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ATA Nº 4.099 

Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 39ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os 

presentes, momento em que convidou o Padre José Roberto Corrêa, da Comunidade Católica Senhor 

Bom Jesus, de nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. A seguir o Presidente 

também convidou a todos para realizarem um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Pastor 

Rodrigo Machado que veio a falecer no dia de hoje. Na sequência o Vereador Lauri Fillmann solicitou 

inversão de pauta e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. Depois disso foi solicitada a leitura 

das documentações que deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. OFÍCIO DO 

SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 582/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.744 e 5.745, 

sancionadas em 22 de outubro de 2015. OFÍCIO Nº 598/2015, encaminha Leis Municipais nº 5.746 e 

5.747, sancionadas em 23 de outubro de 2015. OFÍCIO Nº 656/2015, encaminha Lei Municipal nº 

5.748, sancionada em 27 de outubro de 2015. OFÍCIO Nº 640/2015 - Vimos pelo presente a presença 

de V. Exa., dizer que diferente do que sempre ocorreu com outras presidências desta casa, não tivemos 

a oportunidade de opinar quanto a apresentação ou não de Projetos de /lei que concederiam reajuste ao 

salários do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários e demais agentes políticos. Diante disto, não houve 

alternativa, a não ser pedir pessoalmente aos nobres edis, que votassem contra a proposta contida nos 

Projetos 128 e 129 de 20/10/15, apresentados a nossa revelia pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa, 

no tocante ao aumento de subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários. Entendemos que tal medida 

se fazia necessária neste momento, pois o Executivo encontra-se com sérias dificuldades financeiras, 

não sendo coerente não dar exemplo. Queremos externar nosso agradecimento a esta casa e aos seus 

membros que atenderam nosso pedido. Esclarecemos ainda, que reiteramos nosso respeito as posições 

do Poder Legislativo, que é independente, tem orçamento próprio e sabe da sua realidade. 

PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº  133, de 27 de outubro de 2015 

de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Acrescenta § 3º ao Artigo 2º da 

LEI MUNICIPAL Nº 5.365, de 26 de novembro de 2013, que trata do funcionamento das Agências 

Bancárias no município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 135, de 27 de outubro de 2015 de 

autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cria o ROGRAMA PARADA SEGURA, no 

transporte coletivo municipal. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  007, de 20 de outubro de 

2015 de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA que  Concede o Título de 

Cidadão Taquarense ao PADRE JOSÉ ROBERTO CORREA. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009, 

de 27 de outubro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA - Cria o Programa "Cinema na Câmara" e 

dá outras providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005, de 20 de outubro 

de autoria da MESA DIRETORA: Transfere o PONTO FACULTATIVO do dia 28 de outubro, Dia do 

Servidor Público, previsto no artigo 197 da Lei Municipal 3770, de 15 de dezembro de 2006 para o dia 

30 de outubro de 2015, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara - RS. 
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INDICAÇÕES: Nº 458/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo 

juntamente com a Secretaria de Trânsito realize a mudança de lugar da parada de ônibus localizada na 

Rua Tristão Monteiro em frente ao prédio número 1973. Esta parada está localizada num ponto muito 

próximo do cruzamento das ruas Tristão Monteiro com a Rua Henrique Bauermann, local muito 

movimentado que representa um perigo para quem circula por ali. A parada deveria estar num local 

mais distante da esquina, visando a segurança de todos que transitam no local. Nº 459/2015 

VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo juntamente com a Secretaria de 

Trânsito modifique a localização da parada situada no início da Rua General Frota, quase na esquina da 

Rua Tristão Monteiro, pois a mesma está num local bastante perigoso, pelo fato do ônibus parar logo 

após dobrar a esquina, dificultando o trânsito dos veículos, representando perigo de acidentes de 

trânsito. Nº 460/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 

Municipal através da Secretaria competente estude a viabilidade de contratar temporariamente e com 

urgência máquina retroescavadeira para que cada Distrito de nossa cidade possa dar condições de uso a 

todas as estradas do Interior e as propriedades, bem como também possa auxiliar no serviço do 

perímetro urbano. O pedido se justifica, tendo em vista os problemas ocasionados pelas fortes chuvas 

que assolaram nosso Município nas últimas semanas. Nº 461/2015 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência no 

patrolamento, ensaibramento e conserto de vários bueiros na estrada da localidade de Santa Barbara, 

pois a mesma está intransitável. Nº 462/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o 

Executivo Municipal busque providência urgente com relação à residência de nº 1348, Rua do Daer, no 

Bairro Empresa, pois a mesma encontra-se inabitável, com rachaduras de aproximadamente 10 cm de 

largura, causadas pelo desassoreamento do Arroio Sonda, conforme demonstram as fotos em anexo. 

Ressalto que a moradora teve que sair às pressas de sua moradia, pois a qualquer momento a casa pode 

desmoronar dentro do Arroio. Tal condição deve ser resolvida antes que piore a situação. 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 111/2015 VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual foi à economia gerada de 

energia elétrica nos anos de 2013 e 2014, durante a instituição do turno único no serviço público 

municipal, no período do horário de verão (outubro a fevereiro). Solicito que esta informação venha em 

cópias de forma detalhada. REQUERIMENTOS: Nº 281/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Através do presente envio Votos de Congratulações ao Sindicato dos Municipários de Taquara - 

SIMUT e seus Associados, pela passagem de seu dia (28 de outubro), alusivo ao Servidor Público. 

Destaco a dedicação e solidariedade estendida a nossa comunidade pelos serviços prestados, apesar da 

falta de condições de trabalho, salário e direitos não cumpridos pela Prefeitura ao longo dos anos. Nº 

282/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através do presente envio Votos de 

Congratulações parabenizando a Miss Teen Brasil Linda Inês de Paula, pela conquista do título 

internacional acontecido no certame internacional do Miss Mundial 2015, em Arequipa, Peru. 

Representando o Brasil e a cidade Taquara com muita garra e dedicação, tua beleza e carisma 

contagiantes, conquistaram a todos. E hoje representas a beleza teen mundial com muita graça e beleza. 

Que este título te traga cada vez mais sucesso, alegrias e realizações. E que todos os teus passos sejam 

sempre acompanhados de muito equilíbrio e serenidade em busca dos teus sonhos. Tua beleza e 

simpatia servem de modelo e orgulho para nós taquarenses. Nº 283/2015 VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Através do presente envio Votos de Congratulações a Administração 

Municipal e na pessoa do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, parabenizo ainda os apoiadores e visitantes 

que participaram da comemoração alusiva ao Dia da Criança, com a 3ª edição da Festa no Parque 

ocorrida no domingo, dia 25/10, no Parque do Trabalhador, a qual contou com um público estimado em 

mais de 10 mil pessoas. Parabéns a todos! Nº 284/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
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Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Mauriti Vieira Aguiar, que veio a 

falecer no dia 26/10, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de 

dor, porém, devemos orar e pedir a Deus forças para suportar esse momento difícil. “O Senhor te 

guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde 

agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 285/2015 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH EM 

NOME DA CASA: Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares do Pastor Rodrigo 

Machado que veio a falecer no dia de hoje 27/10. Em nome de seus entes queridos estendemos nossos 

pêsames. 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. “Pois o Cordeiro que está no centro 

do trono será o seu Pastor; Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos 

toda lágrima”. Apocalipse 7:17. Diante da inversão de pauta o Presidente abriu espaço para pedidos de 

requerimentos verbais e logo após deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura dos Projetos para votação, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta 

Casa. ORDEM DO DIA: Inclusão de Pauta: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

006/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Concede o Título 

de Cidadão Taquarense ao SENHOR ANIBALDO KLEINKAUF. A Comissão Geral de Pareceres 

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

unanimidade dos presentes, estando ausente no momento da votação o Vereador Guido Mario Prass 

Filho. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  008/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 

RÉGIS BENTO DE SOUZA: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR IDALCI 

RENATO LAMPERTI. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº  009/2015  DE AUTORIA DO VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 
Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR ANTONIO EDMAR TEIXEIRA DE 

HOLANDA. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 

original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº LEI Nº 

124/2015 DE AUTORIA DOS VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E TELMO 

VIEIRA - Cria o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Taquara/RS - FMGC. A Comissão 

Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer favorável 

ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria 

manifestaram-se os Vereadores: Guido Mario, Telmo Vieira, Nelson Martins e Valdecir de Almeida. 

PROJETO DE LEI Nº 125/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS: Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou 

permissionária de energia elétrica do Município de Taquara/RS, a realizar o alinhamento e retirada dos 

fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de 

seus cabeamentos e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, 

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

APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Roberto Timóteo, 

Nelson Martins e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 126/2015 DE AUTORIA DA 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Institui a homenagem 

especial denominada: "Laço rosa à mulher vitoriosa", para as mulheres Vencedoras do Câncer de 

Mama. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 

o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Sirlei 

Silveira, Telmo Vieira, Régis de Souza, Sandra Schaeffer, Valdecir de Almeida, Guido Mario, Luiz 

Carlos Balbino e Adalberto Lemos. Moção de Apelo Nº 040/2015 de autoria do Vereador Telmo 

Vieira: Ao Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho – Viabilidade de criar uma equipe de 
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mutirão destinado ao conserto das estradas e ruas mais prejudicadas pelos eventos naturais nas últimas 

semanas em nosso Município. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a Moção 

em questão e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os 

Vereadores: Telmo Vieira, Moisés Rangel, Nelson Martins, Lauri Fillmann, Guido Mario, Régis de 

Souza e Adalberto Lemos. Moção de Apelo nº 042/2015 de autoria dos Vereadores Adalberto 

Lemos e Roberto Timóteo: Ao Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho - Caso  não tenha 

feito Declaração de Calamidade Pública ao nosso Município, que a faça com urgência, tendo em vista 

os temporais, chuvas de granizo e enchentes que assolaram os moradores de Taquara, tanto da cidade 

como do interior. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a Moção em questão e a 

mesma foi APROVADA com 12 (doze) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores 

Arleu Machado e Sandra Schaeffer. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Sandra Schaeffer, 

Telmo Vieira, Nelson Martins, Arleu Machado, Adalberto Lemos, Guido Mario, Régis de Souza e Luiz 

Carlos Balbino. O Vereador Nelson Martins solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata como 

segue: “Nós temos que saber se a Defesa Civil de Taquara levantou tudo, porque lá na estrada da 

Cachoeira não levantaram, na casa das pessoas, então tem que fazer um levantamento em todos os 

locais que foram atingidos, porque eles sabem pelas lonas que deram e lá não apareceu. Nesse instante 

a Vereadora Sandra interveio dizendo que foi feito um registro fotográfico de todas as áreas e todas as 

residências que foram afetadas, já tem isso registrado para depois quando a pessoa vier pedir ela tem. O 

Vereador Nelson disse que tem que saber a quantidade de telhas, será que vai dar certo? Tomara que dê 

certo, porque tem visto muito coisa, os impostos no levantamento aéreo não deu nada certo, tomara que 

dê certo nisso aí. Mas acha que o Município poderia destacar alguém ou uma equipe para trabalhar, 

contar as telhas já para saber certo a quem doar e fazer correto.” 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 458/2015 a 462/2015. Requerimento de Pedido de 

Informação: Nº 111/2015. Requerimentos: Nº 281/2015 a 285/2015. Requerimentos Verbais: 1º - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita conserto da estrada Beco Nelson Campos que 

liga a localidade de Pega Fogo a Morro da Pedra, pois a mesma não tem condições adequadas de 

trafegabilidade. 2º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita conserto da Rua Farrapos, 

no Bairro Santa Teresinha, a partir do trecho de chão batido, pois com as chuvas o mesmo ficou muito 

danificado. 3º - VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Obras providencie o conserto de um buraco na Rua General Emílio Lúcio Esteves, nº 840, 

pois o mesmo está causando perigo de acidente. 4º - VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicita a 

reposição do calçamento na Rua 19 de Março, nº 750, em frente à Escola Lauro Müller, no Bairro 

Cruzeiro do Sul. 5º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Por meio deste solicito que a Direção da 

Escola Técnica Monteiro Lobato – CIMOL agende uma audiência para tratar assuntos com relação às 

informações das inscrições de matrículas para o ano letivo de 2016. 6º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal proceda nas seguintes ações na Rua Marechal Floriano: - 

Maior agilidade na operação tapa buracos já iniciada na pavimentação asfáltica. - Corte ou poda de uma 

árvore antiga e de grande porte, próximo ao nº 2495, em frente à Oficina do Marcão, pois a mesma já 

está levantando o calçamento e invadindo a via pública. 7º – VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o recolhimento do material 

proveniente de restos de podas que foi feito na estrada do Rio da Ilha, pois o mesmo permanece na via, 

oferecendo perigo ao tráfego de veículos e pedestres. 8º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente dê continuidade na 

limpeza de galhos no Bairro Empresa, iniciada em agosto do corrente ano, mas que ainda não foi 

finalizada e agora com o último vendaval caíram muitas árvores, prejudicando ainda mais a situação, 
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pois os galhos secam e as folhas acabam indo direto para os bueiros. Solicito ainda patrolamento e 

ensaibramento nas ruas danificadas deste Bairro. 09º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS 

SANTOS: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras verifique na Rua 

Honório de Matos, nº 581, um deslizamento de terra e água que vem da Empresa Viva Vida e acabou 

prejudicando mais de 20 famílias. 10º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicita que o Executivo 

Municipal tome providencias urgências com relação a um abacateiro situado na Rua Inocente Fernando 

do Amaral, nº 1488, pois o mesmo está oferecendo risco a uma residência bem próxima, onde mora 

uma pessoa cadeirante. Solicita ainda que seja encaminha cópia às seguintes Secretarias: Meio 

Ambiente, Obras, Coordenadoria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. 11º - VEREADORA SIRLEI 

SILVEIRA: Que o Executivo Municipal viabilize um novo patrolamento e ensaibramento na Rua 7 de 

Setembro, pois as últimas chuvas danificaram muito este local. 12º - VEREADOR LAURI 

FILLMANN: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras (Distrital de Padilha), 

viabilize dentro do possível uma ação tapa buracos, se não patrolamento, na estrada de Cruzinha Baixa 

e Alta, pois em virtude das últimas chuvas formaram-se verdadeiras crateras. 13º - VEREADOR 

LAURI FILLMANN: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a 

possibilidade da haver uma sincronia junto às sinaleiras, especialmente na Avenida Sebastião Amoretti, 

pois existe um sério problema e não é de hoje, com relação à sincronia das mesmas. O pedido se faz 

necessário para que o fluxo do trânsito funcione de forma mais adequada. 14º - VEREADOR NELSON 

MARTINS: Que a Secretaria do Meio Ambiente informe o que vai ser feito com relação à poda de 

árvores, que deveria ser feita no mês de agosto deste ano, mas até o momento não efetuaram tal ação na 

sua totalidade. O pedido se justifica tendo em vista que em algumas ruas os galhos estão muito alto, 

encostando em fios elétricos e sabemos que a poda em época errada prejudica a vida útil das árvores. 

15º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando 

vai efetuar a reposição do calçamento na Rua Rio Grande, pois tal situação está prejudicando algumas 

residências, inclusive com rachaduras nas paredes. 16º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 

Que o Executivo Municipal proceda com urgência na limpeza de uma boca de lobo na esquina da Rua 

Belmiro Kehl com a Mascarenhas de Moraes, no Bairro Empresa. 17º - VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Que o Executivo Municipal faça novamente uma boca de lobo na Rua Chile, ao lado da 

Ponte do Arroio Sonda, pois ao efetuarem o calçamento retiraram e não mais reconstruíram. 18º - 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 

proceda no patrolamento e ensaibramento na Rua Tapajós e Patomé, e, uma parte da Rua Medianeira, 

no itinerário do ônibus circular, pois as mesmas encontram-se bastante danificadas. 19º - VEREADOR 

LUIZ CARLOS BALBINO: Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente faça a 

colocação de uma calha junto à cancha da Escola João Martins Nunes, pois quando chove impossibilita 

as atividades na mesma. 20º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicita que o executivo 

Municipal informe a este Vereador quais são os Projetos existentes na aquisição ou implantação de 

áreas esportivas nos Bairros de nosso Município (campos de futebol, praças e outros). 21º - 

VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicita que o executivo Municipal informe a este 

Vereador qual é o cronograma de reparo das E.M.E.Is que foram prejudicadas no último vendaval, pois 

segundo informações falta o conserto de algumas Escolas. Após a Ordem do Dia 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: VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, as 

pessoas que se fazem presentes, aqueles que acompanham através dos meios de comunicação e fez 

saudação especial aos alunos da Escola Felipe Marx. Pediu a atenção dos colegas Vereadores e da 
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comunidade em geral escutando para assunto de muita preocupação referente às três escolas estaduais 

do Município com modalidade de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental – 27 de 

Maio, no Bairro Jardim do Prado; Breno Oswaldo Ritter, no Bairro Empresa; e Tristão Monteiro, na 

divisa do Centro com Bairro Santa Rosa. Explicou que fala isso porque o Governo Estadual fez 

Normativa através da Portaria nº 258 de 2015, publicado no Diário Oficial de 19 de outubro que diz em 

seu artigo 11 que fica vedada a abertura de turmas da Educação Infantil níveis A e B na rede pública 

estadual para o ano letivo de 2016, o que significa que o Governo do Estado está proibindo a matrícula 

de alunos da Educação Infantil nestas escolas para 2016. Relatou que isso já aconteceu no passado, e a 

situação foi revertida então com mobilização das direções, dos professores e da comunidade em geral 

interessada ou não em matricular seus filhos – interessada ou não, pois mesmo pessoas que não têm 

filhos para matricular em uma dessas escolas podem se solidarizar na luta para que pais com filhos 

nessa idade possam ter a vaga garantida. Compartilhou que estão fazendo um documento nesta Casa 

para enviar ao Governo do Estado, ao Secretário Estadual de Educação e à Coordenadora da 2ª 

Coordenadoria Regional de Educação responsável por estas escolas para que entendam que este não é o 

momento de tirarmos a Educação Infantil do Estado destas três escolas, pois isso prejudicaria os alunos, 

visto que na proximidade das escolas mencionadas anteriormente, não existem outras. Mencionou que a 

legislação vigente diz que a Educação Infantil é dever do Município e o Ensino Médio, do Estado: 

Taquara tem o Ensino Médio na Escola Teófilo Sauer e na ESTAJA, Escola Taquarense de Educação 

de Jovens e Adultos. Sugeriu a possibilidade de barganhar com o Governo do Estado e os 

representantes da Secretaria Estadual de Educação para que mantenham a Educação Infantil nas 

escolhas 27 de Maio, Breno Oswaldo Ritter e Tristão Monteiro. Pediu aos pais com filhos nesta idade 

que procurem estes estabelecimentos de ensino e façam uma inscrição prévia, pois não dá para lutar 

sem haver um relatório com nomes de crianças interessadas – explicou que todas as escolas já possuem 

uma relação feita, mas ainda não é a relação final, pois as inscrições para esta modalidade de ensino 

começam em janeiro e o que estão fazendo é uma prevenção para evitar o fechamento destas turmas de 

Educação Infantil nas respectivas escolas. Constatou também que a Escola Felipe Marx presente na 

Sessão tinha, num passado recente, a modalidade de ensino do 6º ao 9º ano e Ensino Médio, sendo 

retiradas desta escola as modalidades de 6º e 7º ano. Relatou reunião hoje pela manhã com o Prefeito 

pedindo o apoio dele nesta luta e sugeriu aos colegas Vereadores que também façam nesta Casa um 

documento solicitando que volte a ter 6º e 7º ano na Escola Felipe Marx. Justificou este pedido pois há 

uma necessidade grande de alunos destas turmas que não têm aonde estudar, oriundos das escolas 27 de 

Maio, Tristão Monteiro e Breno Ritter. Explicou que, se voltar a funcionar o 6º e 7º ano, terão também 

preservado um prédio que não se tornará um elefante branco, pois existe ampliação de atendimento do 

Ensino Médio na Escola Cimol e haverá a migração dos alunos do Felipe Marx para esta escola, com 

mais oferta de vagas na primeira e diminuição da procura por Ensino Médio na segunda. Incentivou à 

comunidade que procurem a Escola Felipe Marx e assinem lá um documento que surgirá, fazendo esta 

solicitação ao Governo e aos coordenadores de ensino. Encerrou lembrando que ocorrerá na próxima 

quinta-feira (29) o evento “Um laço rosa, uma mulher vitoriosa” para o encerramento da programação 

do Outubro Rosa em nosso Município, reconhecendo e valorizando 13 mulheres vencedoras da luta 

contra o câncer de mama, pois em 2015 comemoram-se o 13 anos do Outubro Rosa no Brasil, contando 

com a presença das pessoas que estiverem interessadas em participar do evento, que será de 

preservação e alerta ao câncer de mama, e incentivo às pessoas que estão em tratamento para que 

entendam que este pode sim ser um sucesso e pode se vencer esta doença. Encerrou agradecendo o 

tempo que lhe foi concedido e desejou a todos uma excelente semana. *Antes de dar segmento a 

Palavra em Expediente o Presidente desta Casa quebrou o protocolo e a pedido do Professor Dirceu 

José Rambo deu início a Homenagem da noite com a Segunda Edição da Escola da Democracia, 



Ata nº 4.099, de 27 de outubro de 2015                                                                                                  Página 7 de 17 

 

conforme Lei Municipal nº 5.683, de 14 de maio de 2015, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, 

que: “Dispõe sobre a criação Escola da Democracia de Taquara/RS, e dá outras providências.” Para este 

ato foram convidados a participar a Direção, Professores e alunos do Ensino Médio, da Escola Estadual 

de Ensino Médio Felipe Marx, conhecida como Polivalente. A Lei cita a partir do seu Artigo 2º, inciso 

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

será analisado pelas Comissões da Casa, e poderá ser apresentado pela Mesa Diretora. V – Os 

Presidentes dos Partidos terão 05 (cinco) minutos, a fim de explicarem sua linha de ação, bem como as 

suas principais bandeiras, as principais lutas de seu partido. Após o pronunciamento de cada 

Presidente, os mesmos poderão distribuir material publicitário disponível do partido o qual ele 

representa aos alunos e Professores presentes na Sessão, a fim de despertar a consciência política dos 

jovens. VI – Após a apresentação de todos os Presidentes dos Partidos presentes na referida Sessão, 

um representante da Escola que se fizer presente poderá usar a Tribuna durante 10 (dez) minutos, 

fazendo perguntas e apresentando o projeto sugestão. VII – Cada Vereador terá o tempo máximo de 02 

(dois) minutos, para suas considerações. Nesse instante o Presidente concedeu o tempo de uso da 

Tribuna Popular aos alunos Ivael de Almeida, Leonardo de Oliveira e ao Professor Dirceu Rambo para 

apresentar o Projeto Sugestão elaborado para esta ocasião, o qual teve como tema a criação do 

Conselho Municipal da Juventude. A seguir foi concedido o tempo de 03min aos seguintes Presidentes 

de Partidos: senhor Valdecir Vargas de Almeida (Presidente PROS de Taquara); senhor Idalci Renato 

Lamperti (Presidente PMDB de Taquara); Senhor Osmar Gonzaga da Silva (Presidente PP de Taquara); 

senhor Fabiano Tacachi Matte (Presidente PSDB de Taquara) e senhor Adalberto dos Santos Lemos 

(Presidente PDT de Taquara). Depois disso o Presidente Eduardo agradeceu a presença dos convidados 

e retomou a Palavra em Expediente. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas 

Vereadores, o público prestigiando esta noite, os ouvintes da Rádio Taquara e os meios de 

comunicação, saudando em especial os líderes partidários presentes e os moradores do Bairro Aimoré, 

principalmente da Rua Celeste Domingos Sonza, labutando por melhorias na mesma. Destacou a 

excelente Sessão Solene ocorrida ontem (26) em homenagem aos 40 anos do Jornal Panorama e 65 

anos da Rádio Taquara, que são veículos de comunicação que enaltecem muito o nosso Município e 

com certeza participam influentemente do cotidiano taquarense. Destacou também o excelente evento 

alusivo ao Dia das Crianças, no último domingo (25), no Parque do Trabalhador. Enalteceu a 

Administração Municipal juntamente com apoiadores que oportunizaram descontração, brincadeiras, 

distribuição de lanches e sorteios de brindes às mais de sete mil crianças que ali estiveram. Comentou 

que muitas pessoas perguntaram em redes sociais de onde vem o dinheiro para fazer este evento, 

explicando que isso vem de parcerias, de pessoas que se somam à causa de fazer um agrado às crianças 

taquarenses, destacando Alternativa Imóveis, Faccat, Loja DiTaq, Buda Lanches, Restaurante Via 

Leone, entre outros; dizendo que estes são os parceiros para que a Administração Municipal prossiga 

com estes eventos, trazendo alegria e sorrisos para as crianças do Município de Taquara. Trouxe 

demandas em relação ao transporte público, explicando como a mãe ou pai que precisa levar sua 

criança até a UBS Piazito tem problemas, pois não tem um ponto de ônibus naquela rua e o mais 

próximo fica longe dali. Opinou que temos de tomar providências para chamar a atenção da Transpar, 

uma extensão da transportadora Citral, para que mude o itinerário e leve as mães, os pais e as crianças o 

mais próximo do Posto de Saúde possível, pois isso é ter sensibilidade de dar o melhor atendimento 

para uma comunidade tão necessitada de mais esta demanda. Anunciou que então estarão 

providenciando na semana alguns encaminhamentos os quais vai ter com os diretores da Citral e da 

Transpar para ver a possibilidade de realizar mais essa demanda, trazendo uma benfeitoria para a nossa 

comunidade. Informou algo importante que passa despercebido por nós moradores de Taquara que 

recebemos em nossas mãos o boleto da conta de luz em nossa casa: explicou que nesse boleto existe um 



Ata nº 4.099, de 27 de outubro de 2015                                                                                                  Página 8 de 17 

 

ícone que é um seguro, chamado Vida Tranquila, com pagamento de R$ 4,00 (quatro reais) que não 

pagamos porque é opcional, mas se pagássemos, com certeza as casas atingidas pelo granizo seriam 

asseguradas pela RGE. Anunciou que pedirá posteriormente na próxima semana uma reunião com o 

pessoal da RGE para que venha dar esse esclarecimento à comunidade de Taquara que precisa tempo e 

muitas vezes fica refém do mal tempo ou de uma desinformação tão contundente como essa que vem 

favorecer os clientes da RGE. Comunicou à comunidade de Padilha que está a frente de uma campanha 

de combate ao mosquito borrachudo, praga que vem atingindo principalmente o pessoal que mora no 

interior: agricultores, produtores rurais e quem convive nesse meio. Manifestou que tomarão ações que 

realmente diminuam a proliferação desse mosquito, convidando a comunidade a se fazer presente em 

reunião que acontecerá na segunda-feira (2) às 19 horas, na Sociedade 14 de Outubro na localidade de 

Padilha, com a presença da EMATER, Meio Ambiente e a própria Dr.ª Marlene que dará o auxílio para 

efetuar esta ação. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara pelo tempo extendido e desejou a 

Deus que dê uma boa semana a sua comunidade. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente e demais colegas Vereadores. Iniciou parabenizando todos 

os organizadores da grande festa das crianças que teve no domingo (25), comentando que 

provavelmente participou de todas que ocorreram até agora e pode dizer sem medo de errar que foi a 

maior festa das crianças que já ocorreu em Taquara, manifestando que a comunidade de Taquara 

merece uma festa para as crianças e muitas delas saíram de lá com sorriso – como diz o ditado – lá na 

orelha por terem ganhado brinquedos que muitos nunca poderiam comprar. Apresentou um projeto de 

Decreto Legislativo concedendo o título de cidadão taquarense ao Padre José Roberto Côrrea, opinando 

que é um título muito merecido, pois é um padre que vem fazendo um grande trabalho em Taquara há 

anos, nascido em Pequeri e muito querido por todos em Taquara. Agradeceu à Prof.ª Laura, que foi 

quem conseguiu o currículo dele para que fosse uma surpresa pra ele hoje, que esteve na Sessão 

trazendo a benção e ouvindo a leitura do projeto que nos próximos dias será votado e este Vereador tem 

certeza que terá o apoio de todos os colegas, pela pessoa que o padre é e o grande trabalho que presta 

em Taquara. Parabenizou também o Colégio Estadual Felipe Marx que esteve na Câmara pela Escola 

da Democracia, apresentando um projeto sugestivo muito importante pros jovens e este Vereador acha 

importante a participação do jovem na política. Solicitou, após requerimento verbal, que seja 

desentupido o mais breve possível a boca de lobo na Rua Belmiro Kehl, esquina com a Rua 

Mascarenhas de Moraes, aonde entupiu e está passando esgoto por cima da rua. Solicitou também que 

seja aberta uma boca de lobo na Rua Chile, ao lado da ponte do Arroio Sonda, aonde tinha uma boca de 

lobo no lado direito e foi fechada, fazendo com que a água não tenha como entrar, passando por cima, 

para o lado da ponte e abrindo buracos no calçamento ou invadindo as residências. Mencionou que há 

pouco, recebeu ligação de morador da Rua Roberto Halmel relatando que a mesma está intrafegável, 

precisando urgente de patrolamento e encaibramento, pois abriu valeta por onde não passa carro 

pequeno. Explicou que não pôde fazer o requerimento verbal, pois já haviam sido feitos, mas pediu que 

o Executivo possa dar atenção especial à referida rua. Encerrou desejando a todos uma boa semana. 

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, as 

pessoas presentes e todos os ouvintes da Rádio Taquara. Relatou que vinha há muito tempo cobrando o 

Secretário de Saúde pela liberação de uma saibreira na localidade de Ilha Nova – uma localidade bem 

distante até onde é difícil levar o saibro, por isso que este Vereador cobrava a liberação desta saibreira 

existente lá em cima. Compartilhou que, para alegria sua e da comunidade, o Secretário Serginho foi 

nesta semana buscar junto ao DMPM a liberação daquela saibreira, o que significa que ela agora está 

liberada, dependendo agora da Administração o tempo de horas-máquina para ir lá fazer a limpeza na 

saibreira e atender toda aquela região, melhorando bastante as melhorias nas estradas. Comentou a 

Sessão Solene do dia 26 em homenagem aos 65 anos da Rádio Taquara e 40 anos do Jornal Panorama, 
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dois meios de comunicação tão importantes no nosso Município. Parabenizou o diretor Olavo e sua 

esposa Ingrid, como toda a equipe de funcionários pelo grande trabalho prestado à região. Relatou que 

esteve presente na 3ª Festa das Crianças no Parque do Trabalhador, neste último domingo (25), um 

evento realizado pela Administração Municipal que deu certo, com uma grande participação de pessoas 

– adultos e crianças – no parque, confessando inclusive que nunca havia visto tantas pessoas de uma só 

vez no Parque do Trabalhador. Explicou que o evento não gerou grandes gastos ao Município, pois 

surgiu de parceria entre o Município e comerciantes. Comentou que tem recebido muitas ligações do 

pessoal da região de Arroio Grande, Três Pinheiros e Santa Bárbara quanto às condições das estradas 

nestas localidades. Pediu ao Secretário Distrital Glomar que desse atenção especial a aquela 

comunidade, pois estão reclamando que o Secretário não está presente dando a atenção que deveria dar. 

Manifestou que sabe, por experiência própria, que muitas vezes o Secretário Distrital não consegue 

fazer todos os trabalhos, mas precisa estar presente junto com a comunidade, tentando pelo menos dar 

explicação do que está havendo ou porque não está sendo feito. Compartilhou que passou pela estrada 

de Açoita Cavalo no final de semana e constatou que realmente está em péssimas condições, 

comentando que sabe que a situação não está boa no geral, mas esta estrada em especial está péssima, 

necessitando de melhorias urgentes como também a região de Morro da Pedra. Opinou que as coisas 

que os Secretários Distritais precisam fazer é atacar os pontos piores, para no mínimo dar trânsito às 

localidades. Lembrou que no dia 28 é comemorado o Dia do Servidor Público, prestando homenagem a 

estes agentes que se dedicam na construção de um Município digno de se viver, parabenizando-os pelo 

seu dia. Mencionou duas Indicações feitas por este Vereador hoje: uma sendo o conserto de um grande 

buraco na rua do Hospital, a Rua General Emílio Lúcio Esteves; a outra sendo a reposição do 

calçamento em frente ao Colégio Lauro Miller, nº 750 da Rua 19 de Março no Bairro Cruzeiro do Sul. 

Encerrou desejando a todos uma boa semana. Neste momento, o Presidente da Câmara Eduardo 

Carlos Kohlrausch manifestou-se para esclarecer que o Projeto da Escola da Democracia que montou 

com o apoio dos colegas diz que serão convidados os Presidentes dos partidos com representantes na 

Câmara de Taquara, para que os mesmos usem a Tribuna por 5 minutos. Explicou que o mesmo se deve 

ao fato de existirem 34 partidos constituídos: se fossem aceitos todos, seriam 170 minutos – cerca de 3 

horas – só ouvindo os partido, comentando isso porque uma pessoa havia sido descontente. Reconheceu 

que o correto e democrático seria ouvir todos, como a Vereadora Sirlei falou, mas foi feito desta forma 

por medo de que ficasse muito extenso. Manifestou, portanto, que estão apenas seguindo a Lei como foi 

aprovada. Um aparte foi concedido à Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, que 

explicou que o Presidente Júlio não havia saído. Retomando a palavra, o Presidente da Câmara 

Eduardo Carlos Kohlrausch disse que mesmo assim, havia notado que o mesmo havia ficado 

chateado, pois havia comentado com vários Vereadores. Reiterou que está apenas cumprindo a Lei. 

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

comunidade presente, Presidentes de partidos e o ex-Vereador Fifi, também presente na Casa. Deixou 

seu reconhecimento pela grande homenagem feita ontem (26) ao Jornal Panorama e à Rádio Taquara 

pelos 40 e 65 anos, respectivamente, parabenizando o Olavo e sua equipe pelo trabalho que têm feito. 

Destacou ontem a questão do trabalho social-comunitário que as entidades fazem e eles sempre 

procuram divulgar, tanto no jornal como na rádio, através dos programas da Rádio Taquara e 

principalmente o Programa do Masutti. Destacou também que houve lá no Bairro Empresa um grande 

problema de alagamento e, na mesma hora, um grupo chegava a esta Casa fazer doações à comunidade 

de alimento e roupas, que é o Força Tarefa Gaúcha, de Gramado. Deixou seu reconhecimento por este 

grupo tão importante que resolveu ajudar através da Associação de Moradores do Bairro Empresa 2. 

Também deixou seu reconhecimento ao Secretário de Obras, Sr. Luiz, e o funcionário Nelson com sua 

equipe, que atenderam vários problemas de emergência, hoje ainda estiveram lá resolvendo alguns 
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problemas. Comentou que ainda há problemas a resolver, mas é preciso reconhecer que quando são 

chamados e, de imediato, eles atendem, isso satisfaz a comunidade. Compartilhou que tem visto muito 

nas redes sociais algumas cobranças, dizendo que os Vereadores aumentaram os salários, pedindo à 

Mesa Diretora que envie correspondência ao Jornal Panorama, pois em seu entendimento, aquele texto 

está equivocado. Opinou que não poderia haver um texto dizendo que Vereadores aumentam os 

próprios salários, pois não é isso que houve e a forma como foi colocada não deve ser aceita por esta 

Casa, pois induz a comunidade a dizer que os Vereadores estão nesta Casa ao bel prazer fazendo coisas 

que não devem. Esclareceu que a cerca de 20 anos, os Vereadores não aumentam seus salários nesta 

Casa, o que houve foi a reposição que ocorre todos os anos. Compartilhou que inclusive ficaram 

chateados com comentários deste Vereador de que a imprensa não dá tanta ênfase ao que é bom e 

coisas que ficam pejorativas têm mais ênfase, mas deixou novamente seu descontentamento com a 

forma que isso foi colocado. Expressou que trabalha bastante, todos os dias, optando por realmente se 

dedicar à vereança, usando apenas seu salário de Vereador apesar de tirar bom salário como 

comerciante antes e ter condições de voltar a seu comércio. Reiterou que esta Casa não pode aceitar o 

que foi dito, pois votaram pela redução dos próprios salários – algo a que confessou ter sido contra, 

manifestando que não tem problema em dar explicação à comunidade, inclusive convidando quem tiver 

dúvidas a ligar para este Vereador no número 9901-8318 e perguntar fez algo errado que o mesmo não 

terá medo de responder, sendo responsável por seus atos. Prosseguiu falando como os Vereadores desta 

Casa não têm diárias – algo que não é dito pelos meios de comunicação –, não tem assessores, 

bancando do próprio bolso tudo inclusive idas a Porto Alegre buscar melhorias para a comunidade. 

Esperou que o jornal se retrate pela notícia. Considera os trabalhos desta Câmara de alta transparência e 

não tem medo de dizer que é uma das Câmaras que mais economiza, sendo prova disso a devolução de 

valores para a Prefeitura. Comunicou também como votaram a baixa do duodécimo de 7% para 6%, 

algo que gera uma economia de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Novamente convidou a 

comunidade que quiser saber alguma coisa para ligar a este Vereador, pois este não tem medo de 

prestar contas do seu trabalho, e se ainda assim acharem que está errando, não tem medo de sair do 

papel de Vereador – afinal, não está aqui para ganhar dinheiro e sim para representar sua comunidade, 

mas se um dia a mesma estiver descontente com seu trabalho, não terá problemas em se recolher e 

cuidar de seus afazeres e de sua família. Agradeceu ao Presidente pelo tempo excedente e desejou a 

todos uma boa semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa em geral. Concordou com as palavras do colega 

Vereador Beto que o antecedeu, explicando que nem os Vereadores ou os servidores – tanto do 

Executivo quanto Legislativo – tiveram aumento; tiveram apenas reposição da inflação prevista na 

Constituição brasileira. Compartilhou também que está na Assembleia Legislativa do Estado um 

Projeto de Lei de reposição de 8,13% ao Poder Judiciário. Manifestou que o jornalista precisa ter 

cuidado quando cria a manchete do jornal, pois em primeiro lugar, é obrigatório os Vereadores 

passarem pela Câmara o projeto de lei que fala de reajuste pois são justamente eles que votam – não o 

Governador, o Presidente da República ou o Prefeito; são os Vereadores que votam conforme diz a Lei. 

Sugeriu que, ao invés de colocar na manchete que “Vereadores aumentam seus próprios salários”, 

deveria colocar “Vereadores, dentro da Lei, fazem seus reajustes” ou algo parecido. Prosseguiu falando 

da repercussão de sua fala na semana passada sobre direito do consumidor, com várias pessoas na rua 

buscando-o e comentando, inclusive com várias pessoas relatando que passaram por situações parecidas 

às compartilhadas por este Vereador. Comentou que parece piada, mas na verdade, estamos sendo 

prejudicados, recomendando às pessoas que busquem o PROCON quando tiverem algum problema 

deste tipo. Relatou também questões como a falta de identificação do preço no produto e produtos em 

embalagens similares próximos, enganando o consumidor a levar um produto diferente do que queria 
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por um preço maior. Instruiu a comunidade a ficar atenta, repetindo que há na Câmara a Comissão de 

Direito do Consumidor para quem precisar. Abordou o problema dos presídios, dizendo que alguns são 

“depósitos de pessoas” e citando pesquisa que associa o aumento da criminalidade com o que acontece 

nos presídios, pois os presos que são maltratados durante o cárcere saem do presídio piores do que 

entram. Ressaltou, porém, que não está recomendando que se dê mordomia para presos, mas eles não 

podem ser maltratados, merecendo ser tratados como seres humanos. Lembrou que o intuito da pena no 

Brasil não é para punição ou castigo, mas para devolvê-lo à sociedade regenerados. Reconheceu que 

parece difícil, mas citou muitos casos que conhece de ex-presidiários que são hoje pais de família e 

trabalhadores decentes, tendo saído da criminalidade e muitas vezes largado as drogas. Opinou que é 

preciso mudar a estrutura e as Leis a respeito de presídios aqui no Brasil, manifestando também que é 

preciso criar mais presídios no Rio Grande do Sul, pois é uma vergonha o que se tem no Presídio 

Central, onde não há condições de higiene nem nada. Relatou caso de pessoa que atendia como 

advogado e estava preso em Charqueadas, que suplicou a este Vereador que o transferisse para 

qualquer outro presídio, pois não conseguia mais dormir com os ratos comendo sua boca, nariz e 

orelhas. Comento que isso não é para seres humanos, é tortura e precisa acabar. Encerrou desejando a 

todos uma boa semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas 

Vereadores, os Presidentes de partidos que estiveram na Sessão, todos os presentes e os ouvintes nos 

meios de comunicação. Relatou sua participação na festa para as crianças no Parque do Trabalhador, 

com muitos locais de brincadeiras e com mais de 6.000 cachorros-quentes, brinquedos, bicicletas e 

bolas foram distribuídos às crianças. Manifestou que a Administração tem uma preocupação especial 

com as crianças porque atende hoje 156 crianças que são alunos portadores de necessidades especiais, 

cada uma com um auxiliar; no Governo passado, eram em torno de 30 crianças. Seguiu compartilhando 

que este Governo colocou o atendimento pediátrico durante o dia e a noite; auxiliou a abertura do 

Centro de Proteção Lar Padilha que acolhe crianças após o fechamento do Lar das Meninas; e agora 

está na 3ª edição da Festa das Crianças com o apoio de muitas empresas, como relatado pelo colega 

Vereador Telmo. Citou o Prefeito, que costuma dizer aonde vai que nossos filhos são as joias mais 

preciosas que nós temos. Comentou também que a Secretaria de Educação tem a Sala de Recursos, 

aonde mais de 200 crianças que têm dificuldades de aprendizagem – todas de Ensino Fundamental – 

tem um acompanhamento com uma psicopedagoga, o que é muito importante. Relatou também que 

foram construídas ou ampliadas nove salas para a Educação Infantil, aonde em torno de 200 novas 

crianças puderam também ter este atendimento, lamentando que o Governo Federal não tenha mandado 

o recurso para que fossem terminadas as creches dos Bairros Santa Rosa e Campestre que fazem muita 

falta às crianças do nosso Município. Comentou que – assim como Sr. Nereu foi considerado o 

“homem da boia” por distribuir muito alimento para as pessoas em todo final de ano – considerava o 

Prefeito Tito “prefeito das crianças”, pois acha que ele tem um carinho especial pelas crianças e deve 

ser assim mesmo. Mencionou encaminhamento que fez para o conserto das estradas Nelson Campos – 

que liga Pega Fogo a Morro da Pedra – e da Rua Farrapos, nas partes de chão batido que precisam de 

melhorias. Solicitei ao Prefeito que contrate provisoriamente retroescavadeiras, pois se sabe que um 

Secretário com uma retroescavadeira e um caminhão pode fazer muita coisa para pelo menos para dar 

tráfico, pois para ir de Pega Fogo a Morro da Pedra hoje, é preciso dar uma volta enorme visto que a 

estrada que liga as duas localidades está sem condições. Anunciou que, no dia 29 às 14 horas, os 

Vereadores acompanhados do Prefeito irão ao Secretário de Agricultura Ernani Polo para tratarem da 

situação do leite no Município de Taquara e também da COOTALL – ressaltando que este 

agendamento foi pelo Presidente do Partido Progressista, Sr. Osmar, presente na Sessão. Parabenizou 

os servidores públicos por seu dia no próximo dia 28. Encaminhou Votos de Pesar aos familiares do Sr. 

Mauriti Vieira Aguiar pelo falecimento do mesmo, de quem este Vereador foi colega no Conselho 
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Municipal de Saúde aonde o mesmo atuou por muitos anos, desejando que ele possa zelar pela 

comunidade taquarense onde ele estiver. Encerrou desejando um grande abraço a todos. VEREADOR 

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

DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores; as pessoas presentes; o ex-Vereador 

Fifi; o Presidente do PP, Sr. Osmar; seu filho e sua nora e também os ouvintes da Rádio Taquara. 

Parabenizou o Prefeito e todas as pessoas que se colocaram ao seu lado para que fosse feita esta Festa 

das Crianças no Parque do Trabalhador, culminando no sucesso e presença de cerca de 7.000 crianças. 

Ressaltou que em nenhum momento o Prefeito disse que fez isto sozinho, tendo a humildade de dizer 

que foi auxiliado por empresários e pessoas para o sucesso desta festa. Dirigiu-se aos funcionários da 

Prefeitura anunciando que a homenagem prevista na Lei Municipal nº 5.702 de autoria deste Vereador 

ficou para o dia 3, na Sessão da Câmara às 18 horas. Manifestou que tem por princípio ser respeitoso e 

pretende continuar sendo, mas opinou que há uma parte do Facebook – e já disse isso algumas vezes – 

que é um lixo; e que algumas pessoas que o utilizam e com palavras de baixo calão se referem a todos 

os Vereadores como “vagabundos” e “sem-vergonha” fazem parte deste lixo a que este Vereador se 

refere pelo jeito com que se manifestam. Ressaltou que esta Casa tem dado exemplo a cada dia que 

passa, superando dificuldades – muitas vezes internas – com respeito, e trabalhando pela comunidade. 

Relembrou que há poucos meses atrás, oito Vereadores – incluindo este – apresentaram a esta Casa 

projeto para reduzir o salário dos Vereadores, e desde então, já pelo terceiro mês o salário de cada 

Vereador vem decrescido de 15% – mais de R$ 1.000,00 para cada um – atingindo também o Sr. 

Presidente da Câmara – cujo desconto chega a quase R$ 3.300,00. Manifestou que, se isso não é um 

bom exemplo, não vê porque se curvar a algumas pessoas que ainda criticam estes Vereadores. 

Reconheceu que estes são uma minoria, pois a grande população ordeira, honesta e trabalhadora 

certamente elogia os feitos destes Vereadores e seus exemplos. Declarou que não volta atrás do que 

disse, de que as pessoas que criticaram estes Vereadores com termos de baixo calão integram a parte 

mínima do referido meio de comunicação que é um lixo, expressando que aqueles que discordam 

podem processá-lo ou agirem da maneira que entenderem melhor.  Ressaltou que não tem do que se 

envergonhar, pois – como disse o colega Vereador Beto Lemos – há cerca de 15 anos não há aumento 

real no salário dos Vereadores, tendo ocorrido apenas a reposição salarial da inflação do ano, 

juntamente com os funcionários. Surpreendeu-se que o Jornal Panorama – um meio de comunicação 

que deveria ser imparcial e não indutivo – colocou a notícia como se fosse um aumento dos 

Vereadores. Opinou que isto é covardia de quem escreve, pois entende que os meios de comunicação 

que tiveram uma luta tão grande no passado para buscar independência e os direitos de liberdade de 

expressão, hoje infelizmente utilizam estes direitos com má-fé – pois não pode acreditar que um redator 

coloque isto como aumento sabendo que se trata de reposição. Compartilhou que esta Casa paga entre 

R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00 (sete mil e oito mil reais) ao Jornal Panorama e à Rádio Taquara – pago 

com dinheiro do povo para induzir o povo contra os Vereadores trabalhadores. Sugeriu ao Presidente da 

Câmara que converse com o Sr. Olavo – uma pessoa íntegra – para que dê um puxão de orelha em seus 

funcionários, no bom sentido, ou mais: que venha até esta Casa e através do jornal admitir este erro.  

Sugeriu ainda ao Presidente – e deixou claro que este terá seu apoio nisso – que, visto que a Câmara 

vem fazendo suas economias, se restrinja de maneira legal o contrato com a Rádio Taquara e o Jornal 

Panorama. Pediu desculpas aos ouvintes se em algum momento se exaltou, mas manifestou que não 

gosta de ser injustiçado. Rebateu comentários de que teria vergonha de admitir que ganhou um 

aumento, novamente esclarecendo que se trata de uma reposição e recomendando às pessoas que 

estudem e se informem antes de falarem besteiras. Surpreendeu-se com candidatos a Vereadores que 

concorreram repetidas vezes e também criticaram, sem moral alguma. Esclareceu que 754 pessoas 

votaram e acreditaram neste Vereador, sem ganhar um centavo, estará se candidatando na próxima 



Ata nº 4.099, de 27 de outubro de 2015                                                                                                  Página 13 de 17 

 

eleição dentro daquilo que foi permitido pela Lei e quem o julgará será o povo ordeiro, a maioria. 

Ressaltou que é destes que quer o julgamento; dos que criticam e falam baixarias nos meios de 

comunicação, apenas ignorará. Agradeceu ao Presidente e desejou que Deus ilumine o caminho de 

todos nós. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se, contribuindo à fala 

do Vereador Balbino relatando que o jornalista Ariel do Jornal Integração entrou em contato com ele e 

enviou um questionário para fazer uma matéria sobre as diárias desta Câmara de Vereadores, que estão 

em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) enquanto Municípios aqui em volta estão com R$ 

100.000,00 (cem mil reais) de diárias empenhados. Comunicou também que, até o final do próximo 

ano, terá devolvido ao Executivo Municipal cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 

comentando que não se vê algo igual em nenhum outro lugar do Rio Grande do Sul. Esclareceu 

também que não há assessores nesta Casa, tendo apenas um funcionário que serve como assessor de 

todos os Vereadores. Relatou que lutou por três eleições para chegar onde está: doze anos perdendo, 

fazendo trabalho – apontando que o Vereador Moisés era seu cabo eleitoral e hoje está aí como 

Vereador. Concordou com o Vereador Balbino em diversas coisas que ele disse e acrescentou que, 

quando tentava se eleger a Vereador, não ficava corneteando os que estavam aqui dentro, tendo a 

hombridade de ir fazer seu trabalho. Apontou também que muitas das pessoas que metem o pau nos 

Vereadores estão mamando na Prefeitura. Comentou que achou engraçado como há dez anos já existe a 

Lei do reajuste, mas só agora ela foi colocada desta forma, como aumento. Parabenizou o Vereador 

Balbino pelo seu pronunciamento. Expressou que é muito fácil ficar marretando uma pessoa atrás de 

um teclado, sugerindo a quem faz isso que tente ajudar o cidadão que passa dificuldade para ver como é 

difícil. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Iniciou parabenizando também o 

Vereador Balbino pelo seu pronunciamento. Saudou os colegas Vereadores; a comunidade presente na 

casa, em especial sua esposa; e uma saudação especial ao ex-Vereador Fifi. Recebeu entre ontem e hoje 

várias ligações da comunidade de Três Pinheiros reclamando que há duas quintas-feiras o caminho do 

lixo – que passa de quinze em quinze dias; uma quinta sim, outra não. Agradeceu então o Secretário do 

Meio Ambiente, Serginho, pois entrou em contato com ele hoje e o mesmo retornou dizendo que nesta 

próxima quinta-feira, o caminhão passará lá para recolher o lixo que está acumulado, aproveitando o 

momento para informar a comunidade disto e instruindo a entrar em contato caso o caminhão não 

passe. Abordou novamente assunto que figurou em suas últimas falas e na de vários colegas 

Vereadores, que é o das estradas: comentou que tem recebido diversas ligações diárias cobrando sobre 

isso. Relatou que esteve hoje no Distrito de Entrepelado e realmente, é um caso de calamidade pública. 

Relatou que, em Açoita Cavalo, o ônibus escolar já não está passando mais – conforme disse em 

pronunciamento anterior, notando que tem sido até redundante no que tem dito. Reconheceu a 

dificuldade e como as chuvas têm atrapalhado bastante, anunciando que foi votada hoje uma Moção de 

Apelo – discutida por este Vereador e o Vereador Telmo na última Sessão – ao Poder Executivo para 

que seja organizado um mutirão. Comentou que a situação está tão crítica que acha que o Prefeito 

deveria bater no peito como chefe do Executivo e liderar este mutirão, pois está impossível e 

intransitável, precisando de um planejamento. Sugeriu que a Secretaria de Obras sente e faça um 

serviço de inteligência, identificando os pontos críticos e agindo em cima, tentando informar os 

Vereadores para que estes informem os moradores que cobram diariamente. Ressaltou, porém, que não 

se vê nada – talvez estejam trabalhando, mas aparentemente como baratas tontas, correndo para todo o 

lado sem planejamento e sem informação nenhuma. Apontou que isso fica muito ruim tanto para o 

Legislativo que está aqui representando a comunidade quanto para a própria comunidade que passa 

todos os dias pelas estradas e não sabe a quem recorrer, ligando para os Vereadores que não sabem o 

que dizer, pois ninguém sabe de nada. Relatou ligações que recebeu de Moquém sobre queda de um 

bueiro – aonde estará indo para averiguar e tentar repassar à Secretaria de Obras – e relatos de 
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enxurradas ocorrendo mesmo na zona urbana, no Bairro Santa Teresinha, nas Ruas Bahia e Mato 

Grosso. Deixou Indicação para que o Executivo busque estes problemas e tente encontrar uma solução. 

Encerrou parabenizando a Igreja Comunidade Bíblica Shalom que realizou neste último fim de semana 

(dias 24 e 25) seu congresso de jovens; e também o Presidente da Câmara, Vereador Eduardo, por mais 

uma edição realizada hoje do seu projeto Escola Democrática. VEREADOR NELSON JOSÉ 

MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário – hoje com a 

presença do ex-Vereador Luiz Felipe Lehnen – e também saudar todos os funcionários do Município 

pelo seu dia, lamentando que algumas coisas prometidas pelo Prefeito em relação aos servidores ainda 

não foram colocadas em prática. Expressou satisfação em ter hoje na Tribuna a Escola Felipe Marx, 

comentando que ficou comprovado uma coisa que o aluno lá da Santa Maria disse: que lá no 

Loteamento Tito e Eldorado, eles não fazem nada – apontando que ele mora na rua com o melhor 

calçamento de Taquara, que este Vereador conseguiu R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais) e a Prefeitura, na época do Prefeito Délcio, colocou mais R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

fazer. Explicou que não preparam o solo para patrolar, então dá uma enxurrada e acaba com tudo, 

ressaltando que precisa ter desaguador nos lugares, algo que vem falando há muito tempo e 

infelizmente não está sendo feito nada em relação a isso. Comentou que ontem foi o dia em que esteve 

aqui na Casa o Jornal Panorama e a Rádio Taquara, em função da data de aniversário – rádio e jornal 

que este Vereador viu começarem. Sobre a questão de noticiarem um aumento ao invés de reposição, 

manifestou que tentará ir à Rádio Taquara amanhã se tiver tempo, pois é o Sindicato dos Municipários 

(SIMUT) – este Vereador sendo Presidente do mesmo – que encaminha, depois de publicado no Diário 

Oficial, a reposição tanto para a Câmara de Vereadores quanto para o Executivo. Relatou que é o autor 

do Projeto de Lei que colocou os Vereadores e o Executivo juntos para receber o dissídio igual aos 

servidores do Município, explicando que fez isso porque Prefeitos e Vereadores aumentavam seus 

salários como queriam, de acordo com os Deputados – apontando que se hoje fosse assim, os 

Vereadores estariam R$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos e quarenta reais). Apontou que, conforme Lei 

feita por este Vereador, passaram a ter o mesmo percentual o Prefeito, os Vereadores e os servidores. 

Relatou que, em 2009 e 2010, os servidores não tinham direito a alimentação pois a Prefeitura atrasava 

dois meses, chegavam nos mercados e eles não vendiam porque a Prefeitura também não pagava os 

mercados, tendo o Sindicato que correr atrás e acertar com os mercados para pagar depois, para que os 

funcionários tivessem seus direitos. Prosseguiu explicando que, em função disto, o Sindicato entrou na 

Justiça e ganhou o direito de ter o mês de dissídio. Apontou que, como o mês de dissídio é agora – 

como em qualquer outra categoria: rodoviários, comércio, indústria – o pessoal não entendeu porque 

não foi passado direto. Citou documento do Prefeito em que diz que “diante disso, não houve 

alternativa a não ser pedir pessoalmente aos nobres edis que votassem contra a proposta contida nos 

Projetos nº 128-129/2015 apresentado pela Mesa Diretora desta Casa no tocante ao aumento do 

subsídio”, ressaltando a palavra “aumento”, aumentando que o Prefeito também errou, devendo ter 

colocado que era reposição da inflação. Disse que é até por isso que quer ir à Rádio esclarecer isso, pois 

se tivesse encaminhado a eles o documento do Sindicato, talvez este problema não tivesse acontecido. 

Apontou que qualquer categoria sabe que isto não repõe o custo de vida de ninguém: sobe a gasolina 

em 20%, a luz em 46%, etc. e o servidor leva anualmente 9,90% – o Sindicato passou ao Prefeito o 

índice mais alto de inflação até porque ganhou na Justiça esse direito, após 5 anos. Encerrou pedindo 

então para medirmos as coisas, pois houve apenas um engano e é melhor evitar algo que gere outro 

problema mais à frente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, a comunidade que acompanha no Plenário e pela Rádio Taquara, como também o 

Vereador Fifi pelo prestígio de sua presença. Mencionou a homenagem aos 40 anos do Jornal 

Panorama e 65 anos da Rádio Taquara ocorridas ontem, homenagem que considera justa. Acredita que 
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estas situações que circulam e veiculam na imprensa escrita e falada precisam ser contemporizadas, 

encaminhando tudo isso da melhor maneira possível. Ressaltou que logicamente o jornal e a rádio não 

agradarão a todos, pois não têm intenção de agradar, mas sim de informar. Apresentou Projeto de Lei 

na noite de hoje que trata sobre o Programa Parada Segura, programa este em que a Prefeitura pode 

determinar locais aonde os motoristas de ônibus possam parar não sendo nas paradas de ônibus, para 

que as pessoas possam embarcar e desembarcar destes veículos com mais segurança em locais aonde 

não tem policiamento ou não tem uma estrutura fixa de parada de ônibus, vindo a beneficiar a 

comunidade. Também apresentou requerimento de Votos de Congratulações ao Sindicato dos 

Municipários de Taquara, seus associados e todos os servidores públicos do Município pela passagem 

do seu dia, deixando reconhecimento e apoio às suas causas, vontades e seus interesses coletivos. 

Mencionou que receberam hoje através do Projeto Escola da Democracia de autoria do Vereador 

Eduardo um projeto sugestivo de lei dos alunos da Escola Felipe Marx para a criação de um Conselho 

Municipal da Juventude, anunciando que estarão logicamente apoiando este projeto, encaminhando-o e 

dando resposta aos alunos da referida escola. Anunciou que esteve visitando o interior do Município 

junto com o Presidente do PMDB, Idalci Renato Lamperti, acompanhando as demandas da 

comunidade, a principal delas sendo as estradas, com dificuldade muito grande de acesso e 

trafegabilidade, incomodando muita gente. Comentou que também foram fiscalizar o prometido asfalto 

que teria no interior, conforme jornal de campanha do Prefeito, fato este que ainda não aconteceu e 

certamente há expectativas que aconteça, pois foi prometido e a comunidade quer que esta promessa 

seja cumprida. Parabenizou a Administração Pública, através da gestão do Prefeito Tito, pela ampliação 

do Parque do Trabalhador e a festa do Dia das Crianças, ressaltou que precisa se pensar também nas 

praças dos bairros, os campos de futebol e os incentivos financeiros para os esportistas que não estão 

sendo atendidos. Reconhece que são muitas demandas, mas estas são obrigação e responsabilidade do 

Prefeito, de dar assistência e lazer a nossa comunidade também do interior e dos bairros do Município. 

Reconheceu também a ampliação do serviço no Posto 24 Horas, mas apontou a falta de remédios, 

exames de imagens, exames ambulatoriais, médicos ginecologistas, neurologistas e vasculares; coisas 

que a comunidade pede, precisa e não está sendo atendida, pedindo que o Prefeito se mexa e mostre a 

que veio, pois a comunidade precisa de serviços e com agilidade – para isso, manifestou que é preciso 

um gestor público que tenha capacidade de gestão, e não um que pensa que a Prefeitura é um 

brinquedinho que ganhou e está aí brincando de ser Prefeito. Reconheceu também a assinatura do 

contrato do Hospital novamente por mais dois anos, apontando porém as questões de problemas na 

recepção que precisa ser ampliada, na falta de leitos, salários atrasos dos servidores da Saúde, opinando 

que não é só problema do Estado, mas também do Município, em ter habilidade e articulação para estas 

situações aconteçam, tanto quanto as questões da equiparação salarial como, por exemplo, dos técnicos 

de enfermagem. Encaminhou questão com relação ao asfalto, que se sabe que foi feito em diversas ruas 

do Município, mas serão pagos por outras Administrações com dinheiro financiado e foram asfaltadas 

apenas parte destas ruas. Opinou que, se este dinheiro fosse investido em compra de equipamentos, 

máquinas e estrutura de gestão pública, o pessoal que come pó nos dias de calor e pisa no barro em dias 

de chuva certamente seria atendido – algo que infelizmente não se vê. Deixou seu protesto e repúdio 

por estarem matando as pessoas do nosso Município, comentando que hoje foi assaltada a pizzaria na 

Rua Tristão Monteiro infelizmente por falta de ação da gestão pública. Esclareceu que não quer aqui 

culpar o Prefeito ou a Prefeitura, mas precisa de ação mais forte da Prefeitura, Governo do Estado e 

Federal para que atendam as expectativas da comunidade e deem segurança. Encerrou agradecendo e 

colocando-se à disposição da comunidade. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 

DOS SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores; Sr. Osmar Gonzaga, Presidente do Partido 

Progressista; a comunidade; e Luiz Felipe, ex-Vereador desta Casa. Iniciou parabenizando a iniciativa 
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do Projeto Escola da Democracia que trouxe a Escola Felipe Marx a esta Casa hoje, dando um exemplo 

de participação. Manifestou que é importante que as escolas participem, que conheçam um pouco deste 

processo político e que nossos jovens se envolvam cada vez mais para termos um futuro cada vez 

melhor. Compartilhou informação repassada por seu colega Vereador Adalberto Soares de que hoje 

estavam fazendo o patrolamento e ensaibramento do Bairro Santa Maria, deixando aqui o registro do 

serviço que a Secretaria de Obras está fazendo no referido bairro. Comentou sobre o grupo do que vem 

se reunindo pela dificuldade que vem encontrando na Rua Celeste Domingues Sonza, no Bairro 

Medianeiras, onde a Prefeitura vai lá fazer a estrada, mas cada chuva arrebenta a estrada de novo, 

levando este grupo a se reunir constantemente em busca de melhorias para eles, senão não conseguem 

mais ter trânsito de veículos nesta rua quando chove. Explicou que o Vereador Telmo iniciou este 

trabalho com eles e estarão se reunindo no sábado (31) à tarde na referida rua com o Gabinete Móvel 

para trazer as reivindicações desta comunidade, convidando todos os Vereadores a se fazerem presentes 

para somar forças e dar atenção a este pessoal, pois unindo forças, conseguirão trazer um resultado a 

eles. Parabenizou-os por terem trazido um grande grupo a esta Casa, hoje, opinando que é muito 

importante que a comunidade se reúna e comece a fazer isto. Abordou o assunto da segurança, citando 

o caso da pizzaria recém mencionado pelo Vereador Régis, comentando que é lamentável a falta de 

segurança que temos hoje não só na cidade, manifestando que precisamos urgentemente suprir esta 

necessidade, mencionando Projeto de Lei proposto por este Vereador que foi votado e aprovado nesta 

Casa e sancionado pelo Prefeito, oferecendo espaço nas Escolas Municipais para servir de casa a um 

soldado da Brigada Militar, garantindo ao mesmo tempo segurança ao bairro e escola, além de 

incentivo ao soldado. Comentou Projeto aprovado nesta Casa hoje e encaminhado ao Prefeito, 

esperando que – tão logo o Prefeito sancione esta Lei – já se comece a fazer o registro de fios, postes 

que estão caindo no nosso Município para encaminhar às empresas responsáveis e, no prazo de 30 dias, 

as mesmas façam esta manutenção. Explicou que, se não fizerem, o Município terá em mãos um 

Projeto de Lei – sendo a 3ª cidade no Estado do Rio Grande do Sul a ter este Projeto – que lhe permite 

autuar as empresas em R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais) por cada ponto que não for atendido após a 

solicitação do Município. Encerrou apontando que isto trará a organização que precisamos nos postes 

da nossa cidade, que estão muito abandonados, tanto pela Empresa de Telefonia Oi como as outras que 

estão fazendo uso destes postes hoje e não cuidam destes fios, trazendo risco à comunidade. 

VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores, 

o ex-Vereador do PSDB Luis Felipe Luz Lehnen que estava presente no Plenário e a comunidade que 

assistia a Sessão. Relatou que aproximadamente 5,7 milhões de candidatos do Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM redigiram uma redação com base na Lei Maria da Penha, que foi uma ativista 

cearense dos direitos da mulher contra a violência, depois que ficou paraplégica em 1983 devido as 

agressões do seu marido. Citou que esta iniciativa despertou nas pessoas a necessidade de conhecer o 

funcionamento desta Lei e de entender mais profundamente esta situação de agressões e assassinatos 

das mulheres pelos seus cônjuges. Afirmou que o poder público precisa estar mais presente para que 

esta Lei funcione com mais rapidez, pois somente 33% dos casos denunciados entre os anos de 2006 e 

2011 chegaram a ser julgados. Entendeu que as mudanças nesta realidade virão através do investimento 

na educação, da colocação em prática das políticas públicas contra a violência e do fim da cultura 

machista, pois nenhuma mulher é merecedora de ser agredida por qualquer homem. Analisou que 

muitas vezes a esposa, os familiares e até mesmo os vizinhos ficam calados e não denunciam este tipo 

de violência. Observou que geralmente as agressões começam de forma branda e depois evoluem para 

algo muito mais grave. Considerou positivo este tema proposto na redação do ENEM para que as 

jovens aprendam que no seu relacionamento precisam ser respeitadas. Agradeceu pela atenção e 

desejou a todos uma excelente semana. O Presidente Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 
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transferiu o exercício da Presidência para o Secretário Vereador Moisés Cândido Rangel para que 

pudesse fazer uso da Tribuna. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Saudou 

os colegas Vereadores, o público presente no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara e da internet. 

Relatou a participação dos professores e alunos da Escola Estadual Felipe Marx na Escola da 

Democracia da Câmara de Vereadores, que apresentaram um Projeto de Lei que foi recebido com muita 

satisfação. Cobrou do Executivo mais áreas esportivas públicas no nosso Município, inclusive com 

iluminação, citando como exemplo as cidades de Igrejinha e Três Coroas, que têm preços mais 

acessíveis para os atletas do que os praticados em Taquara. Lembrou que isto foi uma das promessas de 

campanha do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho. Analisou que Taquara sempre está atrás de cidades como 

Igrejinha e Três Coroas, seja na geração de empregos como na área de esportes. Avaliou que com 

exceção do Parque do Trabalhador, não existe nenhuma área pública de esportes em Taquara. Entendeu 

que o asfalto é muito bom, mas o Governo não pode focar somente nesta área, citando também as 

quadras esportivas, como um ginásio de esportes no Bairro Empresa ou no Distrito de Padilha. 

Declarou que apoiou por duas eleições o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho porque acreditava que no 

esporte o seu mandato seria diferenciado, mas com muito respeito enxergava que nesta área estava um 

“feijão com arroz”. Citou o pronunciamento anterior do Vereador Guido Mario Prass Filho, que disse 

que o Prefeito é das crianças, mas gostaria que ele também fosse do esporte e da geração de empregos, 

pois é para isto que precisamos do Executivo Municipal. Falou que já teve divergências no passado 

com o ex-Vereador  e atual Diretor da Defesa Civil Paulo Mello, mas atualmente ele representa um 

exército de um homem só na Defesa Civil de Taquara. Apelou ao Prefeito que disponibilize mais 

equipamentos e servidores para este órgão público. Agradeceu ao Senhor Deus por poder estar 

representando a sua comunidade como Vereador. Após a Palavra em Expediente, tendo em vista o 

Projeto de Resolução Administrativa nº 005/2015, lido anteriormente, o qual trata da transferência do 

Ponto Facultativo de amanhã dia 28/10 (Dia do Servidor Público), para a próxima sexta feira, dia 30/10, 

o Presidente convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para 

logo após, para apreciação do Projeto acima citado. Nada mais havendo a tratar, às 22h13min o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 03 de 

novembro de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, 

Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim 

e pelos Servidores Nicolas Giovani Busanello e Fernando Machado de Bittencourt, os quais 

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

pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 27 de outubro de 2015. Silvana Lopes, 

Nicolas Busanello e Fernando Bittencourt. 

 


