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ATA Nº 4.102 

Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 41ª 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 Servidora Silvana Fernandes Lopes 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 Gilvan Britto 

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

o Vereador Moisés Cândido Rangel solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada por todos. 

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

deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. Antes disso, conforme acordado na Sessão 

Ordinária da semana passada (03.11.2015), o Presidente informou que a leitura das proposições dos 

Vereadores será dispensada, tendo em vista que as mesmas encontram-se disponíveis na íntegra 

desde o dia 27 de outubro do corrente ano, a todos que acessarem o novo sistema legis o qual está 

inserido no site desta Casa. Também as respostas dos Pedidos de Informações encaminhadas pelo 

Executivo Municipal já estão sendo alimentadas no referido sistema, sendo que os Vereadores 

requerentes receberam cópia na íntegra das mesmas. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: 

OFÍCIO Nº 688/2015, encaminhando Lei Municipal nº 5.749, sancionada em 29 de outubro de 2015. 

OFÍCIO Nº 752/2015, encaminhando Leis Municipais nº 5.750 a 5.752, sancionadas em 05 de 

novembro d e2015. OFÍCIO Nº 755/2015, encaminhando cópias do Relatório de Monitoramento da 

Gestão em Saúde – RGMS, e do Relatório de Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão – SARGUS, 

referente ao 2º Quadrimestre de 2015, bem como solicita agendamento de audiência pública para 

apresentação do mesmo. OFÍCIO Nº 768/2015, em atenção ao Ofício D.L. nº 1019/2015, informa 

que o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016, já está concluído, aguardando 

somente a realização de audiência pública. Tão logo seja realizada a audiência pública, o projeto 

será imediatamente encaminhado a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres Vereadores. 

PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010, de 10 de 

novembro de 2015, de autoria do VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Altera a 

nomenclatura da Comissão Geral de Pareceres para Comissão de Constituição e Justiça, contida no 

inciso I do Art. 50, caput do Art. 51, caput do Art. 52, e, inciso I do § 3º - § 4º - § 5º - § 6º do Art. 

155 do Regimento Interno desta Casa. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010, de 10 de 

novembro de 2015, de autoria do VEREADOR LAURI FILLMANN: Concede o Título de Cidadã 

Taquarense a SENHORA GENECI ROCHA DA SILVA. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 011, de 10 de novembro de 2015 de autoria da VEREADORA SANDRA 

SCHAEFFER: Concede o Título de Cidadã Taquarense a SENHORA IVANDERLEI TEREZINHA 

CRISTÓFOLI BRANCHINE. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012, de 10 de 

novembro de 2015, de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 

Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR ORMINDO MIGUEL DE PAULA. 
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PROMULGAÇÃO DE DECRETOS LEGISLATIVOS: Decreto Legislativo nº 004/2015 – 

Concede o Título de Cidadã Taquarense à senhora Ana Maria Macedo de Quevedo. Decreto 

Legislativo nº 005/2015 – Concede o Título de Cidadão Taquarense ao senhor João Carlos de Brito. 

Decreto Legislativo nº 006/2015 – Concede o Título de Cidadão Taquarense ao senhor Anibaldo 

Kleinkauf. Decreto Legislativo nº 007/2015 – Concede o Título de Cidadão Taquarense ao senhor 

Idalci renato Lamperti. Decreto Legislativo nº 008/2015 – Concede o Título de Cidadão Taquarense 

ao senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda. Decreto Legislativo nº 009/2015 – Concede o Título 

de Cidadão Taquarense ao Padre José Roberto Corrêa. MOÇÃO Nº 044/2015: 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: No momento em que o cumprimentamos, 

aproveitamos para relatar que a Escola Estadual de Ensino Médio Felipe Marx, localizada na Rua 

Ernesto Alves, 2005, Bairro Jardim do Prado, Taquara, RS, atende uma demanda significativa de 

crianças e jovens, oriundas de todos os bairros, devido a sua localização centralizada em nosso 

município, principalmente os alunos das Escolas Estaduais 27 de Maio, Tristão Monteiro e Breno 

Oswaldo Ritter, que contemplam no currículo, até o quinto ano do ensino fundamental, sendo esta 

uma escola referência para que seus estudantes possam continuar frequentando os bancos escolares. 

No ano de 2013, a comunidade taquarense foi surpreendida com a eliminação do sexto ano, sendo 

que os pais das referidas localidades, foram até o local e saíram sem a desejada vaga para os seus 

filhos, bem como no ano de 2014, a escola suprimiu as turmas do sétimo ano, sendo mais uma triste 

notícia para a comunidade, que está assistindo a eliminação das turmas das séries finais do Ensino 

Fundamental desse conceituado Estabelecimento de Ensino, necessárias ao atendimento da 

demanda, ora existente, com insatisfação, mas inerte as deliberações do governo. A qualidade da 

educação taquarense, certamente retrocedeu, pois a Escola Estadual Felipe Marx, deixa de prestar o 

atendimento qualificado aos estudantes taquarenses, sem motivo justificável, sendo tal medida 

deliberada apenas para cumprir uma legislação federal que designa as responsabilidades de cada ente 

federativo, para com as modalidades de ensino. A comunidade taquarense, saturada pelas decisões 

arbitrárias, desprovidas de qualquer cuidado com a real necessidade da população, está se 

organizando na luta, para reabilitar o sexto e sétimo ano, para o período letivo de 2016, construindo 

um documento para ser enviado aos poderes constituídos e aos representantes da pasta da educação, 

exigindo a efetivação da demanda, aqui relatada. Nesse momento, essa Casa Legislativa, se agrega 

na luta e ratifica o intento, no sentido de resguardar o direito à educação e preservar espaços 

educacionais importantíssimos à comunidade taquarense, pois é preciso lembrar que apesar dos 

ditames legais, Taquara encampa alunos do Ensino Médio na Escola Theóphilo Sauer e na Escola 

Taquarense de Jovens e Adultos, respaldando o retorno das séries extintas no citado educandário. 

Assim sendo, encaminhamos a presente Moção de Apelo às autoridades competentes, no afã de 

sensibilizá-las para essa justa reivindicação, pois não haverá crescimento e progresso que se 

estabeleçam, se permitirmos que deliberações de falsa economia se efetivem, pois esse corte gerará, 

num futuro próximo, a necessidade de muito mais investimentos em outras áreas. 

REQUERIMENTOS: Nº 288/2015, de autoria dos Vereadores Valdecir de Almeida, Adalberto 

Soares, Adalberto Lemos e Régis de Souza. Nº 289/2015, de autoria dos Vereadores Valdecir de 

Almeida e Adalberto Lemos. Nº 290/2015, de autoria do Vereador Guido Mario. Nº 291/2015 de 

autoria do Vereador Régis de Souza. Nº 292/2015, de autoria da Vereadora Sirlei Silveira. Nº 293 e 

294/2015 de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch. INDICAÇÕES: Nº 470, 471 e 472/2015, de 
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autoria da Vereadora Sandra Schaeffer. Nº 473, 474 e 475/2015, de autoria do Vereador Adalberto 

Soares. Nº 476, 477 e 478/2015, de autoria do Vereador Adalberto Lemos. Nº 479/2015, de autoria 

do Vereador Régis de Souza. Diante da inversão de pauta, após a leitura da matéria o Presidente deu 

início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos para votação, acompanhados dos Pareceres 

das Comissões desta Casa. ORDEM DO DIA: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2015, DE 

AUTORIA DA MESA DIRETORA: Cria o Programa "Cinema na Câmara" e dá outras 

providências. 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: Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Lauri Fillmann e 

Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE LEI Nº 135/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR RÉGIS 

BENTO DE SOUZA: Cria o PROGRAMA PARADA SEGURA, no transporte coletivo municipal. 

A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer pela rejeição do Projeto em questão. Posto em 

discussão manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Lemos, Telmo Vieira, Régis de Souza, Sirlei 

Silveira, Luiz Carlos Balbino, Nelson Martins, Guido Mario e Sandra Schaeffer. O Projeto foi à 

votação e recebeu 07 (sete) votos contrários dos Vereadores: Sirlei Silveira, Guido Mario, Adalberto 

Soares, Sandra Schaeffer, Luiz Carlos Balbino, Adalberto Lemos e Roberto Timóteo. E, 07 (sete) 

votos favoráveis dos Vereadores: Moisés Rangel, Lauri Fillmann, Telmo Vieira, Arleu Machado, 

Valdecir de Almeida, Régis de Souza e Nelson Martins. Diante do empate na votação o Presidente 

votou favorável ao Projeto e o mesmo foi APROVADO na forma original. PROJETO DE LEI Nº 

136/2015 (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 5723/2015. 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: Nelson Martins e 

Adalberto Lemos. PROJETO DE LEI Nº 137/2015 (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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, 

Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o 

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

Adalberto Lemos, Guido Mario, Nelson Martins, Sandra Schaeffer, Telmo Vieira e Lauri Filmann. 

PROJETO DE LEI N° 138/2015 (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. A Comissão Geral de Pareceres e a 

Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na 

sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se 

os Vereadores: Valdecir de Almeida, Guido Mario e Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 

139/2015 (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. A Comissão Geral de 

Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis 

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

manifestou-se o Vereador Nelson Martins. Em seguida o Presidente colocou em apreciação a Moção 

de Apelo nº 044/2015, 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 470 a 479/2015. Requerimentos: Nº 288 a 294/2015. Requerimentos 

Verbais: 1º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo informe com urgência 
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quando serão feitos os trabalhos de melhoria nas ruas do Loteamento Tito Eldorado, Bairro Santa 

Maria, estrada da Cachoeira, pois em alguns pontos os buracos viraram crateras e estão causando 

prejuízo aos motoristas. 2º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio deste solicito a Direção da 

RGE para que se faça presente um representante da mesma, para esclarecimento em Plenário nesta 

Casa a comunidade taquarense sobre o seguro existente no boleto da fatura de energia elétrica, que 

tange assegurar os contribuintes que são afetados pelas tempestades de granizo. O pedido se 

justifica, pois sabemos que existe tal seguro, mas a maioria dos cidadãos não tem conhecimento 

pleno sobre o assunto. 3º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente proceda em melhorias na estrada geral de Morro Alto 

(patrolamento e ensaibramento). 4º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicita que a Mesa 

Diretora agende audiência pública para o dia 19 de novembro de 2015, às 19h, no Plenário desta 

Casa, convidando um representante da Secretaria Estadual de Educação, bem como à senhora 

Helenize Juchem – Coordenadora Regional de Educação 2ª CRE de São Leopoldo e as comunidades 

das Escolas Estaduais 27 de Maio, Dr. Breno Oswaldo Ritter e Tristão Monteiro, para tratar das 

matrículas para Educação Infantil em 2016, que o Governo Estadual está proibindo que façam. Além 

deste assunto também tratar da questão da extinção das turmas do Ensino Fundamental, séries finais 

da Escola estadual Felipe Marx. 5º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicita que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente faça com urgência o conserto do asfalto na 

Rua Tristão Monteiro, especialmente próximo da Loja de Bicicletas do proprietário Eloir Santos 

(antiga fábrica da Chaplin), e também da Nova Tração, pois nesses trechos a situação está crítica, 

com verdadeiras crateras prejudicando todos que por ali transitam. 6º - VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações a Associação 

Taquarense de Amigos Ciclistas – ATAC, pelo evento realizado do 1º Pedal ATAC, onde 230 

pessoas se inscreveram tendo como largada e chegada a EMEF 17 de Abril sendo que 20% do 

arrecadado das inscrições foram destinados a esta Escola. O evento contou com três modalidades, 15 

km, 35 km e 55 km, percorrendo localidades do interior e propriedades particulares. Parabéns a 

todos e que venham muitos eventos, pois foi de grande proveito a toda região. 7º – VEREADOR 

LUIZ CARLOS BALBINO: Que o Executivo Municipal faça com urgência o patrolamento e 

ensaibramento da estrada de Olhos D’água até a propriedade do senhor Ormindo, onde o ônibus 

escolar faz o retorno, bem como a troca de um cano quebrado e o fechamento de um valo, após a 

residência do senhor João Leiteiro. 8º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste 

solicito que o setor competente da OI faça com urgência uma vistoria em dois postes que estão 

caindo na Rua Montevidéo e Travessa Assunção, no Bairro Empresa, pois os mesmos estão 

colocando em risco todos que por ali transitam. 9º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o 

Executivo Municipal através da Coordenadoria da Defesa Civil de nossa cidade verifique a situação 

de dois postes da rede telefônica que estão caindo na Rua Montevidéo e Travessa Assunção, no 

Bairro Empresa, pois os mesmos estão colocando em risco todos que por ali transitam, inclusive um 

deles está sustentado por fios de alta tensão. 10º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie o conserto de um cano de esgoto 

que quebrou na esquina da Rua Osmar Schaeffer, travessa que dá acesso em frente à Lancheira do 

Breno, pois o calçamento afundou e está causando perigo de acidente. 11º - VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Que o Executivo Municipal através das Secretarias 

competentes faça o patrolamento e ensaibramento das ruas do Morro da Cruz e revisão da 

iluminação pública que encontra-se em situação precária. Após a Ordem do Dia o Presidente deu 

início a Homenagem Especial ao Coral dos Adolescentes do IACS – CAMTA, conforme solicitação 

de sua autoria contida no Requerimento Nº 018, de 18 de fevereiro de 2015, aprovado por 
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unanimidade em Sessão Ordinária do mesmo dia. A presente homenagem fez referência à passagem 

do vigésimo aniversário de fundação que tem como marco o dia 14 de novembro de 1995. Para este 

ato o Presidente convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da Mesa Diretora: Diretor 

Geral do IACS, senhor João Cesi Lopes dos Santos; Diretor Administrativo, senhor Mauro Thiago 

Nogueira Barbosa; Diretor Acadêmico, senhor Emerson Lemões Mota; Diretor de Marketing, senhor 

Michael Oliveira; Coordenadora Pedagógica, senhora Ana Cláudia Nunes; Diretor do Polo 

Anhanguera, senhor Eliseu Batista de Oliveira e Secretário Municipal de Educação, senhor Antônio 

Edmar Teixeira de Holanda. Depois disso o Presidente solicitou que fosse realizada a leitura de um 

breve histórico do Coral dos Adolescentes do IACS e em seguida o Coral fez uma apresentação 

musical com três Hinos: Quero Louvar – Para a Glória e O Mundo Precisa Ouvir. Na sequência foi 

feita entrega dos Certificados de Reconhecimento e Honra ao Mérito, pelos relevantes serviços 

prestados a comunidade taquarense, à Equipe de Coordenação e Apoio do Coral dos Adolescentes 

do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul - IACS. Segue abaixo o nome dos Homenageados e seus 

respectivos cargos ocupados: Equipe de Apoiadores e Coordenação: Direção - Dalgimir Quevedo; 

Regência - Ana Maria Quevedo; Produção Musical - Gérson Salcedo; Capelania - Isaac Malheiros; 

Multimídia - Odilon Fonseca; Banda - Chrystian Gomes; Coordenação de coristas - Priscila 

Quevedo e Vanessa Becker; Secretaria - Elisa Lemos; Sonorização - Henrique Quevedo e Cléverton 

Ramos. Equipe Administrativa: Direção Geral – João Cesi Lopes dos Santos; Direção 

Administrativa – Mauro Thiago Nogueira Barbosa; Direção Acadêmica – Emerson Lemões Mota; 

Direção para assuntos estudantis – Júnior Novaes de Assis; Direção de Marketing – Michael 

Oliveira; Coordenação Pedagógica – Ana Cláudia Nunes; Diretor do Polo Anhanguera – Eliseu 

Batista de Oliveira; Pastor da Igreja Adventista do 7º Dia – Gilvan Britto Correia. Os Certificados 

foram entregues pelos Vereadores e as pessoas que não puderam se fazer presente nesta 

homenagem, receberão posteriormente seus certificados pelo Diretor Geral, senhor João Cesi Loes. 

O Presidente entregou também uma medalha a cada participante, lembrando que as mesmas foram 

adquiridas com recurso próprio. Após a homenagem, com a concordância de todos os Vereadores o 

Presidente deu início ao Grande Expediente, hoje concedendo o tempo de 03 (três) minutos a cada 

Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e 

mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores; o 

Secretário de Educação, Prof. Edmar; o diretor e professores do IACS como também o lindo coral, 

que engrandece a Sessão e fortalece a fé, com a voz de Deus falando a todos através da boca deles 

com seu louvor, parabenizando seus 20 anos de existência. Comentou que já participou por duas 

vezes do lançamento de DVDs deste coral e que, se Deus quiser e não houver nenhum contratempo, 

se fará presente na sexta-feira (13) à noite mais uma vez. Parabenizou e agradeceu também a 

Juventude da Igreja Assembleia de Deus pelo 24º Congresso da Juventude ocorrido neste final de 

semana e, em nome dos líderes da Juventude, agradecer a todos os Vereadores que se fizeram 

presente – Vereadores Adalberto Soares, Beto Lemos e Régis com sua esposa. Parabenizou também 

a Igreja Gideões Missionários pelo trabalho do Círculo de Oração no final de semana, onde também 

esteve presente o Vereador Beto Lemos. Mais uma vez, encerrando, desejou que Deus continue 

usando o lindo coral do IACS para louvar Seu nome, pois não há coisa melhor do que servir a Deus 

e através do louvor, muitas vidas chegam a Ele. Parabenizou também o Vereador Eduardo pela 

Sessão Solene em homenagem ao coral, muito merecida, e desejou que Deus o recompense pelas 

medalhas que ele deu a cada um dos adolescentes do coral. Encerrou desejando um grande abraço a 

todos. Neste momento, o Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou, 

desejando toda honra e toda a glória a Deus, mas ressaltando que Ele já vem recompensando este 
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Vereador com duas filhas e uma esposa maravilhosas e com saúde, de forma que ele não pode 

reclamar d’O Homem de maneira nenhuma. Agradeceu ao Vereador Valdecir pelas palavras. 

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

em especial, o Secretário de Educação, Prof. Edmar; o diretor do IACS e demais componentes, o 

coral do IACS como também o público presente e a imprensa. Rebateu comentários de algumas 

pessoas que em Taquara nada tem, nada se cria, nada acontece, apontando que temos muita coisa 

boa em Taquara sim e uma delas é o IACS juntamente com este belo coral que representa muito bem 

o Município onde quer que se apresente. Parabenizou a equipe pelo trabalho e seus 20 anos de 

encanto a todos. Lembrou que, na semana passada, falou sobre as obras de calçamento da Rua 

Germano Paiva e comprometeu-se em conferir – fez isso e constatou que as obras realmente estão 

acontecendo, parabenizando a Administração pela iniciativa, visto que é uma obra que é 

reivindicação antiga da comunidade do Bairro Mundo Novo. Compartilhou respostas que recebeu a 

dois pedidos de informação feitos por este Vereador, já antigos: um sendo sobre a construção de 

retorno em frente à Rodoviária, dizendo que a Administração aguarda a definição do DAER o mais 

rápido possível; o outro sobre as calçadas na Avenida Oscar Martins Rangel – a RS-115 – que foram 

arrancadas em função da rede de encanamento da Corsan, com informação de que os materiais já 

foram licitados para compra e então realização da obra. Relatou que esteve presente na belíssima 

festa da Comunidade Católica Santa Teresinha em Arroio Grande, no domingo (8), parabenizando 

toda a comunidade. Parabenizou o Coro Misto de Três Irmãos pelo belo evento realizado no último 

dia 7 lá em Três Irmãos. Enviou Votos de Congratulações à Assembleia de Deus pelo 24º Congresso 

da Juventude realizado nos dias 6, 7 e 8 – como já relatado pelo Vereador Valdecir. Encerrou 

agradecendo ao Presidente da Câmara pelo tempo e desejando a todos uma boa semana. 

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

imprensa e a comunidade presente. Expressou que hoje foi um dia muito especial e emocionante e 

nessa semana, como falou o Vereador Valdecir, compareceram a vários eventos – diversos deles 

ligados aos jovens. Manifestou que, a partir do dia de hoje, cada vez mais devemos acreditar que as 

coisas têm solução. Comentou que é muito bonito o que as igrejas vêm fazendo e aqui não foi 

diferente com este coral maravilhoso que realmente se via estar louvando a Deus com muita emoção, 

prova disso sendo a emoção da professora vendo seus alunos. Deixou seu reconhecimento e 

parabenizou o IACS através do diretor. Também parabenizou o professor Edmar que foi brilhante. 

Expressou que os Vereadores buscam dar seu melhor, trabalhando todos os dias procurando fazer as 

coisas certas para que a comunidade os julgue com bons olhos – o que nem sempre é possível – mas 

recebem seu reconhecimento como hoje, quando a professora agradeceu ao Presidente – que foi 

brilhante na escolha de sua homenagem – dizendo que se sentia orgulhosa em estar aqui junto dos 

Vereadores. Manifestou que quem fica orgulhoso com estas palavras são os Vereadores, pois por 

mais que às vezes falem mal deles, querem o melhor para a comunidade. Comentou que o trabalho 

da professora, o IACS e todas as igrejas têm sido fundamental para os jovens, para que eles se 

conduzam sempre da melhor forma para encarar a vida religiosa, pois desta também depende a 

conduta como cidadão da comunidade. Agradeceu mais uma vez a presença do coral e dos diretores 

do IACS, esperando que eles possam se fazer presentes para agraciar a homenagem ao cidadão 

taquarense que ocorrerá nesta casa no dia 3 de dezembro. Encerrou agradecendo e desejando a todos 

que fiquem com Deus. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou 

todos os alunos e professores do IACS através da figura do diretor João Lopes e o Secretário Edmar 

Holanda. Expressou que é uma noite especial para a Câmara, comentando que a presença dos citados 

aumenta a energia dentro da Câmara como se a energia deles ficasse impregnada nas paredes. 

Comentou que entra muita gente ruim na Câmara, então quando entra gente boa, os Vereadores 
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ficam muito felizes. Relatou que sempre fica emocionado ao ver o canto do coral, pois aprendeu 

muito cedo na religião que cantar é orar duas vezes é Deus, valendo mais do que só orar, 

mencionando que filmou a apresentação para compartilhar em casa, pois ficou maravilhado e como 

músico, partilha do sentimento musical. Parabenizou o IACS, compartilhando que foi aluno do 

instituto em 1964, tendo recordações muito boas de dois professores – o professor Rabelo e o 

professor Macedo – e cultivando amizade com colega de aula na época, Maria de Lurdes. Limitou-

se, como outros Vereadores, a falar da belíssima homenagem que o Presidente da Câmara 

possibilitou – parabenizando-o pelo tal – comentando que não há clima para falar de qualquer outra 

coisa. Encerrou desejando a todos uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e em especial, todos os 

homenageados desta noite. Comentou que também estudou por sete anos no IACS e o professor 

Macedo, que já nos deixou, é pai da Preta que esteve hoje recebendo a homenagem. Comentou que 

muito já foi falado sobre o coral, sobre o trabalho que é desenvolvido, então prosseguiu fazendo 

outros encaminhamentos. Relatou que neste final de semana, foi convidado – juntamente com os 

colegas Vereadores Arleu, Telmo, pessoal da Rádio Taquara e o Sr. Telmo Carlotto – a um almoço 

pelo empresário Paulinho, das Botas Paulinho, que mora em Santa Cruz. Surpreendeu-se ao chegar 

lá e encontrar com o Senador da República, Lasier Martins. Comentou que os Vereadores não 

perderam a oportunidade de pedir ao Senador que ajude numa empreitada aqui em Taquara que é a 

ampliação do Hospital. Conversou com o colega Vereador Beto Lemos, presidente municipal do 

PDT – partido ao qual o Senador pertence – e o Senador pediu que fizessem um encaminhamento 

com todas as forças políticas, pedidos do Prefeito, do próprio Hospital e de entidades de Taquara 

fortalecendo o pedido para que ele possa disponibilizar recursos de emenda pessoal dele para que 

seja possível ampliar o Hospital. Explicou estão que estarão fazendo este documento conjunto 

encaminhado ao Senador, mas também encaminharam à Ana Amélia Lemos – Senadora do partido 

deste Vereador – e ao Senador Paim, os três Senadores do Rio Grande do Sul. Encerrou 

encaminhando Votos de Pesar pelo falecimento de João Batista Kelsch, conhecido como João Beato 

e irmão do Zequinha, Secretário de Obras do Governo anterior. Permitiu ao colega Vereador Telmo 

que se associasse a este encaminhamento, concordando por fim com proposta do Presidente da 

Câmara de encaminhar os votos em nome de toda a Casa. VEREADOR LAURI FILLMANN 

(PDT): Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA 

(PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, os presentes, os meios de comunicação que 

transmitem os trabalhos dessa casa, professor Edmar, o diretor da escola IACS e todos os membros, 

professores e alunos. Relatou que participou como motorista da ambulância de plantão no 1º Pedal 

da Associação Taquarense dos Amigos Ciclistas, que partiram da Escola 17 de Abril fazendo um 

percurso de cerca de 60 km pelo interior do Município, voltando por Alto Tucanos e terminando 

novamente na escola. Ressaltou que o início teve brincadeiras para as crianças, a inscrição para os 

participantes foi em arrecadação de alimentos que serão revertidos para a Secretaria de Assistência 

Social, foi sorteada uma bicicleta e houve também venda de refrigerantes e sanduíches, com todo o 

lucro revertido para a Escola 17 de Abril. Elogiou os participantes e aqueles que promoveram o 

evento pela atitude. Lembrou que amanhã (11), se o tempo ajudar, estarão iniciando as obras na Rua 

Padre Tomé no Bairro Medianeira, que está realmente intransitável. Comentou que já estiveram lá 

com o Secretário e, por ordem do Prefeito, o maquinário vai se dirigir lá para resolver o problema. 

Comentou sobre o trabalho do coral do IACS, que já veio outras vezes a esta Casa e sempre que 

vem, captura a atenção dos Vereadores e reconforta. Elogiou o coral e o Presidente da Câmara pela 

iniciativa de homenageá-los com esta Sessão Solene. Comentou que ficou sabendo de apresentação 

do coral nos Estados Unidos, consequentemente levando seu trabalho aos quatro cantos do mundo, 
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como disse o Secretário. Manifestou que se sente pessoalmente de parabéns por ser prestigiado por 

este coral, e acredita que toda essa Casa partilha do sentimento, esperando que no próximo ano 

possam repetir esta vinda deles com mais prêmios e incentivos. Repetiu as palavras do Secretário de 

que o coral promoveu que Taquara se enaltecesse em outros locais e outros rincões, levando as 

belezas do Município e principalmente uma beleza natural do ser humano, que é levar e elevar o 

nome de Deus a todos os rincões. Encerrou agradecendo e desejando que Deus siga abençoando a 

todos. O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou apontando que tanto o 

Vereador Arleu como o Vereador Balbino falaram da importância da música no louvor. Comentou 

que, realmente, às vezes um louvor toca mais do que um sermão. Manifestou que o coral de 

adolescentes toca pela forma que interpreta os louvores, algo que arrepia as pessoas. Expressou que, 

como Presidente, é sempre o último a falar e entende que, em função da época de provas, o coral 

possa querer se retirar antes do final da Sessão. Agradeceu então a presença do coral e desejou que 

Deus abençoe cada vez mais o coral e que todos possam passar de ano. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores, os alunos e professores do IACS hoje 

presentes. Dirigiu-se ao Vereador Balbino sobre seu pedido hoje para que fizessem a estrada de 

Olhos-D’Água, comentando que eles fizeram até a igreja e deixaram o restante, relatando que pediu 

há uns dois meses atrás que quando fizessem o restante, fossem até lá embaixo, pois tem um 

morador lá chamado José que carece do serviço. Relatou a discrepância nos salários dos 

enfermeiros, com os concursados ganhando R$ 2.504,00 (dois mil, quinhentos e quatro reais) após o 

reajuste de 9,90% e os contratados ganhando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – comentando também 

que a Câmara praticamente só recebe projetos para renovação dos contratos, pedindo às Comissões 

que atentem a esse tipo de informação nos projetos que vierem posteriormente. Encerrou 

comentando problemas de um esgoto em uma rua, não se aprofundando muito no assunto em função 

do tempo limitado, apontando que talvez o Prefeito nem saiba disso, mas o Secretário responsável 

deveria saber o que está fazendo, pois foi escolhido pelo Prefeito para auxiliá-lo e se não for capaz, 

deveria pegar sua trouxa e largar. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Declinou 

o uso da palavra. Neste momento, o Presidente da Câmara Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch transferiu o exercício da presidência ao Vice-Presidente Vereador Valdecir Vargas 

de Almeida brevemente. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS 

(PP): Saudou a todos. Iniciou falando da homenagem feita hoje ao coral de adolescentes do IACS, 

comentando que quem foi homenageado foram os Vereadores com a belíssima apresentação do 

coral, parabenizando o Presidente da Câmara pela iniciativa. Relatou que, no sábado passado (7), o 

Gabinete Móvel esteve no Loteamento Jaeger, onde tiveram a oportunidade de reunirem-se com a 

comunidade – agradecendo especialmente ao Alex e à Catarina que os receberam em sua casa, à 

Vera e à toda a comunidade presente. Agradeceu também a presença do Prefeito que prestigiou o 

Gabinete Móvel, participando junto. Comunicou a triste perda do Sr. Sérgio Luce, Presidente do 

Sindicato Rural, que faleceu há poucos dias. Parabenizou o Sr. Osmar Gonzaga, que assumirá o 

Sindicato a partir de hoje, tendo a certeza de que o mesmo fará um grande trabalho como vem 

fazendo dentro do Partido Progressista e em todas as funções pelas quais passou. Compartilhou que 

estará participando no próximo dia 17 de um Seminário de Negociações entre empresas de diversos 

países que ocorrerá no Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre, neste trabalho que vem fazendo 

junto com o PEIEX, o Apex, os bancos e outras entidades – apontando que será sua primeira 

participação como agente de comércio exterior nesta ação que acontece em diversos países. 

Encerrou agradecendo a todos e desejando que Deus nos conduza ao futuro com respeito e 

dignidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Saudou o Vereador 

Valdecir, Presidente em Exercício; o Secretário de Educação, professor Edmar; colegas Vereadores 
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e a comunidade assistindo esta noite. Deixou sua homenagem ao coral CANTA do IACS pela sua 

belíssima apresentação nesta noite, comentando que foram homenageados pela Câmara, mas 

também homenagearam a Câmara com sua presença. Citou Nietzsche, que disse que “sem a música, 

a vida seria um erro”, comentando que a música tem esse poder de fazer com que busquemos no 

nosso íntimo sentimentos elevados ligados a várias fases de nossa vida. Expressou que ver estes 

adolescentes cantando nesta noite de uma forma tão linda, com tanta emoção, deixa-a emocionada, 

feliz e faz crer em um futuro melhor. Manifestou os Vereadores, políticos ocupantes de cargo 

público, vivem um momento de muito desgaste da classe – sofrendo críticas e convivendo com um 

lado muito feio da vida do ser humano diariamente. Comentou que este momento na Sessão de hoje 

os elevou, ajudando a vislumbrar algum um pouco melhor logo à frente. Deixou seu reconhecimento 

a este coral maravilhoso corrigindo sua fala anterior, quando disse que sem investimentos na 

educação, não colheriam sequer os frutos amargos, pois vê através do coral que existem frutos doces 

a serem colhidos. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma feliz e musical semana. 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a 

Mesa Diretora e saudou especialmente o Secretário de Educação, professor Edmar – um amigo 

querido. Expressou a comunidade que esta foi uma noite especial, uma Sessão Solene em 

homenagem ao CANTA, mas os homenageados acabaram sendo os presentes com a belíssima 

apresentação que estes jovens fizeram. Relatou que certa vez perguntou aos jovens do CANTA se 

eles tinham noção da importância do que faziam e do que despertam em quem os assiste na 

apresentação: os mesmo ficaram olhando para a Vereadora e sorriram – não responderam com 

palavras, mas os olhos deram a resposta, acompanhados de um sorriso largo. Disse que os jovens 

que cantam no CANTA encantam a todos com sua musicalidade e a profunda emoção que 

despertam, além de uma firmeza, uma determinação, um estado de louvor que eterniza o amor, a fé, 

a sublimação e a alegria estabelecida no Senhor através da sua música. Dirigiu-se ao coral, dizendo 

que são jovens que cantam com o coração e é isso que faz a diferença, deixando marcas por onde 

passam e levando o nome do IACS para o mundo, com Taquara pegando carona e todos ganhando e 

se encantando com o resultado deste belíssimo trabalho. Parabenizou os professores e a direção do 

IACS, desejando que Deus eternize momentos como este e possibilitem que assistamos 

apresentações como esta que causam grande orgulho. Parabenizou o Vereador Eduardo como 

propositor da Sessão e mais uma vez ao IACS pela belíssima apresentação feita hoje nesta Casa pelo 

coral CANTA. Encerrou agradecendo a todos e desejando excelente semana. Neste momento, o 

Presidente em Exercício Vereador Valdecir Vargas de Almeida devolveu o exercício da 

presidência ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que explicou que o Vereador Telmo Vieira 

falará seis minutos, pois tem três minutos que lhe foram cedidos pelo Vereador Régis. VEREADOR 

TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores; em especial o Secretário de Educação, 

professor Edmar; o público prestigiando a Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos 

de comunicação que acompanham. Parabenizou o Vereador Eduardo pela iniciativa de homenagear 

o coral CANTA do IACS que enaltece nosso ser, escutando estes jovens adolescentes louvando a 

Deus, pois se sabe hoje que a educação agregada ao louvor de Deus dá uma dinâmica diferente e 

constrói um cidadão de valor que carrega em seu coração o amor e a fraternidade. Parabenizou o 

IACS e principalmente o coral que está completando 20 anos. Relatou que no sábado (7) tiveram 

reunião na Padilha para iniciarem uma campanha de combate ao mosquito borrachudo, uma 

proposição que faz com muita ênfase, pois este Vereador como o resto da população do interior 

estão sofrendo com a séria infestação desta praga e, da maneira como o combate estava sendo feito 

no ano passado, não foi efetiva em amenizar este problema, precisando portanto ser encontrada uma 

nova dinâmica. Comentou que se fizeram presentes o Secretário Distrital, Mario Pires; o Secretário 
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do Meio Ambiente, Serginho; a Dr.ª Marlise, da Vigilância Ambiental, responsável pela distribuição 

do BTI; como também a importante presença dos representantes das comunidades de Padilha Velha, 

Batingueira, Passo da Ilha, Ilha Nova, Três Irmãos e Morro Alto. Apontou que nesta reunião foram 

encaminhadas as ações que serão efetuadas na busca deste propósito.  Expressou que – como 

sabiamente disse a Dr.ª Marlise – dependem do tempo, pois com muita chuva aumentam os volumes 

dos arroios, impossibilitando este trabalho. Ressaltou que é importante, assim que tiverem menos 

chuvas, a ação da comunidade. Relatou que inicialmente estão abordando Padilha e agregando 

Morro da Ilha – que tem dois arroios não identificados no mapeamento e também sofre com a 

infestação – com planos de estender a ação para Freguesia do Mundo Novo, Santa Cruz da 

Concórdia, Linha São João, dentre outras. Dirigiu-se ao Zoreia (Sr. Marco Angeli), presente na Casa 

fazendo uma manifestação, dizendo que sua participação no Rio da Ilha será muito importante. 

Expressou também sua preocupação com a segurança no Município, principalmente no interior. 

Reconheceu que sabe da falta de efetivo da Brigada Militar, mas não se pode ficar à mercê disso e é 

preciso que haja uma providência. Relatou que hoje entrou em contato com o Comandante da 

Brigada Militar de Taquara, o Tenente Costa, e amanhã (11) estará reunido com ele pedindo que 

tome providências imediatas e urgentes em relação à segurança no interior do Município, pois 

pessoas estão sendo atacadas e assaltadas por meliantes à luz do dia. Comunicou que está fazendo 

hoje requerimento à RGE para que mande representante seu a esta Casa e dê esclarecimento à 

população taquarense a respeito do seguro que está incluso no boleto da conta de luz. Comentou que 

muitos não pagam este seguro, pois não tem esta informação, mas isso acoberta os segurados no 

caso de tempestades de granizo como as que atingiram a maioria da população do Município de 

Taquara. Explicou que o seguro custa apenas R$ 4,00 (quatro reais) e pediu então ao representante 

da RGE para que venha a esta Casa e dê esta informação à comunidade taquarense. Relatou a 

reunião da Comissão de Empreendedorismo, da qual a presidente, com a Vereadora Sandra como 

relatora e participação dos Vereadores Guido, Beto Timóteo e Sirlei. Comunicou que visitarão as 

empresas e os empresários de Taquara para colocarem-se em contato e saberem a real situação que 

eles vêm enfrentando mediante esta crise instaurada no Rio Grande do Sul que respinga em nosso 

Município, pois empresas vêm fechando e os Vereadores – como representantes não só do 

empregador, mas também dos empregados – têm de se colocar à disposição para saberem o quanto 

podem avançar e auxiliar de modo diferenciado as empresas do Município, também entrando em 

contato com o Estado e procurando auxílio em todas as alçadas. Encerrou agradecendo a Deus pela 

oportunidade de estar representando sua comunidade, desejando a todos uma boa semana e que 

fiquem com Deus. Novamente, o Presidente da Câmara Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 

transferiu a presidência o Vice-Presidente Vereador Valdecir Vargas de Almeida para que 

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

Cumprimentou novamente a todos, o ouvinte em casa, professor Edmar, o IACS e agradecer a todos. 

Expressou que, às vezes, querendo fazer nosso trabalho, acabamos fazendo cobranças em momentos 

que não são adequados. Comentou que em outro dia fez umas cobranças e alguns colegas ficaram 

bravos – e hoje vê que eles tinham razão – pois realmente, em uma sessão como hoje, não se deve 

cobrar e misturar os assuntos. Reconheceu que isso se aprende como parte do amadurecimento do 

ser humano. Manifestou que o trabalho que esta garotada faz junto com o IACS merece sempre ser 

exaltado pela Câmara de Vereadores e por toda a sociedade taquarense, pois se a gente imagina – e 

sabe que é verdade – que projetos como os da Vereadora Sirlei e outros por aí tiram uma criança da 

drogadição – e sabe disso, pois milita no esporte há 22 anos – este tipo de trabalho que coloca um 

jovem no caminho de Deus constrói uma família. Comentou que mesmo falou – e o coral achou 

engraçada a forma que falou – que pais ficariam orgulhosos de terem um genro ou uma nora desses, 
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pois hoje em dia, as coisas estão tão difíceis na rua – mencionando, por exemplo, os comentários do 

Vereador Telmo sobre criminalidade e relatando que escutava na Rádio Gaúcha outro dia um dos 

radialistas falando que estava com medo de sair na rua e realmente, a segurança pública está terrível. 

Lembrou o assalto a uma pizzaria ocorrido recentemente, às 14 horas, comentando que sua mãe 

estava numa parada de ônibus próxima dali e até comentou com uma senhora que também estava ali 

que provavelmente ocorreria um assalto, pois eles estavam rondando por ali. Pediu que levem a 

questão da segurança pública um pouco mais sério e não dirige-se ao Prefeito aqui, fala de maneira 

geral. Agradeceu ao Senhor Deus pela sua família – suas filhas e sua esposa – por estar Vereador e 

Presidente da Câmara e também por ter sido instrumento hoje, junto com os outros Vereadores, para 

fazer esta homenagem ao coral, comentando que é muito bom deixa-los emocionados com isso, pois 

mais a diante, caso um ou outro tenha uma queda, olharão para as medalhas que foram hoje 

distribuídas e decidirão continuar sendo um instrumento do Senhor para tocar vidas. Encerrou 

dizendo que a noite foi boa não só pelo louvor, mas pelo seu aprendizado como ser humano, 

entendendo que certos assuntos têm seus momentos certos. Agradeceu aos outros Vereadores, pois 

independente de estar por vezes na política de lados diferentes, apoiaram este trabalho e 

oportunizaram que esta garotada tenha vindo aqui hoje. Desejou a todos que fiquem na paz de Jesus. 

Nada mais havendo a tratar, às 21h40min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 17 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, 10 de novembro de 

2015. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


