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ATA Nº 4.077 

Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 25ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto 

Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario 

Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido 

Rangel (PSC Secretário), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da 

Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS Vice-Presidente). Por 

determinação do Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch a Diretora Legislativa, 

senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos 

Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao público presente. A partir deste instante o 

Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que 

convidou o Pastor Marcelino Guerra, da Igreja Assembleia de Deus de nossa cidade, para deixar uma 

mensagem seguida de oração. Na sequência o Presidente convidou o senhor Josué da Rosa, Presidente 

da Câmara de Vereadores da cidade de Igrejnha, para fazer parte da Mesa Diretora e utilizar o tempo de 

15min para se manifestar a respeito do I Fórum de Mobilidade Urbana que ocorrerá no dia 13 de agosto 

de 2015, às 19h30min em Igrejinha. Logo após, de acordo com o Requerimento Nº 160 de autoria da 

Vereadora Sandra Schaeffer, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 30 de junho do 

corrente ano, o Presidente convidou a Professora Bióloga Natalia Soares para fazer a apresentação do 

vídeo do documentário: “O caminho do Lixo” e posteriormente também comentar sobre o assunto. 

Dando continuidade aos trabalhos da noite e nos termos dos Artigos 103 e 104 do Regimento Interno 

desta Casa, o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na íntegra à leitura da Ata da 

última Sessão Ordinária, que ocorreu no dia 14 de julho de 2015 e na sequência a leitura dos Projetos e 

da documentação que deram entrada nesta Casa para publicidade dos mesmos. Após a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária anterior a esta, o Presidente prorrogou a Sessão por mais duas horas e em seguida 

passou a palavra em Questão de Ordem ao Vereador Moisés Cândido Rangel que fez o seguinte 

pronunciamento: “Baseado na denúncia feita pelo Presidente na Sessão passada informou que está 

entrando com um Requerimento solicitando a Mesa abertura de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), para apurar os fatos referentes à denúncia da alteração de documento público e 

independentemente se houve lesão ao erário ou não, isso a Comissão deve apurar. Nesse sentido disse 

que está com este Requerimento e toda a documentação em mãos, mas antes de entrar definitivamente 

quer oportunizar todos os colegas que quiserem assinar, lembrando que no Requerimento já constam 

assinaturas suficientes, conforme determina o Regimento Interno. Dessa forma deixa a documentação à 

disposição de todos os Vereadores que quiserem analisar e assinar, pois a CPI serve tanto para 

encontrar o possível erro e se houver erro definir os culpados e assim arcarem com as consequências, 

ou também para inocentar aqueles que hoje se imagina que possam ser culpados.” Depois disso o 

Presidente concedeu a palavra aos seguintes Vereadores que fizeram as seguintes manifestações: 

Vereador Nelson Martins: “Solicitou inversão de pauta, porque havia pessoas presentes no Plenário 

interessadas na votação dos Projetos de Lei.” Vereador Telmo Vieira: “Como proposição sugeriu que 

enquanto houver a leitura da Ata que se faça sempre inversão de pauta dado ao fato o adiantamento do 

horário em respeito aos cidadãos que querem acompanhar as Sessões desta Casa.” O Presidente 

informou ao Vereador Telmo que faz duas semanas que a Mesa encaminhou Projeto para analisar esta 

situação e cabe agora a Comissão dar agilidade neste processo. Vereador Luiz Carlos Balbino: 

“Diante do Exposto colocado pelo Vereador Moisés disse que não assina e justifica que primeiro se 

apurou e denunciou na Casa uma possível irregularidade por parte da Administração, mas não foi 
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colocado aos Vereadores, ou seja, primeiro se denuncia na Promotoria Pública e divulga no Jornal e 

depois perguntam se querem assinar ou não. Então desta forma não aceita, pois estão atropelando e 

desrespeitando os demais e até parece que se criou um grupo de minoria dentro desta Casa direcionado 

para destruir a imagem da Administração e ainda querem que compactue com isso. Não aceita, pois 

acha que foi colocado de uma forma ilícita e pede aos demais Vereadores que não se sujeitem a isso, 

devem resposta sim, mas não devem agradar ninguém, a não ser a população. Acha que devem 

aguardar resposta do Ministério Público, uma vez que já foi denunciado lá.” Presidente Eduardo: “Em 

seu ponto de vista quem não está trabalhando certo é o senhor Prefeito, pois não foram os Vereadores 

que alteraram um documento público depois de aprovado nesta Casa em mais de cem itens e a culpa até 

já foi quase que assumida na medida em que o próprio Prefeito deu uma entrevista ao jornal Panorama 

dizendo que as alterações que ele fez não prejudica a comunidade. Outra atitude assumida do Prefeito 

foi ter mandado um Projeto a esta Casa para corrigir aquele que foi alterado. Então ninguém foi lesado, 

porque este Vereador denunciou, não fosse isso o barco iria correr. Disse ainda que semana passada foi 

ao Tribunal de Contas e fez a mesma denúncia que é o trabalho que o Presidente da Câmara tem que ter 

e embora sendo ainda do partido do Prefeito está aqui pela comunidade taquarense. Foi também ao 

Ministério Público de Porto Alegre e fez todos os protocolos referentes a estes fatos, e, quanto ao 

Prefeito não tem nada contra sua pessoa, mais sim ao cargo que ocupa e suas atitudes.” Vereador 

Moisés Rangel: “O pedido de CPI faz parte do trabalho do Vereador e não estão pedindo a instauração 

hoje, até porque o Requerimento está disponível para analisarem e se acharem viável, havendo as 

assinaturas será apresentado possivelmente na próxima semana.” Vereador Arleu Machado: 

“Democraticamente entende que esta denúncia não deveria ter sido feita no Ministério Público, porque 

antes de ir a este órgão acha que deveriam resolver os problemas em casa. Diz a Constituição que os 

Poderes são independentes, mas devem ser harmônicos e se respeitarem entre si. No momento que o 

Presidente verificou que houve erros teria que primeiro averiguar e dar direito ao próprio Poder 

Executivo de se defender e demonstrar o que aconteceu antes de ir a Promotoria. Disse que foi atrás 

com outros Vereadores verificar junto ao Executivo e tem uma pessoa de grande credibilidade que 

trabalha lá dentro com grande conhecimento jurídico que é o Dr. Hélio Cardoso Neto e conversando 

com ele foi informado que não havia lesão a ninguém, havia sim várias coisas que tem que ser 

retificadas, as quais foram muito bem levantadas pelo Presidente desta Casa, mas também não tira a 

responsabilidade do Executivo nas coisas que ele tem que ser responsabilizado, só não pode sentenciar 

antes de dar o direito de defesa. Então com todo respeito ao Vereador Moisés a CPI é uma coisa muito 

séria que deve ser feita no seu entender quando há um fato que não está sendo esclarecido, mas neste 

momento está sendo tudo esclarecido pela Prefeitura através do Jurídico e vindo a Casa, inclusive com 

Projeto de Lei retificando e aqui levantar uma CPI para apurar o que? Não tem mais nada para apurar, 

porque está sendo esclarecido pelo Município. Agora se essas explicações que vierem para cá não for a 

contento é o primeiro a estar junto para levantar o que aconteceu. A CPI que supostamente poderia ser 

aberta ela vai principalmente atingir servidores do Executivo, porque as alterações já estão acertadas e 

foram feitas por servidores de carreira que ao transportarem para a Lei fizeram, digamos assim, sem um 

cuidado maior que deveria ter sido feito e veio para esta Casa com essas alterações e repete não há 

alterações de alíquotas e de valores, e, vindo para cá vai ser discutido, vai ter Comissão para isso 

democraticamente como deve ser dentro do Poder Legislativo. Por isso neste momento não é a favor 

que se faça uma CPI, pois é algo muito sério e que pode colocar em jogo talvez ali na frente algum 

problema sério com essas meninas que trabalharam em cima disto e o Prefeito vai ter que lá fazer 

alguma sindicância interna também e de repetente ficar uma coisa pior do que está hoje.” Presidente 

Eduardo: “Não vamos esquecer que fizemos um juramento quando assumimos como Vereador e quem 

assina os documentos não é os funcionários é o senhor Prefeito e a CPI vai servir para vir muita coisa a 
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tona em relação a este Projeto.” Vereador Guido Mario Prass Filho: “Também acha desnecessário, 

pois são erros, foram vários arquivos desta Lei que discutiram e veio e voltou num afogadilho, aí tem 

razão o Vereador Nelson quando diz que projeto tem que vir com tempo para ser analisado, então 

acabou vindo na última hora e o que acontece, são servidores, são vários arquivos, o servidor lá no 

imprimir, imprimiu num arquivo errado e mandou, agora vamos fazer uma CPI, vamos trazer os 

funcionários aqui, eles vão relatar isso, vai ser um desgaste desnecessário para esta Casa. Está vindo 

para correção e acha que é um ato certo, o próprio Regimento Interno foi pensado diferente há muitos 

anos e agora tem que ler a Ata toda a Sessão aqui por um erro, aliás, nosso Regimento Interno tem 

muita coisa errada. Então vamos arrumar a Casa primeiro e aí sim vamos se for necessário, se o 

Ministério Público apontar algo que realmente prejudique o Município aí sim podem investigar.” 

Vereadora Sirlei Silveira: “Quer chamar a atenção que o Projeto de Lei que veio a esta Casa em 

dezembro de 2014, pulava do artigo 6º ao 8º. Quando foi feita a sanção da Lei colocaram os artigos 

renumerados e isso deu um desencontro com o Projeto de Lei discutido aqui no afogadilho sim, mas 

respeitando o princípio da anterioridade. Disse que gostaria de ter mais tranquilidade e fazer um contra 

ponto melhor, mas não pode fazer porque recebeu hoje o material que estava pedindo desde a semana 

passada e está agora na quadragésima página, mas o que percebe é um desencontro de artigos em 

algumas siglas que estão em desacordo com o Projeto original. Houve sim idas e vindas desse Projeto 

por conta dos Vereadores que pediram ao Prefeito um retrocesso dos índices, inclusive, levaram lá um 

projeto impresso nesta Casa errado de tantos que eram os documentos que foram e vieram. O que essa 

funcionária? Errou e está chorando porque errou, porque uma funcionária mais qualificada se 

aposentou e deixou outra no seu lugar. Não está defendendo o Prefeito, mas queria ter tido mais tempo 

para ler e só recebeu hoje, mas vai se inteirar de toda essa documentação e vai falar aqui com 

propriedade, pois sabe que devem ser fiscalizadores sim e respeita a opinião de cada um.” Vereador 

Adalberto Lemos: “Quando veio o Código Tributário para análise falavam que por ser tão complexo 

com mais de trezentas páginas precisariam de tempo para isso. Aí disseram que não tiveram tempo de 

mandar antes e a análise teria que ser feita para respeitar o tempo da anterioridade. Votou contrário 

porque não teve tempo necessário de fazer uma analise mais profunda. Depois de votado veio 

novamente uma retificação porque alguns índices estavam muito altos. Agora houve uma denúncia do 

Presidente, não foi nenhum Vereador consultado para fazer essa denúncia e hoje o Vereador Moisés 

está achando que deve ser feita uma CPI e isso no seu entender não é para acusar e sim para apurar que 

não houve nada ou que houve, mas alterações ocorreram e foi vista com o Jurídico. Disse que não tinha 

a ideia de assinar a CPI porque achava que não era o momento, mas devido a muitas contradições tanto 

da parte dos Vereadores que apoiam o governo como da parte do Presidente acha que deve sim assinar 

e apurar, porque se não vão ficar dúvidas.” Vereador Nelson Martins: “Disse que tem que respeitar a 

posição de cada Vereador, fora o Vereador Beto Lemos, Balbino e Adalberto Soares que não se 

encontravam na reunião, mas disse naquele dia que precisaria de 90 dias para analisar trezentas páginas 

do projeto, pois é a vida de Taquara que passa por ali. Relatou que inúmeras vezes levantou aqui sobre 

iluminação pública e imposto dobrado, quantas vezes trouxe aqui os documentos que foram emitidos 

agora para cobrar. Tem alguns dados que vai deixar para falar na Palavra em Expediente, porque não 

teve muito tempo, mas correu atrás desse projeto para ver aonde estava os erros, aonde foi que 

conseguiram cobrar 80, 100% no imposto e mais na taxa de lixo, tem que ter alguma coisa que corrigiu 

isso. Se a funcionaria errou, defende qualquer funcionário público e cobra aqui o que o Prefeito não 

paga a eles, mas funcionário não pode mudar nada, pois pode responder um processo administrativo. A 

primeira coisa que deveria ter sido feita era um processo administrativo na Prefeitura para dar 

satisfação a esta Casa.” Vereador Valdecir de Almeida: “Ouvindo o Vereador Nelson e respeitando a 

opinião de cada Vereador também não tinha ideia de assinar a CPI, mas no momento que vê a 
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documentação, a forma de cálculo do IPTU e do TBI alterado e a forma que foi invertido de IGMP para 

IPCA, está errado com relação ao Projeto e dessa forma assinou para que seja investigado e punido os 

culpados, se houver.” Vereador Régis de Souza: “Com relação ao pedido do Vereador Moisés apoiou 

e assinou, pois entende que certamente uma coisa está evidenciada, porque o Prefeito também lê ou 

também assina sem ler e diversos Vereadores aqui foram acusados também por não lerem e assinarem 

situações. E, se tiver seja quem for que errou esse alguém vai ter que pagar, seja em forma 

administrativa, penalidade, enfim o que for necessário dentro dos trâmites da Lei e do direito de defesa, 

a qual o único prejudicado nisso é o contribuinte, o empresário e o cidadão e se houve ainda mais isso 

certamente a Comissão poderá dar andamento e trazer as claras ou dizer que não houve nada e a vida 

continua para que as coisas andem na normalidade, na legalidade e na legitimidade que deve andar, 

Apoiou e está a disposição.” Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou a leitura da 

matéria desta Sessão: OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 340/2015, encaminha 

relatório do atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de maio de 2015, para ser afixado 

no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 346/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.718, sancionada em 07 de 

julho de 2015. OFÍCIO Nº 362/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.719 a 5.723, sancionada em 16 

de julho de 2015. OFÍCIO Nº 363/2015, encaminha relatório do atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, 

referente ao mês de junho de 2015, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 367/2015, em 

atenção ao despacho da Comissão Geral de Pareceres nº 16/2015, contida no Ofício D.L. nº 608/2015, 

em relação ao Projeto de Lei nº 060/2015, que altera a Lei Municipal nº 5.608, de 19 de novembro de 

2014, que autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente, profissionais para Implementação da 

Estratégia de Saúde da Família no Município de Taquara. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul: Processo nº 000509-0200/13-7 – Órgão: Executivo de Taquara – Natureza: 

Contas do Governo Exercício 2013 – Administrador: Tito Lívio Jaeger Filho (Prefeito): Sessão: 

29-01-2015 (Segunda Câmara): Parecer favorável atendimento a Lei Complementar Federal nº 

101/2000. Advertência. Não atendimento à Lei de Acesso à informação. Não entrega da cópia da ata 

de inventário de bens e valores. Não há Procuradores constituídos nos autos. PROTARIA Nº 

068/2015: Nomeia os membros da “Frente Parlamentar de Combate a Violência contra a Mulher”, na 

Câmara de Vereadores de Taquara/RS (Moisés Cândido Rangel, Roberto Timóteo Rodrigues dos 

Santos, Valdecir Vargas de Almeida e Sandra Beatriz Schaeffer). PORTARIA Nº 069/2015: Nomeia 

os membros da “Comissão Especial que analisará e apresentará Parecer ao Projeto de Resolução de 

Emenda ao Regimento Interno desta Casa” (Telmo Vieira, Guido Mario Prass Filho, Nelson Martins, 

Adalberto Lemos, Moisés Rangel e Sandra Schaeffer). PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 

PROJETO DE LEI Nº 110, de 16 de julho de 2015 (Executivo Nº 069) Autoriza o Poder Executivo a 

repassar recursos financeiros para o Taquara Automóvel Clube – TAC, CNPJ nº 91.110.593/0001-02. 

PROJETO DE LEI Nº 111, de 21 de julho de 2015 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Denomina de GUILHERMINA MULLER “VOVÓ MIMA” uma repartição pública do Município de 

Taquara/RS. REQUERIMENTOS: Nº 181/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por 

meio deste solicito ao setor competente da CORSAN desta cidade em forma de prestação de contas o 

relatório demonstrativo do resultado do exercício do Município de Taquara do ano de 2014, contendo a 

discrição das contas e seus valores. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de 

considerações. Nº 183/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Ao Senhor 

Delmar Henrique Backes - Reitor da FACCAT. Por meio deste venho respeitosamente solicitar uma 

parceria com a FACCAT para criarmos uma página na internet e juntos iniciarmos um movimento 

chamado “SOS Saúde Vale do Paranhana”, com o intuito de buscar  propostas, ideias, informações da 

realidade de cada hospital, propostas como a que foi apresentada nesta Casa aos Prefeitos do Vale do 

Paranhana, através da Moção de Apelo nº 026/2015, solicitando a criação de uma Loteria Estadual com 
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a 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. Estas sugestões também serão encaminhadas ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

José Ivo Sartori, na busca exclusiva de salvar os hospitais do Vale do Paranhana. Sendo o que tinha 

para o momento, renovo votos de respeito e consideração. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 

INFORMAÇÕES: Nº 064/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal 

encaminhe a este Vereador o relatório dos valores de crédito e débito do FUNREBOM do ano de 2015. 

Nº 065/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informações sobre as obras de pavimentação 

na Rua Paraná do Bairro Santa Teresinha, contendo memorial descritivo,  para sabermos as seguintes 

questões, caso não conste no memorial: Qual  o custo? Qual a empresa que está fazendo? Qual a data 

de retorno das obras? Quem vai refazer e qual custo terá os prejuízos causados pela chuva? Quem tirará 

o saibro que está caindo e obstruindo a canalização do esgoto? Se onde está aberto o calcamento, e se 

demorar a colocação do asfalto pode ser recolocado o calcamento ou concreto para não causar mais 

danos aos moradores? Se o ministério público trancou está obra também? Se a Caixa está passando os 

recursos $$$ em dia? Nº 066/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo através 

da Secretaria de Trânsito e Conselho de Trânsito informe se foi autorizado à cobrança de passagem de 

idosos com mais de 60 anos nas linhas de ônibus do Interior de nosso Município. Nº 067/2015 

VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador 

cópia do documento apresentado nos meios de comunicação, onde Vossa Excelência afirmou que o Ex-

prefeito do mandato anterior perdeu o recurso referente às obras do PAC que compreende a galeria da 

Rua Pinheiro Machado, a qual serviria como uma das soluções para as enchentes da cidade. Diante 

dessa afirmação gostaria de saber por qual motivo foi perdido este recurso e se esta administração já 

solicitou a reativação do processo para buscar esta obra. INDICAÇÕES: Nº 337/2015 VEREADOR 

ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente faça 

uma fiscalização junto à agência do Banco Itaú de nossa cidade quanto ao cumprimento da Lei 

Municipal nº 4.486, de 29 de abril de 2014 (em anexo), que dispõe a instalação de guarda-volumes em 

estabelecimentos bancários equipados com porta detectora de metal e dá outras providências. O pedido 

se faz necessário, pois aparentemente esta agência é a única do Município que ainda não se enquadrou 

nas normas da referida Lei. Nº 338/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie uma limpeza geral e pintura de 

cordões na Rua Júlio Kohlrausch, Distrito de Padilha. Nº 339/2015 VEREADOR ADALBERTO 

LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras proceda no 

conserto de um esgoto na Rua Jovelino Vitorino da Silva n° 1035, Loteamento Olaria, conforme fotos 

em anexo. O referido esgoto estourou, espalhando dejetos e causando transtorno a outros moradores. Nº 

340/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através do setor 

de iluminação pública proceda no conserto de uma lâmpada na Rua Maranhão, n° 11482, Bairro Santa 

Teresinha, porque há alguns dias os moradores estão às escuras. Nº 341/2015 VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal busque providências urgentes com 

relação às consequências de um desmoronamento que atingiu a residência de nº 1710, na Rua Almiro 

Nunes Medeiros, no Bairro Empresa, ontem dia 20/07. O pedido se faz necessário tendo em vista que o 

muro de contenção da Empresa Badermann veio abaixo danificando ainda a caixa d’água da mesma 

que ficou presa apenas por dois suportes podendo cair a qualquer momento prejudicando não só a 

residência já atingida pelo deslizamento, como outra mais próxima. Nesse sentido os moradores 

aguardam ansiosos por medidas cabíveis, inclusive para interdição imediata da Empresa citada. Seguem 

fotos do local. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício nº 7255-GM/Aspar-MD – 

Ministério da Defesa, Gabinete do Ministro Assessoria Parlamentar, em atenção a Moção de Apoio nº 
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023/2015, de autoria do Vereador Luiz Carlos Balbino que trata da igualdade de condições e 

oportunidades para jovens de Taquara prestar serviço militar nas forças armadas, uma vez que todos te 

sido dispensados. Ofício Circular GP nº 022/2015 – Tribunal de Contas do RS, Gabinete da 

Presidência, encaminhando exemplar do novo Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela 

Resolução nº 1028/2015, em vigor desde o dia 1º de junho de 2015. Convite da Câmara Municipal de 

Parobé, para reunião de trabalho que ocorrerá no próximo dia 24/07, às 10h, para tratar a respeito dos 

repasses e pendências do Governo Estadual, destinados a Saúde Pública da Região. Após a leitura da 

matéria, conforme pedido de inversão de pauta do Vereador Nelson Martins acatado por todos os 

Vereadores, o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos Projetos de Lei em pauta, 

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

Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 082/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui o banco de registros de milhagens e dispõe sobre a 

utilização de passagens e prêmios de milhagens aéreas advindas de recursos públicos do município de 

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

apresentaram Parecer favorável ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 107/2015 (Executivo Nº 066) – Autoriza o Poder Executivo a 

repassar recursos financeiros para a Associação Recanto Galponeiro, para a realização do “IX Festejos 

Farroupilhas do Paranhana”, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer favorável ao Projeto na forma original e o 

mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores incluindo o voto do Presidente, conforme 

Artigo 19 da Lei Orgânica do Município. PROJETO DE LEI Nº 108/2015 (Executivo Nº 067) – 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Cultural Educacional de 

Taquara, CNPJ Nº 10.299.235/0001-80. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, 

Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer favorável ao Projeto na forma original e o mesmo foi 

APROVADO por unanimidade dos Vereadores incluindo o voto do Presidente, conforme Artigo 19 da 

Lei Orgânica do Município. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Telmo Vieira. A seguir o 

Presidente colocou em deliberação do Plenário a Moção de Apoio nº 028/2015 de autoria do Vereador 

Adalberto Soares que visa buscar auxílio financeiro para instalação de um tanque junto ao caminhão 

doado a Corporação dos Bombeiros de nossa cidade, no ano de 2013, através de economias desta Casa 

Legislativa. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a referida Moção e a mesma 

foi APROVADA por unanimidade. Em seguida o Presidente abriu espaço aos pedidos verbais e após 

com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir sendo a 

mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 337/2015 a 341/2015. Requerimentos: Nº 

181/2015 e 183/2015. Pedidos de Informações: Nº 064/2015 a 067/2015. Requerimentos Verbais: 1º 

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

familiares da senhora Eni Rutia Varisco, que veio a falecer no dia 20/07, próximo passado. O 

falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, 

porém, orar e pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e 

fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda 

que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” 2º - VEREADOR GUIDO 

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

Francisco da Rosa que veio a falecer no dia 20/07/, 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. 3º - VEREADOR 

NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal informe se a Empresa contratada para fazer 
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as pinturas de sinalização de trânsito é a mesma que faz as obras de asfaltamento no Município, pois a 

tinta não tem durabilidade e com as chuvas desapareceram completamente. 4º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita que a Secretaria de Trânsito confeccione uma placa indicando a existência de uma 

Escola Infantil na localidade de Padilha, bem como seja feito um quebra mola ou algo que dificulte a 

velocidade neste local, para dar maior segurança a todos em especial aos alunos. 5º - VEREADOR 

LUIZ CARLOS BALBINO: Solicita na medida do possível melhorias (patrolamento e ensaibramento) 

na Rua Francisco Alves e Padre Tomé no Bairro Ideal. 6º - VEREADOR ARLEU MACHADO: 

Solicita que a Mesa Diretora providencie a aquisição de três novas Bandeiras situadas em frente a este 

Poder Legislativo, pois as existentes encontram-se em péssimo estado de conservação. 7º - 

VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicita que a Secretaria de Obras providencie com urgência o 

conserto da calçada da Rua Guilherme Lahn, esquina com a Rua Júlio de Castilhos, pois ninguém 

consegue passar devido às péssimas condições que a mesma se encontra. 8º - VEREADOR LAURI 

FILLMANN: Encaminho Votos de Congratulações à Comunidade Evangélica de Padilha pela 

realização da tradicional Festa da Colheita que ocorreu no dia 19/07, próximo passado, onde mais uma 

vez foi um grande evento. Parabenizo a todos em nome do Presidente, Organizadores e Pastor Genésio. 

9º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que a Mesa Diretora reenvie cópia da Lei Municipal 

nº 5.694, de 28 de maio de 2015 (em anexo), às Agências Bancárias do Banco do Brasil e Itaú de 

Taquara, que trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários disponibilizarem cédulas de 

dinheiro da forma como específica. O pedido se justifica tendo em vista que estas Agências ainda não 

se adequaram a esta legislação. Após a Ordem do Dia, de acordo com o Artigo 165 do Regimento 

Interno desta Casa, o Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem os Vereadores que 

irão compor a COMISSÃO ESPECIAL QUE ANALISARÁ AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 

2013 DO GOVERNO TITO LÍVIO JAEGER FILHO, lembrando que esta Comissão deverá 

elaborar Decreto Legislativo que necessitará ser votado em Plenário no prazo de 60 dias, em votação 

única com decisão de 2/3 dos membros da Câmara, para prevalecer o Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas. A referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: TELMO VIEIRA, GUIDO 

MARIO PRASS FILHO, ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS, SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

E MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Os Vereadores da Bancada do PMDB e PROS abriram mão de seus 

nomes. Depois disso 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 VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o Presidente, os 

colegas Vereadores e a plateia que assistia à Sessão. Parabenizou a Associação dos Motoristas pelo seu 

cinquentenário de fundação e pelo belíssimo trabalho em benefício do Município de Taquara. Convidou 

a população para participar da tradicional Festa dos Motoristas, que acontecerá no próximo domingo, 

dia 26 de julho. Votou favorável pela aprovação do repasse de recursos financeiros para a Associação 

Recanto Galponeiro organizar os Festejos Farroupilhas do Paranhana, por entender que este evento é de 

grande importância para o Município e oportuniza aos alunos das escolas municipais conhecerem a 

cultura e a tradição gaúcha. Divulgou que é o autor da proposição da realização de uma Sessão Solene 

da Câmara de Vereadores em homenagem a Semana Farroupilha. Destacou a aprovação do repasse de 

recursos financeiros para a Associação Cultural de Taquara para as Voluntárias de Natal, que 

embelezam a nossa cidade no final do ano. Elogiou a iniciativa do Prefeito em destinar verbas públicas 

para a realização destes dois eventos comunitários. Considerou caótica a situação do Município em 

função das enchentes, com várias ruas alagadas e estradas do interior interditadas. Citou a situação 

crítica no Bairro Empresa, inclusive com o desabamento de um muro na antiga empresa Badermann, 

causando o deslizamento de terra sobre algumas residências. Justificou que foi o primeiro Vereador a 
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assinar pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, porque os Vereadores têm a 

obrigação de investigar e fiscalizar estes fatos que foram apresentados pelo Presidente Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch. Constatou após a análise dos documentos do Código Tributário, que 

ocorreram graves erros que lesaram o contribuinte, como a alteração de percentuais; a mudança do 

índice do IGPM para o IPCA, que é superior e a forma de calcular o Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e as Licenças de Construção, 

que em muitos casos dobraram de valor. Desejou um grande abraço a todos e que Deus iluminasse o 

coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou os componentes da 

Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas presentes na Sessão, a imprensa e os ouvintes da 

Rádio Taquara. Indicou ao Executivo Municipal que proceda na fiscalização da agência do Banco Itaú 

de Taquara, pois a mesma é a única que não está cumprindo a Lei Municipal de sua autoria, que obriga 

as agências bancárias a instalar guarda-volumes antes das portas com detectores de metal. Requereu a 

Secretaria Municipal de Obras uma limpeza geral na Rua Julio Kohlrausch, no Distrito de Padilha. 

Relatou a situação preocupante em que se encontra o Município causado pelas enchentes, que 

provocaram o alagamento de ruas e casas, deslizamentos de terra, danificando estradas e pontes, 

gerando prejuízos aos moradores. Pediu ao Secretário Municipal de Obras que agilizasse a 

trafegabilidade das estradas do interior, pois existem pessoas que estão ilhadas. Alertou que o problema 

principal do Município atualmente é a saúde pública, que requer atenção. Relatou a reunião do Prefeito 

com o Vice-Governador e o Secretário Estadual de Saúde cobrando o repasse das verbas atrasadas da 

área da saúde, inclusive as do ano passado, que atualmente estão sendo arcadas pelo Município. 

Convidou a população a participar da festa pelo cinquentenário da Associação dos Motoristas, que 

acontecerá no próximo domingo, dia 26 de julho. Parabenizou o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, 

propositor da Sessão Solene da Câmara de Vereadores, em homenagem a esta entidade e a todos os 

seus associados que fizeram parte desta história. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou o Presidente, os membros da Mesa 

Diretora, os colegas Vereadores, a comunidade presente na Sessão e a imprensa. Lamentou o fato das 

enchentes estarem prejudicando mais uma vez a comunidade, principalmente no Loteamento Olaria do 

Bairro Empresa, com os moradores perdendo praticamente todos os anos os seus pertences. 

Parabenizou a equipe da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que 

realizaram um atendimento a contento para esta população atingida pelas enchentes. Registrou as suas 

diversas iniciativas para que fosse construído o dique do Loteamento Olaria, que traria fim a este grave 

problema. Relatou que um morador lhe apresentou o seu Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, 

com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para pagamento. Indicou que pretende avaliar com a 

Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores uma forma para que estes moradores não precisem pagar 

o IPTU enquanto persistir esta situação de alagamento. Criticou o fato de a Caixa Econômica Federal 

ter cortado o seguro no financiamento das residências, que a obrigava a ressarcir os proprietários dos 

prejuízos causados pelas águas. Divulgou que pretende interpelar a Caixa sobre este assunto, inclusive 

judicialmente se for necessário. Constatou que as obras de construção das casas na Rua Chile, do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC recomeçaram, mas de forma muito devagar. Pediu 

informações ao Executivo sobre a continuidade das obras do Arroio Sonda, no Bairro Empresa, porque 

segundo a Caixa Econômica Federal existem R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) depositados na 

conta. Perguntou por que está sendo realizado somente o asfaltamento de ruas, quando outras obras 

como o término das creches, as casas do PAC e do Arroio Sonda estão a passo de tartaruga, precisando 

ser revista estas questões. Considerou a situação do Hospital Bom Jesus muito séria e que não devemos 

somente esperar pela solução por parte do Estado, pois é muito pouco o que o Município repassa de 

recursos, sendo preciso priorizar para pelo menos amenizar o problema. Afirmou que inicialmente teve 
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dúvidas sobre a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, mas se convenceu do 

contrário, porque entende que os Vereadores têm a obrigação de analisar os documentos que estão à 

disposição e indicar os responsáveis para não ficarem dúvidas. Declarou que ninguém disse que o 

Prefeito é culpado, mas a função de uma CPI é a de apurar e esclarecer os fatos. Desejou uma boa 

semana a todos. O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou dizendo que 

apresentou as denúncias no Ministério Público porque sabia o que estava fazendo, assim como o 

Vereador Adalberto dos Santos Lemos também o fez no passado, usando as suas prerrogativas de 

Vereador. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou o Presidente, 

membros da Mesa Diretora, os colegas Vereadores, a imprensa e o público em geral. Parabenizou a 

administração pública municipal pela maneira adequada como tratou o problema das enchentes em 

Taquara, auxiliando na transferência dos desabrigados para o Ginásio da Escola CIEP. Reiterou o 

pedido para que sejam arrumadas algumas calçadas dos passeios públicos do centro da cidade, que 

estão prejudicando a locomoção dos cadeirantes e dos idosos. Declarou que participou como advogado 

ou assessor jurídico de várias Comissões Parlamentar de Inquérito - CPI e em todas elas não aconteceu 

nada, virando em pizza, inclusive nas que o parecer final apontando os responsáveis foi enviado ao 

Tribunal de Contas, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Justiça. Avaliou que o Código Tributário 

foi votado às pressas na época e deveria ter sido mais estudado pelos Vereadores, no qual também 

assumiu a sua parcela de culpa. Afirmou que respeita democraticamente as opiniões contrárias dos 

Vereadores, mas neste momento não votaria favorável pela instalação da CPI, porque não existe objeto 

e materialidade para a CPI analisar. Entendeu que os fatos já foram apurados e detectados os problemas 

que ocorreram, com os esclarecimentos vindos para a Câmara de Vereadores, inclusive com o envio de 

um Projeto de Lei para corrigir estes erros. Explicou que os Vereadores poderão verificar na Comissão 

do Legislativo que analisa os projetos de lei se o problema foi além ou não do que estão imaginando. 

Agradeceu e desejou a todos uma boa semana na presença de Deus. VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO: Saudou o Presidente e os colegas Vereadores. Ficou triste com as fortes chuvas que 

se abateram sobre a nossa região, causando dificuldades para os moradores que perderam os seus bens. 

Analisou que a natureza cobra o seu preço quando não é cuidada. Parabenizou o trabalho do 

Coordenador Municipal da Defesa Civil Paulo Mello, o Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Social Anildo Ribeiro Araújo e os funcionários públicos da Prefeitura de Taquara que auxiliaram os 

desabrigados. Comunicou que aprovou os recursos para a realização do Acampamento Farroupilha do 

Paranhana, que é muito importante para o Município, principalmente nas oficinas de cultura gaúcha 

para os estudantes e também para as voluntárias de Natal, que deixam Taquara mais bonita nesta época 

do ano. Encaminhou pedido para a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, para 

informar sobre quanto gasta, arrecada e investe no Município de Taquara, pois são recursos públicos. 

Perguntou ao Vereador Nelson José Martins, que é o Vereador mais antigo do Legislativo, se alguma 

vez recebeu está informação por parte da CORSAN e obteve uma resposta negativa. Solicitou ao 

Executivo a manutenção das estradas do interior, principalmente nas localidades de Figueirão, Morro 

da Pedra e Morro Pelado, em função dos estragos causados pelas chuvas. Enviou votos de pesar aos 

familiares pelo falecimento da comerciante Eni Rutia Varisco e do ex-Delegado de Polícia de Taquara 

Sérgio Francisco da Rosa. Agradeceu e desejou que todos ficassem com Deus. VEREADOR LAURI 

FILLMANN: Cumprimentou o Presidente e todos os que acompanhavam a Sessão. Enviou votos de 

congratulações a Comunidade Evangélica do Distrito de Padilha, em nome do Presidente Senhor 

Valdemar, do Pastor Genésio e dos demais membros, pela organização da Festa da Colheita, que reuniu 

em torno de três mil pessoas. Autorizou o Vereador Telmo Vieira a se associar nesta iniciativa. 

Solicitou ao Executivo o ensaibramento e o patrolamento pelo menos nas partes mais críticas das 

estradas do interior, que foram afetadas pelas fortes chuvas. Agradeceu e desejou a todos uma boa 
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semana. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimentou o Presidente, os 

membros da Mesa, os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e os meios de 

comunicação. Apresentou no último dia 26 de maio uma Moção de Apoio ao Ministro da Defesa, 

solicitando que os jovens do Vale do Paranhana possam prestar o serviço militar obrigatório e recebeu 

como resposta que o mesmo acolheu com simpatia e deferência o pleito, mas que deveria enviar este 

pedido ao Comandante da 3ª Região Militar, em Porto Alegre. Afirmou que não é contra apurar uma 

possível irregularidade no Código Tributário por uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, mas 

entendeu que a denúncia já foi feita e preferiu aguardar, pois já houve uma reunião com o Prefeito, que 

prestou alguns esclarecimentos a respeito e também deve encaminhar à Câmara de Vereadores. Citou 

que além dos problemas das chuvas, estão se agravando os problemas de saúde no Município. Entendeu 

que os Vereadores podem chegar a um relacionamento mais harmônico e respeitoso, mesmo com 

opiniões divergentes, pois isto é um direito de cada um, para dar uma resposta a comunidade 

taquarense. Pediu que o Presidente da Câmara de Vereadores refletisse sobre os seus atos e desse uma 

atenção mais contundente na área da saúde. Agradeceu e desejou que Deus abençoasse a todos. O 

Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou dizendo que o ex-Vereador Lauri 

Martins sempre dizia que nós podemos discordar no campo da ideias, mas devemos nos respeitar. 

Afirmou que os Vereadores não podem brigar e se digladiar entre si ou comprar a briga dos outros, mas 

manter um bom entendimento, compactuando com as ideias do Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou o Presidente, os colegas Vereadores 

e a comunidade presente na Sessão. Apresentou o requerimento à Mesa Diretora com o pedido para a 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, para que os Vereadores possam apurar a 

denúncia do Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch referentes ao Código Tributário. Citou 

que a CPI poderá verificar através de uma perícia se houve alteração de documento público e lesão ao 

erário ou ao contribuinte, de modo que sejam tomadas as providências cabíveis. Participou de uma 

reunião com o Secretário Estadual de Transportes e de Mobilidade Pedro Westphalen e o Secretário 

Estadual de Obras Gerson Burmann, solicitando a alteração do retorno do acesso da ERS 242. Esteve 

em Brasília protocolando demandas no Ministério da Pesca por recursos para a Feira do Peixe e no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário solicitando o retorno do Programa Compra Direta e de um 

trator e um caminhão para a Associação Taquarense de Agricultura Familiar - ATAF. Também pleiteou 

uma emenda parlamentar ao Deputado Federal Heitor Schuck do PSB, para a reforma do prédio do 

Condomínio Taquarense de Feirantes - COTAF, ao Deputado Federal Ronaldo Nogueira do PTB, para 

o calçamento de ruas do Loteamento Jaeger e ao Senador Lasier Martins do PDT, para o Hospital Bom 

Jesus. Desejou uma boa semana a todos na paz de Jesus. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 

Saudou o Presidente, os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Considerou louvável o 

trabalho do Corpo de Bombeiros de Taquara, realizando o salvamento das vítimas das enchentes e 

também de duas servidoras públicas do Setor de Arquivo da Prefeitura, que colaboraram na 

alimentação dos desabrigados alojados no Ginásio da Escola CIEP, no Bairro Empresa. Foi criticado 

por integrantes do seu partido quando não assinou pela instalação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito - CPI do recolhimento do lixo, mas entendeu que não existia fato determinado e que iria 

aguardar pelo resultado da investigação da Promotoria Pública. Comunicou que votou contra o Projeto 

de Lei do Código Tributário no ano passado, porque era complicado analisar 310 artigos em tão pouco 

tempo. Analisou algumas mudanças apresentadas pelo Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 

no texto do Código Tributário e constatou que realmente ocorreram alterações entre o que foi votado 

pelos Vereadores e a lei sancionada pelo Prefeito, como em relação ao cálculo do valor venal do imóvel 

e do índice de correção da taxa de iluminação pública, comprovando que houve prejuízos para o 

contribuinte. Perguntou que se o Prefeito teve que mudar esta lei antes do final do ano passado, por que 
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levou oito meses para enviar à Câmara de Vereadores? Avaliou que esta lei mudou a vida dos 

taquarenses e por esta Casa passa os destinos de Taquara, mas o Prefeito quis dar um "balão" na 

Câmara de Vereadores. Afirmou que o Prefeito chamou os dois Vereadores do PMDB para votar como 

ele mandasse ou quisesse e não como estavam decidindo neste Plenário e por isto saíram do Governo 

Municipal, porque não tem chefe nem patrão na política. Explicou que se um funcionário público errou 

na organização desta lei já deveria ter sido aberto um processo administrativo, com a inquirição de 

testemunhas para averiguar os fatos, mas se o Prefeito assinou um documento sem ler é problema dele 

que confiou neste servidor. Pediu que o Presidente do Legislativo procedesse com uma triagem, para 

verificar se em outras leis não aconteceu a mesma situação. Registrou que foi Relator e Presidente em 

duas CPIs e ambas apresentaram resultados que levaram a cassação dos responsáveis pelo Tribunal. 

Indicou que se o Prefeito queria modificar novamente o Código Tributário deveria ter enviado um novo 

Projeto de Lei para ser apreciado pelo Legislativo. Justificou a sua assinatura pela instalação desta CPI 

porque tinha argumentos baseados em documentos comprobatórios, mas respeitava a posição de cada 

Vereador. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Repassou o seu tempo na Palavra de 

Expediente para o Vereador Nelson José Martins. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou a Mesa Diretora, a imprensa, a comunidade presente na 

Sessão, em especial a sua esposa e o Presidente do Partido Progressista, Senhor Osmar Gonzaga. 

Parabenizou o documentário apresentado pela bióloga Natália, professora da Escola Unipacs, sobre os 

caminhos percorridos pelo lixo em Taquara. Citou a Lei de sua autoria para a utilização de fossas 

sépticas e da canalização de esgotos com o uso de pneus usados. Indicou também um projeto para a 

utilização de garrafas plásticas nestas tubulações para fornecer biogás a estas comunidades a partir de 

um biodigestor, que já tem o apoio financeiro da empresa Pirelli. Requereu uma parceria com as 

Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, para o desenvolvimento de uma página na internet para 

ouvir as sugestões da comunidade do Vale do Paranhana sobre os hospitais. Considerou preocupante a 

situação na saúde do Município e no Hospital Bom Jesus, em função do atraso no repasse dos recursos 

do Estado, que precisa de soluções definitivas, como a apresentada pelos Vereadores Arleu Machado de 

Oliveira e Régis Bento de Souza, para a criação de uma loteria estadual em benefício dos hospitais. 

Concedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, que revelou que da forma como estão os 

hospitais de Porto Alegre, eles vão acabar não aceitando mais nenhum paciente do interior. O 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos retomou o uso da palavra e falou que também está 

aguardando pelo auxílio do Deputado Estadual Gabriel Souza, do PMDB, para que sejam apresentadas 

estas soluções ao Governador do Estado na cidade de Taquara. Agradeceu pelo rápido atendimento do 

Secretário Municipal de Obras Luiz Hennemann, na desobstrução de uma ponte na Rua Germano 

Paiva, que estava provocando o alagando das casas, apontando que existem soluções que podem ser 

executadas com pequenas ações. Parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social pelo seu trabalho aos desabrigados que estão no Ginásio da Escola CIEP e para a comunidade 

que está enviando donativos a estes necessitados do Bairro Empresa. Comunicou que o seu Gabinete 

Móvel esteve no último sábado no Parque do Trabalhador, com a participação dos Desbravadores do 

Bairro Santa Rosa e dos jovens da Igreja Adventista do Grupo Vida por Vida, que auxilia na doação de 

sangue. Agradeceu a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou o 

Presidente, os componentes da Mesa Diretora, os colegas Vereadores e a comunidade. Indicou a 

apresentação na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do documentário desenvolvido pela 

bióloga Natália e os seus alunos da Escola UNIPACS, que descreve todo o caminho que o lixo percorre 

no Município de Taquara. Constatou que este documentário mostrou a relação que existe entre o 

descarte correto do lixo e as enchentes que assolaram nos últimos dias a nossa cidade, pois fatalmente a 

natureza cobra o seu preço do que foi feito no passado. Apontou para a importância da reciclagem do 
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lixo, pois os materiais plásticos levam 450 anos para se decompor e os de alumínio de 200 a 500 anos. 

Sugeriu que a população pode colaborar utilizando menos produtos e embalagens descartáveis, 

comprando mais produtos a granel, fazendo o descarte correto de pilhas, baterias e materiais 

eletrônicos, produzindo menos lixo, utilizando a coleta seletiva e não desperdiçando alimentos. 

Divulgou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente presta informações sobre os locais adequados 

para encaminhar estes materiais que devem ser reciclados. Alertou que a população tem que assumir a 

sua parcela de culpa pelas constantes enchentes e a sua responsabilidade por começar a agir de forma 

correta com relação ao meio ambiente. Agradeceu pela atenção e desejou uma excelente semana a 

todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou a 

Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e os ouvintes dos meios de 

comunicação. Divulgou que foi surpreendida com uma ligação de uma funcionária da agência do Banco 

Itaú de Taquara, que a questionou e ironizou sobre a Lei de sua autoria, que obriga que os caixas 

eletrônicos forneçam todas as cédulas de dinheiro, de modo a disponibilizar a integralidade dos salários 

e aposentadorias. Informou que após a aprovação e a posterior sanção de uma Lei, não cabe mais 

discussão, mas somente o cumprimento da legislação. Afirmou que a proposição dos seus Projetos de 

Lei que são apresentados na Câmara para a avaliação dos Vereadores, são elaborados a partir das 

demandas da comunidade para resolver alguma questão ou amenizar um problema, como foi  na 

questão dos bicicletários e das receitas médicas legíveis. Indicou que além da agência do Banco Itaú, 

também a agência do Banco do Brasil ainda não se adequou a esta Lei Municipal. Parabenizou a 

Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, que oportunizou a vinda da professora Natália nesta Casa, para 

apresentar o seu documentário sobre a importância do tratamento do lixo em Taquara. Observou que a 

separação do lixo orgânico do lixo seco é fundamental para diminuir o seu volume no meio ambiente e 

melhorar o resultado financeiro das pessoas que trabalham com a reciclagem. Avaliou que a união das 

diversas Câmaras de Vereadores da região é fundamental para pressionar o Governo Estadual a 

repassar os recursos para a área da saúde e não causar tantos prejuízos, pois segundo conversa com o 

Diretor Municipal de Saúde Vanderlei Petry, dos aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

referentes ao mês de maio, o Estado enviou somente R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Agradeceu pela 

atenção e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou o 

Presidente, os demais membros da Mesa, os colegas Vereadores, o público presente, os ouvintes da 

Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação. Destacou a calamidade pública provocada pelas 

enchentes, não somente no Município de Taquara como no Estado do Rio Grande do Sul, com muitas 

famílias flageladas. Parabenizou a solidariedade da população com o envio de donativos e o trabalho 

realizado pela Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e os servidores públicos que se 

engajaram nesta luta. Mostrou preocupação com a situação da ponte do Rio dos Sinos, que considerou 

uma tragédia anunciada. Concedeu um aparte para o Presidente Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que informou que além das reuniões em conjunto com os Legislativos dos Municípios de 

Igrejinha e Parobé, já agendou uma para o mês de agosto na Câmara de Vereadores de Taquara, com o 

objetivo de discutir a situação da ponte na ERS 020. O Vereador Telmo Vieira retomou o uso da 

palavra e indicou que apesar de haver pontes no Estado em pior situação, existe uma sensação de 

insegurança nos usuários que precisam transitar diariamente pelo local. Sugeriu ao Secretário 

Municipal de Obras que faça um mutirão para atender as demandas da população que estão sem acesso 

as suas residências, inclusive com a queda de pontilhões, que as Secretarias Distritais não poderão 

resolver sozinhas. Registrou a apresentação do documentário da professora Natália, da Escola Unipacs, 

sobre o caminho do lixo em Taquara, dizendo que ele passa pelas nossas mãos e acaba nos bueiros, 

causando os alagamentos no centro da cidade e o assoreamento dos arroios e rios. Citou que falta a 

população uma maior consciência ambiental, providenciando um destino correto para o descarte do 
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lixo. Agradeceu a Deus por poder estar representando a sua comunidade. VEREADOR EDUARDO 

CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou os Vereadores, a comunidade presente na Sessão e a imprensa. 

Solicitou que a Comissão formada para analisar o Regimento Interno da Câmara de Vereadores agilize 

o seu trabalho, de modo que as Atas das Sessões não precisem mais ser lidas na sua íntegra em 

Plenário. Apresentou na semana passada a denúncia no Ministério Público e no Tribunal de Contas do 

Estado sobre a alteração por parte do Executivo do texto da Lei do Código Tributário. Elogiou por 

diversas vezes no Programa do Masutti, na Rádio Taquara e também na TV Ulbra os Vereadores 

taquarenses, dizendo que representavam uma Câmara de Vereadores qualificada. Entendeu que no 

futuro os Vereadores vão chegar à conclusão da gravidade do assunto e vão lhe dar razão por cumprir 

com a sua obrigação, pois não foi leviano quando apresentou estas denúncias e sabe do tamanho da sua 

responsabilidade. Explicou que esta Lei demorou muito tempo para retornar ao Legislativo, que 

motivou o protocolo de três ofícios na Prefeitura, levantando suspeitas sobre o seu conteúdo, que se 

confirmou após análise dos funcionários do Legislativo, capitaneada pela Diretora Marilene Wagner, 

que possui 32 anos de experiência na Casa. Lamentou a entrevista do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho 

na Rádio Taquara, afirmando que faltava amadurecimento deste Presidente. Indicou que a estratégia do 

Prefeito será a de desqualificar a sua pessoa ou a sua atuação como Vereador. Comprovou com o envio 

do Projeto de Lei ao Legislativo corrigindo as alterações no Código Tributário, que o Prefeito assumiu 

o que fez, que classificou como um crime grave. Analisou que a definição de amadurecimento do 

Prefeito é a de fazer o que ele ordena, mas que não irá se submeter a isto, pois não se elegeu Vereador 

para fazer isto e enquanto for parlamentar vai honrar o seu juramento de cumprir as leis. Avaliou que 

apesar de estarem tentando culpar um funcionário, quem assinou a Lei do Código Tributário foi o 

Prefeito, que está mal assessorado e precisa ter hombridade para assumir as consequências da justiça. 

Afirmou que o Prefeito não quer controlar os votos da Câmara de Vereadores e sim ser a própria 

Câmara de Vereadores, que considerou um tipo de ditadura, por querer exercer ao mesmo tempo tanto 

o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Citou a afirmação do Vereador Telmo Vieira em 

pronunciamento nesta Tribuna no início do seu mandato parlamentar, de que os Vereadores não 

estavam na Câmara de Vereadores para brincar, cobrando responsabilidade do gestor público. 

Concedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que acreditou que quando se comete um ato que 

prejudica o erário público ou a comunidade em geral devem existir sanções, mas antes precisa apurar se 

existiram estas situações. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou o uso da palavra e 

apontou que o assessor jurídico da Câmara de Vereadores encontrou mais uma grave irregularidade e 

tem convicção do que está falando, pois existiu o dolo. Reiterou que o Prefeito Municipal está 

desrespeitando não somente o Presidente da Câmara de Vereadores, mas a todos os Vereadores e a 

comunidade taquarense. Convidou a população a participar da Audiência Pública sobre a redução do 

número e do valor dos subsídios dos Vereadores, que acontecerá no dia 23 de julho, às 19 horas, no 

Plenário da Câmara. Agradeceu a Deus por poder estar representando a sua comunidade. Nada mais 

havendo a tratar, às 23h05min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 28 de julho 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 pelo Servidor 

Fernando Machado de Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e 

aprovada também será assinada pela Mesa Diretora, conforme Artigo 103 do Regimento Interno. Sala 

de Sessões, 21 de julho de 2015.....................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


