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ATA Nº 4.078 

Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2015, às 18h12min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 26ª 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 Jocemar, da 

Igreja Pentecostal Ministérios da Fé, localizada no Bairro Ideal de nossa cidade, para deixar uma 

mensagem seguida de oração. Na sequência o Presidente convidou o Secretário Municipal da 

Educação, senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda para fazer parte da Mesa Diretora e de 

acordo com o Requerimento Nº 175 de autoria do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, 

aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 14 de julho do corrente ano, convidou a 

Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Martins Nunes, senhora Natália 

Konrad Rangel, o idealizador do projeto “O Mundo da História Infantil – as possibilidades da 

Deficiência”, na pessoa do Professor Juarez Copello, e os alunos que se fizeram presentes, para 

virem até a frente da Mesa para receber a referida homenagem. Nesse instante o Presidente 

também convidou o Vereador Luiz Carlos Balbino, autor desta proposição para fazer uso da 

Tribuna e prestar sua homenagem, bem como fazer a entrega do Certificado de Reconhecimento e 

Honra ao Mérito a este educandário. A seguir o Presidente abriu espaço a quem quisesse se 

manifestar sobre este ato e se pronunciaram a Diretora Natália, o Secretário Antônio Edmar e os 

Vereadores: Sandra Schaeffer, Valdecir de Almeida, Telmo Vieira, Guido Mario, Nelson 

Martins, Sirlei Silveira, Roberto Timóteo e Lauri Fillmann. O Presidente Eduardo agradeceu 

ainda a presença dos Bombeiros nesta Sessão dizendo a eles que estão esperando o repasse da 

Câmara Municipal de Vereadores dos duzentos e cinquenta mil reais para aquisição de um 

caminhão, que a economia será feita e esse repasse deverá ocorrer no dia 04 de agosto de 2015. 

Comentou ainda que dentro do trabalho que o Vereador Nelson iniciou em 2013, o qual foi muito 

aplaudido por todos os colegas na questão do caminhão dos Bombeiros que foi doado a 

Corporação e é interessante dizer também que a Lei diz que é do Estado o efetivo, mas o material 

é do Município e nesse sentido na próxima terça feira será feito este repasse indicativo, porque 

não pode determinar ao Executivo Municipal, mas esse valor de duzentos e cinquenta mil reais 

deverá ser repassado através de Ofício ao FUNREBOM, claro que vai depender da vontade ou 

não do Prefeito querer aplicar esse valor indicativo. Lembrou também que a Câmara de 

Vereadores não pode ser considerada como uma Secretaria ou uma rubrica da Prefeitura espera só 

que o Prefeito Tito toque seu coração e realmente repasse esse dinheiro aos Bombeiros. 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 21 de julho de 2015 e na sequência a leitura 

dos Projetos e da documentação que deram entrada nesta Casa para publicidade dos mesmos. 

OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 369/2015, em face do Ofício D.L. nº 
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609/2015, damos ciência de que os convidados nominados no Ofício em epígrafe por razões de 

compromissos profissionais já agendados, não poderão comparecer à reunião designada para o 

dia 24 de junho de 2015, nesta Colenda Casa Legislativa. Contudo, objetivando prestigiar essa 

digna Câmara de Vereadores, convidamos a Vossa Ex.ª para no momento que entender adequado, 

promover reunião com os “convidados” nas dependências da Prefeitura Municipal de Taquara. 

OFÍCIO Nº 379/2015, informando ser necessário VETAR totalmente o Projeto de Lei de origem 

deste Poder Legislativo, sob nº 88, de 09 de junho de 2015, que “Institui o controle sobre  criação, 

circulação, exibição e comércio de animais domésticos e domesticados e a Política Municipal de 

Proteção aos animais em Taquara/RS, e dá outras providências. OFÍCIO Nº 386/2015 informando 

ser necessário VETAR totalmente o Projeto de Lei de origem deste Poder Legislativo, sob nº 81, 

de 26 de maio de 2015, referente programa “Esporte na Escola”. OFÍCIO Nº 387/2015, 

informando ser necessário VETAR totalmente o Projeto de Lei de origem deste Poder 

Legislativo, sob nº 78, de 19 de maio de 2015, referente programa “ECOPONTOS”. 

PORTARIA Nº 71/2015: Nomeia os membros da Comissão Especial que analisará as contas de 

Governo – Exercício de 2013 – Administrador Tito Lívio Jaeger Filho – Processo 000509-

0200/13-7 (Telmo Vieira, Guido Mario, Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer e Moisés Rangel). 

PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 113, de 28 

de julho de 2015 de autoria do VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS: Altera a Lei Municipal 4866, de 28 de setembro de 2011, reduzindo de 6% para 4%, o 

valor do repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara – RS, a partir da data da publicação da Lei. PROJETO DE LEI Nº 114, de 24 de julho de 

2015 (Executivo Nº 071) Autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro para a 

Empresa E. de Souza Calçados – ME. PROJETO DE LEI Nº 115, de 24 de julho de 2015 

(Executivo Nº 072) Autoriza o Poder Executivo a destinar, na forma e cessão de uso gratuita, 

espaço em prédio sob  responsabilidade do Município para a ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE 

DE PRODUTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR – ATAF. REQUERIMENTOS: Nº 

184/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de 

Pesar aos familiares da senhora Maria Nelci Caetano da Silva, que veio a falecer no dia 22/07, 

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.” Nº 185/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 

envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Gideões Missionário 

Ministério de Pelotas, situado na Rua Brasília, Bairro Empresa de Taquara/RS, pelo 1º Congresso 

do Coral Misto, que teve o seguinte Tema: “Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome anunciai sua 

salvação de dia em dia. Salmos.” C.96 V.2. Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Presidente 

Alex Figueiro e sua esposa e a todos os componentes do Coral. Que Deus possa continuar 

abençoando para o crescimento desta Obra, que é anunciar a volta de Jesus que está próxima. Nº 

186/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA, COM APOIO DOS VEREADORES: 

ADALBERTO SOARES, ADALBERTO LEMOS E TELMO VIEIRA: Através deste enviamos 

Votos de Congratulações a Comunidade da Sociedade de Canto Concórdia de Açoita Cavalo, 

pelo belíssimo desfile ocorrido no dia 25/07, próximo passado em homenagem ao Dia do Colono, 

no qual foi realizado um Culto Ecumênico e logo após foi servido um excelente almoço. Parabéns 

a todos os organizadores e ao Vereador Moisés Rangel que ajudou no comando das festividades. 

Nº 187/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA EM NOME DA CASA: Através deste 
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envio Votos de Congratulações a Associação dos Motoristas de Taquara/RS, pela passagem dos 

50 anos de fundação comemorada neste final de semana com mais uma belíssima Festa e o 

tradicional almoço servido aos convidados. Parabéns a todos os organizadores por essa 

comemoração tão importante que é a Bodas de Ouro. Nº 188/2015 VEREADOR VALDECIR DE 

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

Deus de Taquara (Fazenda Fialho e Paredão Alto), pelo 17º Encontro do Círculo de Oração, 

realizado nos dias 24 e 26 de julho de 2015, com o seguinte Tema: “E já está próximo o fim de 

todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração.” 1 Pe.4.7. Parabenizo a todos em nome 

do Pastor Presidente Enilton V. Bitencourt, do Presidente de Honra Pastor Fidencio V. 

Bitencourt, do Supervisor do Setor Pastor José Carvalho, Encarregados Dari e Valney e as 

Dirigentes Isabel dos Santos, Dorildes e Izane (Fialho), Delionira e Eva (Paredão Alto). Que 

Deus continue abençoando para o crescimento desta obra. Nº 189/2015 VEREADOR 

VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus Primitiva na pessoa do Pastor Edivaldo e esposa, pela passagem dos 24 anos 

de aniversário do Coral do Círculo de Oração Rosa de Saron, ocorrido nos dias 25 e 26 de julho 

de 2015 com o seguinte Tema: “Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e 

vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os Santos.” Efésios: C.6 V.18. Que 

Deus possa continuar abençoando este Coral para alcançar as almas através do louvor e da 

palavra de Deus. Nº 190/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito aprovação do Plenário 

pedido de licença do mandato de Vereador a partir do dia 01 de agosto de 2015, pois será superior 

a 15 (quinze) dias e por tempo indeterminado, por motivos restritos e particulares, sem 

remuneração, ficando a ser convocado o suplente Idalci Renato Lamperti do PMDB. Nº 191/2015 

VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste solicito ao setor competente da RGE a 

manutenção da rede de energia elétrica que alimenta a localidade de Pega Fogo, no Município de 

Taquara/RS, tendo em vista que as constantes falhas de energia na região têm provocado enormes 

prejuízos aos moradores, pois gera perda de alimentos, falta de água, entre outros problemas. 

Percebe-se que os postes estão deteriorados, ocorrendo frequentes quedas, além de vegetais em 

contato com os cabos da rede. A preocupação aumenta na medida em que percebemos que 

diversos postes estão inclinados sobre rodovias, cercas e casas, e, caso ocorra uma queda 

certamente terá vítimas fatais. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de consideração. 

Nº 192/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa agendamento 

de Audiência Pública o mais breve possível para tratar sobre Segurança Pública e Educação no 

Estado do RS, com informações trazidas pelo Deputado Estadual Luiz Augusto Lara sobre 

previsões de melhorias nestas áreas. Nº 193/2015 A 216/2015 VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Aos seguintes Ministérios Federais: Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

Ciência e Tecnologia; Das Cidades; Da Cultura; Da Educação; Das Comunicações; Do 

Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; Do Esporte; Da Fazenda; Da Justiça; Da Integração Nacional; De 

Minas e Energia; Do Meio Ambiente; Da Pesca e Aquicultura; Do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; Da Previdência Social; Da Saúde; Das Relações Exteriores; Do Trabalho e Emprego; Dos 

Transportes; Do Turismo e Da Defesa. Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio desde 

requerer informações sobre quais projetos ou busca de recursos financeiros foram protocolados 

junto a este Ministério pela Administração Pública (Executivo Municipal) de Taquara/RS, na 

gestão 2013/2016. Caso exista, solicito saber qual previsão de retorno a nossa cidade. Sendo o 

que tinha para o momento, renovo votos de respeito e consideração. Nº 217/2015 A 

219/2015VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: As seguintes autoridades: Ao Governador 
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do Estado do Rio Grande do Sul – José Ivo Sartori; ao Diretor-Geral do DAER - Ricardo Moreira 

Nuñez e ao Secretário de Estado da Segurança Pública/RS – Waltuir Francisco Brasil Jacini - Ao 

cumprimentá-lo cordialmente venho por meio desde solicitar a nobre autoridade que envide 

esforços para que seja instalada em nossa cidade, uma lombada eletrônica junto a ERS 020, Km 

47 (próximo a Fruteira Taquarense), bem como uma balança de pesagem rodoviária entre os Km 

53 a 58, na ERS 020. O pedido se faz necessário para solucionar problemas nessa rodovia que 

corta o nosso Município, como inúmeros acidentes ocorridos em pequenos trechos e em breve 

período. Nesse sentido a concretização dessas demandas certamente amenizariam os problemas 

não só da comunidade taquarense, mas sim da região como um todo. Solicito ainda, se possível, 

informações sobre o início da obra de recuperação da Ponte sobre o Rio dos Sinos (ERS 020), a 

qual encontra-se com sua estrutura danificada desde agosto de 2013. Sendo o que se apresenta 

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

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 068/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador quais os percentuais gastos pelo 

Poder Legislativo taquarense do ano de 2013 e 2014. Nº 069/2015 VEREADOR NELSON 

MARTINS: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador dentro do prazo regimental, 

qual o valor do montante que o Município de Taquara deve ao Hospital Bom Jesus no período 

desta Administração e da Administração passada. Ressalto que esta informação já foi solicitada 

por diversas vezes, mas sem retorno até a presente data, lembrando que a resposta deve cumprir o 

prazo previsto na Lei Orgânica Municipal, artigo 33, inciso X e artigo 53, inciso IX. Nº 070/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal e Secretário de Obras 

informe quanto já foi gasto com pó de brita e saibro para tapar os buracos nos locais asfaltados 

em nossa cidade. Nº 071/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito orientações da Defesa 

Civil de Taquara sobre qual procedimento é necessário para que os moradores de áreas atingidas 

pelas enchentes (Bairros Santa Rosa, Santa Maria, Olaria, Empresa, Medianeira, Mundo Novo), 

que possuem FGTS, para sacar e poder utilizar a verba na reconstrução de suas casas e terrenos. 

Nº 072/2015 VEREADOR NELSON MARTINS: De acordo com o Artigo 53, Inciso IX da Lei 

Orgânica do Município de Taquara, abaixo descrito,  Requeiro  ao Executivo Municipal o 

seguinte Pedido de Informação: Nome dos Servidores de todos os “cargos de confiança” 

admitidos a partir do dia 1º de janeiro de 2015 até a presente data. Nome dos Servidores de todos 

os “cargos de confiança” que foram demitidos desde o dia 1º de janeiro de 2015 até a presente 

data. Solicitamos ainda que os nomes venham acompanhados da identificação dos cargos que 

ocupavam nesta Administração. Lei Orgânica do Município de Taquara/RS: ART. 53. Compete 

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

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

em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Nº 073/2015 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador 

quais projetos ou busca de recursos financeiros foram protocolados junto a todos os Ministérios 

Federais, no período de 1ª de janeiro de 2013 até a presente data. Caso exista, solicito saber qual 

previsão de retorno a nossa cidade. Nº 074/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: De 

acordo com o  parágrafo segundo do artigo 1º da Lei Municipal Nº 4866, de 28 de setembro de 

2011, que Fixa o valor do repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara-RS, nos exercícios de 2013 a 2016; solicito através do presente  Pedido 

de Informação, que  o Executivo  informe a esta Casa, onde foi aplicado o valor da diferença dos 

7% (sete por cento) para 6% (seis por cento) constante desta Lei, onde 0,70% (setenta por cento) 

foram destinados para a Secretaria Municipal da Saúde e 0,30% (trinta por cento) destinado a 
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Secretaria Municipal de Segurança, que deve repassar  o valor em forma de auxílio moradia aos 

policiais civis, militares e bombeiros que atuam no município de Taquara, desde 1º de janeiro de 

2013 até a presente data. Neste sentido solicito ainda que nesta prestação de contas seja 

informado o nome dos beneficiados com o auxílio moradia e os valores correspondentes, bem 

como na saúde venha especificado os valores gastos e a destinação destes recursos, sob pena de 

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

53, inciso IX  da Lei Orgânica do Município de Taquara/RS. Lei Orgânica: ART. 53. Compete 

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

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

em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. INDICAÇÕES: Nº 

342/2015 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria competente providencie a limpeza da Rua Princesa Isabel, no Bairro Cruzeiro do Sul, 

pois devido às últimas chuvas uma grande quantidade de barro acumulou naquele local. Nº 

343/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal através 

da Secretaria de Obras faça a limpeza e desobstrução da boca de lobo na Rua Simão João 

Thomaz, nº 1315, Bairro Cruzeiro do Sul, pois em dias de chuva alaga as entradas das 

residências, uma vez que a água não consegue escoar no bueiro devido à grama alta. Nº 344/2015 

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

Secretaria de Obras providencie com urgência a limpeza geral e desobstrução da rede de esgoto 

na Rua Alziro Honório de Mattos, esquina com a Rua Roberto Halmel, Bairro Empresa, pois a 

mesma encontra-se entupida prejudicando os moradores que ao darem descarga nos seus 

banheiros não sai nada. Nº 345/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência na limpeza geral e 

recolhimento de galhos nos Bairros Santa Teresinha e Empresa, pois em várias ruas os entulhos 

estão invadindo as mesmas podendo ocorrer acidente e obstrução de bocas de lobo levados pela 

força das chuvas. Nº 346/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria de Obras providencie com urgência a manutenção de buraco 

ocasionado por erosão da chuva na Rua Arnaldo da Costa Bard, em frente ao n 3550, Bairro 

Sagrada Família. Nº 347/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a recuperação do banco da 

parada de ônibus situada na Rua Picada Gravatá, esquina com a Rua Mundo Novo, pois o mesmo 

foi depredado por vândalos prejudicando as pessoas que utilizam este espaço, especialmente os 

idosos. Nº 348/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o patrolamento e 

ensaibramento da estrada de Rio da Ilha, pois a mesma encontra-se muito danificada. Nº 

349/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria competente providencie com urgência o patrolamento e ensaibramento da estrada de 

Olhos D’água, bem como a recuperação das pontes desta localidade. Nº 350/2015 VEREADOR 

TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 

providencie com urgência o patrolamento e ensaibramento das ruas do Morro da Cruz, pois as 

mesmas encontram-se muito danificadas. Nº 351/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito 

que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o 

patrolamento e ensaibramento das ruas do Bairro Mundo Novo, pois as mesmas encontram-se 

muito danificadas. Nº 352/2015 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 

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

ensaibramento das ruas do Bairro Santa Maria (estrada velha que vai em direção a Igrejinha), pois 
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as mesmas encontram-se muito danificadas. Nº 353/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

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

o conserto de um atoleiro que se formou na Rua Carlos Chagas, próximo ao cruzamento da Rua 

A, no Bairro Santa Teresinha. Nº 354/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 

Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o 

patrolamento, ensaibramento e sarjeteamento na estrada João Correa, localidade de Morro da 

Pedra, Distrito de pega Fogo, pois os moradores não conseguem acessar suas propriedades com 

seus veículos, devido a precariedade do local. Nº 355/2015 VEREADOR ADALBERTO 

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

vistoria em todas as paradas feitas de alvenaria no nosso município, pelo fato de estarem há anos 

construídas e na última semana uma parada situada na localidade de Santa Cruz da Concórdia, nº 

122, desabou e por pouco não atingiu uma pessoa. Nº 356/2015 VEREADOR ADALBERTO 

SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda com 

urgência em reparos na estrada geral de Açoita Cavalo, pois têm alguns pontos que é impossível à 

passagem de veículos, por exemplo, antes e depois da casa do “Zoreia”. Nº 357/2015 

VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através do setor de 

iluminação pública faça a recolocação do ponto de luz na Rua Cristino Souza, em frente ao nº 

1655, casa 04, Bairro Cruzeiro do Sul, pois há cerca de dias atrás a Empresa Mercúrio trocou os 

postes neste local e não fez a reposição das luminárias. Nesse sentido que a Prefeitura recoloque o 

ponto de luz ou notifique os responsáveis para tal ação. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

RECEBIDA: Convite da Associação dos Moradores de Padilha e a Administração Municipal, 

para Escola de Educação Infantil Comunitária de Padilha Vovó Mina, a realizar-se no dia 1º de 

agosto de 2015, às 18h. 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 ADALBERTO CARLOS 

SOARES: Cumprimentou os membros da Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas 

presentes no Plenário, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. Indicou a Secretaria Municipal 

de Segurança e Trânsito que proceda na vistoria de todas as paradas de ônibus construídas em 

alvenaria, pois uma delas desabou no Distrito de Santa Cruz da Concórdia e quase feriu um 

passageiro. Requereu a Secretaria Municipal de Obras que faça a limpeza na Rua Princesa Isabel, 

no Bairro Cruzeiro do Sul, pois após as chuvas o barro obstruiu o trânsito e também em dois 

trechos da estrada entre as localidades de Açoita Cavalo e Moquém. Enviou votos de 

congratulação a Diretoria e aos organizadores da Festa do Colono da localidade de Açoita Cavalo 

e também da Festa dos Motoristas de Taquara. Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou o Presidente, os colegas Vereadores e a 

comunidade. Apresentou uma indicação verbal para a troca de uma lâmpada de iluminação 

pública na Rua Osvaldo Aranha, nº: 1.501, no Bairro Empresa. Participou de uma reunião na 

Câmara de Vereadores do Município de Parobé com os Vereadores da região, para discutir os 

problemas que vem enfrentando os hospitais pelo atraso nos repasses das verbas do Governo do 

Estado. Divulgou que diante da falta de recursos começou a se pensar na regionalização da saúde, 

para que o hospital de cada Município atendesse uma especialidade e não precisasse se deslocar 

para a cidade de Porto Alegre. Alegou que defende esta ideia desde o tempo em que era 

Presidente da Comissão Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Saúde, mas sem sucesso 

nesta época. Reprovou as declarações do Prefeito Municipal nos meios de comunicação, que 

disse que a Câmara de Vereadores deve ao Executivo R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil 
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reais), que considerou um equívoco, pois a arrecadação é variável durante o ano e não é função da 

Câmara gerir a Prefeitura. Discordou do fato de parecer que somente o Legislativo tem a 

obrigação de fazer economia, pois o Executivo, apesar da crise, continua empossando 

funcionários em cargos de comissão, indicando que também deveria fazer economia. Entendeu 

que se o Prefeito não começar a tomar providências como os outros Municípios estão fazendo, o 

Hospital Bom Jesus vai fechar as portas. Sugeriu ao Prefeito que em função da grave crise da 

saúde no país, verifique a possibilidade de transferir o atendimento da população nos horários 

noturnos do Posto de Saúde 24 Horas para o Hospital Bom Jesus, de modo a direcionar estes 

recursos para auxiliar na manutenção do hospital. Esperou que no dia da Sessão para a votação da 

redução do número de Vereadores a Câmara de Vereadores esteja repleta de cidadãos. Criticou a 

postura da imprensa em dar ênfase na divulgação dos aspectos negativos e não nas coisas boas do 

trabalho que os Vereadores realizam e que considera magnífico. Agradeceu pela oportunidade. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou o Presidente, os demais 

membros da Mesa, os colegas Vereadores, o público presente na Sessão e a imprensa. Discordou 

do pronunciamento anterior do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, porque o Município de 

Taquara vem fazendo um esforço sobre-humano para manter a saúde com o pouco dinheiro que 

tem, com a redução dos repasses do Estado e da União, mantendo aberto um Posto de Saúde 24 

horas e um hospital funcionando com uma Unidade de Tratamento Intensivo - UTI. Relatou que 

na Administração passada existia um posto de saúde que funcionava somente no horário 

comercial, com a população não podendo ficar doente ao meio-dia, de noite ou nos finais de 

semana. Citou que não sabe como o Hospital Bom Jesus continua aberto em função da redução 

dos repasses do Governo do Estado, pois em outros Municípios os hospitais já fecharam e por isto 

entendeu que o atual Prefeito não deveria neste momento ser criticado em função da situação em 

que se encontra a saúde pública. Foi concedido um aparte ao Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, que lembrou que existem atualmente dois Vereadores que foram Secretários Municipais 

de Saúde na Administração passada, quando o Posto de Saúde funcionava somente no horário 

comercial. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e indicou que as 

ruas e estradas do Município passam por uma situação dramática em função das enchentes, não 

por culpa do Prefeito, mas em função da natureza. Divulgou que apesar do pequeno orçamento, o 

Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho está fazendo milagres com o dinheiro do Município, como a 

construção de ginásios de esportes e escolas de educação infantil. Criticou o PROCON de 

Taquara que não funciona como deveria, para demonstrar que também faz críticas à 

Administração Municipal quando necessário. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana na 

presença de Deus. O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch concedeu direito de 

resposta ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos por ter sido citado, que respondeu ao 

Vereador Arleu Machado de Oliveira que não criticou o atendimento no Posto de Saúde 24 

Horas, mas sim que se estudasse neste momento de crise, a possibilidade de diminuir este 

atendimento nas 24 horas, para que não fechasse o Hospital Bom Jesus. Afirmou que o Governo 

passado recebeu um hospital fechado, o posto de saúde central e vários outros interditados, que 

conseguiram reabrir. Indicou que o partido do Vereador Arleu Machado de Oliveira fazia parte 

deste Governo que entregou a saúde nesta situação quando foi Secretário Municipal de Saúde. 

Informou que o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho repassa ao Município muito aquém do que o 

Hospital Bom Jesus necessita para se manter e precisamos buscar alternativas para que ele não 

feche. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou o Presidente, os colegas 

Vereadores, a plateia presente na Sessão e os ouvintes dos meios de comunicação. Registrou que 

não foi nenhum Prefeito que fechou o Hospital de Caridade, mas sim os médicos que o 
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abandonaram e por fim o Conselho Regional de Medicina do RS – CREMERS, que interditou o 

seu atendimento. Informou que naquela época existia somente um único médico que fazia todos 

os procedimentos, porque nenhum outro queria trabalhar no hospital, realizando um verdadeiro 

boicote. Citou que o Sindicato dos Enfermeiros queria que a Prefeitura encampasse o hospital, 

garantindo que desta forma os funcionários não cobrariam os seus direitos trabalhistas atrasados, 

mas depois todos acabaram entrando na justiça, que considerou legítimo. Esclareceu que se a 

Prefeitura tivesse assumido o Hospital de Caridade teria que ter arcado com todas estas dívidas.  

Afirmou que pode provar que quando participou do Governo fizeram todo o trabalho para que o 

Grupo Mãe de Deus assumisse o hospital, deixando pronto para o ex-Prefeito Delcio Hugentobler 

somente assinar o convênio. Concedeu um aparte para o Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, que perguntou quem foi que pagou pela compra do Hospital de Caridade, pois quem 

comprou todos sabiam. O Vereador Guido Mario Prass Filho retomou o uso da palavra e 

concordou, dizendo que era verdade. Entendeu que agora não adianta ficar acusando este ou 

aquele partido político ou procurando os culpados e sim nos unir para resolver os problemas, 

achando um caminho para o país se desenvolver, crescer e ter dinheiro para a saúde, fazendo o 

melhor para a nossa comunidade. Justificou que os recursos financeiros, inclusive com o esforço 

da Câmara de Vereadores, devem ser priorizados para a saúde, porque o momento é o de garantir 

um atendimento de qualidade para a população do Município, pois não quer ver um posto de 

saúde sem médicos ou fechado, pois não podemos retroceder. Comunicou que não participou da 

Audiência Pública, mas que é favorável a manutenção dos 15 (quinze) Vereadores, pois a 

comunidade taquarense tem que estar representada. Considerou um contrassenso o fato de alguns 

que se dizem candidatos a Prefeito querer reduzir o número de Vereadores, mas depois correm 

atrás dos Vereadores para ajudá-los a se eleger. Desejou um grande abraço à comunidade 

taquarense. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou o Presidente, os colegas 

Vereadores, a imprensa e todos que acompanhavam a Sessão. Parabenizou o Presidente da 

Associação dos Motoristas Odilon Borba Lopes e a sua equipe de trabalho, pela realização da 

grande Festa dos Motoristas e também a classe dos agricultores, pela passagem do seu dia, 

comemorado em 25 de julho. Convidou a comunidade taquarense para participar e prestigiar a 

Feijoada em benefício do Lar Padilha, que abraçou sozinha esta responsabilidade após o 

fechamento da APROMIN. Divulgou que pretende auxiliar participando da animação musical 

deste evento, que tem a iniciativa do seu Diretor Fernandes Vieira dos Santos. Saudou o trabalho 

do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara João Carlos de Brito em favor 

dos agricultores. Registrou que em alguns aspectos a saúde pública no Município de Taquara está 

funcionando relativamente bem, mas concordou com o pronunciamento anterior do Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos, que é preciso a todo o custo manter o Hospital Bom Jesus em 

funcionamento, não medindo esforços para isto, antes que coisas mais sérias aconteçam. 

Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA: Cumprimentou o Presidente, os colegas Vereadores, os presentes no Plenário, a 

imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. Comentou que se lembrar das coisas que ocorreram no 

passado e que não surtiram efeito não vale a pena. Parabenizou os moradores do Bairro Mundo 

Novo e Campestre pelo início do asfaltamento das suas ruas. Divulgou que a abertura do Posto de 

Saúde 24 horas com a farmácia era um compromisso deste Governo, que com muito esforço e 

capacidade tem se mantido. Indicou que o moderno Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo foi 

construído e equipado neste Governo. Afirmou que devemos cobrar do Executivo por melhorias 

que são possíveis de se fazer, mas os Vereadores não podem viver em cima de críticas daquilo 

que já foi construído, porque com certeza não é o que a população deseja ouvir. Entendeu que os 
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15 (quinze) Vereadores eleitos tem a obrigação de resolver os seus embates nesta Casa, como o 

número de Vereadores, mas de uma forma lúcida e respeitosa e não enganosa, tentando passar 

para a comunidade algo que não é real. Declarou que a exemplo do Vereador Guido Mario Prass 

Filho também é favorável a manutenção do número de 15 (quinze) Vereadores, com o Poder 

Legislativo proporcionando uma maior abrangência para a comunidade taquarense, podendo ter 

um Vereador em cada Bairro ou localidade do interior, que com a redução vai lhes retirar este 

direito. Explicou que o Poder Legislativo já passou por algumas aberrações, como quando 

Vereadores no ano que antecederam as eleições diminuíram o número de parlamentares, mas 

quando não se reelegeram, assumiram o seu mandato pela via judicial. Avaliou que já foi provado 

mesmo com 15 (quinze) Vereadores que é possível a Câmara economizar, desde que os seus 

recursos sejam administrados com responsabilidade, honestidade e seriedade, cuidando de cada 

centavo do contribuinte. Respeitou as opiniões divergentes da forma como pensa e acredita que 

nesta Casa todos os Vereadores trabalham e dão o melhor de si. Agradeceu e desejou a todos uma 

semana feliz. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou o Presidente, os colegas 

Vereadores e a comunidade presente na Sessão, em especial a Diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Taquara. Destacou o dia do agricultor, comemorado em 28 de julho e o 

dia do colono, em 25 de julho. Parabenizou o Presidente da Associação dos Motoristas Odilon 

Borba Lopes pela realização da festa da sua categoria e também pela organização da carreteada, 

da qual fez parte. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Adalberto Carlos 

Soares sobre a estrada entre as localidades de Açoita Cavalo e Moquém, cujo trânsito está 

interrompido em função das chuvas. Entendeu que o Executivo deveria primeiro consertar os 

pontos críticos que estão intrafegáveis das estradas do interior para depois realizar as demais. 

Estranhou a entrevista do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho na Rádio Taquara, dizendo que a 

Câmara de Vereadores devia R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) das suas economias 

para o Executivo, como se este repasse fosse a salvação do Município ou que a Prefeitura também 

não precisasse economizar. Parabenizou a postura do Presidente Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que assim que tomou conhecimento desta suposta dívida, imediatamente entrou com 

um requerimento que foi aprovado por unanimidade pelos Vereadores, pedindo uma auditoria do 

Tribunal de Contas do Estado - TCE-RS, na Câmara de Vereadores de Taquara, para que isto 

fosse devidamente investigado. Constatou que ao contrário da posição do Presidente do 

Legislativo, assim que foi apresentada uma denúncia contra o Executivo, o Prefeito correu nos 

bastidores pedindo as lideranças políticas de oposição da região, que pressionassem os 

respectivos Vereadores dos seus partidos, para não sair uma Comissão Parlamentar de Inquérito - 

CPI. Possui a gravação de uma ligação telefônica do Prefeito, pedindo para os Vereadores que 

assinaram pela instalação da CPI que a retirassem e após se negarem, o Prefeito disse: "O tiro não 

vai acertar em mim. Vocês não pensem que o tiro vai acertar em mim". Informou ao Prefeito que 

ninguém quer dar um tiro em ninguém e sim apurar os fatos, assim como o Presidente do 

Legislativo quer que o TCE-RS apure os fatos em que foi acusado por alguns Vereadores. 

Sugeriu ao Prefeito que chame os Vereadores da sua bancada de apoio ao Governo para que 

sejam favoráveis a abertura da CPI, porque se não há nada de errado como diz, não é necessário 

ter medo da investigação. Deixou a pergunta ao Prefeito para que explicasse por que não quer 

uma CPI se ele diz que está tudo certo. Agradeceu pela oportunidade. O Presidente Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou citando o ditado: "Quem não deve, não teme". 

Considerou lamentável a justificativa do Prefeito com relação ao tiro. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário, em 

especial o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara João Carlos de Brito e o 
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Presidente da Associação dos Motoristas Odilon Borba Lopes, pela passagem do dia do colono e 

do motorista, comemorado em 25 de julho. Constatou que não existem mais condições de viajar 

para Porto Alegre no horário noturno, porque a sinalização da pista e os buracos não são visíveis, 

apesar da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Indicou 

que metade do valor arrecadado pelo IPVA fica no Município de origem e que estes recursos 

deveriam ser utilizados na manutenção das ruas de Taquara, principalmente nas vias asfaltadas, 

que não apresentam as mínimas condições de tráfego em função dos buracos. Corrigiu a 

entrevista do Vereador Guido Mario Prass Filho na Rádio Taquara, dizendo que não foi somente 

a favor do aumento para 15 (quinze) Vereadores na Câmara, mas foi também quem encabeçou 

esta proposta. Entendeu que não são 15 (quinze) Vereadores que aumentam os custos da Câmara, 

pois quando foi Presidente no ano de 2013, os gastos foram menores do que no ano anterior de 

2012, quando eram 10 (dez) Vereadores, mesmo tendo que pagar uma dívida de R$ 156.000,00 

(cento e cinquenta e seis mil reais) e as rescisões dos servidores públicos. Explicou que naquela 

época votou a favor do aumento do número de Vereadores, porque queria mais bancadas de 

partidos políticos nesta Casa, apesar de serem eles que criam os problemas, inclusive o seu 

PMDB, se oferecendo para o Prefeito em troca de cargos na Prefeitura e depois começam a 

"bronca" aqui na Câmara, que não deveria existir. Afirmou que o PMDB fez parte da coligação e 

do Governo, mas quando o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho lhe chamou juntamente com o 

Vereador Régis Bento de Souza, exigindo que votassem sempre favoráveis nos projetos de lei do 

Executivo, ambos os Vereadores e depois o partido, optaram por sair deste Governo, com 

exceção de dois integrantes que ficaram por sua conta. Analisou que mesmo com mais bancadas 

partidárias, o Prefeito consegue a maioria no Legislativo, não por culpa dos Vereadores, mas dos 

próprios partidos políticos que agem sem pensar. Esclareceu que em política não tem chefe nem 

patrão, pois faz o que acha certo e responde por isto. Solicitou ao Presidente do Legislativo que 

abra um processo administrativo na Câmara de Vereadores, para esclarecer a entrevista do 

Prefeito na Rádio Taquara, que disse o seguinte: "Conversei com o Comandante do Corpo de 

Bombeiros, que o Presidente da Câmara havia prometido este valor para eles. E eu comentei ao 

Comandante exatamente o seguinte: “Olha Comandante, eu não tenho como passar estes valores 

não é, exatamente porque há uma dívida da Câmara Municipal de Vereadores com a Prefeitura”. 

Então hoje nós temos aí a Câmara já devendo o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil 

reais), que eu sinceramente não sei onde está este dinheiro". Considerou uma vergonha esta 

afirmação, porque não deve dinheiro ao Prefeito e não vai pagar pelo erro de ninguém, pois 

prometeu quando foi Presidente em ajudar com as economias do Legislativo, mas depois 

verificou que a Prefeitura gastava este dinheiro com viagens. Concedeu um aparte ao Vereador 

Telmo Vieira, que pediu que fosse feito justiça, pois o acordo foi de devolver R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) ao Executivo. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra 

e reiterou o pedido para abrir um processo administrativo, que é de responsabilidade do 

Presidente e não precisava da aprovação do Plenário, para verificar onde está este dinheiro e caso 

não exista, que tome providências enérgicas, pois não gosta de ser cobrado pela população do que 

não deve ou não fez. O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou 

dizendo que quando começaram estas manifestações, foram explicados os valores que estão 

sendo repassados ao Executivo, mas faltou seriedade ao Prefeito, como se o Legislativo devesse 

algo para ele. Afirmou que o Prefeito ficou brabo quando o chamou de mentiroso e se arrependeu 

por ter pedido votos para as suas duas candidaturas. Comunicou que vai abrir um processo 

administrativo, conforme solicitado pelo Vereador Nelson José Martins e que solicitou ao 

Tribunal de Contas do Estado – TCE-RS para analisar as contas da Câmara de Vereadores. 
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VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou o Presidente, os colegas 

Vereadores, a comunidade e as entidades presentes na Sessão, como a Associação dos Motoristas, 

o Taquara Automóvel Clube - TAC, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara e as 

autoridades militares. Referendou o trabalho sério e imparcial da imprensa, que também 

acompanhava a Sessão da Câmara de Vereadores. Parabenizou pela realização da Festa dos 

Motoristas e do Colono, comemorado no último final de semana. Registrou o seu reconhecimento 

e a sua solidariedade pelo trabalho dos profissionais de saúde, apesar das turbulências políticas e 

administrativas por que passa o Município, o Estado e o país. Foi concedido um aparte para o 

Vereador Nelson José Martins, que solicitou ao Presidente para que marcasse uma reunião o 

mais breve possível com a direção do Hospital Bom Jesus, com a participação de todos os 

Vereadores, sobre a possibilidade do Grupo Mãe de Deus deixar a administração do hospital e se 

fazer outro esquema. O Vereador Régis Bento de Souza retomou o uso da palavra e convidou a 

comunidade para prestigiar a 2ª Feijoada em benefício do Lar Padilha, que acontecerá no próximo 

dia 07 de agosto. Pediu uma audiência com o Diretor das Faculdades Integradas de Taquara - 

FACCAT, para obter informações sobre os novos cursos oferecidos pela instituição. Solicitou ao 

Executivo Municipal se existia um mapa sobre a localização ou um projeto para a instalação de 

uma canalização pluvial e cloacal da cidade, para poder ajudar a buscar recursos na sua 

implantação e minimizar os problemas de escoamento das águas das chuvas, como na Rua Padre 

Tomé, no final da Rua 7 de Setembro. Apresentou um pedido para que a Prefeitura informe 

quanto foi gasto de pó de brita e saibro para tapar os buracos nas ruas asfaltadas, de modo a 

analisar o seu custo benefício; o conserto de um buraco na Rua Arnaldo da Costa Barth, em frente 

ao número 3.550, no Bairro Sagrada Família e quando será realizada a manutenção do calçamento 

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

Também pediu informações com relação à Rua Paraná, baseado na Lei Municipal nº: 5.036, de 15 

de maio de 2012. Reiterou a posição do Vereador Nelson José Martins, que o seu partido PMDB 

não bebe água na orelha de político nenhum e atualmente não faz mais parte deste Governo e 

desta confusão, apesar de anteriormente ter ajudado na campanha e participado desta 

Administração Municipal. Informou que estará se afastando do cargo de Vereador pelo período 

de 30 (trinta) dias, quando assumirá o suplente Idalci Renato Lamperti, realizando um trabalho 

partidário de valorização dos votos obtidos na coligação. Agradeceu pela atenção de todos. 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saudou os colegas 

Vereadores, a imprensa e a comunidade, em especial a sua família presente na Sessão. Divulgou 

que sempre mostrou uma preocupação muito grande com as questões da saúde no Município de 

Taquara. Analisou que temos atualmente um Governo do Estado omisso e irresponsável na área 

da saúde, que vem trazendo problemas para todos os Municípios. Entendeu que não é o Tribunal 

de Contas do Estado – TCE-RS que vai dizer o que tem que fazer ou o que foi acertado na 

Câmara de Vereadores. Comunicou que é conhecedor da promessa do Legislativo em repassar R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) para a área de saúde e manter aberto o Posto 24 Horas. Indicou 

que tem feito a cobrança por R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) das economias da 

Câmara de Vereadores, porque representa a diferença entre os R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) que deveria ter sido economizado até o meio do ano e a devolução que realmente ocorreu 

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Perguntou novamente onde estão os R$ 370.000,00 

(trezentos e setenta mil reais) do Legislativo, pois se está sendo guardado para colocar em 

computadores e telão nesta Casa em plena crise é contrário, pois não se pode brincar com o 

dinheiro público e não foi eleito Vereador para isto. Avaliou que devemos ter preocupação com 

os investimentos na área da saúde e que este dinheiro não é da Câmara de Vereadores nem da 
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Prefeitura e sim da comunidade que está precisando. Apresentou em função desta situação um 

Projeto de Lei que reduz de 6% (seis por cento) para 4% (quatro por cento) do repasse do 

duodécimo para o Legislativo Municipal, pedindo o apoio dos demais Vereadores. Justificou que 

não podemos ficar aqui elegendo um Presidente da Câmara de Vereadores para criar uma “mini 

prefeiturinha” e ficar negociando com as entidades para doar recursos financeiros, porque para 

administrar o dinheiro foi eleito o Executivo Municipal e não o Legislativo, que deve fiscalizar e 

legislar. Explicou que chegou a este índice de 4% (quatro por cento) a partir de uma pesquisa na 

contabilidade da própria Câmara de Vereadores, que é o necessário para se sustentar. Afirmou 

que não temos que ficar com estas negociatas de prometer dinheiro para entidades, quando temos 

pessoas precisando de atendimento de saúde que está faltando hoje no nosso Município. Pediu o 

apoio da comunidade que não venha somente nas Sessões quando tem projetos demagógicos para 

diminuir o número de Vereadores, mas para conhecer o trabalho que está fazendo o seu legislador 

e o que está sendo feito com o dinheiro da comunidade, porque está vendo faltar papel e sabonete 

nos banheiros e a nossa Casa abandonada, com o legislador preocupado em administrar o 

dinheiro da Prefeitura. Declarou que não está no Legislativo para bonito e que ninguém o cala, 

porque foi eleito com a voz do povo e nesta Tribuna se sente representante do povo, pois 

enquanto faltar remédios, médicos ou atendimento para a nossa comunidade, vai brigar neste 

Plenário. Agradeceu a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 

Cumprimentou o Presidente, os componentes da Mesa Diretora, os colegas Vereadores e a 

comunidade. Indicou que é favorável à redução de 15% do subsídio dos Vereadores e para 10% 

na verba de representação do Presidente do Legislativo, porque a sua posição sobre estas 

proposições se baseiam na economicidade dos recursos públicos, mas é contrária a redução do 

número atual de 15 (quinze) Vereadores. Entendeu que entenderia se a redução do número de 

Vereadores tivesse vindo de alguém de fora dos trabalhos legislativos, porque para a população 

em geral o Vereador é aquele que não trabalha e vem a passeio uma vez por semana na Câmara 

de Vereadores e para isto ganha um alto salário, posição que tinha antes de ser eleita Vereadora. 

Estranhou o fato de quem ocupa um cargo de Vereador atestar através de um Projeto de Lei que 4 

(quatro) Vereadores aqui desta Casa Legislativa não trabalham e não se faz necessário mantê-los 

na próxima eleição ou de Vereadores de mandatos passados que defenderam o aumento para 15 

(quinze) Vereadores e hoje são favoráveis à redução para 11 (onze) Vereadores. Afirmou que vir 

aqui na Tribuna falar é muito bonito, mas o Vereador que atesta isto fecha os seus olhos e 

ouvidos para todo o trabalho que aqui se faz. Avaliou que com 15 (quinze) Vereadores temos 

uma plena representatividade de todos os cidadãos taquarenses, independente de raça, sexo, credo 

religioso, profissões, classes sociais, entidades, partidos políticos, ideologia e localização 

geográfica. Justificou que reduzir o número de Vereadores significava calar a voz de muitas 

pessoas e não de economia de recursos públicos e jamais votaria pelo retrocesso, com 

parlamentares não ganhando salário ou recebendo um salário simbólico, criando o Vereador 

turista que aparece somente uma vez por semana na Câmara. Finalizou dizendo que é preciso 

valorizar o Legislativo como um legítimo poder representante do povo. Agradeceu a atenção de 

todos e desejou uma semana abençoada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA: Cumprimentou o Presidente, a Mesa Diretora, os colegas Vereadores, o público 

presente na Sessão e os ouvintes dos meios de comunicação. Enalteceu o trabalho do Diretor do 

Lar Padilha Fernandes Vieira dos Santos, pela importância das ações beneficentes como a 

Feijoada, para manter esta instituição que ampara as nossas crianças e adolescentes. Participou da 

reunião na Câmara de Vereadores de Parobé, com a participação de parlamentares de oito 

Municípios da região, para pressionar o Governo do Estado a repassar os recursos para a área da 
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saúde, principalmente os hospitais. Pediu a união dos Vereadores nesta luta, participando da 

reunião com os Prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana - AMPARA, que 

ocorrerá nas Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT. Reiterou que é matemática a situação 

da saúde, pois sem a entrada de recursos não existe a possibilidade de pagar as contas e manter 

em funcionamento os atendimentos à população. Analisou que a pressão política dos 66 

Vereadores dos 8 Municípios da região poderá auxiliar a reverter esta situação de crise na saúde. 

Divulgou a 2ª Reunião do Projeto Educacional da Rede de Proteção para Crianças e Adolescentes 

da qual faz parte, que trabalha com a prevenção da violência infantil, através da união com o 

Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CONDICA, órgãos de 

segurança pública, escolas e Círculos de Pais e Mestres - CPM, com o intuito de proteger as 

crianças e adolescentes. Agradeceu pela atenção e desejou a todos uma excelente semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou o Presidente, o colegas Vereadores, o público que 

prestigiava a Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação. 

Agradeceu ao Sargento Pacheco, extensivo aos demais membros do Corpo de Bombeiros de 

Taquara, pelo resgate e salvamento dos flagelados das últimas enchentes no Município. Citou as 

palavras do pastor que realizou a prece no início da Sessão, de que as autoridades são constituídas 

por Deus e por isto deveriam ser respeitadas, mas alguns colegas não estavam tendo esta postura 

com o Prefeito Municipal, quando ouvia expressões como “mentiroso” ou “governinho”. Avaliou 

que faltava humildade para estes Vereadores e respeito pelo que estava sendo feito, perguntando 

se fariam um trabalho melhor se estivessem no lugar do Prefeito. Indicou que mesmo com a falta 

de recursos, a Administração Municipal está terceirizando a patrulha agrícola para atender o 

agricultor e abrindo uma escola de educação infantil no Distrito de Padilha, um antigo anseio 

desta comunidade. Afirmou que sabe que existem estradas em localidades do interior destruídas 

pelas últimas chuvas, mas sabe também do empenho que está sendo feito para sanar estes 

problemas, sugerido a realização de mutirões. Convidou o Deputado Estadual Luis Augusto Lara, 

do PTB, para trazer ao conhecimento dos Vereadores as perspectivas para a educação e a 

segurança pública no Estado. Entendeu que a Câmara de Vereadores de Taquara não tem um 

débito de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) com a Prefeitura Municipal e sim um 

compromisso assumido pelo seu Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch para esta 

devolução. Pediu pela consciência do Presidente em assumir o seu compromisso de repassar até 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o Executivo, que foi acordado com alguns 

Vereadores. Agradeceu a Deus por estar representando a sua comunidade. VEREADOR 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o Presidente, os colegas Vereadores, a plateia 

que assistia à Sessão, em especial ao Diretor do Lar Padilha Fernandes Vieira dos Santos e os 

ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou os agricultores pelo seu dia, na pessoa do Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara João Carlos de Brito e a todos os motoristas, pela 

belíssima festa do seu cinquentenário de fundação. Enviou votos de congratulações à Igreja 

Assembleia de Deus Gideões Missionários, do pastor Alex Figueiró, à Igreja Assembleia de Deus 

do Distrito de Fazenda Fialho, do pastor José Carvalho e pelo 24º aniversário do Coral do Círculo 

de Oração Rosa de Saron, do pastor Edvaldo. Requereu à Secretaria Municipal de Obras que 

proceda na limpeza da Rua Simão João Thomaz, próximo ao nº: 1.350, no Bairro Cruzeiro do 

Sul, pois os entulhos estão entupindo o bueiro, provocando alagamento nos terrenos e o 

desentupimento na rede de esgotos da Rua Alziro Honório Mattos esquina com a Rua Roberto 

Halmel, no Bairro Empresa. Pediu o auxílio dos bombeiros que estavam presentes na Sessão, que 

verifiquem a possibilidade de auxiliar na poda de uma árvore no final da Rua Farrapos, no Bairro 

Santa Teresinha, que pode provocar uma tragédia com o incêndio em uma casa de madeira, 
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devido aos galhos na rede elétrica. Manifestou que quando foi Secretário Municipal de Saúde 

assinou o convênio para a construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA no terreno junto 

ao Hospital Bom Jesus, que depois este Governo transferiu para o local que havia sido destinado 

para o novo quartel do Corpo de Bombeiros, gastando mais recursos com construção de muros de 

contenção e com a obra andando em ritmo de tartaruga. Comunicou que aguarda a resposta de um 

pedido de informação que solicitou ao Executivo, sobre o valor da placa que indica o futuro 

prédio do Corpo de Bombeiros, pois segundo informações que dispõe custou R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais).  Informou que foi na sua gestão como Secretário Municipal de Saúde que foi 

construído o Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo, faltando somente a pintura, que foi 

inaugurado por este Governo que não tiveram a capacidade e a competência de abrir com a 

farmácia, que constava no projeto.  Anunciou que a partir do dia 29 de julho o Hospital Bom 

Jesus não aceitará mais pacientes na Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e na ala psiquiátrica 

e que precisam ser tomadas providências, porque este Prefeito está brincando de governar o 

Município. Afirmou que é favorável a redução para 11 (onze) Vereadores, que é pré-candidato a 

Prefeito e que existem colegas Vereadores favoráveis a manutenção de 15 (quinze) parlamentares 

na Câmara que apoiam a sua candidatura. Desejou um abraço a todos. O Presidente Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch negou o pedido de Questão de Ordem do Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira, porque o seu nome não foi citado no pronunciamento anterior, diferente da 

situação que ocorreu com o Vereador Adalberto dos Santos Lemos e também porque a Sessão 

ainda se encontrava na Palavra de Expediente. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH: Saudou a comunidade presente na Sessão, a imprensa representada pelo Jornal 

Panorama, os ouvintes da Rádio Taquara e da internet. Citou a frase de um Vereador, que 

considerou muito sábia, que dizia: "Quando você entra em uma discussão, você faz uma das duas 

coisas: ou você desce ao nível da pessoa ou você a puxa para o seu nível".  Afirmou que não faria 

nenhuma destas duas coisas, porque tem 22 anos de história em Taquara, não caiu aqui de 

paraquedas e todos conhecem o seu trabalho. Indicou que a estratégia que estão usando é a de lhe 

atacar, em função das dificuldades criadas pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito - 

CPI e deixará estas pessoas falando sozinhas, porque o tempo dirá quem tem realmente razão. 

Destacou a Audiência Pública da Câmara de Vereadores para discutir três projetos de lei, entre 

eles a redução do número de Vereadores, de sua autoria, com o apoio de mais 4 colegas 

Vereadores. Comunicou que em todos os meios de comunicação onde tem dado entrevistas, como 

na TV Ulbra; no Programa do Masutti da Rádio Taquara e na Rádio Amizade, sempre tem tratado 

os demais Vereadores com respeito, pois o fato de não concordar com a proposta de um colega 

parlamentar, não lhe dá o direito de desmerecer uma ideia, apesar de ser considerado por alguns 

como um ditador. Divulgou que juntamente com os Vereadores Nelson José Martins e Lauri 

Fillmann, já informou várias vezes que votou anteriormente a favor do aumento para 15 (quinze) 

Vereadores, mas que agora está corrigindo este erro. Entendeu que a ira apresentada por alguns 

colegas Vereadores não deveria ser direcionada a sua pessoa e sim a comunidade que veio na 

Audiência Pública, pois não criticou os Vereadores que não estavam presentes naquela noite. 

Indicou que teve a coragem de vir na Audiência Pública e de denunciar o Prefeito do seu partido 

pela sua conduta em sancionar 101 alterações na Lei do Código Tributário sem passar pela 

aprovação da Câmara de Vereadores, mas apesar disto, todas as críticas são dirigidas para o 

Presidente do Legislativo. Participou de uma audiência no Tribunal de Contas do Estado - TCE- 

RS, onde escutou dois comentários sobre esta situação: "ainda não vi tudo em minha vida" e 

"podem fechar a Câmara de Vereadores de Taquara", porque o Prefeito Municipal não quer 

mudar os votos dos Vereadores e sim ser a própria Câmara de Vereadores. Pediu hombridade 
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para o Prefeito assumir o que fez e não coloque a culpa nas costas dos funcionários e que não o 

está perseguido, pois é candidato a Vereador e não a Prefeito e caso tenha algum podre sobre a 

sua pessoa que divulgue ao público. Ouviu a gravação de uma ligação do Prefeito a um Vereador 

para retirar o seu nome da CPI, que dizia: "o tiro vai pegar em outro", fazendo alusão a sua 

pessoa, quando se esquecem de que foi modificado um documento público e não somente 

corrigidos erros ortográficos, como foi constatado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado - 

TCE-RS. Finalizou dizendo que o empréstimo bancário utilizado para realizar o asfaltamento das 

ruas será pago pelo próximo Prefeito e não pelo atual. Agradeceu e desejou uma boa semana a 

todos na presença de Deus. Após a Palavra em Expediente o Presidente concedeu tempo em 

Questão de Ordem aos seguintes Vereadores que pronunciaram o que segue (na íntegra): Luiz 

Carlos Balbino de Oliveira: Senhor Presidente eu gosto de falar e em momento nenhum fui 

desrespeitoso com o senhor, agora eu vejo o Vereador da oposição aqui critica o Prefeito, cobra o 

Prefeito, denuncia o Prefeito e depois vai lá na sexta feira de tarde, primeiro falou comigo aqui e 

perguntou se eu intercedia junto ao Prefeito para ele assumir a Secretaria, para ele  indicar alguém 

para assumir a Secretaria de Saúde, Vereador Valdecir, o Nego, isso ele disse para mim, trocando 

seu votinho já por um cargo e mais queria negociar conosco e foi no Gabinete do Prefeito sexta 

feira pedir isso e levou um não, porque nós temos compromisso com o PP. Isto aconteceu, e por 

isso eu indiquei o senhor, citei o seu nome para o senhor poder responder, mas seja honesto não 

com essa questão do Posto, o senhor pediu um carguinho lá sim, porque pediu para mim também 

que intercedesse com o Prefeito. Isso que é o seu caráter? É isso que é moral? Por favor, ó eu sou 

contra o Prefeito, mas se ele me der um carguinho eu sou a favor. Eu quero ser o Presidente da 

Casa agora vocês traem o PP e quero que vote em mim? Por favor. Vereador Valdecir de 

Almeida: Vereador o senhor faltou de novo com a verdade, o senhor aprendeu mentir, porque na 

verdade tem testemunha que estavam comigo quando o Prefeito me chamou e pediu para o PROS 

fazer parte do Governo e ofereceu e Secretaria da Saúde e Desenvolvimento. E o senhor não vem 

mentir nessa Casa que o Prefeito me chamou na sexta feira, escuta agora que eu tô falando, tenha 

respeito, tu não tem educação, tu é bandido lá na rua, mas aqui dentro o senhor me respeita, eu 

estou com a palavra agora, me respeita, eu não tenho medo de ti, não estou ameaçando ninguém 

eu tô dizendo para o senhor respeitar, eu chamei o senhor de bandido lá na rua, o senhor me 

respeita aqui dentro, não vou repetir mais, não estou ameaçando ninguém. Me respeita, porque o 

senhor faltou com a verdade e quem me ligou foi o Prefeito sexta de manhã e pediu para mim ir 

no Gabinete dele, eu liguei para o Sandro sexta de tarde e me pediram para tirar o nome da CPI e 

eu disse que não tinha duas caras. Desculpa a comunidade porque não é a forma de eu agir. Nesse 

momento ainda houve conversas paralelas, mas sem o uso do microfone, impossibilitando a 

transcrição nesta Ata. Manifestaram-se também em Questão de Ordem os Vereadores Sirlei 

Silveira, Nelson Martins, Guido Mario, Roberto Timóteo, Régis de Souza, Lauri Fillmann, 

Moisés Rangel e Telmo Vieira. O Vereador Lauri Fillmann falou a respeito do andamento dos 

trabalhos da Comissão Especial, da qual faz parte juntamente com o Vereador Régis e Vereador 

Telmo, que trata do desconto dos subsídios dos Vereadores que se retiraram da Sessão Ordinária 

do dia 23 de junho do corrente ano, não participando da Ordem do Dia. Nesse sentido o Vereador 

Lauri com a concordância dos demais membros desta Comissão agendou reunião para a próxima 

terça feira, dia 04/08, às 17h, convidando os Vereadores interessados no assunto para participar 

dos trabalhos. Após, de acordo com o Artigo 24 da Lei Orgânica e do Art.72 do Regimento 

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

que irão compor a COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), conforme 

Requerimento Nº 182/2015, proposto pelo Vereador Moisés Cândido Rangel, e assinado pelos 
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Vereadores Adalberto dos Santos Lemos, Nelson José Martins, Régis Bento de Souza e Valdecir 

Vargas de Almeida. O mesmo foi deferido pelo Presidente desta Casa na data do dia 22 de julho 

de 2015. De acordo com o parágrafo 3º do Art. 72 do Regimento Interno, a constituição de 

inquérito e a designação de seus membros, em número não inferior a três (03), terá ela o prazo de 

cinco (05) dias úteis para se instalar, sob pena de tornar-se sem efeito a sua constituição; e de 

sessenta (60) dias úteis, prorrogáveis por mais trinta (30) dias, para apresentar conclusões. Diante 

do exposto o Presidente concedeu a palavra aos seguintes Vereadores que pronunciaram o que 

segue (na íntegra): Vereador Guido Mario Prass Filho: Senhor Presidente eu quero que este 

Requerimento 182 que trata da CPI que seja submetido ao Plenário, porque o objeto que trata esta 

Comissão não tem mais razão, porque temos aqui o Projeto nº 070/2015, que altera a Lei 

Municipal 5.629/2014, que é o Código Tributário, então se houve um erro e ele está sendo 

corrigido, para mim o objeto não existe mais, porque nós somos testemunhas que veio muito 

projeto em 2013 em 2014 que vinham errados e nós mesmos corrigíamos, se devolvia para o 

Executivo e no momento que houve este erro no Projeto que foi reconhecido está na Casa aqui o 

Projeto nº 070, por isso solicito ao senhor que coloque em votação o devido Requerimento nº 182 

que é o que se trata da CPI. Presidente Eduardo Kohlrausch: Vereador Guido não é assim que 

funciona e o senhor sabe, o Regimento Interno diz que tem que ter cinco assinaturas e eu deferi 

ele como Presidente. Vereador Guido Mario: Então o senhor indefira o meu pedido. Vereador 

Arleu Machado de Oliveira: Eu também entendendo aqui um ato legal e me refiro apenas na 

legalidade daquilo que eu penso solicitar também ao senhor Presidente que em função dessa CPI 

que seria instalada no entendimento que tenho e aqui estou examinando exatamente os fatos do 

acontecido e não vejo objeto para que seja aberta esta CPI e estou inconformado com a abertura 

dela, respeitando os demais que pensam diferente, mas gostaria que fosse colocado em votação e 

eu sempre aprendi que o Plenário era soberano em todas as decisões e sem discutirmos muito 

aqui ou entrar no mérito do Regimento Interno, porque vamos falar em termos de decisão do 

Plenário e também o senhor tem todo o direito de não aceitar o que estou pedindo, mas é um 

pedido que faço, que seja colocado em votação do Plenário a instalação ou não desta CPI, em 

função de que tem na Casa já um Projeto de Lei com a intensão de acertar o que estava com os 

erros que são erros na verdade e não má fé. Então só pediria que o senhor Presidente colocasse 

em votação ou a negativa também eu vou entender dentro da soberania que tem o Presidente da 

Casa. Presidente Eduardo: Não podemos esquecer que quem rege as normas da Casa é o 

Regimento Interno, sendo assim eu indefiro baseado no parágrafo 3º do artigo 72. Vereador 

Moisés Cândido Rangel: Eu discordo Vereador Guido, houve uma infração e coloco aqui como 

exemplo: Se eu roubar um carro hoje, Mês que vem eu devolvo o carro para o dono, deixa de ser 

crime ou eu cometi um furto? Não eu cometi um furto, mesmo que eu devolva. Então este Projeto 

ele foi sancionado com alterações sem passar pelo conhecimento da Câmara, essa Lei está 

vigorando há sete meses já desde que ela foi sancionada lá em dezembro ou novembro do ano 

passado e está sendo consertada agora. Nesse tempo houve uma irregularidade, houve alteração 

de documento público, o conserto que o Prefeito está mandando agora é basicamente uma 

confissão de que realmente estava errado. Agora não deixou de ser crime, volto a repetir aqui se 

eu roubei um carro hoje e devolvo mês que vem é crime igual e precisa ser apurado. Vereador 

Adalberto Carlos Soares: Senhor Presidente eu também comungo da mesma ideia dos meus 

pares Guido e Arleu, não vejo a necessidade da CPI neste momento pelo seguinte fato: O 

Presidente já foi ao Ministério Público, já está denunciado lá, eu acho que a partir do momento 

que o Ministério Público venha com o retorno que a CPI há necessidade, tudo bem, pelo contrário 

é mais um desgaste para esta Casa, esse é o meu pensamento, obrigado. Vereador Luiz Carlos 
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Balbino de Oliveira: Senhor Presidente eu também na mesma linha entendo que uma vez que o 

Prefeito se prontificou em mandar a esta Casa um Projeto corrigindo possíveis equívocos 

denunciados pelo senhor eu também peço que coloque em votação do Plenário e peço ainda uma 

vez que o senhor indeferir, mas que conste em Ata, inclusive todos os nossos depoimentos e 

requerimentos. Obrigado. Presidente Eduardo: Constará Vereador Balbino e digo mais ao 

senhor, nem que eu quisesse poderia fazer isso porque está no Regimento Interno, foi dito 

também para o senhor ter uma ideia “ha o Vereador Eduardo não assinou”, mas como que iria 

assinar e deferir ele, então eu não assinei porque eu deferi. Vereadora Sirlei Silveira: Obrigada 

senhor Presidente eu gostaria de fazer uma pergunta ao Vereador Moisés Rangel, me permite 

Presidente? O senhor leu o documento, que o senhor assinou uma CPI pedindo pelos erros que 

constam, o senhor leu? Vereador Moisés: Todos eles não. Vereadora Sirlei: Eu li colega 

Vereador e quero dizer que o Projeto de Lei que veio para esta Casa pula do artigo 6º para o 

artigo 8º, erramos ao aprovar sem verificar, errou o Executivo ao retroceder os artigos sem ter 

feito um Projeto de Lei para tal. Li reli li e reli, não vejo nenhuma alíquota repassada aos 

munícipes em cobrança d impostos, nenhum prejuízo, li e reli. O Executivo encaminhou a esta 

Casa o Projeto de Lei nº 070, fazendo a correção da matéria Legislativa em nenhum momento eu 

escutei o Executivo dizer que não havia erros, existem erros formais, existem menções a tabelas 

que nem vieram para Casa e que foram corrigidas, porque o Projeto veio sim no atropelo, mas eu 

li e reli e por isso senhor Presidente eu não vejo necessidade de nós perdermos tempo e o meu 

tempo é precioso como Vereadora e acredito que dos colegas também, noventa dias analisando 

documentos eu já analisei eu já olhei eu já li e reli. Por isso gostaria de pedir ao senhor Presidente 

que colocasse a votação do Plenário e não o fazendo que conste em Ata o pedido dessa 

Vereadora, pois sei do que estou falando. Obrigada. Presidente Eduardo: Tivemos Vereadora 

Sirlei três funcionários, uma equipe fazendo isso dois meses. Vereador Roberto Timóteo R. dos 

Santos: Presidente eu também gostaria de solicitar e sempre escutei que na verdade o Poder 

Legislativo é soberano, mas não é o que tem acontecido nesta Casa, nós tivemos aí o Regimento 

Interno dessa Casa rasgado e colocado no lixo numa eleição que acabou sendo na minha opinião 

fraudulenta e por esta razão eu gostaria que viesse a Plenário, sou a favor de apurar todo e 

qualquer indício, mas uma vez que foi encaminhado ao Ministério Público e ele já tem 

conhecimento disso e tem que apurar os fatos eu penso que na verdade a CPI nada mais é do que 

chover no molhado e tornar uma cortina de fumaça. Vereador Telmo Vieira: Da mesma forma 

que os colegas Vereadores expuseram que o Executivo Municipal mandou a esta Casa retificando 

alguns erros no meu entender ortográfico ou de redação, mas se não teve prejuízo, se a 

comunidade não está sendo prejudicada eu penso que nós devemos ter o bom senso e foi muito 

bom, porque a prerrogativa do Vereador é sim fiscalizar, foi muito boa a sua condução, porque é 

para isso que estamos aqui, mas estamos aqui também para resolver diretamente com o Executivo 

Municipal e aonde que o Executivo assumiu que teve algumas alterações dentro da escrita que 

não vem agregar e nem prejudicar a comunidade eu penso que não há porque de uma CPI é só 

nesse intuito. Vereadora Sandra Schaeffer: Eu concordo com meus colegas Vereadores, eu 

penso que algumas etapas foram puladas nesse processo, uma vez que a Lei chega na Casa com a 

redação em algumas partes feitas de forma errada talvez a forma mais coerente seria entrar em 

contato com o Executivo e pedir esclarecimentos, mas não direto foi para o Ministério Público e 

ele já está se encarregando de fazer toda a avaliação deste processo. Nós aqui estamos 

exaustivamente nos reunindo, conversando com o Jurídico do Executivo, vendo quais são esses 

erros e estamos bem tranquilos com relação ao que nos foi passado, já veio um Projeto para 

corrigir eu vejo que esta CPI é desnecessária e é mais um desgaste que se cria aqui nesta Casa. 



Ata nº 4.078, de 28 de julho de 2015                                                                                                       Página 18 de 20 

 

Presidente Eduardo Kohlrausch: Sendo assim então eu indefiro todos os pedidos, baseado no 

parágrafo 3º do artigo 72, do Regimento Interno e peço que os Partidos indiquem os integrantes 

para formar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O PTB indicou a Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira; o PP indicou o Vereador Arleu Machado de Oliveira; o PMDB 

indicou o Vereador Nelson José Martins; o PDT indicou o Vereador Adalberto dos Santos 

Lemos; o PSDB indicou a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer; o PSC indicou o Vereador 

Moisés Cândido Rangel e o PROS indicou o Vereador Valdecir Vargas de Almeida. Logo após 

foi realizado entre os membros indicados a escolha do Presidente e do Relator da referida 

Comissão, ficando o Vereador Nelson José Martins como PRESIDENTE e Vereador Moisés 

Cândido Rangel como RELATOR. Instaurada a CPI os Vereadores que compuseram a mesma 

agendaram a primeira reunião para a próxima segunda feira, dia 03 de agosto, às 16h, nesta Casa. 

Depois disso o Presidente concedeu tempo em Questão de Ordem ao Vereador Luiz Carlos 

Balbino que fez o seguinte pronunciamento: Eu gostaria de deixar registrado que eu lamento, me 

sinto envergonhado pelo o que aconteceu aqui e principalmente me penitencio por ter aceitado a 

provocação, porque eu sei e quem me conhece sabe eu tenho um filho e uma nora no Plenário 

hoje, que eu não sou bandido, nunca fui e jamais serei e me senti ofendido sim, mas lamento e 

peço desculpas a toda a comunidade taquarense, porque me deixei levar e com isso me sinto 

diminuído porque não me controlei e me deixei levar pela ofensa que deveria ter superado. 

Obrigado senhor Presidente pela oportunidade. Após também foi concedido Questão de Ordem 

aos seguintes Vereadores: Vereador Valdecir Vargas de Almeida: Senhor Presidente da mesma 

forma o Vereador que me antecedeu sabe que não é a minha maneira de agir porque inclusive fui 

Secretário, foi meu funcionário e sempre foi um funcionário exemplar, nunca tive problema com 

ele, no momento que ele foi envenenado e se foi o Prefeito que disse para o senhor ele mentiu, 

porque em momento algum eu fui lá pedir cargo ele me chamou lá sim para pedir a retirada da 

assinatura da CPI. Então eu quero publicamente aqui também pedir desculpa ao Vereador 

Balbino pelo o que eu disse, pois no momento que ele faltou com a verdade através do que 

falaram para ele e ele sabe que a forma de eu agir não é assim e isso quem perde é nós e a 

comunidade, por isso peço desculpa. Vereadora Sirlei Silveira: Senhor Presidente gostaria de 

fazer correção, a reunião da AMPARA na FACCAT é para todos os Vereadores, 66 Vereadores 

de oito Municípios, às 13h30min do dia 03 de agosto do corrente ano (segunda feira), onde 

estarão reunidos os Prefeitos para tratar do assunto “Saúde Verba Estadual”. Vereador Guido 

Mario Prass Filho: Senhor Presidente já foi aberta a CPI e só quero que fique registrado que o 

PP tem a maior Bancada e se sente prejudicada por ter quatro Vereadores e ter direito só a uma 

vaga. Nesse momento o Presidente Eduardo lembrou que hoje na Casa existem duas Bancadas 

com quatro Vereadores o PP e o PTB. Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente abriu 

espaço aos Requerimentos Verbais e após 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: Inclusão de Pauta - PROJETO DE LEI 

Nº 098/2015 (Executivo Nº 060) 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 da família no Município de Taquara, 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. Manifestaram-se 

sobre a matéria os Vereadores Lauri Fillmann, Sandra Schaeffer, Adalberto Soares e Arleu 

Machado. O Vereador Nelson Martins solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata na 

íntegra como segue: “Senhor Presidente eu acho que o Executivo deve estar levando num 
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controle disso aí, porque são bastante servidores. Eu só tenho uma ressalva a fazer eu vou votar 

favorável, mas espero que estes contratos que até estão fazendo um bom trabalho, mas temos que 

ver o índice e quero que conste em Ata o que estou dizendo agora, o índice da folha de 

pagamento, em outubro tem reajuste e não sabemos ainda quanto vai ser a inflação. Então eu 

quero que conste em Ata porque acho que vou discutir isso lá em outubro, eu não sou contra e 

quem decide é lá na Prefeitura mesmo, nós temos que votar e eu acho que é bom, pois vejo o 

trabalho que foi feito só que eu tenho uma preocupação, folha de pagamento, mas conste em Ata 

na íntegra o que estou dizendo aqui, mas voto favorável.” PROJETO DE LEI Nº 110/2015 

(Executivo Nº 069) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o Taquara 

Automóvel Clube – TAC, CNPJ nº 91.110.593/0001-02. 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, incluindo o voto do Presidente, 

conforme Artigo 19 da Lei Orgânica do Município. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador 

Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 111/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR TELMO 

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

Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda Retificativa a 

Ementa e ao Artigo 1º, devido a verificação de um erro de digitação que ocorreu no momento da 

confecção do Projeto, onde foi colocado Vovó Mima e o correto é “Vovó Mina”. As Emendas 

foram postas em votação sendo APROVADAS por unanimidade e da mesma forma o Projeto 

acompanhado das Emendas. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Telmo Vieira, 

Adalberto Soares e Lauri Fillmann. Em seguida o Presidente com a concordância dos demais 

Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir sendo a mesma APROVADA por 

unanimidade. Indicações: Nº 342/2015 a 357/2015. Requerimentos: Nº 184/2015 a 219/2015. 

Pedidos de Informações: Nº 068/2015 a 074/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Solicito a colocação de uma lâmpada na esquina da Rua Osvaldo 

Aranha, nº 1501, Bairro Empresa. 2º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 

Executivo Municipal providencie o fechamento de dois buracos na Rua Montevidéo, pois na 

mesma passam diariamente vários ônibus e quando necessita desviar um veículo de um ônibus, 

causa problema, inclusive há alguns dias ocorreu um acidente e por isso pede-se urgência nesta 

ação. 3º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Que a Mesa Diretora agende 

reunião com data a ser agendada o mais breve possível convidando a Administração do Hospital 

Bom Jesus para vir a esta Casa prestar informações concretas sobre dívidas com o Município e 

com o Estado da gestão passada (2009/2012) e desta gestão (2013/2016). 4º - VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Que o Executivo Municipal proceda na troca deum 

suporte de lâmpada na Rua Ejo Macedo, em frente ao nº 2077. 5º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicito que após sancionado o Projeto de Lei nº 111/2015, de autoria deste Vereador 

que denomina de Guilhermina Muller “Vovó Mina” uma repartição pública do Município de 

Taquara/RS, o qual foi aprovado por unanimidade na Sessão desta noite, seja denominada de 

“Vovó Mina” a Escola Infantil Comunitária de Padilha. 6º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Solicito saber qual a disponibilidade de recurso para colocação de rede de esgoto na Rua Padre 

Thomé, nas imediações do número 420 e toda ou parcial de suas extensões. Caso haja recurso 

qual a data aproximadamente que esta obra está planejada para acontecer. 7º - VEREADOR 

LAURI FILLMANN: Solicita que a Secretaria de Obras possa dar prioridade na recuperação das 

estradas de Açoita Cavalo e Cruzinha, pois em certos pontos está quase interrompido o trânsito. 

8º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que a Mesa Diretora desta Casa faça com a máxima 

urgência a instalação de um Processo Administrativo para apurar fatos relacionados a uma 
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“possível” dívida que a Câmara de Vereadores tem com a Prefeitura Municipal neste ano. O 

pedido se faz necessário para esclarecer assuntos que vem sendo tantas vezes divulgado nos 

meios de comunicação, mas sem as devidas informações de forma correta. Na sequência o 

Vereador Telmo Vieira se reportou ao Requerimento nº 192, de sua autoria, lido anteriormente, 

no qual solicitou Audiência Pública para tratar sobre Segurança Pública e Educação no Estado do 

RS, onde o Deputado Estadual Luiz Augusto Lara estará trazendo informações sobre o assunto. 

Nesse sentido o Vereador, conforme agenda do referido Deputado pré-agendou esta Audiência 

Pública para o dia 13 de agosto de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa. Nada mais havendo a 

tratar, às 22h40min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 

Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 04 de agosto de 2015, (terça feira), às 18h, 

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

Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e 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, 28 de julho de 2015....................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


