fala. Também a questão dos CCs tá em dificuldade e tá toda hora contratando CCs, será que é por 

causa de que antes da eleição ofereceu uma “boquinha” aos seus aliados? Isso é muito triste a gente 

saber. Mas o mais ruim e isso é uma coisa que ter que ser feita que é priorizar a questão de salário e 

de serviços, não é possível que o Estado tenha de uma hora para outra se encontrado numa situação 

tão difícil, cortando gastos como é a questão da Saúde, o povo sofrendo, da Educação e da 

Segurança. Isso é prioridade e todos os governos tem que saber disso, quando assumem já sabem 

disso, muito bonito antes das eleições dizer o partido é o Rio Grande e chegar na hora o Partido não 

é nem priorizar os funcionários que ali dão suor pelo seu trabalho, isso é uma vergonha que está 

fazendo e eu irei procurar sim os Deputados do PDT e vou pedir para que ele se retire do Governo, 

vou pedir pessoalmente pelos os que eu votei ainda nesta semana. Vereador Telmo Vieira: É um 

momento ímpar que estamos vivendo no Estado do RS e que nos causa uma grande insatisfação, 

pois vemos um Governo que não tinha um programa de governo para se tornar estabelecido essas 

condições que estamos vivendo hoje, pois quando se perguntava para o então candidato Sartori qual 

era o programa de governo dele, ele não tinha ainda e depois de quase dez meses começaram a fazer 

esse enfrentamento e esta crise instalada. Eu penso que a forma que ele arrumou foi à mesma forma 

que já vinha sido arrumada há muito tempo que é o arroxo salarial dos servidores públicos, o 

aumento de impostos tanto é que já foi à votação de que dois anos está congelado o salário do 

servidor público. Isso é no mínimo desvalorização a estes que se dedicam a servir a nossa população, 

porque só se faz um bom governo valorizando as classes que realmente dão sustentação para o 

governo que são os servidores públicos. Então quero dizer que o Deputado Lara esteve aqui presente 

numa Audiência Pública e colocou várias outras possibilidades de se fazer um bom governo e espero 

que o Governador Sartori reveja o modo de governar este Estado. E quanto ao que o colega 

Vereador colocou antes contra o que está acontecendo no município é um reflexo do que está 

acontecendo no Estado, mas aqui no município nós temos prioridades que é Saúde, Educação e 

Segurança. Então está de parabéns o nosso gestor municipal e que sirva de exemplo as suas façanhas 

que mesmo com dificuldades está segurando a Saúde, a Educação e a Segurança. Vereador Guido 

Mario Prass Filho: Quero dizer que também sou solidário, mas quero fazer uma retrospectiva, a 



Ata nº 4.083, de 25 de agosto de 2015                                                                                                   Página 4 de 16 

 

Governadora Yeda foi execrada e ela disse que ia fazer déficit zero e fez, mas pagou todo mundo e 

não sou do PSDB, sou do PP. Só que 8% apoiava o governo dela e dos 8% foi perguntado se sabiam 

o que era déficit zero e 4% só sabia, então a Governadora Yeda fez, mas não soube divulgar ou 

explicar o que ela queria fazer no Estado. Aí entra o Governador Tarso e milhões de CC, dinheiro e 

o rombo foi aumentando, largou o Estado como disse o Vereador com 122% comprometido com a 

folha. Mas nós sabemos que o quadro de aposentados por nós não termos um fundo de previdência 

capaz de suportar, hoje ele compromete grande parte da arrecadação, a metade, então quem tá 

trabalhando a metade do que é gasto hoje é pago para aqueles que se aposentaram se dedicando, 

trabalhando e merecido e justo, porque hoje tem muita gente que diz assim: Há o negócio é o 

seguinte tu tá pagando a previdência para poder pagar os aposentados negativos. Nós estamos 

pagando para nós quando nos aposentarmos ter este recurso, não é nós arrecadar para pagar quem se 

aposentou, pois quem se aposentou já pagou por isso e aonde foi o dinheiro? Sumiu, evaporou. 

Então é muito complicado, o próprio país construiu obras com recurso da previdência e hoje eles 

falam que é impossível dar o reajuste de salário o mesmo que é dado para o salário mínimo para 

aquele que se aposentou ganhando mais que o salário, que isto não pode que compromete 6% da 

arrecadação do país, mas para pagar juros eles podem pagar 15%, para o aposentando aquele que 

trabalhou não pode dar 6%, mas pode gastar 15% para pagar os grandes empréstimos e 

financiamentos. Mas sei que a luta é grande o Estado passa por grandes dificuldades acho que não é 

o caminho mais adequado que o Governador teve e acho que ele vai vender o único patrimônio que 

nos resta que é o Banrisul, pois na história vem vendendo as coisas do Estado porque não há uma 

gestão e isso lamento, um Estado tão rico tão produtivo como o nosso por falta de gestão vem 

afundando e trazendo vergonha a todos nós gaúchos, isso é muito triste. Vereador Lauri Fillmann: 

Apenas para endossar o que os colegas Vereadores falavam, também sou da opinião que realmente o 

funcionalismo público esses setores principais, todo o funcionário público, mas setores como 

Segurança, Saúde e Educação, por favor, isso é para derrubar qualquer Estado, qualquer sociedade. 

Então a gente é veementemente contra também, assim como os demais Vereadores e vamos fazer 

nossos contatos como os demais falaram. Vereador Nelson Martins: Eu gostaria que esse dia de 

hoje nessa Casa fosse constado em Ata para nós nunca mais ter que um dia chegar nesta Casa aqui e 

ter que discutir salário de servidores, porque isto é uma vergonha. Então que esta Ata fique na 

história de Taquara. Em seguida, conforme protocolo via e-mail nesta Casa do dia 19 de agosto de 

2015, solicitando o uso da Tribuna Popular, também foi convidado o senhor Sérgio Cardoso – 

Coordenador do Projeto Rio Limpo, para fazer uma apresentação realizada pela Associação de 

Preservação da Natureza Vale do Gravataí, que visa à conscientização da comunidade dos 

municípios da Bacia do Rio Gravataí frente às problemáticas do Rio. Durante esta apresentação 

também foi utilizado o retro projetor. Após o Vereador Adalberto Soares solicitou a retirada de 

pauta do Projeto Nº 117, de 25 de agosto de 2015, de sua autoria para realizar algumas alterações no 

mesmo e de pronto o Presidente acatou a referida solicitação. Dando continuidade aos trabalhos da 

noite o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na PUBLICIDADE do seguinte 

Projeto: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007, de 25 de agosto de 2015 de autoria da MESA 

DIRETORA: Dispõe sobre a transferência do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara – RS, nos dias 11 a 20 de setembro de 2015, para a Sede Campestre do CTG 

o Fogão Gaúcho, por ocasião do IX FESTEJOS FARROUPILHA DO PARANHANA, e dá outras 

providências. Sobre este Projeto o Presidente ressaltou que todos os anos, durante estes Festejos é 

construído um local destinado para a Câmara de Vereadores, mas neste ano estão fazendo alguns 

espaços definitivos e para que esta Casa tenha um espaço fixo seria preciso um investimento no 

valor de sete mil reais e foi nesse sentido que originou-se este Projeto. O Presidente disse que 

gostaria de saber da concordância ou não dos Vereadores para dar encaminhamento e quem sabe 



Ata nº 4.083, de 25 de agosto de 2015                                                                                                   Página 5 de 16 

 

ainda nesta noite abrir uma Sessão Extraordinária para apreciação deste Projeto, lembrando que esta 

estrutura seria permanente, ou seja, os próximos Presidentes não precisariam todos os anos criar 

novos espaços. Nesse momento o Vereador Guido Mario disse que acha importante ter este espaço, 

pois sempre falam incessantemente que a primeira pessoa a ser procurada e ser encontrada é o 

Vereador, por isso é mais do que justo ter este local representando o Poder Legislativo e tem certeza 

que este investimento vai ficar por longos anos, onde os Vereadores possam receber a comunidade 

taquarense nos eventos que lá ocorrerem. É favorável e pede que sua Bancada também seja. Após o 

Vereador Luiz Carlos Balbino colocou que é importante não só por um evento, mas por todos que 

acontecem lá e também uma maneira de economizar. A seguir o Presidente solicitou a leitura dos 

demais Projetos e das documentações que deram entrada nesta Casa para publicidade dos mesmos. 

OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 439/2015, em atenção ao Despacho da 

Comissão Geral de Pareceres nº 18/2015, contido no Ofício D.L. nº 677/2015, em relação ao Projeto 

de Lei nº 114/2015 (Executivo nº 071/2015), que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 

financeiro para a Empresa E. de Souza Calçados – ME. OFÍCIO Nº 441/2015, encaminha Leis 

Municipais nº 5.732 e 5.733, sancionadas em 13 de agosto de 2015. PUBLICIDADE DE 

PROJETO: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006, de 25 de agosto de 2015 de autoria da MESA 

DIRETORA: Regulamenta o uso da internet Comunitária no âmbito da Câmara de Vereadores, 

conforme determina a Lei Municipal Nº 5679, de 14 de maio de 2015. MOÇÃO: MOÇÃO DE 

APELO Nº 036/2015 EM NOME DA CASA: Os Vereadores que abaixo subscrevem, encaminham 

Moção de Apelo  ao Senhor Tito Lívio Jaeger Filho, Prefeito Municipal de nossa cidade solicitando 

“isenção da taxa do ISSQN” para as Empresas que prestarem serviços através do Sistema Único de 

Saúde – SUS, nos atendimentos de alta complexidade em nosso Município. Justificativa: Diante das 

altas despesas com os medicamentos utilizados nos serviços prestados pelo SUS, onde a tabela está 

defasada há vários anos, faz-se necessária  esta isenção para que as Empresas prestadoras destes 

serviços possam continuar prestando atendimento à comunidade. Também justificamos que várias 

Empresas no Estado do Rio Grande do Sul, pararam com suas atividades diante das dificuldades de 

manter o atendimento, porque a remuneração das mesmas apresenta déficit financeiro. As cidades de 

Cachoeirinha, Santa Rosa já fecharam. A cidade de Canela poderá fechar. E a cidade de Soledade 

fechou, sendo que o Prefeito concedeu um aporte financeiro ao mesmo, onde foi reaberto e os 

serviços passaram a funcionar novamente. REQUERIMENTOS: Nº 229/2015 VEREADOR 

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

senhor Gídio Costa que veio a falecer tragicamente no dia 19/08/, próximo passado. Sentimo-nos 

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

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

a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 

121:7.8. Nº 230/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por 

meio deste solicitar ao Setor competente da Operadora OI do RS, que proceda na retirada de um 

orelhão situado na Rua 4 de Maio, em frente a um Mercado, no Bairro Cruzeiro do Sul de nossa 

cidade, pois o mesmo está prejudicando o trânsito de pedestres neste local e este é um pedido da 

Associação dos Moradores do referido Bairro. Sabendo do excelente trabalho desempenhado por 

esta operadora, trago essa reivindicação para o conhecimento e fico no aguardo de uma resposta. 

Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de respeito e consideração. Nº 231/2015 

VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Requer a Mesa Diretora que seja agendada reunião para o 

dia 02 de setembro do corrente ano, às 14 horas, no Plenário desta Casa Legislativa com o Prefeito 

Municipal, Secretário Municipal de Segurança e Trânsito  e o Comando da Brigada Militar 

local  para tratar do “assunto de segurança pública” com os representantes do SINDILOJAS, CDL, 

SESC e SENAC. Nº 232/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Requer ao Presidente do 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, senhor Cezar Miola, que realize 

uma Auditoria Extraordinária nas contas da Câmara de Vereadores de Taquara/RS no Exercício de 

2015 até a presente data. Justificativa: Tendo em vista as acusações que estão sendo realizadas e 

para que não paire dúvidas no trabalho que vem sendo realizado no Poder Legislativo faz-se 

necessário esta Auditoria. Nº 233/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 

envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara/RS, pelo 20º 

Encontro dos Círculos de Oração no Bairro Empresa, ocorrido nos dias 21 a 23/08, próximo passado 

com o Tema: “Eu, porém, esperarei no Senhor; esperei no Deus da minha salvação; o meu Deus me 

ouvirá.” Miquéias 7.7. Parabenizo a todos em nome do Pastor Presidente Enilton V. Bitencourt, da 

Superintendente Mírian de O. Bitencourt e Secretária Cristiane Simões. Desejo que Deus permaneça 

abençoando a continuidade desta obra. Nº 234/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: À RGE - 

Senhora Polyanna Souza da Cunha – Consultora de Negócios - Gerência de Relacionamento com 

Poder Público e Grupo A – CPFL Energia – Gravataí/RS: Ao cumprimentá-la cordialmente venho 

por meio deste solicitar a senhora Polyanna que envie a esta Casa Legislativa cópia do projeto de 

instalação da rede trifásica das localidades do nosso Interior (Morro Alto, Quarto Frio e Ilha Nova). 

O pedido se justifica para tentar buscar recursos através de emendas parlamentares e assim viabilizar 

o referido projeto. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de respeito e consideração. Nº 

235/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho 

por meio deste solicitar ao setor competente do DAER que providencie o conserto de um 

afundamento que se originou no leito da ERS 020, entre as paradas 134 e 135, junto a pista de 

rolamento da direita, sentido Porto Alegre/Taquara. Sendo o que tinha para o momento, renovo 

votos de respeito e consideração. Nº 236/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através 

deste envio Votos de Congratulações a Comunidade Católica do Bairro Santa Rosa, pela belíssima 

Festa ocorrida no último domingo, dia 23/08, no Pavilhão Católico, com um delicioso churrasco 

servido ao meio dia. Parabenizo todos os organizadores que auxiliaram no comando das 

festividades. INDICAÇÕES: Nº 383/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito 

que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria responsável proceda na colocação de uma 

luminária na Rua Marina da Cunha Scheffel, próximo ao nº 185, no Bairro Santa Rosa, pois trata-se 

do único poste que não tem luminária. Nº 384/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria responsável proceda no 

patrolamento e ensaibramento da Rua Marina da Cunha Scheffel, no Bairro Santa Rosa. Nº 

385/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria de Trânsito providencie a colocação de uma placa de sinalização indicando a proximidade 

de uma Escola na Rua 04 de Maio, no Bairro Cruzeiro do Sul, para auxiliar na segurança de todos 

que passam pelo local, especialmente dos alunos. Nº 386/2015 VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda com urgência 

na desobstrução das bocas de lobo na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Princesa Isabel, no 

Bairro Cruzeiro do Sul, pois a cada chuva a água não escoa, causando transtorno aos moradores. Nº 

387/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria Distrital de Vila Tereza tome providência urgente sobre o conserto da ponte pênsil que 

liga Vila Tereza a estrada dos Imigrantes, pois a mesma está em péssimo estado de conservação. Nº 

388/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria Distrital de Padilha dê uma atenção especial na estrada que liga Padilha à Morro Alto 

conhecida como estrada do “Nanico”, pois a mesma necessita de melhorias em alguns pontos. Nº 

389/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria competente faça uma limpeza da Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois 

após as chuvas acumulou uma grande quantidade de barro, causando grandes transtornos aos 
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moradores. Nº 390/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO E BANCADA DO PP: 

Sugerimos que o Executivo Municipal encaminhe ao Badesul Desenvolvimento, propostas de 

financiamento a projetos de inclusão digital de Municípios do Rio Grande do Sul, de acordo com o 

Decreto 50.800, de 30 de outubro de 2013 e o Termo de Cooperação Técnica, firmado entre o 

Badesul Desenvolvimento e Companhia de Processamento de Dados do estado do RS – 

PROCERGS em 07 de maio de 2014, no âmbito do Programa RS Mais Digital do Governo do 

estado. Segue em anexo manual de instrução detalhado do Programa. Nº 391/2015 VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda 

no conserto de um esgoto que rompeu causando transtorno aos moradores da Rua Ivo Raymundo, 

em frente ao n° 482, no Bairro Medianeira, pois o buraco que se formou coloca em risco os veículos 

que por ali trafegam, sem contar os prejuízos gerados aos proprietários. Nº 392/2015 VEREADOR 

EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda 

numa operação tapa buracos com asfalto na Rua Picada Gravatá, em frente aos seguintes números: 

1590; 1626; 1705 e 1685, conforme fotos em anexo. Nº 393/2015 VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda numa 

operação tapa buracos com asfalto na Rua Farrapos, em frente aos seguintes números: 705; 717; 

751; 963 e 997, conforme fotos em anexo. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 

Ofício nº 449/2015, do Ministério do Turismo, em resposta ao Requerimento nº 215/2015 do 

Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. 668/2015. Ofício do Ministério da Fazenda, 

em resposta ao Requerimento nº 203/2015 do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. 

656/2015. Convite da Agenda Paranhana 2020, AMPARA e FACCAT, para a 2ª Reunião de 2015, 

de Diálogos de Integração do Paranhana – Tema: Meio Ambiente a realizar-se amanhã, dia 26/08, às 

9h, na cidade de Três Coroas. Convite da Câmara de Vereadores de Igrejinha para o I Fórum sobre 

Mobilidade Urbana que ocorrerá no próximo dia 26/08, às 19h30min. Convite da SMECE, através 

da Diretoria de Esportes, para a solenidade de abertura do Campeonato Citadino de Futsal a realiza-

se no próximo dia 27/08, às 19h30min, no Ginásio do Trabalhador. Convite da SMECE para a 

solenidade de abertura dos jogos de futebol de campo do Projeto Bom de Bola, Etapa Municipal, que 

ocorrerá amanhã dia 26/08, às 08h, no Campo dos Santos. Comunicados Nº 74152/2015 e 

85570/2015, 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 GUIDO 

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

ouvintes nos meios de comunicação. Encaminhou pedido de revisão na iluminação pública no Beco 

do Jovem, no Distrito de Pega Fogo e a reforma de um bueiro quebrado na estrada do Morro Pelado, 

próximo da casa do Senhor Luciano, ex-subprefeito do Distrito de Pega Fogo. Comunicou que na 

localidade de Passo do Mundo Novo, entre as paradas 134 e 135, depois do prédio das Piscinas Igui, 

há um afundamento no asfalto, que pode ocasionar um acidente caso o DAER não providencie o 

conserto. Solicitou patrolamento no Bairro Santa Rosa, em especial na Rua Marina da Cunha 

Scheffel e colocação de uma luminária próxima ao nº 185, pois os demais postes têm iluminação e 

este é o único que não possui. Relatou sua visita nessa semana ao Badesul, cujo diretor é o amigo e 

companheiro de partido Mano Changes, que enviou um abraço ao Vereador Beto Timóteo. 

Encaminhou solicitação ao Poder Executivo Municipal para que este se credencie ao programa de 

captação de recursos do Badesul Cidades “RS Mais Digital". Informou que são R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) com uma contrapartida de 10% do Município, que proporciona o 
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acesso à internet aos órgãos públicos, como escolas, estação rodoviária, praças, postos de saúde ou o 

hospital. Ressaltou a necessidade de promoção da inclusão digital como instrumento de cidadania, 

inclusão social e o fomento do desenvolvimento. Encaminhou os passos necessários em anteprojeto, 

a ser entregue no setor responsável da Prefeitura, para que o Município possa se habilitar a mais este 

recurso, lembrando que o asfaltamento da cidade também é advindo do Badesul, através do 

financiamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Explicou que o asfaltamento em questão 

não havia sido iniciado mais cedo porque só agora este recurso está sendo liberado. Enviou votos de 

pesar aos familiares do Sr. Gídio Costa, falecido no dia 19. Finalizou mandando um abraço a todos. 

VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou os Vereadores e as pessoas que 

acompanhavam a Sessão. Mencionou a presença dos representantes do Centro dos Professores do 

Estado do Rio Grande do Sul - CPERS e lamentou a situação deplorável em que chegaram as 

finanças do Estado. Ressaltou que todo o servidor público tem o direito sagrado ao seu salário. 

Manifestou esperança de que o Governo Estadual consiga resolver a situação sem novos aumentos 

de impostos, que considerou um absurdo, pois o cidadão já trabalha praticamente meio ano para 

pagar altos impostos e nem com isto o Estado consegue fazer o mínimo nas áreas de segurança 

pública, educação e saúde. Participou no domingo passado (23), na Sociedade União da Paz, no 

Distrito de Rio da Ilha, de um evento cultural onde há 4 ou 5 anos a comunidade vêm se 

mobilizando para fazer um grande trabalho ligado às tradições gaúchas, em especial a dança. 

Parabenizou o Grupo Sementes da Tradição, esperando que ela sirva de exemplo para outros jovens 

que buscam espelhar os trabalhos positivos dessa comunidade. Agradeceu ao Presidente da Câmara 

pela oportunidade e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO 

DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os Vereadores, os presentes e os meios de comunicação. 

Agradeceu ao Secretário de Obras pelo atendimento ao seu pedido de patrolamento e ensaibramento 

no Bairro Medianeira, que iniciou na Rua São Francisco de Paula até a Rua Francisco Alves, no 

Bairro Ideal. Anunciou também que nos próximos dias estarão concluindo o recolhimento de galhos. 

Notou com satisfação que, aos poucos, esta Casa Legislativa tem voltado a um clima de 

entendimento, harmonia e respeito, principalmente com o cidadão taquarense. Parabenizou os 

colegas Vereadores por terem buscado defender suas opiniões com respeito em seus últimos 

pronunciamentos, relembrando que houve em outros momentos nesta Casa situações que caíram no 

desagrado de toda a comunidade. Enalteceu os bons exemplos dados pelo Legislativo, 

principalmente com a economia, ressaltando que a Câmara de Vereadores devolveu mais de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o Município, incluindo a aquisição de veículos para o 

Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Secretaria de Saúde, que foram muito bem utilizados 

pelo Prefeito. Apontou a questão do Facebook, que tem seu lado bom como também o lixo, citando 

pessoas que vivem à custa de Deputados Federais como parasitas e criticam políticos como os 

Vereadores, sem moral nenhuma. Salientou que aceita qualquer crítica de qualquer pessoa, contanto 

que seja respeitosa, mas não aceita crítica desses desocupados de baixa índole, repudiando a atitude 

deste senhor, do qual não citou o nome em razão do mesmo não estar presente na Sessão. Encerrou 

agradecendo ao Presidente da Câmara pelo seu tempo. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Concedeu seu tempo na Palavra de Expediente ao Vereador Adalberto dos Santos 

Lemos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as 

pessoas presentes. Dirigiu-se ao Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) sobre a 

reunião com representantes do Hospital Bom Jesus, na segunda-feira (31) às 14 horas. Ressaltou que 

precisará estar presente nessa reunião pra que enfim possam chegar a um denominador comum, 

esclarecendo dívida do Município que o Sistema de Saúde Mãe de Deus alega existir, cobrando o 

pagamento da mesma se for verificada e resolvendo esta complicada situação. Mencionou pedido 

feito na semana passada sobre o calçamento na Rua Rio Grande, que o Prefeito havia prometido há 
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dois anos e inclusive já havia mandado fazer, mas a Secretaria de Obras estaria evitando executar 

por ser justamente a rua em que reside. Tornou a mencionar o asfalto feito na Rua Henrique 

Bauermann que, como havia previsto anteriormente, começou a ceder antes dos 10 dias de sua 

conclusão. Pediu que o Poder Executivo Municipal mandasse alguém da fiscalização para averiguar 

a qualidade desse asfaltamento. Solicitou verbalmente que o Município informe tudo relativo ao 

contrato feito com a respectiva empresa para o asfaltamento das ruas, principalmente a questão de 

garantia, visto que foi feito sem garantia em outras ruas e o asfalto delas logo cedeu por má 

qualidade. Ressaltou também que este novo asfalto foi feito em dia de chuva e, até onde sabia por 

sua experiência asfaltando a freeway, o asfalto precisava ser feito em dia seco. O Presidente da 

Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch contribuiu falando sobre o asfalto feito pela Metroplan há 

quatro anos na Rua Anita Garibaldi, ao lado da Estação Rodoviária de Taquara, que contratou a 

Cientec para medir o asfalto e, caso o tamanho não fechasse com o prometido, não seria liberado o 

pagamento. Alertou contra a pressa para apresentar o trabalho, para que não se coloque os pés pelas 

mãos. VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI (PMDB): Cumprimentou os colegas 

Vereadores. Iniciou reforçando a preocupação com o asfalto, até porque é custeado com dinheiro do 

financiamento com o Badesul que obviamente precisará ser pago, então é preciso fiscalizar pra que 

seja bem feito. Fez um requerimento verbal para que a Secretaria do Meio Ambiente, através do seu 

Secretário, avalie a possibilidade de fazer um controle das empresas no vencimento de suas licenças. 

Sinalizou que sabe que as próprias empresas também devem ficar atentas a estes vencimentos, mas 

que esse controle não seria difícil para a Secretaria. Mencionou que até o Corpo de Bombeiros faz 

algo semelhante, enviando os boletos de pagamento dos alvarás trinta dias antes dos vencimentos. 

Manifestou sua discordância com o parcelamento dos salários pelo Estado, mas ressaltou que os 

partidos da base aliada precisam se unir para buscar uma solução conjunta, pois todos participam do 

Governo Estadual e precisam assumir também essa parte. Relatou sobre pedidos de maquinário feito 

ao Governo Federal à época em que foi Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico para a 

área agrícola, que não foram protocolados nas administrações anteriores. Solicitou que o Município 

buscasse informações junto ao Governo Federal sobre a entrega destes equipamentos, que 

auxiliariam a nossa agricultura. Apresentou requerimento questionando sobre o fim do Programa 

Gaúcho de Microcrédito, no qual foram feitos mais de 350 financiamentos no valor de 

aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que precisam ter continuidade, pois o 

Município necessita de novos investimentos na área do desenvolvimento econômico. Anunciou que 

esta foi sua última Sessão como Vereador. Agradeceu à Casa Legislativa por tê-lo acolhido durante 

este mês, ao Vereador Régis Bento de Souza pela oportunidade e aos colegas Vereadores pelo belo 

trabalho. Concordou com o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), de que o entendimento 

é o melhor caminho, pois é assim que se constrói. Finalizou desejando uma boa semana a todos. 

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

Vereadores, a imprensa, a comunidade e em especial, o Presidente do PP de Taquara, Sr. Osmar 

Gonzaga. Solidarizou-se ao Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul - CPERS  que 

se fez presente na Sessão, buscando apoio para que o Governo Estadual olhe com responsabilidade 

os professores. Lastimou todos os problemas do Estado, acumulados ao longo de anos, mas alegou 

que os administradores atuais são fracos. Opinou que deveriam ter outras alternativas de organizar o 

Estado, pois sabiam da situação em que se encontrava, mas infelizmente não tiveram a sensibilidade 

e nem o conhecimento para fazer isso. Participou juntamente com o Vereador Guido Mario Prass 

Filha da reunião no Ministério Público de Taquara, com a Promotora Ximena Cardozo Ferreira, 

representantes do Governo Municipal e demais entidades. Neste momento, o Presidente da 

Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch precisou intervir para pedir silêncio do Plenário enquanto o 

Vereador se manifestava. O Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos retomou o uso da 
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palavra falando sobre o assunto da referida reunião, de buscar formas de regularização fundiária para 

dar mais dignidade a aqueles que moram em área irregular no Bairro Empresa. Afirmou estar muito 

satisfeito com a forma que a Promotora absorveu as informações levadas a ela através da Audiência 

Pública que aconteceu nesta Casa. Relatou que o Setor Jurídico já de imediato está providenciando 

os projetos e fazendo os encaminhamentos que serão enviados à Câmara, para buscar formas de 

colocar água e luz nas moradias dessa área, buscando assim a regularização fundiária, como é 

devido e é cabível naquela área. Parabenizou os Vereadores desta Casa pelo exemplo de cidadania 

que deveria ter sido mais bem observado e noticiado pela imprensa, com o projeto da redução de 

15% do subsídio dos Vereadores, baixando em mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) do salário. 

Comparou com as medidas como o aumento vergonhoso de 26,3% das diárias na Assembleia 

Legislativa, ressaltando que não é assim que se enfrenta uma crise, mas sim cortando a própria carne 

como fez esta Câmara. Apontou que essa medida não foi feita por pressão popular, mas 

voluntariamente pelos Vereadores, em compadecimento às dificuldades enfrentadas por diversos 

setores do Poder Público Municipal, sobretudo na área de saúde, devido ao corte nos repasses do 

Estado. Dirigiu-se ao Vereador Idalci Renato Lamperti, dizendo que agora começará a trabalhar a 

questão do Fórum de Desenvolvimento Local, com foco na exportação, como uma saída neste 

momento trágico que passa a economia. Finalizou agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA 

BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que 

assistia à Sessão. Mencionou sua participação na 2ª Parada Ecológica, evento realizado na Rua Júlio 

de Castilhos, com a participação de cerca de 25 entidades e com o objetivo de conscientizar, 

mobilizar e envolver a classe estudantil taquarense em prol do cuidado ao meio ambiente. 

Demonstrou satisfação em ver que a nova geração apresenta preocupação com a preservação e 

proteção do meio ambiente, citando declarações da Prefeita Mirim Stephanie Silva Correa Santos e 

sua Vice-Prefeita Jenifer Caroline Jung, como exemplo desse novo paradigma. Em contrapartida, 

apontou o problema com o abandono de animais no interior do Município, problema que combate 

diariamente e sobre o qual inclusive havia sido questionada pelo Vereador Telmo Vieira. Descreveu 

que moradores da zona central da cidade saem de carro com os animais para deixá-los em estradas 

do interior e os moradores dessa região acabam recolhendo esses animais, havendo diversos 

cidadãos com muitos animais abrigados em suas residências, como a Sr.ª Márcia, mencionada pela 

Vereadora na Sessão da semana passada. Mencionou visita feita na última sexta-feira (21) a outra 

munícipe, uma senhora cadeirante com seu único filho que abrigam 40 animais entre cães e gatos. 

Relatou que os dois vivem em condições financeiras precárias, com a referida senhora necessitando 

de cuidados médicos e eles ainda precisam tratar e alimentar todos os animais, que buscaram a 

Vereadora para pedir ajuda. Pediu que as pessoas tivessem mais responsabilidade com os animais 

que adotam, não os abandonando dessa maneira, pois tiram o problema de sua frente, mas isso se 

torna um problemão na vida de outra pessoa ou família. Encerrou desejando uma excelente semana a 

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

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos aqueles que acompanham pelos 

meios de comunicação. Mencionou a presença do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande 

do Sul - CPERS na Tribuna, representado pela Diretora Carmen e a Prof.ª Tânia, que fez uso da 

palavra. Relatou que isso se deve ao fato de os professores estarem trabalhando na incerteza de 

receber seus salários e de talvez não terem mais seu plano de carreira. Novamente aqui, o 

Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch interviu pedindo silêncio do Plenário para 

que a Vereadora pudesse se manifestar. A Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

retomou o uso da palavra, prosseguindo sobre as incertezas dos professores, dizendo que talvez 

inclusive o plano de saúde dos professores esteja ameaçado. Explicou que a intenção do CPERS ao 

visitar esta Casa Legislativa era para que os Vereadores fizessem contato com os Deputados de seus 
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respectivos partidos e fizessem uma Moção de Apoio específica ao magistério pra que eles 

enfrentem essa luta de cabeça erguida, encontrem novamente respaldo para entrarem em suas salas 

de aula e efetivarem o seu trabalho com mais segurança, ressaltando que é importante nessa hora o 

apoio de toda a comunidade. Fez referência a um trabalho desenvolvido pela Comissão de Educação, 

Cultura, Esporte e Turismo desta Casa voltado à preservação da criança e do adolescente. 

Compartilhou que terão novamente reunião amanhã (26), às 15 horas e 30 minutos, e que estarão se 

somando a todos aqueles que já estão nessa luta, como os representantes da Estratégia de Saúde da 

Família e dos postos de saúde municipais, por terem contato direto com as famílias. A intenção é 

que essa rede venha auxiliar a criança que sinalize possível agressão, fazendo valer o Estatuto de 

Proteção da Criança e do Adolescente no Município. Mencionou também que o Projeto BEM 

(Bairro Empresa Melhor) agora conta com oficina de capoeira. Convidou a comunidade do Bairro 

Empresa que a escuta e tem crianças frequentando essa oficina a participar de evento às 20 horas da 

quinta-feira (27), no Shopping Viena, aonde os alunos acompanharão um batizado de capoeira. 

Homenageou as pessoas que estavam presentes nesta data com o Projeto Rio Limpo, ressaltando que 

só teremos vida longa para o nosso planeta se mais pessoas se conscientizarem de que é importante 

trabalhar em prol de um ambiente e um rio limpo, lembrando que a comunidade pode fazer sua parte 

em casa separando o lixo. Agradeceu o tempo concedido e desejou boa noite a todos. VEREADOR 

TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, os presentes e aqueles que acompanham 

através dos meios de comunicação. Iniciou destacando a manifestação feita pela representante do 

Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul - CPERS, vindo reivindicar seus direitos 

como vêm fazendo em todo o Estado. Declarou que, como todo o Vereador desta Casa Legislativa, 

se associa a este movimento em defesa deste cidadão que doa seu tempo em benefício da educação, 

assim como servidor de segurança doa seu tempo em benefício da defesa de nós cidadãos. Pediu que 

o Governo do Estado se sensibilizasse com a necessidade básica do cidadão atrás da farda, que 

através do seu ofício consegue a sua renda familiar; que busque outra possibilidade de governar e 

que faça das carências básicas como saúde, segurança e educação prioridades nesse governo. 

Manifestou desejo de, neste dia 25 de agosto, Dia do Soldado, dar um abraço em cada soldado das 

Forças Armadas, da Brigada Militar, Polícia Civil e mesmo no "soldado cidadão", aquele que tira 

um minuto de seu tempo para trabalhar em cunho social; cidadãos abnegados que trabalham em prol 

do próximo. Parabenizou todos os soldados pelo seu dia e pediu ao Governador que valorize este 

cidadão e servidor da segurança pública. Fez requerimento verbal, solicitando que se coloque uma 

lixeira com tampa na proximidade da E.M.E.I. do Distrito de Padilha, pois se sabe que as crianças 

usam fraldas e estas estão sendo colocadas em lixo aberto, pedido este sendo então por questões de 

saúde. Finalizou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores, os ouvintes e a imprensa. Iniciou enviando 

Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, pelo 20º Encontro 

dos Círculos de Oração do Bairro Empresa, ocorrido neste fim de semana, nos dias 21 a 23, com o 

tema: "Eu, porém, esperarei no Senhor; esperei no Deus da minha salvação; o meu Deus me ouvirá" 

(Miquéias 7:7), parabenizando todos os organizadores deste belíssimo evento. Também parabenizou 

a Comunidade Católica do Bairro Santa Rosa, em especial os organizadores da belíssima festa no 

domingo (23), com suculento churrasco. Pediu aos quatro colegas Vereadores partidários do 

Secretário do Meio Ambiente Sérgio Luiz Prates de Morais que cobrem dele o recolhimento de 

galhos e lixo nas ruas do Bairro Empresa, pois a situação está uma vergonha. Perguntou se o Prefeito 

não olha para o Bairro Empresa por ser este Vereador que cobra. Cobrou também da Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, pois nas Ruas Quito, Assunção e La Paz do mesmo Bairro, os moradores 

estão tendo de quebrar pedaços de resto de construção para taparem valetas e buracos e então 

chegarem a seus comércios e mercados, algo vergonhoso. Solicitou que isso seja consertado com 
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urgência. Perguntou se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente multou os organizadores do evento 

de som que ocorreu semanas atrás, que atormentaram os moradores do Bairro Ideal e do Loteamento 

Maciel, pois não tinham autorização do Município para promover. Cobrou também uma atitude por 

parte da Brigada Militar para coibir este abuso. Concordou com a opinião do ex-Vereador Claudio 

Rocha, publicada no Jornal Panorama, sobre este assunto. Mencionou o pronunciamento do 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos sobre o exemplo dado por esta Casa Legislativa ao 

reduzir seus salários em 15%, apontando que isto poderia ter sido ainda melhor se não houvesse sido 

derrubada a sua emenda pela redução também nos salários do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e 

Diretores na mesma porcentagem. Declarou também que a forma com que isso foi feito ficou clara 

como um revanchismo pelo projeto da redução no número dos Vereadores. Indicou que nunca viu 

em nenhum outro Município os Secretários Municipais ganharem mais que um Vereador. Finalizou 

mandando um grande abraço a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, os presentes, a imprensa e todos os ouvintes. Relatou visita 

ao Centro de Monitoramento da nossa cidade. Explicou que existem vinte câmeras de segurança 

espalhadas no Município e que praticamente todas estão funcionando, o que dá certa tranquilidade 

em face à falta de policiais nas ruas, inclusive compartilhando que muitos meliantes já foram presos 

graças às câmeras de monitoramento. Comentou a votação, ainda nesta Sessão, de Projeto de Lei 

firmando convênio com a Associação de Moradores de Vila Teresa para a implantação do Programa 

Patrulha Agrícola, um projeto que já foi implantado nas localidades de Entrepelado e Ilha Nova, 

dando méritos ao Vereador Idalci Renato Lamperti por sua participação neste processo. Relatou que 

este projeto vem dando certo aonde é implementado, possibilitando certa folga aos tratores da 

Prefeitura para que estes possam receber o implemento da roçadeira. Comunicou que temos um 

trator com roçadeira no Distrito de Padilha, que inclusive está estragado, pedindo providências o 

mais rápido possível e tem outro trator com este implemento novo que atenderá os Distritos de 

Entrepelado, Santa Cruz da Concórdia e Fazenda Fialho, melhorando bastante o serviço no interior. 

Fez uma indicação para a Secretaria Distrital de Rio da Ilha que conserte com urgência a ponte que 

liga Vila Teresa à Estrada dos Imigrantes. Contou que já havia feito indicação no ano passado e, 

segundo sabia, o material já havia sido comprado, mas o conserto está demorando muito. 

Compartilhou informação de que um morador daquela localidade feriu a perna porque uma tábua da 

ponte caiu enquanto ele atravessava. Também fez indicação à Secretaria Distrital da Padilha, 

encabeçada pelo Secretário Distrital Mario Pires, para que façam melhorias na estrada que liga 

Padilha a Morro Alto, conhecida como Estrada do "Nanico". Solicitou também à Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos ou a Secretaria de Meio Ambiente que façam a limpeza da Rua Joaquim 

Nabuco, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois houve bastante acúmulo de água após as chuvas e o 

entupimento de uma boca de lobo. Comentou que esteve no local junto com a Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira e o Secretário, e rapidamente o caminhão que desentope boca de 

lobo solucionou o problema da água acumulada. Informou que resta agora fazer a limpeza do barro 

que se acumulou e inclusive dificulta a entrada das pessoas em suas casas. VEREADOR 

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

presente e a imprensa. Comentou sobre a triste situação dos professores e servidores da segurança 

pública, em especial com a defasagem do salário dos brigadianos que, com as economias feitas por 

esta Câmara de Vereadores, foi possível complementar aqui no Município, ainda que com um valor 

irrisório. Destacou que o Governo Estadual deveria dar conta para que não precisasse haver esse 

repasse por parte do Município, essa inversão onde o Município está precisando de investimento e 

acaba tendo que investir no Estado, algo infelizmente necessário para que não se percam os policiais 

do Município. Mencionou as câmeras de monitoramento, citadas pelo colega Vereador Adalberto 

Carlos Soares, também fruto da gestão anterior do PDT, apontando a falta de investimentos desse 
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tipo em Segurança Pública no atual Governo Municipal. Criticou o Governo do Estado por ter 

faltado com a priorização que tanto se fala aqui, podendo cortar gastos em outras áreas e ao invés 

disso cortando na Saúde, na Educação e na Segurança Pública, três anseios da comunidade quando 

votam em qualquer candidato político. Questionou também os aumentos de impostos propostos pelo 

Governador José Ivo Sartori, pois a maior arrecadação que ele busca através do aumento da alíquota 

do ICMS acaba não vindo, pois esta medida afugenta as empresas para outros Estados aonde a 

isenção é maior, classificando esta medida como totalmente equivocada. Citou o encaminhamento 

de Moção de Apelo ao Prefeito Municipal assinada por todos os Vereadores, para que o mesmo 

reavalie a questão do ISSQN das entidades que prestam serviço à saúde e recebem pelo SUS. 

Apontou que isso não era cobrado no Município, mas com essa nova cobrança do Código Tributário, 

algumas empresas da área da saúde já com dificuldades acabaram afetadas, ficando em pior situação. 

Comentou que o prejuízo para transportar cem pacientes para um hospital em outro municipal seria 

maior que aquele vindo da isenção dos 3% do ISSQN para atendimentos pelo SUS, única solicitação 

das empresas de saúde, não contando para IPE e particulares. Ressaltou a importância de 

reavaliação, pois as referidas empresas de saúde ameaçaram parar suas atividades se isso não 

acontecer, por falta de condições. Parabenizou a presteza dos médicos do Hospital Bom Jesus na 

transferência de um cidadão, que infelizmente veio a falecer, para outro hospital que melhor 

atenderia sua necessidade. Comentou a visita ao Secretário Estadual de Obras, Saneamento e 

Habitação, Gerson Burmann (PDT), na qual fez pedido de máquinas para ajudar o Município. 

Perguntou se o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho já encaminhou ao referido Secretário documento 

assinado necessário para a continuidade do processo e solicitou verbalmente que o Coordenador 

Geral do Município informe se foi feito Decreto nestas últimas enchentes, para que o mesmo seja 

anexado ao documento anteriormente mencionado. Relatou situação de casa cujo muro desabou, na 

Rua Almiro Nunes Medeiros, aonde a Prefeitura fez limpeza parcial. Compartilhou reclamações dos 

moradores de que o trecho fica intransitável quando chove, em função de muito barro. Solicitou 

então à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que faça uma limpeza no local para 

atender os moradores. Pediu também ao Prefeito que pense com carinho na questão das casas do 

Bairro Empresa e nas obras do PAC, pois lá se vê as obras paradas e ninguém trabalhando. Rebateu 

comentário anterior do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, sobre como quando ele era Vereador 

sozinho fazia mais obra do que os quatro, cinco Vereadores. Esclareceu que os Vereadores estão 

todos fazendo muito bem o trabalho de fiscalização e que não é Vereador que faz obra; se o referido 

Vereador fez obra à época, foi uma exceção, pois não é trabalho deles. Declarou que as obras que 

não estão sendo feitas são por ineficiência do Poder Executivo Municipal e não dos Vereadores. 

Agradeceu ao Presidente, pediu desculpas por exceder seu tempo e desejou uma boa semana a todos. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes e toda a imprensa. Iniciou insistindo em pedido de que se encerre esta situação de 

passar minutos de um Vereador para o outro. Deixou claro que esse pedido não tinha nada de 

pessoal com o Vereador que o antecedeu, mas aplicava-se a todas as vezes em que isso já ocorreu, 

algo que não achava justo e coerente. Sugeriu que o Regimento Interno seja alterado neste quesito e 

propôs que, havendo tempo restante, este então seja diluído entre todos os Vereadores, sendo assim 

mais justo. Seguiu falando da oposição do Ministério Público aos projetos de asfaltamento, dizendo 

não conseguir entender como o mesmo podia se opor ao desenvolvimento desta cidade. Expressou 

que respeita o Ministério Público e seus integrantes, mas que não acha essa atitude correta, pois o 

mesmo não é um Poder distinto do Executivo e deveria tomar mais cuidado com essas intervenções. 

Declarou que não tem procuração para defender o Município nesse sentido e sabe que o Prefeito está 

agindo bem, mas fala como um cidadão que gostaria que todo o Município fosse asfaltado. 

Esclareceu que há provas de que o asfalto não prejudica o problema de enchentes se seu entorno e as 
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bocas de lobo forem feitos adequadamente, e que o problema da enchente é de outra proporção 

muito diferente. Finalizando, manifestou mais uma vez sua inconformidade com relação ao que 

acontece no Estado do Rio Grande do Sul atualmente. Reconheceu que sua palavra é muito pequena 

e não irá ecoar chegando ao Governador, mas pede que repense tudo o que ele está fazendo, peça 

apoio ao Governo Federal, fazendo tudo o que puder, mas não aja da forma como vem agindo. Citou 

como exemplo o Hospital de Taquara que está na iminência de fechamento em função da falta de 

verba do Estado para a Saúde Municipal. Ressaltou que a Prefeitura sozinha não consegue subsidiar 

o hospital, então o Estado e o SUS precisam disponibilizar as verbas para que funcione bem. 

Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH (PTB): Saudou os senhores Vereadores, a imprensa e a comunidade em geral. 

Iniciou parabenizado o asfalto sendo realizado pelo Poder Executivo Municipal, apontando, porém, 

que é necessário cuidar a qualidade desse asfalto para que não seja colocada muita brita como o 

colega Vereador Nelson José Martins tem alertado seguidamente nesta Casa. Cobrou também do 

Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho que tape também os buracos de ruas asfaltadas anteriormente por 

outros Prefeitos. Em especial, citou as Ruas Picada Gravatá – em frente aos números 1590, 1626, 

1705 e 1685 – e Farrapos – em frente aos números 705, 717, 751, 963 e 997. Fez requerimento 

verbal para a instalação de lombadas redutoras de velocidade nos locais que estão sendo asfaltados, 

principalmente perto das escolas; algo que outros Vereadores já haviam comentado anteriormente. 

Encerrou seu pronunciamento agradecendo a Deus pela saúde de sua família, por seu cargo como 

Vereador e Presidente da Câmara, desejando a todos que fiquem na paz de Jesus. Após a Palavra em 

Expediente o Presidente comentou novamente a respeito do Projeto de Resolução nº 007/2015, de 

autoria da Mesa Diretora, o qual foi dado publicidade no início desta Sessão que trata de um 

investimento de sete mil reais para que a Câmara tenha um espaço definitivo junto a Sede do CTG O 

Fogão Gaúcho, destinado aos eventos lá realizados. O Presidente ressaltou que vai solicitar um 

Parecer Jurídico desta Casa e um Parecer da DPM (Delegação de Prefeituras Municipais), no sentido 

de buscar uma forma legal de repassar este valor, e, se haver base legal para isso, com certeza não 

terá problema algum, lembrando então que não abrirá uma Sessão Extraordinária nesta noite, devido 

ao melhor estudo do Projeto. Na sequência 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 RESOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA Nº 004/2015 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. A Comissão Geral de 

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

APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 114/2015 (Executivo Nº 071) Autoriza o 

Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa E. de Souza Calçados – ME. Foi 

encaminhado pelo Executivo Municipal através do Ofício nº 397/2015 Mensagem Retificativa ao 

Projeto. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 

apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto acolhendo a Mensagem Retificativa do Executivo. O 

Presidente colocou o Projeto em discussão e manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida, 

Nelson Martins, Adalberto Lemos e Idalci Lamperti. Após o Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira na condição de Líder de Governo solicitou a retirada de pauta do presente Projeto para 

melhor análise do mesmo e de pronto o Presidente acatou a referida solicitação. PROJETO DE LEI 

Nº 116/2015 (Executivo Nº 073) Autoria 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. A Comissão Geral de Pareceres 

e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto 
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na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-

se os Vereadores: Guido Mario, Idalci Lamperti, Telmo Vieira, Nelson Martins e Valdecir de 

Almeida. MOÇÕES: Votação em Bloco – Moção de Apelo nº 031/2015, de autoria do Vereador 

Eduardo Kohlrausch: Para que não seja extinta a FUNDERGS – Fundação de Esporte e Lazer do 

Estado do RS. Moção de Apelo nº 032/2015, de autoria do Vereador Idalci Lamperti: Para evitar 

o aumento da alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 

17% para 18%, no Estado do RS. Moção de Apelo nº 034/2015, de autoria do Vereador Roberto 

Timóteo R. dos Santos: Para 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, o qual beneficiou Deputados, Secretários de Estado, Governador e Vice 

Governador. Moção de Apelo nº 035/2015, EM NOME DA CASA: Para que se estabeleça a 

judicialização da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul para com o governo da União. A 

Comissão Geral de Pareceres apresentou Pareceres favoráveis as Moções acima descritas 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 383/2015 a 393/2015. Requerimentos: Nº 229/2015 a 236/2015. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal 

encaminhe a esta Casa dentro do prazo regimental cópia do contrato na íntegra firmado com a 

empresa que está realizando as obras de asfaltamento em rua por rua de nossa cidade, contendo 

especialmente informações sobre valor, qualidade, espessura e garantia do material utilizado na 

pavimentação asfáltica, bem como qual Secretaria fiscaliza e qual recebe a obra depois de pronta. E, 

se o pagamento desses asfaltamentos foi pago com empréstimo do BNDES ou do BADESUL. 2º - 

VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: Solicito que o Executivo Municipal através da 

Secretaria do Meio Ambiente avalie a possibilidade de fazer um controle das empresas quanto ao 

vencimento de suas licenças, para evitar multas desnecessárias que podem prejudicar não só as 

empresas, mas também o desenvolvimento do nosso Município, ressaltando que as próprias 

empresas igualmente devem tomar esta medida. 3º - VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: 

Que o Executivo Municipal informe a esta Casa o motivo pelo qual acabou o Programa Gaúcho 

Microcrédito, pois entende ser muito necessária a continuidade do mesmo para que as empresas 

possam ter acesso a este crédito. 4º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente providencie a colocação de uma lixeira com tampa na 

proximidade da EMEI de Padilha, pois nesta Escola é necessária à utilização de fraudas em alunos 

menores e as mesmas estão sendo descartadas em lixeiras abertas, causando desconforto até o 

momento do seu recolhimento. 5º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Considerando uma visita 

feita por este Vereador ao Secretário de Obras do Estado do RS, ocasião em que solicitou aquisição 

de máquinas para auxiliar o Município, devido as dificuldades que vem enfrentando, solicito saber 

do Prefeito Municipal se o documento necessário para este investimento já foi enviado a referida 

Secretaria Estadual e se a Coordenadoria de Defesa Civil desta cidade já efetuou Decreto com 

relação as últimas enchentes. Caso afirmativo, solicito que o Decreto seja anexado junto ao 

documento para fortalecer tal reivindicação. 6º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 

Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade urgente de colocar quebra molas nas ruas 

recentemente asfaltadas em nossa cidade, especialmente próximos das Escolas, pois há muito vários 

Vereadores desta Casa vem fazendo esta reivindicação a pedido da população. Sabemos da 

importância de termos ruas asfaltada, mas devemos também salvaguardar a vida de nossos 

munícipes. Nada mais havendo a tratar, às 21h20min o Presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 1º de setembro de 

2015, (terça feira), às 18h, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, 
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Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por 

mim e pelo Servidor Nicolas Giovani Busanello, o qual transcreveu a Palavra em Expediente. E, 

conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. 

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2015...........................................Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


