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ATA Nº 4.101 

Aos 03 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 40ª 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 Pastor Elton 

Andrade, da Igreja Adventista do 7º Dia - IACS, para deixar uma mensagem seguida de oração. A 

seguir o Presidente convidou o Professor Mario Riedl - Coordenador do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de 15min, 

conforme solicitação contida no Requerimento Verbal de autoria do Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos, que foi aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 29 de 

setembro do corrente ano, para explanar assuntos referentes ao Curso de Mestrado. Depois disso o 

Presidente convidou o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, autor do Projeto Lei que concede 

Homenagem Especial ao Servidor Destaque do Município de Taquara/RS, ano de 2015, aprovado 

por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 17 de março de 2014, para fazer uso da palavra e assim 

dar início a Homenagem da noite. O referido Projeto foi sancionado através da Lei Municipal Nº 

5.478, de 25 de abril de 2014. A partir deste momento foi iniciada a entrega dos Certificados de 

Reconhecimento e Honra ao Mérito, pelos relevantes serviços prestados a comunidade taquarense 

aos Servidores Destaque do Município de Taquara/RS ano 2015. Para este ato foi solicitado aos 

homenageados, que na medida em que fossem nominados, fosse até a frente da Mesa Diretora, para 

receberem a homenagem, momento em que seriam fotografados e também poderiam fazer uso da 

palavra. Segue abaixo o nome das Secretarias e dos respectivos Servidores Homenageados: 

Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana - Júlio Cesar Leitchweis; Secretaria de 

Meio Ambiente - Kenia Leitzke de Moraes; Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - 

Fátima Rejane Pinheiro; Secretaria de Planejamento e Urbanismo- Josiane Cristina da Rosa; 

Secretaria de Administração - Ivete dos Santos; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Marcos 

Ricardo Guntschinig; Secretaria de Educação, Cultura e Esportes - Ivamara Cardoso Rangel; 

Secretaria de Orçamento e Finanças - Rejane Sabrina Lehmkuhl; Gabinete do Prefeito - Luciana 

Aparecida Berz; Secretaria da Saúde - Simone Machado; Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Agricultura e Pecuária - Juciano Alipio Pires e Assessoria Jurídica - Sabrina Daiana 

Geib. Os Certificados foram entregues pelos Vereadores e Secretários presentes nesta Homenagem. 

Após foi concedido o tempo de um minuto a cada Vereador para suas considerações finais. 

Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente solicitou a leitura das documentações que 

deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: A 

Diretora Legislativa informou que os Ofícios abaixo descritos são referentes às respostas de Pedidos 

de Informações encaminhadas pelo Executivo, onde os Vereadores requerentes receberam cópia na 

íntegra dos mesmos. Oficio Gab Nº 573/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 007/2015, de 
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autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 177/2015. Oficio Gab Nº 

574/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 008/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 177/2015. Oficio Gab Nº 575/2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 025/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

318/2015. Oficio Gab Nº 576/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 082/2015, de autoria 

do Vereador Arleu Machado de Oliveira, contido no Oficio DL Nº 717/2015. Oficio Gab Nº 

577/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 087/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 869/2015. Oficio Gab Nº 578/2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 091/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

869/2015. Oficio Gab Nº 583/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 046/2015, de autoria 

do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 445/2015. Oficio Gab Nº 

584/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 017/2015, de autoria do Vereador Moisés 

Cândido Rangel, contido no Oficio DL Nº 272/2015. Oficio Gab Nº 585/2015, respondendo o 

Pedido de Informação Nº 069/2015, de autoria do Vereador Nelson José Martins, contido no Oficio 

DL Nº 636/2015. Oficio Gab Nº 586/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 009/2015, de 

autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 177/2015. Oficio Gab Nº 

587/2015, respondendo aos Pedidos de Informação Nº 014/2015, contido no Oficio DL Nº 240 e 

Pedido de Informação Nº 044/2015, contido no Oficio DL Nº 445/2015, de autoria do Vereador 

Moisés Cândido Rangel. Pedidos de Informação Nº 060/2015, contido no Oficio DL Nº 607/2015 e 

Pedido de Informação Nº 106/2015 contido no Oficio DL Nº 978/2015, de autoria do Vereador 

Régis Bento de Souza. Oficio Gab Nº 589/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 036/2015, 

de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 406/2015. Oficio Gab Nº 

590/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 041/2015, de autoria do Vereador Nelson José 

Martins, contido no Oficio DL Nº 417/2015. Oficio Gab Nº 591/2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 035/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

406/2015. Oficio Gab Nº 592/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 034/2015, de autoria 

do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 406/2015. Oficio Gab Nº 593/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 092/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 

contido no Oficio DL Nº 869/2015. Oficio Gab Nº 594/2015, respondendo o Pedido de Informação 

Nº 064/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 622/2015. 

Oficio Gab Nº 595/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 102/2015, de autoria do Vereador 

Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 899/2015. Oficio Gab Nº 596/ 2015, respondendo o 

Pedido de Informação Nº 068/2015, de autoria do Vereador Guido Mário Prass Filho, contido no 

Oficio DL Nº 636/2015. Oficio Gab Nº 599/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 

049/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 457/2015. Oficio 

Gab Nº 600/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 005/2015, de autoria do Vereador Régis 

Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 147/2015. Oficio Gab Nº 601/2015, respondendo o Pedido 

de Informação Nº 055/2015, de autoria do Vereador Adalberto Carlos Soares, contido no Oficio DL 

Nº 482/2015. Oficio Gab Nº 602/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº105/2015, de autoria 

do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 978/2015. Oficio Gab Nº 

605/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 051/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 457/2015. Oficio Gab Nº 606/2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 059/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

607/2015. Oficio Gab Nº 607/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 100/2015, de autoria 

do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 876/2015. Oficio Gab Nº 608/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 099/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 
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contido no Oficio DL Nº 876/2015.  Oficio Gab Nº 609/2015, respondendo o Pedido de Informação 

Nº 108/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 978/2015. 

Oficio Gab Nº 610/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 070/2015, de autoria do Vereador 

Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 636/2015. Oficio Gab Nº 611/2015, respondendo o 

Pedido de Informação Nº 050/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio 

DL Nº 457/2015. Oficio Gab Nº612/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 090/2015, de 

autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 869/2015. Oficio Gab Nº 

613/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 006/2015, de autoria do Vereador Adalberto dos 

Santos Lemos. Oficio Gab Nº 614/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 027/2015, de 

autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 318/2015. Oficio Gab Nº 

615/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 045/2015, de autoria do Vereador Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos, contido no Oficio DL Nº 445/2015. Oficio Gab Nº 616/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 052/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 

contido no Oficio DL Nº 457/2015. Oficio Gab Nº 617/2015, respondendo o Pedido de Informação 

Nº 048/2015 de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 457/2015. 

Oficio Gab Nº 618/ 2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 097/2015, de autoria do 

Vereador Valdecir Vargas de Almeida, contido no Oficio DL Nº 869/2015. Oficio Gab Nº 619/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 040/2015, de autoria do Vereador Adalberto dos Santos 

Lemos, contido no Oficio DL Nº 417/2015. Oficio Gab Nº 620/ 2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 010/2015, de autoria do Vereador Adalberto Carlos Soares, contido no Oficio DL Nº 

177/2015. Oficio Gab Nº 621/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 004/2015, de autoria 

do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 147/2015. Oficio Gab 

Nº622/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 086/2015, de autoria do Vereador Adalberto 

Carlos Soares, contido no Oficio DL Nº 807/2015. Oficio Gab Nº 623/2015, respondendo o Pedido 

de Informação Nº 066/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

622/2015. Oficio Gab Nº 624/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 030/2015, de autoria 

do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 344/2015. Oficio Gab Nº 

625/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 094/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 869/2015. Oficio Gab Nº 626/ 2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 062/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

607/2015. Oficio Gab Nº 627/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 067/2015, de autoria 

do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 622/2015. Oficio Gab Nº 

629/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 065/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 622/2015. Oficio Gab Nº630/2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 095/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

869/2015. Oficio Gab Nº 631/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 103/2015, de autoria 

do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, contido no Oficio DL Nº 927/2015. Oficio Gab Nº 

632/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 057/2015, de autoria do Vereador Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos, contido no Oficio DL Nº 927/2015. Oficio Gab Nº 633/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 038/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 

contido no Oficio DL Nº 406/2015. Oficio Gab Nº 634/2015, respondendo o Pedido de Informação 

Nº 073/2015, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, contido no Oficio DL Nº 

636/2015. Oficio Gab Nº 635/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 053/2015, de autoria 

do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 457/2015. Oficio Gab Nº 635A/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 096/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 

contido no Oficio DL Nº 869/2015. Oficio Gab Nº 636/ 2015, respondendo o Pedido de Informação 
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Nº 056/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 571/2015. 

Oficio Gab Nº 637/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 023/2015, de autoria do Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 318/2015. Oficio Gab Nº 638/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 054/2015, de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho, 

contido no Oficio DL Nº 457/2015. Oficio Gab Nº 639/2015, respondendo o Pedido de Informação 

Nº 033/2015, de autoria do Vereador Nelson José Martins, contido no Oficio DL Nº 377/2015. 

Oficio Gab Nº 641/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 031/2015, de autoria do Vereador 

Adalberto Carlos Soares, contido no Oficio DL Nº 344/2015. Oficio Gab Nº 642/ 2015, respondendo 

o Pedido de Informação Nº 073/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no 

Oficio DL Nº 617/2015. Oficio Gab Nº 644/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 

032/2015, de autoria do Vereador Nelson José Martins, contido no Oficio DL Nº 372/2015. Oficio 

Gab Nº 645/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 029/2015, de autoria do Vereador Régis 

Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 318/2015. Oficio Gab Nº 646/2015, respondendo o Pedido 

de Informação Nº 028/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

318/2015. Oficio Gab Nº 647/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 061/2015, de autoria 

do Vereador Nelson José Martins, contido no Oficio DL Nº 607/2015. Oficio Gab Nº 648/2015, 

respondendo o Pedido de Informação Nº 037/2015, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, 

contido no Oficio DL Nº 406/2015. Oficio Gab Nº 649/2015, respondendo o Pedido de Informação 

Nº 098/2015, de autoria do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, contido no Oficio DL Nº 

876/2015. Oficio Gab Nº 650/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 003/2015, de autoria 

do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, contido no Oficio DL Nº 147/2015. Oficio Gab Nº. 

651/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 026/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 318/2015. Oficio Gab Nº 652/2015, respondendo o Pedido de 

Informação Nº 063/2015, de autoria do Vereador Régis bento de Souza, contido no Oficio DL Nº 

607/2015. Oficio Gab Nº 655/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 101/2015, de autoria 

do Vereador Eduardo Carlos Kohlaursch, contido no Oficio DL Nº 876/2015. Oficio Gab Nº 

660/2015, respondendo o Pedido de Informação Nº 039/2015, de autoria do Vereador Régis Bento 

de Souza, contido no Oficio DL Nº 406/2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 

PROJETO DE LEI Nº 136, de 19 de outubro de 2015 (Executivo Nº 080) Altera a Lei Municipal nº 

5.248/2013, a composição do Conselho Municipal de Entorpecentes – COMEN e revoga a Lei 

Municipal nº 5.723/2015. PROJETO DE LEI Nº 137, de 21 de outubro de 2015 (Executivo Nº 083) 

Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores, para o cargo de Operário, em caráter excepcional 

e por tempo determinado, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 138, de 27 de outubro de 

2015 (Executivo Nº 084) Autoriza o Poder Executivo contratar servidor, para o cargo de 

Farmacêutico, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atuação na Secretaria de 

Saúde, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 139, de 27 de outubro de 2015 (Executivo Nº 

085) Altera o “caput” do Artigo 3º, da Lei Municipal nº 2.715/2001, que Institui a Unidade de 

Referência Municipal - URM, e dá outras providências. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 

043/2015 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA da Bancada do 

PTB, com apoio dos demais Vereadores que abaixo subscrevem encaminham a presente Moção de 

Apelo ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori, ao Secretário 

Estadual da Educação, senhor Carlos Eduardo Vieira da Cunha e a Coordenadora da 2ª 

Coordenadoria Regional de Educação CRE de São Leopoldo, senhora Helenise Juchem, no que 

segue: Na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Excelências, aproveitamos para relatar-

lhes que as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental, 27 de Maio, Dr. Breno Oswaldo Ritter e 

Tristão Monteiro, são instituições de ensino, que atuam, há muitos anos, na modalidade Educação 
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Infantil e Séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo as mesmas, reconhecidamente, um 

referencial de qualidade em educação em nosso município. Informamos que Escola Estadual de 

Ensino Fundamental 27 de maio, atua há 60 anos, na Avenida Oscar Martins Rangel, 3586, Bairro 

Jardim do Prado, atendendo 170 alunos; a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tristão Monteiro, 

atua há 51 anos, na Avenida Tristão Monteiro, 554, Bairro Santa Rosa, atendendo 235 alunos; a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Breno Oswaldo Ritter, atua há 83 anos na Rua Dr. Luiz 

de Carvalho, 1308, Bairro Empresa, atendendo 419 alunos, inexistindo, nas proximidades destas, 

outra instituição de ensino. A Portaria Nº 258/2015, publicada no Diário Oficial, de 19/10/2015, 

estabelecida com a finalidade de criar critérios e procedimentos para a realização de matrículas, 

rematrículas e transferências de alunos (as) da rede pública estadual de ensino, veda a abertura de 

turmas de Educação Infantil, níveis A e B, na rede pública estadual, para o ano letivo de 2016, 

atitude esta que inviabilizará o acesso de muitos pequenos de idade, entre quatro e cinco anos, ao 

ensino formal, instituído pela Legislação Vigente, desde os quatro anos de idade. Conforme 

informações oriundas dos moradores das localidades onde as escolas estão inseridas, há uma 

comoção geral em busca de reverter essa decisão, pois nesse momento, o poder público municipal 

está enfrentando uma série de dificuldades, impossibilitando a assunção de mais essa demanda de 

estudantes, daí a mobilização dessa Casa Legislativa para impedir que essa normativa, estabelecida 

através da Portaria Nº 258/2015 atinja as escolas estaduais, acima mencionadas.  Somos sabedores 

de que a legislação vigente coloca a Educação Infantil como sendo de responsabilidade municipal, 

bem como o Ensino Médio de responsabilidade estadual, mas nesse sentido é preciso reconhecer que 

a municipalidade taquarense encampa alunos do Ensino Médio, na Escola Theóphilo Sauer e na 

Escola Taquarense de Jovens e Adultos (ESTAJA). Fato esse que respalda a contemporização do 

governo estadual, através do Departamento de Planejamento da Secretaria de Estado da Educação 

para que proceda a revisão dessa determinação, liberando as inscrições para as Escolas Estaduais 

Tristão Monteiro, 27 de Maio e Breno Oswaldo Ritter, auxiliando para que essas comunidades não 

sejam prejudicadas e para que a parceria entre município e estado, permaneçam e a qualidade se 

estabeleça. Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos a deliberação de Vossas Excelências 

para que os munícipes taquarenses possam estar atendidos, nessa demanda, que os mobiliza nesse 

momento, e esta Casa Legislativa, representada pelos quinze vereadores, tenha o seu intento de 

apoio a causa, reconhecido. REQUERIMENTOS: Nº 286/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 

Por meio deste solicito a Empresa Transpar para que junto com a Prefeitura Municipal e Secretaria 

competente disponibilize a linha de ônibus circular nas ruas do Bairro Olaria, bem como se existe a 

possibilidade de uma agenda junto a Direção desta Empresa com um grupo representantes de 

moradores para contemporizar a referida demanda. Nº 287/2015 VEREADOR LAURI FILLMANN: 

Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora Neusa Maria Hundfleisch, que 

veio a falecer no dia 29/10, próximo passado. O falecimento de entes queridos 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. “Bem aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos 

céus. Bem aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem aventurados os mansos, 

porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 5.” REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 

INFORMAÇÕES: Nº 112/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito saber qual o valor 

correspondente aos precatórios a serem pagos no ano de 2015 e quais foram pagos e não pagos nos 

anos de 2014, 2013, 2012 e 2011, sob os termos da Lei 8.429/1992, inciso X, artigos 10 e Decreto de 

Lei nº 201, artigo 1º, inciso XIV. Nº 113/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 

Executivo informe a esta Casa com a máxima urgência quando será retomada as obras de 

calçamento das ruas do Bairro Empresa que compreendem Obras do PAC, pois a comunidade clama 
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por esta melhoria, podendo também haver economia ao Município, pois sendo calçadas as referidas 

ruas não precisarão mais de patrolamento. A informação se faz necessária, pois já está fechando três 

anos desta Administração e não foi feito quase nada, nas obras que compreendem PAC, Arroio 

Sonda, casas  e calçamento. Segue em anexo mapa fornecido pelo senhor Prefeito no mês de Maio. 

INDICAÇÕES: Nº 463/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 

Executivo Municipal através do setor de iluminação pública proceda na colocação de um conjunto 

de luminária completa na Rua Campo Bom, nº 240, localidade de Morro Pelado, primeira casa após 

a Igreja Luterana à esquerda, sentido ao Município de Campo Bom. Nº 464/2015 VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicito que a Prefeitura Municipal de Taquara, através do Prefeito e Secretaria 

competente oficialize a empresa Transpar para que o ônibus circular passe nas ruas no Bairro Olaria. 

Nº 465/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que a Secretaria de Obras proceda com 

a máxima urgência na desobstrução e conserto de três bocas de lobo na Rua da Olaria em frente ao 

n° 894, pois as últimas chuvas alagaram a rua e inundaram as casas, causando prejuízo aos 

moradores. O pedido se justifica, pois a cada chuva mais forte as referidas bocas de lobos não dão 

vazão d'água necessária. Segue fotos em anexo. Nº 466/2015 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 

Solicito que a Secretaria de Obras proceda na recolocação de pedras de calçamento onde foi feita 

uma boca de lobo e deixadas as pedras em frente a um comércio na Rua da Olaria, Loteamento do 

mesmo nome, até a presente data, causando transtorno aquele local. Seguem fotos em anexo. Nº 

467/2015 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que Executivo 

Municipal através da Secretaria de Planejamento e Obras, verifique a situação de um bueiro situado 

na Rua Bahia, nº 147, Bairro Santa Teresinha, que foi totalmente fechado por morador com concreto 

de forma irregular, trazendo aos demais moradores transtornos devido aos alagamentos. Nº 468/2015 

VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 

competente proceda com urgência no  conserto da canalização de esgoto na Rua Cônego Pedro 

Bremm, nº 1819, Bairro Jardim do Prado. O pedido se justifica, tendo em vista que a calçada 

afundou e o morador só poderá arrumar após esse conserto. Nº 469/2015 VEREADOR RÉGIS DE 

SOUZA: Solicito que o Executivo organize um seminário municipal de atualização e conhecimento 

das ações práticas e teóricas com relação a Coordenadoria da Defesa Civil de nossa 

cidade. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício D.L. nº 892/2015 (cópia aos 

Vereadores), que veio em anexo oito folhas referindo-se a Moção de Apelo nº 039/2015, de autoria 

do Vereador Valdecir de Almeida, onde foi lido na íntegra às folhas nº 04 e 05, parte do Parecer 

Técnico, encaminhado pelo Ministério da Saúde no que segue: SIPAR: 25000.158.892/2015-52. 

Interessado: Câmara Municipal de Taquara. Assunto: Solicita intervenção do Ministério da Saúde 

para a reabertura dos leitos de UTI do Hospital Bom Jesus/RS. Convite do “O Projeto Verde Sinos”, 

para evento de divulgação dos seus primeiros resultados – Planície de inundação da Bacia do Sinos, 

que ocorrerá no dia 10/11, às 14h na UNISINOS. Convite da EMEF Getúlio Vargas para o Dia da 

Consciência Negra, com o tema Estampando Africanidades a realizar-se no dia 20/11, às 9h, nas 

dependências da Escola. Convite da EMEI Vovó Domênica para mostra de trabalhos 2015 no dia 

04/11, às 19h, na Escola. 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. Antes disso lembrou os senhores Vereadores que devido ao funcionamento do turno único 

as proposições dos mesmos deverão ser entregues até às 13h das segundas feiras. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores; o 

público prestigiando; o Presidente do PTB, Sr. Ferreira; e os ouvintes da Rádio Taquara e demais 

veículos de comunicação que acompanham a Sessão. Iniciou destacando proposição de sua autoria 
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que trata de uma ação no combate ao mosquito borrachudo, praga que tira a tranquilidade de muitos 

moradores no interior do Município que trabalham na lavoura, agricultura, pecuária e outros que – 

assim como este Vereador – residem no interior. Explicou que, devido ao inverno inconsistente deste 

ano, sem temperaturas mais baixas, o mosquito borrachudo se proliferou de maneira excessiva e a 

maneira como são feitas ações de combate atualmente – distribuindo o BTI, que é um inseticida que 

se coloca na água – não têm uma eficácia, algo constatado pela própria comunidade e pelos 

Secretários que estiveram em reunião nesta Casa. Compartilhou que, em função disso, propuseram 

uma iniciativa começando pela localidade de Padilha, aonde a comunidade precisa estar de mãos 

dadas para esse combate. Convidou então a comunidade – principalmente aqueles em cujas terras 

passem arroios e córregos – à reunião neste sábado (7) às 10 horas da manhã, na Sociedade 14 de 

Outubro em Padilha, para fazer uma ação simultânea e lograr êxito nesta campanha. Convidou 

também os colegas Vereadores integrantes da Frente Parlamentar de Empreendedorismo para 

reunião amanhã (4) às 10 horas para acertarem suas ações e decidirem de que maneira avançaram 

para terem contato com empresas e empreendedores do Município, visto que a realidade da crise 

vêm afetando diretamente as empresas e com isso, a população, que acaba desempregada – como 

ocorreu na Padilha, em que uma firma já fechou deixando 130 pessoas desempregadas, mas com o 

desejo de Deus e o empenho dos homens, reabrirá em março. Reconheceu, porém, que a 

Administração Municipal juntamente com esta Casa têm de propor ações que realmente irão de 

encontro a estes empresários para auxiliar eles no que for possível. Comentou o ataque de marginais 

no centro do Município, na semana passada, resultando em pessoas feridas a tiros – ações que vêm 

aumentando cada vez mais. Relatou que, em função disso, procurou o Estado e a Comissão de 

Desenvolvimento e Segurança do Deputado Lara, aonde está sendo proposto um efetivo maior na 

Brigada Militar direcionado aqui principalmente para nosso Município – pois se sabe que o Governo 

do Estado não está prestando atenção nesta grande prioridade que é a Segurança. Apontou que há 

nesta Casa instaurada uma Comissão de Segurança – de autoria deste Vereador – aonde os 

Vereadores precisam somar força para buscar um maior efetivo da Polícia Militar e Civil no nosso 

Município, dando segurança e guarida aos munícipes. Fez requerimento verbal de melhorias na 

estrada geral de Rio da Ilha, pois ainda não conseguiram atender esta estrada depois das chuvas, 

chegando inclusive um caminhão a perder toda sua carga de madeira devido à problemática da 

referida estrada, com pontos intransitáveis. Pediu então atenção especial do seu colega e Secretário 

Distrital de Rio da Ilha, Lisandro, para que melhore as condições para o pessoal que ali transita. 

Agradeceu a Deus por estar aqui representando sua comunidade e encerrou desejando a todos uma 

boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas 

Vereadores, a plateia e todos os ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou parabenizando publicamente a 

Vereadora Sirlei pela belíssima Sessão Solene na quinta-feira (29) – na qual este Vereador teve a 

honra de fazer a abertura como Presidente em Exercício – em homenagem ao Outubro Rosa e as 

mulheres que venceram ou estão vencendo a luta contra o câncer de mama, declarando que foi de 

muita valia a homenagem que a Vereadora fez, aprovada por todos os outros Vereadores. 

Desculpou-se publicamente com seu colega Vereador Balbino por questões referentes a discussão 

ocorrida anteriormente, reconhecendo que sempre se deram muito bem, admitindo que foi uma falha 

de momento e agradecendo ao referido Vereador por ter aceitado as desculpas. Parabenizou 

Stephanie por ter sido reeleita prefeita mirim e a Milena, eleita vice-prefeita mirim, desejando a elas 

um bom mandato. Deixou seu reconhecimento ao Prof. Airton, dizendo que foi muita merecida a 

gravação que o Luciano Huck veio fazer com ele, a reforma entregue à ONG Vida Breve, pois o 

Prof. Airton já era um batalhador desde antes da tragédia que aconteceu com a filha dele, quando 

enfim criou a referida ONG para lutar por melhorias e mais segurança nas rodovias e em Taquara. 
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Apontou que até hoje, na RS-115, pouco foi feito neste sentido, mas o Prof. Airton nunca desistiu de 

batalhar e este Vereador acha que o que ele está recebendo agora é pelo trabalho que ele fez 

juntamente com a família, levantando a cabeça, vestindo a camiseta e continuando com a vida. 

Ressaltou que isso certamente trará boas notícias para a cidade de Taquara, trazendo reconhecimento 

e visibilidade ao grupo de hip hop para jovens da referida ONG, como também a muitos outros 

grupos similares, opinando inclusive que isso ficará marcado na história de Taquara. Desejou ao 

Prof. Airton e a todos os envolvidos grande sucesso e que Deus continue os abençoando. Encerrou 

pedindo que seja feito o tapa-buraco nas nossas ruas urgentemente, citando ruas como a Tristão 

Monteiro, a própria Júlio de Castilhos, a entrada do Bairro Empresa e vários outros lugares. Desejou 

a todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 

CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes, a imprensa 

e todos os ouvintes da Rádio Taquara. Compartilhou que, nos últimos três anos, vem acompanhando 

trabalho feito pelo Jornal NH de ranking das Câmaras de Vereadores – uma avaliação feita em 55 

cidades pertencentes das Regiões do Sinos, Paranhana, Litoral e Serra. Relatou que nas primeiras 

posições estão Três Coroas, Tupandi e Ivoti – com Três Coroas em primeiro lugar este ano, pelo 

segundo ano consecutivo. Prosseguiu detalhando o desempenho de Taquara: em 2012, estava em 47º 

lugar entre as 55 cidades; em 2013, subiu nove posições para 38º lugar; em 2014, infelizmente 

despencou de novo para 48º lugar. Compartilhou que esteve conversando hoje com o repórter que 

faz este trabalho e o mesmo lhe falou que até o 40º lugar, está dentro da normalidade; abaixo disso, 

começa a preocupar. Declarou que esta Casa deve então se preocupar em fazer mais economias. 

Relatou que esteve percorrendo o interior do Município neste final de semana e constatou a 

precariedade das estradas em geral, comentando que não se lembra de outro momento em que tantas 

estradas estivessem prejudicadas. Reconheceu que trabalho está sendo feito, mas apontou a 

dificuldade do Município em relação a maquinário, expressando que não há como um Secretário 

Distrital trabalhar hoje e deixar as estradas em dia sem ter no mínimo uma retroescavadeira e um 

caminhão fixos em sua Secretaria. Prosseguiu comentando que o Município carece também de 

patrolas – hoje, conta apenas com duas funcionando, mais outras antigas que só geram despesas – 

explicando que não há como dar conta dos setecentos quilômetros de estrada que temos apenas com 

duas. Manifestou que a Administração deve se preocupar em comprar mais uma patrola, sugerindo 

alternativamente que a Câmara ajude a Secretaria de Obras. Compartilhou que fez Pedido de 

Informação ao Executivo sobre a questão do calçamento da Rua Germano Paiva – algo que foi 

prometido tanto por esta Administração quanto a anterior, mas ainda não foi feito – relatando que o 

Executivo respondeu dizendo que a obra se encontra em execução após a notificação da empresa 

responsável. Expressou que isto é uma boa notícia, comprometendo-se a passar lá para conferir isso 

logo, esperando que realmente seja verdade e que a referida rua finalmente possa ganhar o 

calçamento que é uma melhoria muito grande para os moradores do Mundo Novo. Encerrou 

agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 

LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores, comunidade presente e imprensa. Relatou reunião 

mensal da Comissão de Saúde, ocorrida na semana passada, que diz ter sido bastante esclarecedora, 

pois tratam de diversos assuntos tanto com a Secretaria de Saúde quanto com o Hospital, tirando 

dúvidas de coisas que ficam no ar. Ressaltou, porém, que a preocupação ainda permanece, pois a 

questão do pagamento dos médicos ainda está muito indefinida e disso depende eles continuarem 

trabalhando e atendendo a comunidade. Comentou que falava com o Presidente da Comissão, 

Vereador Beto Timóteo, sobre a importância de talvez divulgar melhor as reuniões da Comissão de 

Saúde para que outras pessoas participem, opinando e ouvindo, até mesmo para replicar para a 

comunidade a forma com que está sendo tratada a questão do Hospital e da Municipalidade na 
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questão da atenção básica de Saúde. Deixou seu reconhecimento e agradecimento ao grupo Força 

Tarefa Gaúcha, que devido ao problema de enchente e do vendaval, vieram e fizeram algumas 

doações à Associação de Moradores do Bairro Empresa que ajudarem bastantes famílias, relatando 

que atenderam através da Associação mais de sessenta famílias com alimentos, roupas e colchões. 

Parabenizou o novo grupo da AMABE 2 que também, junto com eles, fez a distribuição destes 

donativos. Abordou a questão da reunião com o DAER, marcada pelo Presidente da Câmara, aonde 

pela primeira vez não viu um desleixo tão grande como foi anteriormente e inclusive disse pra eles 

que da última vez, saiu muito chateado e não participou de duas ou três regiões seguintes. Explicou 

que isso aconteceu porque todo o dia, eles vinham tratando o assunto da ponte de uma maneira 

diferente: uma hora, vinham dizer quando; quando vinham dizer quando, diziam que não era só com 

eles, mas também com a EGR; depois, diziam que a EGR nem participa mais daquele trecho da RS-

020. Apontou, porém, que dessa última vez, eles deram alguns pontos e algumas datas, que não são 

muito próximas, mas pelo menos falaram e também falaram de valores, o que dá mais esperança, 

pois com valores, é mais certo que a obra saia, mesmo que demore. Pediu ao Executivo que 

informasse porque foram retiradas as paradas de ônibus na Rua Montevideu, no Bairro Empresa, 

ressaltando que já pediu informação desse assunto três vezes e a comunidade tem solicitado isso. 

Pediu também a reforma de uma parada na Rua da Empresa, que está danificada. Encerrou 

desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa local. Iniciou falando sobre 

a Zona Azul de Taquara, relatando reclamações de idosos de que estacionam seus carros e, após 

duas horas, os agentes colocam o papel. Avisou aos idosos que os mesmos não têm fixação de 

horário para colocar seus carros na área de estacionamento: a Lei que os Vereadores aqui aprovaram 

é ampla e irrestrita para os idosos, permitindo que eles coloquem o carro em qualquer lugar. 

Comentou que a Zona Azul inclusive está sendo regulamentada, com Projeto de Lei que deverá vir à 

Câmara ampliando-a, pois há protesto de comerciantes de que os carros param na frente de suas 

lojas fora da Zona Azul onde não pagam e ficam o dia inteiro, o que é injusto. Explicou que a Zona 

Azul foi criada com o espírito de disciplinar o trânsito, não lucrar – reconheceu que a companhia 

responsável por isso é uma empresa privada e eles evidentemente querem ganhar seu dinheiro, mas 

tem acontecido uma ganância muito grande com isso. Comentou a situação do Estado, 

compartilhando que ainda hoje, foi adiada pela quinta vez na Assembleia a votação do Projeto da 

Requisição dos Pequenos Valores – valores que o Estado deve aos contribuintes e não paga. 

Apontou que, em função disso, a pauta da Assembleia Legislativa está trancada há quase 30 dias. 

Explicou que a requisição de pequenos valores – no montante de 40 salários mínimos, em torno de 

R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) – ou mesmo um precatório chega só depois que a 

pessoa disputou o processo por 15 anos ou mais. Apontou que, quando está para receber, chega um 

Governador de Estado que simplesmente quer reduzir estes 40 salários mínimos – que já são pouco – 

para 10 salários mínimos. Relatou que a dívida de precatórios do Estado fica em torno de R$ 

9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais) que eles têm cinco anos para pagar e este Vereador não 

está vendo eles se mexerem para isso, mesmo havendo decisão do Supremo Tribunal Federal 

mandando eles se adequarem imediatamente. Comentou que as retiradas que o Governador faz dos 

depósitos judiciais para pagar contas também são inconstitucionais, com decisão do Supremo 

Tribunal Federal para que os Tribunais de Justiça do Estado tranquem qualquer participação nessa 

parte dos depósitos judiciais. Concluiu que o Estado está mal sim, mas acha que os consumidores 

não devem pagar o pato por essa desordem que vem se arrastando de vários anos e não é culpa 

somente desde Governador, mas enquanto não houver proposições de melhoria em tudo, essa 

barbaridade continuará; citando o exemplo da gasolina, cujos aumentos no preço ninguém aguenta 
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mais, mas que aumentará de novo mais 15% em janeiro, só no Rio Grande do Sul. VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no 

Plenário e aqueles que ouvem através da Rádio Taquara. Relatou ida à Secretaria de Agricultura do 

Estado – juntamente com o Presidente do PP, a Vereador Sirlei e o Prefeito Municipal – para tratar 

da intolerância por parte dos fiscais do Ministério da Agricultura com a COOTALL e seus 

fornecedores de leite. Explicou que aqui na nossa região, em função de muitas chuvas, a pastagem 

não tem uma consistência, o que reflete na produção de leite, aonde o leite da maioria dos nossos 

produtores não atinge a marca do extrato seco de 8,4% – chegando a 8,2% ou 8,3%. Apontou que os 

fiscais acabam impedindo o funcionamento da COOTALL em função disso. Esclareceu aos ouvintes 

que este leite produzido aqui é de qualidade, apenas não atinge o índice de 8,4% exigido. Expressou 

que isso acaba gerando o desperdício de milhares de litros de leite e o prejuízo ao nosso pequeno 

agricultor. Compartilhou que, em outros estados do país, há tolerância nos períodos em que a 

lactação do gado leiteiro não atinge 8,4%. Comentou que muito o estranhou que a Piá vem, pega o 

mesmo leite, leva embora lá pra cima e lá não tem problema nenhum, o leite é bom e vale tudo. 

Opinou que isto é para acabar com uma empresa sólida que é a COOTALL, com mais de 200 

pessoas daqui que trabalham e dão seu suor, ganhando ali seu sustento. Compartilhou que o 

Secretário mostrou vontade e empenho, dizendo que conversará com o setor do Ministério para que 

chegassem a esse entendimento. Relatou que também solicitaram à Faccat que faça um estudo na 

pastagem, no complemento do alimento dos animais para detectar onde está este pequeno problema 

e poder continuar com o trabalho do produtor. Alertou a Brigada Militar do início do roubo de gado 

nas regiões do interior – creditando à chegada das festas de final de ano e ao alto preço da carne, 

inclusive convidando o Comando de Taquara a esta Casa para que conversem e desenvolvam uma 

ação para proteger os agricultores e quem mora no campo. Abordou também o assunto das estradas 

que, como os outros Vereadores já falaram, têm problemas e o Município tenta resolver. Desejou 

grande abraço a todos os funcionários que foram homenageados nessa noite, e que isso seja 

repassado aos demais funcionários públicos. Sobre o assunto do RPV, abordado pelo colega 

Vereador Arleu, contribuiu que voltava de Porto Alegre escutando na rádio que o Governador do 

Estado retirará esse projeto da Assembleia de uma vez por todas porque não há consenso na base 

para votação desse projeto, e retirando, estará fazendo uma boa coisa, pois não é cabível que o 

Governo queira baixar esse valor insignificante devido a quem se dedicou a vida inteira trabalhando 

pelo Estado do Rio Grande do Sul. Encerrou desejando um grande abraço. VEREADOR LAURI 

FILLMANN (PDT): Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e todos que acompanham a 

Sessão de uma forma ou outro. Iniciou reforçando a tese do Vereador Telmo de mobilização das 

comunidades do interior para discutir, trocar ideias e pôr em prática o trabalho do combate ao 

mosquito borrachudo. Ressaltou que é fundamental que as comunidades se mobilizem e participem, 

o Município disponibiliza o produto – que tem um custo bem elevado – mas não há nada melhor que 

as pessoas de cada comunidade, que conhecem cada vala e córrego, continuem fazendo o trabalho lá. 

Manifestou enfaticamente que a comunidade, a maior interessada e quem é afetada por este inseto, 

precisa participar – do contrário, não se chega a lugar nenhum. Abordou, como seus colegas, a 

questão das estradas, relatando que os Vereadores têm sido cobrado fortemente pelas comunidades – 

especialmente as do interior – e nem poderia ser diferente. Reconhece que não haja máquinas e 

estradas para fazer um grande trabalho recuperando rapidamente todas, mas é necessário que se faça 

uma recuperação dos pontos críticos, garantindo pelo menos as passagens, como também atenção às 

estradas principais que ligam os distritos à sede – ressaltando, claro, que todas as estradas são 

importantes, mas estas necessitam de atenção mais urgente. Encaminhou Votos de Pesar aos 

familiares de Neusa Maria Hundfleisch, falecida na quinta-feira passada (29), que infelizmente 
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deixou a família ainda jovem em decorrência do câncer; ela que atualmente residia em Novo 

Hamburgo, mas se fazia sempre presente nos eventos – especialmente em Padilha, Padilha Velha – 

com seu marido, Ivo. Desejou que os familiares – como Ivo e o irmão dela, César – encontrem de 

alguma forma conforto na palavra de Deus porque são em situações como essa que precisamos ser 

fortes. Encerrou agradecendo ao Presidente. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa presente, o Secretário Luiz 

Ferreira e esposa, os demais presentes e a mídia em geral que transmite os trabalhos desta Casa para 

aqueles que escutam em seus lares. Comunicou, mais especificamente ao Bairro Medianeira, que 

combinou hoje com o Secretário Luiz Ferreira de acompanhar este Vereador amanhã até o Bairro 

para ver a melhor forma de fazer melhorias nas estradas que ficaram em mau estado em função das 

chuvas, relatando inclusive outras ocorrências, como um valão obstruído cuja água desce para o 

bairro, causando danos ainda maiores. Abordou que, quando um Vereador vem a público e 

reconhece que – de uma certa maneira – se expressou em um tom agressivo e com palavras de baixo 

calão, pedindo desculpas, isso só demonstra que naquele momento de tensão, houve o que houve, 

mas que também hoje está havendo grandeza de sua parte, referindo-se ao Vereador Valdecir por 

situação ocorrida entre os dois anteriormente. Manifestou que, de sua parte, este é um capítulo 

encerrado. Expressou que, unindo forças mesmo com opiniões divergentes, isso só vem a somar para 

o povo taquarense – enquanto dividindo forças, quem mais perde é também o povo taquarense. 

Desejou ao Vereador Valdecir e a todos os outros Vereadores que tenham sucesso em seu trabalho e 

que possam levar confiança a todos os taquarenses com suas atitudes, transmitindo as pessoas que os 

ouvem e acompanham, colocando-os nesta Casa e torcendo por seus Vereadores eleitos. Sugeriu aos 

colegas que firmem um pacto de respeito e trabalho – pois divergência de opiniões faz parte do 

homem público, do político, mas que todos estes Vereadores hoje possam terminar o mandato no 

próximo ano de cabeça erguida e que as pessoas possam respeitá-los, uma vez que estes Vereadores 

se respeitem e passem isto a eles. Manifestou que é isto que deseja a todos, desejando também que 

todos tenham boa semana e que possam trabalhar por este Município, pois o mesmo está precisando 

e muito. Encerrou agradecendo a todos e desejando boa noite. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Quero saudar o Sr. Presidente, demais colegas Vereadores, a comunidade que se 

faz presente hoje na Casa. Alguns meses atrás, Sr. Presidente, baseado numa denúncia feita pelo 

senhor, abrimos uma CPI – fui propositor de uma CPI nesta Casa, fui o relator – que, no dito 

popular, terminou em pizza por uma votação, uma decisão política da Câmara de Vereadores. Mas, 

eu abro o jornal na sexta-feira – e quero aqui já parabenizar a reportagem feita pelo Vinícius e o 

Jornal Panorama – e me deparo aqui: “Promotoria aciona Titinho por alterações no Código 

Tributário”. E eu gostaria de aproveitar meu tempo pra ler a reportagem na íntegra, que diz o 

seguinte: “O Ministério Público ingressou, no último dia 21, com ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa contra o Prefeito de Taquara, Tito Lívio Jaeger Filho. O chefe do 

Executivo é acusado de irregularidades em função das modificações feitas na lei municipal do 

Código Tributário. O texto sancionado por Tito, ainda no ano passado, difere do que foi votado pela 

Câmara de Vereadores, conforme denúncia feita em julho pelo Presidente do Legislativo, Eduardo 

Kohlrausch. A Promotoria pede à Justiça uma série de sanções contra o Prefeito, com base na lei de 

improbidade. A ação foi assinada pela promotora de Justiça Fabiane Cioccari, que optou por não 

conceder entrevista. O Ministério Público preferiu disponibilizar ao Jornal Panorama cópia da 

petição inicial do processo, em que a promotora relata a tramitação do inquérito civil que investigou 

o caso. O documento demonstra as alterações ocorridas na lei, como no índice de correção de taxa 

de iluminação de pública e a inclusão de tabelas para cobrança do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) que não foram alvo de deliberação da Câmara. ‘Destaque-se que a alteração do texto 
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legal é incontroversa, pois publicamente admitida pelo réu’” – ou seja, o Prefeito. “‘Além disso, o 

chefe do Executivo encaminhou novo projeto de lei à Câmara com o intuito de readequar as 

alterações realizadas, o que somente reforça a tese da adulteração deliberada do texto’, afirmou a 

promotora. O Ministério Público cita que a Câmara também encontrou mudança na lei orçamentária 

de Taquara. ‘Ou seja, a alteração do Código Tributário Municipal não se trata de um fato isolado, 

mas de uma prática repetida, dolosa e eivada de má fé, através da qual o réu...’” – que é o Prefeito – 

“‘...concretiza suas intenções sem atender ao regramento do processo legislativo’”, afirmou a 

promotora. “A promotora dedicou uma parte de sua argumentação a explicar o processo legislativo, 

com base na lei orgânica de Taquara. Segundo ela, ‘não cabe ao prefeito modificar o texto do projeto 

e publicar a lei de acordo com o seu próprio entendimento, mas sim, sancionar ou vetar o texto 

aprovado pelo Legislativo. Assim, havendo irregularidades ou discordância do chefe do Executivo 

com o texto aprovado, deverá proceder ao veto, que será apreciado novamente pela Câmara de 

Vereadores’. A representante do Ministério Público acrescentou: ‘mesmo tendo pleno conhecimento 

da ilegalidade da conduta (de observar que o atual mandatário municipal...’” – o Prefeito Tito – “‘...é 

bacharel em Direito), o réu descumpriu a Constituição Federal e vulnerou dolosamente os princípios 

da legalidade, da moralidade administrativa e da impessoalidade, mascarando a ilicitude da sanção 

dos projetos de lei’. O Ministério Público requereu à Justiça que o prefeito seja condenado ao 

ressarcimento dos danos, se eles forem apurados, bem como a perda da função pública” – ou seja, a 

cassação do mandato – “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa e 

proibição de contratar com o poder público. O processo está sobre responsabilidade da segunda vara 

judicial, que determinou a intimação do prefeito para que ofereça resposta no prazo de 15 dias, a 

contar do recebimento da intimação.” Sr. Presidente, isso mostra que nós não estávamos loucos. 

Muita gente – seu Nelson, que foi o presidente da CPI – muitos na rua nos chamavam de loucos. E 

quando encerrou a CPI – como eu disse, encerrou em pizza – disseram: “olha aí; fizeram tudo isso e 

não deu em nada, não aconteceu nada”. Mas a Justiça tarda, mas não falha: a Promotoria está 

pedindo e ali na frente, Sr. Presidente, quem tiver que responder judicialmente irá responder e mais 

pessoas terão que responder, se não judicialmente, mas moralmente para a comunidade ali fora. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Iniciou 

abordando a questão do estacionamento mencionada pelo Vereador Arleu, relatando que usou a 

credencial de idoso em Porto Alegre – pois lá é difícil encontrar estacionamento – e eles o autuaram 

mesmo assim. Compartilhou que a menina que o autuou disse que pra eles, esses projetos não valem 

nada e este Vereador pediu então que ela o cobrasse na Justiça. Comentou que até agora não 

cobraram, mas o Arleu tem razão, pois Lei foi feita para ser cumprida. Relembrou que todos aqui – 

este Vereador por sete vezes – todos os Vereadores, inclusive o Prefeito e o Vice-Prefeito, juraram 

nesta Casa cumprir e fazer cumprir as leis federais, estaduais e municipais – algo que às vezes acaba 

sendo esquecido no afã das coisas. Surpreendeu-se então que o Prefeito tenha colocado no jornal a 

reposição salarial como aumento, explicando inclusive que havia solicitado aos Vereadores não 

fazerem projeto. Compartilhou que o Vereador e Presidente da Câmara Eduardo fez o projeto 

cumprindo com sua obrigação e juramento, visto que a reposição salarial é direito de todos por Lei, 

conquistado pela classe dos servidores municipais de Taquara na Justiça, em 2009, por 

movimentação deste Vereador juntamente com o SIMUT. Como este Vereador também criou Lei 

para vincular o reajuste dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito aos dos servidores municipais – 

que antes eram vinculados ao dos Deputados – o reajuste também veio para os Vereadores. Solicitou 

ao Prefeito que mande à Câmara o Orçamento e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – apontando 

como o que aconteceu com o Código Tributário se deu justamente por falta de tempo para votar, e 

daqui a pouco ocorre o mesmo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Reforçou novamente que 
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Leis foram feitas para serem cumpridas e que, quando vota, procura se lembrar do que jurou de mão 

erguida aqui nesta Casa. Comentou que o Prefeito jurou o mesmo e já estava agora querendo mandar 

na Câmara, sugerindo que o mesmo vá “catar coquinhos”. Fez documento e tirou fotos de diversos 

problemas em estradas, mencionando que o Prefeito tem até a terça-feira da semana que vem para 

arrumar algumas coisas senão este Vereador levará tudo ao Jornal Panorama, pois algumas coisas 

estão há mais de três anos do mesmo jeito. Comentou que concordo que as coisas devam funcionar 

no Centro, comentando de buraco aberto na descida perto do Hospital que foi fechado, mas há vinte 

dias eles abriram um buraco para fazer uma caixa de bueiro em rua do Loteamento Tito que ainda 

está lá – comentando inclusive que o Prefeito foi lá com este Vereador e mandou fazer, mas 

ninguém faz nada, comentando como o Prefeito quer mandar na Câmara se não manda na Prefeitura. 

Compartilhou que a Scheila, que trata do calçamento com a Prefeitura, já prometeu isso umas dez 

vezes e até agora nada. Encerrou abordando o assunto do Vereador Telmo sobre mosquitos, 

apontando algo que talvez alguns dos Vereadores lembrem, de que o Prefeito Ebling erradicou com 

o mosquito, mas não se deu continuidade no trabalho dele e encheu de mosquitos de novo. 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou os colegas Vereadores, a 

comunidade acompanhando pelo Plenário e escutando pela Rádio Taquara. Relatou indicação feita à 

Defesa Civil de que execute no Município um seminário no qual possam discutir e aprender mais 

sobre a questão de defesa civil e a questão dos sinistros – como devem encaminhar, tratar esta 

questão junto à comunidade, como informar a comunidade e como buscar alternativas de solução 

após estes problemas climáticos. Encaminhou pedido à Prefeitura Municipal, Secretaria competente 

e à empresa Transpar pedindo que estudem a possibilidade de incluir uma linha do ônibus circular 

que passe pelo Bairro Olaria, uma demanda daquela comunidade. No intuito de ajudar o Prefeito, 

trazendo as reivindicações da comunidade, destacou a questão do Cemitério Municipal onde as 

pessoas, à noite, encontram-se desprotegidas em função da situação de insegurança que nosso 

Estado passa, sugerindo à Prefeitura que estude a possibilidade de colocar lá um vigia, fazer um 

convênio com a Brigada Militar ou qualquer alternativa criativa para dar segurança às pessoas que 

estão ali velando seus entes queridos e falecidos. Destacou o trabalho do “exército de um homem 

só”, o Coordenador de Defesa Civil Paulo Melo, que esteve na última sexta-feira (30) no Bairro 

Santa Maria abrindo um valo que costeia a margem da RS-115 entre a Rua Cassandra Fritscher e a 

Rua Francisco Freitas para melhor escoamento. Relatou que ele precisa de canos e após a colocação 

de canos, a pavimentação das ruas, explicando que apesar do ótimo serviço feito pelo Coordenador, 

sem a colocação de canos, as pessoas continuaram sofrendo. Relatou ruas do Município em péssimas 

condições: a Rua Marechal Floriano, no Centro; a Rua Professora Pascoalina Amoretti Friedrich, no 

Bairro Santa Rosa; Avenida Tristão Monteiro, no Centro, próximo à rótula e Rua Arnaldo da Costa 

Barth, quase em esquina com a Rua Edmundo Saft, onde a Prefeitura ou a Corsan foram arrumar 

canalização de água e deixaram os buracos – pedindo providências da Prefeitura em todas estas 

questões. Solicitou também informações da Prefeitura sobre praça prometida à comunidade no 

Bairro Santa Teresinha, na localidade da antiga Beira Rio, esperando que não fique mais essa 

promessa desta Administração sem ser cumprida, deixando as pessoas de lá sem os empregos que se 

perderam com a saída da Beira Rio e sem a praça. Encerrou colocando-se à disposição da 

comunidade e agradecendo a atenção de todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores, imprensa, comunidade e 

especialmente o amigo João. Iniciou relatando que, esta semana, esteve em algumas empresas com o 

pessoal do Banco do Brasil onde continua o trabalho em busca daquelas que queiram trabalhar na 

exportação – um dos caminhos para sair da situação em que se encontram o Município, o Estado e o 

País – convidando quem estiver interessado em começar a exportar a entrar em contato. Dirigiu-se 
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ao Vereador Telmo, expressando que a Frente Parlamente do Empreendedorismo vem em bom 

momento, pois devemos realmente trabalhar neste sentido visto que o Município tem potencial 

incrível e isso vem a somar no trabalho que vêm fazendo as instituições que este Vereador já 

mencionou – Faccat, PEIEX, Apex, Banco do Brasil, Caixa, Correios, etc. Apontou que estarão 

atingindo justamente a área que mais necessita, pois quando se ajuda os empresários a desenvolver, 

auxilia o Município e as pessoas que necessitam através da geração de empregos. Colocou toda a 

estrutura anteriormente citada à disposição para irem à Padilha conversar com alguma empresa que 

queira desenvolver algum trabalho de exportação, ressaltando que é importante que cada vez mais 

pessoas agreguem a este trabalho para que consigam desenvolver o Município, o Estado e melhorar 

o País. Relatou a reunião na semana passada com o pessoal da Saúde, como Presidente da Comissão 

de Saúde, agradecendo a todos os Vereadores por toda a contribuição que os Vereadores fizeram, 

citando palavras da Diretora Maria Celoi de que a Câmara foi cirurgicamente decisiva por ter votado 

e aprovado o Projeto de Lei para parcelamento da dívida do Município junto ao Hospital, dizendo 

que se isso não tivesse acontecido, o Hospital certamente estaria fechado agora. Deixou 

agradecimento especial à Vereadora Sirlei, expressando que saiu emocionado da Sessão Solene que 

a mesma organizou, em homenagem às vitoriosas no combate ao câncer, dizendo que isso faz 

diferença e essas pessoas incentivarão a outras a se cuidarem mais. Compartilhou sobre Projeto 

aprovado nesta Casa na semana passada, que responsabiliza as empresas utilizadoras de postes que 

não fizerem manutenção nas redes telefônicas e elétricas, sujeitas a autuação se não cumprirem. 

Encerrou agradecendo a todos. Um aparte foi concedido ao Vereador Nelson José Martins, 

relatando que recebeu hoje à tarde um ofício do Deputado Alceu Moreira, que sempre liga 

perguntando se não há algum órgão de Saúde para receber o repasse da emenda parlamentar. Leu o 

ofício, que dizia: “venho através deste ofício informar que o Município de Taquara teve depositado 

pelo Ministério da Saúde o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta e mil) proveniente de emenda 

parlamentar de minha autoria, conforme documento anexo. O recurso será usado pelo Hospital Bom 

Jesus na aquisição de equipamento raio X e aparelho de anestesia com monitor”. Fez requerimento 

para que Diretora Celoi informe se esse dinheiro chegou ao Hospital e se o aparelho foi comprado, 

pois este Vereador quer a prestação de contas. Pediu à Comissão de Saúde, na figura do Vereador 

Beto, que cobrem isso, pois se sabe que não se faziam exames de raio X no Hospital  até então pela 

falta do equipamento. Retomando a palavra, o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

dirigiu-se ao Vereador Nelson, garantindo que pedirá à diretora que já traga esta informação na 

próxima reunião e sugerindo que, através da Comissão de Saúde, se faça uma Moção agradecendo 

por este recurso que ajudará o Hospital. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

(PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade assistindo à Sessão. Expressou que 

vivemos um momento bem crítico na política brasileira e que sempre comenta com seu esposo que 

teve a felicidade de se eleger no que talvez seja o momento de maior crise que a política já viveu no 

Brasil. Prosseguiu dizendo que, em função desta crise toda, aqueles que ocupam um cargo público 

pagam um preço bem alto, bastando acessarem o Facebook para verem todos os nomes “bonitos” 

com os quais as pessoas diariamente se dirigem aos Vereadores. Mencionou que não sabe dizer se 

isto acontece em outros Municípios, pois acompanha apenas em Taquara, mas confessou que os 

nomes que são ditos a respeito dos Vereadores desta Casa a deixam bastante desgostosa, entristecida 

e muitas vezes envergonhada de encarar as pessoas, pessoas que sabem que ocupa um cargo público 

e está como Vereadora. Opinou que faz parte. Apontou que “crise”, em mandarim, é sinônimo de 

“perigo” e “oportunidade”, o que direciona para a transformação de sentimentos ruins em boas 

energias. Mencionou que, pensando nisso, alguns grupos de pessoas já estão começando a mudar a 

forma de usar as redes sociais, relatando que, em meio às notícias diárias, um grupo no Facebook se 
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propõe a elencar e compartilhar os melhores fatos do dia com um critério: a história precisa ser 

positiva. Explicou que a comunidade “SOS Boas Notícias”, com mais de 1.500 membros, foi criada 

em 2011 como uma fonte alternativa de informações, com a regra específica de não ter notícias 

ruins. Opinou que estas comunidades demonstram o protagonismo atual dos usuários na 

disseminação de notícias e uma tendência de curadoria de conteúdo que já tem milhares de adeptos 

no exterior. Prosseguiu relatando que o administrador do grupo, o catarinense Marcelo Feuerschuette 

Althoff, de 50 anos, sofria de depressão quando há 13 anos largou o emprego como executivo em 

São Paulo para se dedicar ao estudo de terapias alternativas. Relatou também o exemplo do portal de 

notícias “Razões Para Acreditar”, criado pelo designer e publicitário rondoniense Vicente Carvalho, 

de 31 anos. Apontou que ambos surgiram com a intenção de disseminar uma forma mais positiva de 

ver o mundo. Citou pesquisa do Instituto Reuters que aponta um crescimento constante no número 

de brasileiros que recebem notícias via redes sociais. Concluiu, portanto, que devemos parar e 

pensar antes de postarmos nossas opiniões, como também nos atermos à realidade e não a 

distorções, visto que nossas postagens atingem diversas pessoas, inclusive jovens, influenciando a 

formação de suas mentalidades. Parabenizou o programa do Luciano Huck pela valorização da 

iniciativa do Professor Airton, da ONG Vida Breve, que transformou sua dor pela perda da filha em 

tragédia na RS-115 em trabalho social através do hip hop, que será conhecido a nível nacional 

quando este programa for exibido. Sugeriu que utilizemos então a realidade ruim que nos cerca em 

algo positivo, ajudando a criar um mundo melhor. Encerrou desejando a todos uma excelente 

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

Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos aqueles que ouvem através dos 

meios de comunicação. Pediu novamente atenção da comunidade taquarense à dificuldade das 

Escolas Estaduais 27 de Maio, Breno Ritter e Tristão Monteiro em decorrência da Portaria nº 258 do 

Governo Estadual, publicada no Diário Oficial do dia 19 de outubro de 2015, que cria critérios para 

a matrícula para o ano de 2016 e nestes critérios, estão retirando os alunos de cinco anos que fazem 

parte da Educação Infantil das três referidas escolas. Relatou que as três escolas estão produzindo 

documento que será enviado ao Governo do Estado, ao Secretário Estadual de Educação e à 2ª 

Coordenadoria Regional de Educação, convidando a comunidade taquarense a assinar este 

documento, fortacelendo-o e dizendo que neste momento precisamos sim que a Educação Infantil 

continue funcionando nestas escolas. Pediu aos Vereadores que assinem também a Moção de Apoio 

desta Casa a esta luta. Comentou que o Estado entende que a Educação Infantil é de 

responsabilidade do Município, mas de mesma forma, o Ensino Médio é de responsabilidade do 

Estado e ainda assim existem escolas em Taquara – a ESTAJA e a Escola Municipal Theóphilo 

Sauer – que fazem isso, permitindo barganha com Estado e aumentando as chances de lograr êxito 

nesta luta. Comentou também que a Escola Felipe Marx, originalmente ofertando ensino de 6° a 9° 

ano e Ensino Médio, perdeu as séries de 6º e 7º ano, deixando os egressos das Escolas 27 de Maio, 

Breno Ritter e Tristão Monteiro carentes de escolas nas quais cursar estas séries. Relatou que na 

semana que vem, estarão fazendo documento nesta Casa solicitando ao Governo sua atenção e o 

reestabelecimento destas séries na Escola Felipe Marx. Pediu à comunidade que procure a Escola 

Felipe Marx e também assine lá o documento que está sendo criador pelos diretores da escola. 

Manifestou satisfação com a Sessão Solene “Um laço rosa, uma mulher vitoriosa”, expressando que 

foi um encontro valoroso e significativo, com depoimentos verdadeiros e extremamente 

emocionantes que mostraram a garra e a bravura da mulher no enfrentamento do câncer de mama. 

Agradeceu de coração à Arlete, a Eliane, a Eni, a Iara, a Íris, a Leda, a Lurdes, a Mara, a Maria 

Mariá e a Sandra, parabenizando-as também pela disponibilidade e visão, mostrando a grandiosidade 

que a alma feminina carrega, vindo à Sessão e mostrando que é possível vencer esta doença e ser 
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referência existencial aos presentes. Agradeceu aos Vereadores presentes, os funcionários que 

contribuíram à Sessão e em especial, o Paulo Teixeira, que encantou com sua voz e falou com todos 

através da música. Encerrou agradecendo a todos pelo momento concedido e desejou a todos uma 

excelente semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Boa noite, 

comunidade que nos acompanha na Casa; boa noite, comunidade que nos acompanha pela Rádio 

Taquara e pela internet; a imprensa; colegas Vereadores, colegas Vereadoras. Sabe que a gente que 

quer ser cristão, quer seguir os caminhos de Jesus, a gente... Aqui e ali, a gente às vezes é 

carimbado, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e é complicado. Eu, lá no começo da 

minha presidência, eu digo pra vocês aí que eu não sonhei com certas contendas que aconteceram 

aqui dentro, certas lutas, eu não queria pra mim certas situações que aconteceram aqui. Eu não 

queria, mas, lamentavelmente, tem coisas aí que tu não consegue fugir. Ainda mais por a gente ser 

uma pessoa pública, né? Por eu estar Vereador e estar hoje Presidente da Câmara. Lá numa 

determinada situação, lá no mês de fevereiro, numa janta que eu fui – aonde que já dei depoimento 

aqui e no Ministério Público, aqui na CPI e no Ministério Público – o Prefeito me pediu na ocasião, 

dentro do carro dele, pra levar o Código Tributário a ele; o Código Tributário, porque ele deveria 

fazer algumas alterações, do contrário ele não conseguiria cobrar esse ano – que eu perguntei pra 

ele: “Prefeito, mas por que tu não revoga aquela lei e vota outra?” “Não, daí eu não consigo cobrar 

esse ano”. E ali naquele momento, o que aconteceu: eu então, como homem público – senhoras e 

senhores – eu não quis virar o rosto, dizer: “não, isso não é comigo”. Todo o dia, a gente tá cansado 

de assistir no telejornal ou ler em qualquer jornal – aliás, qualquer não, alguns que se comprometem 

com a verdade, né? – que a classe política está cada vez manchada, justamente por pessoas que 

viram o rosto e dizem “isso não é comigo” ou até levam uma certa vantagem. Eu fui chamado pelo 

Prefeito, logo em julho lá, quando eu fiz a denúncia – vocês se lembram. Logo no dia seguinte, ele 

deu uma entrevista no Programa do Masutti na Rádio Taquara dizendo que eu era imaturo, que eu 

não tinha amadurecido. E aqui, para a minha surpresa – o Vereador Moisés falou a pouco – mas pra 

minha surpresa – grata surpresa, vou dizer assim, pois isso aí sublinha tudo o que a gente fez – a 

matéria do Jornal Panorama. Inclusive o único jornal que botou isso foi o Jornal Panorama, temos 

que destacar. “Promotoria aciona Titinho por alterações no Código Tributário”. Rapidamente aqui, 

“O Ministério Público...” – conforme diz a matéria, o Moisés leu toda ela antes, Vereador Moisés – 

“...entrou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa ao Prefeito Tito Lívio Jaeger 

Filho [...] é acusado de irregularidades em função de modificações feitas na lei municipal do Código 

Tributário. O texto sancionado por Tito, ainda no ano passado, difere do que foi votado pela Câmara 

de Vereadores” – primeira situação aqui, que é o que a gente disse lá a diante. “A promotoria pede à 

Justiça uma série de sanções contra o prefeito, com base na lei de improbidade. A ação foi assinada 

pela promotora de Justiça Fabiane Cioccari” – eu quero dizer aqui porque eu citei a promotora: 

algumas pessoas dizem que a promotora Ximena pega no pé do Prefeito, não deixa ele trabalhar. 

Não foi a Ximena, aqui... Não foi a Ximena, pessoal; foi a promotora Fabiane Cioccari que eu nem 

sei quem é que é, não foi a Ximena. “O documento demonstra as alterações ocorridas na lei como no 

índice de correção de taxa de iluminação pública e a inclusão de tabelas para cobrança de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) que não foram alvo de deliberação da Câmara de Vereadores” – 

Olha o que quer dizer isso daqui: isso aqui tá dizendo, pessoal, que a Promotoria pegou ela e fez o 

pente fino, e achou uma coisa aqui que a Câmara não discutiu. Quer dizer aqui nesta matéria do 

Jornal Panorama do dia 30 de outubro, senhoras e senhores, que a Promotoria achou coisas que a 

gente não achou e que não foram modificações de artigos, modificações de erros ortográficos, não 

foi. A Promotoria tá dizendo isso aqui. Será que a Promotoria é imatura também, Prefeito? Será que 

ela é? O senhor tem que dizer pra nós se ela é imatura ou não é. “A promotora dedicou uma parte de 
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sua argumentação a explicar o processo legislativo com base na lei orgânica de Taquara. Segundo 

ela, ‘não cabe ao prefeito modificar o texto de projeto e publicar a lei de acordo com seu próprio 

entendimento...’” – o Prefeito Tito foi doze anos Vereador e uma Promotora tem que dizer isso pra 

ele, doze anos ele foi Vereador. “‘...mas sim sancionar ou vetar’”, como o Vereador Nelson nos 

explicou aquela vez. “A representante do Ministério Público acrescentou que, mesmo tendo pleno 

conhecimento da ilegalidade da conduta...” – Ele é advogado, senhoras e senhores. O Prefeito de 

Taquara é advogado e ele conseguiu fazer isso! E eu sou imaturo, ele não é – eu sou imaturo. Eu 

quero rapidamente aqui dizer pros senhores e pras senhoras o seguinte: eu peço aqui, Prefeito – eu 

que lhe ajudei em duas eleições – renuncie, Prefeito. Renuncie! Não é o Vereador Eduardo ou o 

Vereador Moisés ou a CPI que está falando – é a Promotoria aqui no Jornal Panorama. Renuncie! O 

senhor está brincando de ser Prefeito em Taquara, Prefeito Tito. A sua postura está de traquinagem, 

o senhor está brincando. Ao invés de o senhor me atacar em alguns lugares como o senhor tem me 

atacado, dê uma explicação para a comunidade de porque o senhor fez isso. Aí encaminhando pro 

encerramento, eu penso – senhoras e senhores – que o próprio Dr. Carlos Alberto Pimentel que é o 

Vice-Prefeito do Tito não faria o que ele anda fazendo, essas traquinagens que ele faz. Que eu já 

ouvi outro dia que o Prefeito daria mais pra trabalhar no Zorra Total – porque aonde que ele vai, ele 

conta uma piada – do que realmente cuidar do nosso Município. Lá em julho, volto a dizer, o senhor 

me chamou de imaturo, Prefeito – só que o senhor não vem dizer o porque que a Promotoria tem a 

mesma opinião que estes Vereadores, que os Vereadores da CPI. Eu quero dizer que o senhor disse 

também, Sr. Prefeito, o senhor disse que eu sou Presidente porque o senhor quer – o senhor foi 

arrogante a esse ponto de dizer que eu fui Presidente porque o senhor quis. Só que eu quero dizer 

que, pro senhor, realmente não foi bom eu ser Presidente, não foi bom – porque eu não fiz o que o 

senhor quis. Talvez outro – eu não posso aqui dizer se teria feito ou não – talvez outro teria pegado o 

Código Tributário, talvez, e levado ao senhor. Eu não fiz – eu não fiz porque eu tenho que dormir 

com meus pés destampados. Graças a Deus, sou pobre, mas procuro ser uma pessoa honrada. Porque 

se fosse uma coisa legal o senhor não tinha pedido pra mim dentro de um carro, o senhor teria 

pedido naquelas reuniões com a bancada que o senhor tem todas as segundas-feiras. Por que o 

senhor pediu isso escondido pra mim, se era uma coisa que era só mudar artigo, só mudar erros de 

ortografia que nem o senhor diz? Eu jamais poderia – justamente por querer ser cristão – eu jamais 

poderia compactuar com uma sem-vergonhice dessas. E digo isso porque o próprio Jornal Panorama, 

através do depoimento – aliás, não é o depoimento, é o processo – a Promotoria, que não é a 

Ximena, que pega no pé do Tito, segundo ele – ele quer que todo mundo deixe ele trabalhar, mas... 

Nós estamos baseados, senhoras e senhores, num governo de três anos e meia dúzia de metros de 

asfalto. Nós temos um governo que fez o quê? Seis, sete quilômetros de asfalto e nós estamos 

baseando um Município de 129 anos no asfalto como se fosse Odorico Paraguaçu: descobriu o 

mundo, só falta botar uma banda. Não... Eu amo minha cidade onde eu nasci e quero mais pra ela do 

que isso. E quero dizer, Prefeito, encerrando: primeiro, eu acredito que o senhor – se tivesse um 

pouquinho daquele Tito que eu acredite em duas eleições – que eu andei com senhor, agora tá cheio 

de gente em volta do senhor, mas eu andei junto em duas eleições! Primeiro, eu acredito que o 

senhor deveria renunciar. Mas o senhor realmente é muito orgulhoso pra isso, a gente sabe. 

Segundo, se o senhor não tiver coragem de renunciar e assumir o que denunciamos em julho e não 

culpar os outros – o senhor tem que assumir o que senhor fez, que o senhor é o homem da caneta – 

não concorra a Prefeito no ano que vem; deixe o outro que queira levar o Município com seriedade 

comandar Taquara. Até porque o mesmo empenho que eu tive pra lhe ajudar a lhe eleger, eu vou ter 

pra lhe ajudar a lhe tirar dessa cadeira, e botar alguém nessa cadeira que queira governar com 

seriedade o Município de Taquara. Era isso que eu tinha, senhoras e senhores. Me perdoem pela 
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minha maneira de falar, só que eu era imaturo, eu não sei o quê, eu sou Presidente porque o prefeito 

quis, não... Pro senhor realmente, eu volto a dizer, foi ruim eu ser Presidente; mas pra comunidade 

de Taquara prova-se que foi bom, porque do contrário, ninguém saberia da traquinagem que o 

senhor fez com o Código Tributário. Agradeço ao Senhor por estar aqui representando a minha 

comunidade mais uma vez, estar Vereador, estar Presidente, pela saúde da minha família e fiquem 

todos na paz de Jesus. Após a Palavra em Expediente o Presidente 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: PROJETO DE LEI 

Nº  133/2015 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. 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  007/2015 DE 

AUTORIA DO VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA -  Concede o Título de 

Cidadão Taquarense ao PADRE JOSÉ ROBERTO CORREA. A Comissão Geral de Pareceres 

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

unanimidade. Em seguida o Presidente colocou em apreciação a Moção de Apelo nº 043/2015, lida 

anteriormente, tendo em vista que a mesma foi assinada por todos os Vereadores, dispensando assim 

parecer da Comissão Geral de Pareceres. A referida Moção foi APROVADA por unanimidade. 

Após o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da 

matéria a seguir sendo a mesma também APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 463/2015 a 

469/2015. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 112/2015 e 113/2015. Requerimentos: 

Nº 286/2015 e 287/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita 

melhoria na estrada geral de Rio da Ilha, especialmente em pontos mais críticos que se encontram 

intransitáveis. 2º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Obras tome providências com relação a bocas de lobo que seriam construídas na Rua 

Luiz Rangel, Bairro Mundo Novo, mas foi iniciada apenas a abertura dos buracos, faltando o 

término do serviço e quando chove os buracos enchem e acabam invadindo as residências. 3º - 

VEREADOR NELSON MARTINS: A Gerente Executiva do Hospital Bom Jesus de Taquara, 

senhora Maria Seloi Maciel da Costa. Solicito informação no que se refere a seguinte nota 

oficializada pelo Deputado Alceu Moreira: “Venho através deste informar que o Município de 

Taquara teve depositado pelo Ministério da Saúde o valor de cento e cinquenta mil reais, 

proveniente de Emenda Parlamentar deste Deputado, sendo que o recurso será utilizado pelo 

Hospital Bom Jesus na aquisição de equipamentos de Raio X e aparelhos de anestesia com monitor”. 

A referida Emenda foi solicitada por este Vereador e se faz necessário saber onde e como a mesma 

foi aplicada. 4º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal através da 

Secretaria competente finalize as ações de melhorias nas ruas do Loteamento Tito. 5º - VEREADOR 

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

senhor Sérgio Inácio Coelho de Souza Luce, que veio a falecer no dia 1º/11, próximo passado. 

Senhor Sérgio que foi presidente e fundador do Sindicato Rural do Vale do Paranhana. O 

falecimento de entes queridos 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. “Bem aventurados os 

humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem aventurados os que choram, porque eles 

serão consolados. Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 

5.” 6º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicita que o Executivo Municipal por meio da 

Secretaria de Obras viabilize o patrolamento e ensaibramento na Travessa Vagner, localidade de 
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Cabriúva, pois a mesma está intransitável. 7º – VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda com urgência no conserto de 

buracos no asfalto que estão a longo tempo na Rua Rodeio Bonito, esquina com a Rua Sete de 

Setembro, no Bairro Santa Teresinha. Seguem fotos em anexo. 8º - VEREADOR EDUARDO 

KOHLRAUSCH: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente faça o 

conserto dos buracos no asfalto da Rua Sete de Setembro, proximidades dos números  121, 140 e 

160, no Bairro Santa Teresinha, conforme fotos em anexo. Nada mais havendo a tratar, às 21h32min 

o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 10 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 pelo Servidor Nicolas Giovani Busanello, o qual transcreveu a Palavra em Expediente. E, 

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

Sala de Sessões, 03 de novembro de 2015. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


