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ATA Nº 4.104 

Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 43ª 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 Bentos 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 43ª Sessão Ordinária convocada por esta Presidência para o 

dia de hoje, tendo em vista a aprovação da Resolução Nº 001, de 09 de fevereiro de 2015 que alterou o 

Regimento Interno desta Casa, modificando as Sessões Ordinárias das segundas-feiras para as terças-

feiras. A Diretora desejou boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao 

público presente e em especial aos convidados que na Sessão de hoje estarão sendo homenageados a 

Senhorita Marjana Prestes Foscarini pelas conquistas na modalidade Patinação Artística e os 

Professores que receberam o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana e Professores Especiais 

da Escola Cassandra Fritscher, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taquara. Para 

melhor andamento da Sessão, foi pedido a todos que colocassem seus celulares no modo silencioso ou 

os desligassem. Também foi informada a comunidade taquarense que as Sessões da Câmara de 

Vereadores de Taquara podem ser assistidas em tempo real, através do endereço eletrônico 

www.camarataquara.com.br, no link TV Câmara. A partir deste instante o Presidente do Legislativo 

Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes, momento em que 

convidou para fazer em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência, conforme anunciado na última 

Sessão Ordinária ocorrida no dia 17 de novembro do corrente ano, o Presidente deu início na eleição da 

Nova Mesa Diretora para o Exercício de 2016, suspendendo a Sessão pelo tempo de 05min, para que os 

Vereadores apresentassem a composição das Chapas para eleição da Nova Mesa Diretora que 

administrará esta Casa no exercício de 2016, conforme previsão legal do Artigo 10 do Regimento 

Interno desta Casa. Esgotado o tempo concedido o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura do que segue: Artigo 10º do Regimento Interno desta Casa: Os mandatos da 

Mesa, da Comissão Permanente e da Comissão Representativa, serão simultâneas e por um ano, não 

sendo permitida reeleição para os mesmos cargos da Mesa. Parágrafo Único – A eleição dos membros 

da Mesa, da Comissão Permanente, subsequente às da instalação da legislatura, serão realizados entre 

os dias 12 (doze) do mês de Novembro e 03 (três) do mês de Dezembro, de cada ano, sendo a mesma 

direta, nominal e pública. Nesse sentido foram apresentadas as seguintes Chapas: CHAPA 01: 

Presidente -Vereador Guido Mario Prass Filho PP; Vice-Presidente - Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira PTB e Secretário - Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos PP. CHAPA 02: 

Presidente- Vereador Moisés Cândido Rangel PSC; Vice-Presidente – Adalberto dos Santos Lemos 

PDT e Secretário – Vereador Régis Bento de Souza PMDB. Nesse momento o Presidente colocou em 

votação direta e nominal as Chapas acima apresentadas e as mesmas receberam a seguinte votação: 

Chapa 01 - 10 (dez) votos dos Vereadores: Adalberto Carlos Soares, Sirlei Teresinha Bernardes da 

Silveira, Luiz Carlos Balbino de Oliveira, Guido Mario Prass Filho, Sandra Beatriz Schaeffer, Arleu 

Machado de Oliveira, Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, Telmo Vieira, Valdecir Vargas de 

Almeida e Eduardo Carlos Kohlrausch. Chapa 02 – 05 (cinco) votos dos Vereadores: Nelson José 

Martins, Régis Bento de Souza, Adalberto dos Santos Lemos, Lauri Fillmann e Moisés Cândido 
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Rangel. Diante da votação acima o Presidente Eduardo Kohlrausch DECLAROU ELEITOS para 

ocupar os cargos da Mesa Diretora para o Exercício Legislativo de 2016 os seguintes Vereadores: 

GUIDO MARIO PRASS FILHO (Presidente); LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (Vice-

Presidente) e ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (Secretário). Depois disso o 

Presidente concedeu o tempo de 02min ao Vereador Guido Mario, eleito a Presidência desta Casa para 

2016. Após o Presidente informou que de acordo com a Resolução nº 008 de 30 de novembro de 2009, 

serão realizadas a Cerimônia de Celebração da Eleição dos Cargos da Mesa Diretora para o exercício 

de 2016, e a nomeação dos membros das Comissões Permanentes e da Comissão de Representação que 

atuarão durante o recesso desta Casa, no dia 15 de dezembro de 2015, às 18 horas, ocorrendo à 

transmissão e a posse dos cargos, automaticamente, no dia 1º de janeiro de 2016. Prosseguindo com os 

trabalhos o Presidente comunicou que teve oportunidade hoje de conversar com alguns colegas 

Vereadores lembrando que na próxima quinta feira (26/11), na Câmara de Vereadores da cidade de 

Igrejinha, será realizada reunião, onde serão indicados os Conselheiros para o COREPE da região da 

ERS 115, sendo que no ano anterior o representante desta ERS foi o Vereador Josué da Rosa (Vereador 

da cidade de Igrejinha), por entenderem que a 115 tem mais território junto a esta cidade e Taquara na 

ERS 239, na qual o Presidente Eduardo faz parte como suplente. Nesse sentido o Presidente fez um 

Requerimento nesta noite para apreciação do Plenário, pela manutenção do Vereador Josué da Rosa ao 

cargo como Titular do COREPE da ERS 115, pois ele tem sido parceiro desta Casa há muito tempo e 

tem certeza que permanecerá dessa forma, bem como solicitar que seja indicado um Vereador desta 

Casa para representar o Legislativo Taquarense ocupando a suplência. O Presidente Eduardo informou 

ainda que não tem interesse na suplência do COREPE da região ERS 115, só na da ERS 239, pois no 

próximo ano pretende se focar mais no trabalho do pleito da vereança para a próxima legislatura. Dessa 

forma perguntou aos Vereadores se algum deles tinha interesse na suplência e se concordavam em 

manter a parceria com o Vereador Josué de Igrejinha. Respondendo ao Presidente o Vereador Régis 

Bento de Souza se colocou a disposição para o cargo da suplência do COREPE da ERS 115 e nesse 

momento houve a concordância unânime dos demais Vereadores. Em seguida o Vereador Régis de 

Souza comentou a respeito do Protocolo nº 2066/2015, onde foi solicitado o uso da Tribuna Popular 

nesta noite, pelo senhor Ivanir Roque Moretto, para falar a respeito das demandas do Loteamento Tito 

Eldorado. O referido Protocolo foi Indeferido pelo Presidente, de acordo com a resolução nº 007/2001, 

mas tendo em vista a seriedade do assunto o Vereador Régis solicitou que tal solicitação fosse colocada 

em deliberação do Plenário. Nesse sentido o Presidente acatou o pedido e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade dos Vereadores. A seguir o Presidente convidou à senhora Rosangela Marmitt, para fazer 

uso da Tribuna Popular pelo tempo de 10min para falar sobre a Exportação através do Projeto PEIEX, 

tendo em vista o Requerimento Verbal de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, 

aprovado em Sessão Ordinária do dia 29 de setembro de 2015, o qual solicitou a Mesa Diretora que 

fossem convidados para o início das Sessões Ordinárias desta Casa, os órgãos e entidades envolvidas 

com a importação e exportação de produtos, citando como convidados, a Gerência do Banco do 

Brasil  em Porto Alegre e  Agência de Taquara, Caixa Econômica Federal e Correio de nossa 

cidade,  os responsáveis pelas Agências da APEX e PEIEX que dão suporte no município, para ouvir as 

informações que os mesmos são detentores, a fim de apresentar aos Vereadores  e aos ouvintes da 

Rádio. Depois disso o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na continuidade dos 

trabalhos dando início na 1ª Homenagem da noite, onde de acordo com o Requerimento Verbal, de 

autoria do Vereador Lauri Fillmannn, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 17 de 

novembro de 2015, foi convidada a atleta Marjana Prestes Foscarini, para receber o Certificado de 

Reconhecimento e Honra, tendo em vista os títulos conquistados pela mesma no esporte de Patinação 

Artística. Para este ato o Presidente convidou o Vereador Lauri Fillmann para prestar a homenagem e 
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fazer a entrega do Certificado e posteriormente a Homenageada também fez uso da palavra em 

agradecimento. A seguir foi dado início na 2ª Homenagem da noite, onde de acordo com o 

Requerimento Nº 279, aprovado em Sessão Ordinária do dia 20 de outubro de 2015, de autoria da 

Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, foram convidados Professores para receberem o Prêmio Professor 

Inovador do Vale do Paranhana e Professores Especiais da Escola Cassandra Fritscher, da Associação 

Amigos dos Excepcionais – APAE. Para este ato foi convidado para fazer parte da Mesa Diretora o 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Antônio Edmar Teixeira de Holanda e o 

Presidente da APAE, Senhor Claudionir Rocho de Matos. Em seguida o Presidente convidou a 

Vereadora Sandra Schaeffer, propositora desta Homenagem para fazer uso da Tribuna, pelo tempo de 

05min e em seguida fez uso da palavra o Secretário Antônio Edmar, onde logo após, devido a um 

compromisso previamente agendado, pediu licença para se retirar. Nesse sentido o Presidente convidou 

a Técnica Pedagógica Professora Daiana Volkart para fazer parte da Mesa Diretora. Prosseguindo com 

a Homenagem foi feita a entrega dos Certificados de Reconhecimento e Honra ao Mérito aos seguintes 

Professores com suas respectivas categorias no que segue: Prêmio Professor Inovador do Vale do 

Paranhana – Categoria Infantil: Projeto - 1° LUGAR: “Quem conta um conto, aprende um tanto” 

Professora: ANA PAULA MAURER (EMEI Leonel de Moura Brizola); 2° LUGAR: "As belezas que 

temos no meio ambiente" Professora PAULA REGINA DOS SANTOS NEVES (EMEI Vovó 

Mathilde) e 3° LUGAR: "Eu me conhecendo e conhecendo o mundo do letramento" Professora MARA 

DOS REIS BRAUM (EMEI Harda Liana Muller). Categoria Anos Iniciais: Projeto - 1° LUGAR: 

"Aprendendo Matemática através dos Contos de Fada." Professora LUCIANA MICHELE MARTINS 

ALVES (EMEF Nereu Wilhelms); 2° LUGAR: "A Ciranda literária e a Mala Surpresa" Professora 

CRISTIANE GELINGER (EMEF Arlindo Martini) e 3° LUGAR: "Biografia em Prosa, Verso e 

Poesia" Professora SANDRA GORETI RENZ ZIMMERMANN (EMEF Dr. Alípio Alfredo Sperb). 

Categoria Anos Finais: Projeto - 1° LUGAR: "Astronomia: A matemática presente no céu" Professora 

CRISTIANE WILHELMS (EMEF Getúlio Vargas); 2° LUGAR: "Antes de Sermos Raças, Somos 

Humanos” Professora LUCIANA CABRAL (Colégio Theóphilo Sauer) e 3° LUGAR: "A leitura com 

pintura e escrita fazem parte da qualidade de vida de jovens e adultos." Professor LUIZ RICARDO 

CARDOSO (Colégio Theóphilo Sauer). Categoria Ensino Médio: Projeto - 1° LUGAR: "O Caminho 

do Lixo Doméstico em Taquara: Compreender para esclarecer" Professora NATÁLIA APARECIDA 

SOARES (UNIPACS); 2° LUGAR: "Ação e Reação" Professora JULIANA BERGMANN KOHNN 

(CSEM Dorothea Schäfke) e 3° LUGAR: "Conhecendo a história e o Patrimônio da minha cidade, 

através de fatos realizados com câmeras de telefones celulares" Professor LEANDRO LEONARDO 

TREIN (EEEM Felipe Marx). PROFESSORES DA ESCOLA ESPECIAL PROFESSORA 

CASSANDRA FRITSCHER: ANA PAULA CORRÊA DA SILVA; ANA RUTE DA SILVA; 

CÁSSIA JULIANA MOSSMANN; DIELE CAROLINA WESCHENFELDER KOHLRAUSCH; 

ELISA ANDRÉA VARGAS SCHILLING; EZOLETE DA CONCEIÇÃO RHODES DA SILVA; 

MIRIAN MARIÉLI VIEIRA DE VARGAS; TIAGO MARCELO ALVES CORREIA; VIVIAN 

DANIELA SCUSSIATO. Depois da Homenagem o Presidente concedeu a palavra pelo tempo de 

02min aos convidados da Mesa Diretora e logo após convidou o senhor Ivanir Roque Moretto para 

fazer uso da Tribuna Popular pelo tempo de 10min, conforme acordado por unanimidade anteriormente 

nesta Sessão. Dando continuidade aos trabalhos da noite o Presidente solicitou que a Diretora 

Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade das 

mesmas. A Diretora informou inicialmente que as respostas dos Pedidos de Informações encaminhadas 

pelo Executivo Municipal bem como todas as respostas referentes aos Requerimentos encaminhados a 

órgãos, entidades e outros setores, estão sendo alimentadas no novo sistema e ficarão a disposição dos 

Vereadores e de todos que acessarem o mesmo, lembrando ainda que enquanto não estiverem no 
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sistema na sua totalidade, as cópias desses documentos serão disponibilizadas na íntegra aos 

Vereadores requerentes. E, conforme acordado na Sessão Ordinária do dia 03 de novembro do corrente 

ano, a leitura das respostas citadas e das proposições feitas pelos Vereadores serão dispensadas nas 

Sessões. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI N° 143/2015 (Executivo Nº 

088) Autoriza a prorrogação do convênio firmado com o INSTITUTO VITÓRIA, com base na Lei 

Municipal nº 5.424, de 19 de fevereiro de 2014, e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 

144/2015 (Executivo Nº 089/2015) Autoriza a prorrogação do convênio firmado com o INSTITUTO 

VITÓRIA, com base na Lei Municipal nº 5.648, de 26 de fevereiro de 2015, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 146/2015 (Executivo Nº 091) Autoriza o Poder Executivo firmar convênio entre 

o Município de Taquara e a Inspetoria de Defesa Agropecuária de Taquara, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 149, de 17 de novembro de 2015 de autoria do VEREADOR ADALBERTO 

DOS SANTOS LEMOS: Dispõe sobre a disponibilização do serviço de telefonia 0800 para auxiliar no 

trabalho do Conselho Tutelar do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 150/2015 

(Executivo Nº 092) Institui o calendário de pagamento do IPTU para o exercício de 2016 e autoriza o 

Poder Executivo a firmar convênios com as instituições bancárias, e, dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 151, de 24 de novembro de 2015 de autoria do VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS: Dispõe sobre a inclusão de noções sobre o Holocausto na disciplina de 

História ministrada nas escolas da rede municipal de ensino do município de Taquara/RS, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 152, de 24 de novembro de 2015 de autoria do VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cria o Programa “Cinema na Câmara” e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 153, de 14 de setembro de 2015 (Executivo Nº 074) Dispõe sobre 

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 016/2015 de autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA – 

Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor CLAUDIONOR PACHECO. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 017, de 24 de setembro de 2015 de autoria do VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao 

SENHOR JOÃO MENDES DE OLIVEIRA. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 018, de 24 

de novembro de 2015 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA - Concede o Título de Benemérita Cidadã Taquarense a SENHORA CARLA MARIA 

GELINGER. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: Nº 564/2015, encaminha Leis Municipais nº 

5.739 a 5.741, sancionadas em 07 de outubro de 2015. Nº 793/2015, encaminha Leis Municipais nº 

5.753 a 5.756, sancionadas em 12 de novembro de 2015. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 045/2015 

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Encaminha a presente MOÇÃO DE APELO à 

Gravadora Novo Tempo, através dos Senhores: Pastor Fernando Iglesias; Alessandro Tostes Toledo 

(Diretor da Gravadora Novo Tempo) e Ricardo Martins (Produtor Musical), solicitando aos mesmos 

mui respeitosamente que estudem a possibilidade de fazer a gravação do DVD Adoradores III, com a 

presença do Coral dos Adolescentes do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul (IACS) - CAMTA de 

Taquara/RS, tendo em vista o grande trabalho realizado e reconhecido não só no Município de 

Taquara/RS, mas até mesmo internacionalmente. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de 

respeito e consideração. Convite: Vereador Josué da Rosa de Igrejinha, para reunião a realizar-se às 

16h do dia 26/11, nas dependências da Câmara de Vereadores de Igrejinha, ocasião em que será 

discutida a escolha do novo Conselheiro Titular e Suplente para representação do COREPE da ERS 

115. Na sequência, conforme determina o Art. 162 do Regimento Interno desta Casa, foi dado 

publicidade na Sessão de hoje o PROJETO DE LEI Nº 153, de 14 de setembro de 2015 (Executivo Nº 

074), que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, o Presidente 

solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem os Vereadores que irão compor a Comissão Especial 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=151
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=151
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=151
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=153
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=153
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=153
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=148
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=148
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de Análise a LDO. Após as devidas indicações a COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE A LDO 

ficou composta pelos seguintes Vereadores: Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Régis Bento de Souza (PMDB), 

Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Valdecir Vargas de Almeida (PROS) e Moisés Cândido Rangel 

(PSC). Depois disso o Presidente comunicou os Senhores Vereadores que de acordo com o Artigo 121 

da Lei Orgânica do nosso Município, será realizada Audiência Pública no dia 30 de novembro, 

segunda-feira próxima (30/11), às 11 horas, para apresentação da LDO, pedindo aos Vereadores que 

apresentem as possíveis Emendas até dia 02 de dezembro, para que possam votar as mesmas e o Projeto 

na próxima Sessão Ordinária, tendo em vista que ainda virá a esta Casa para votação o Projeto de 

Orçamento. Nesse instante o Vereador Telmo Vieira comentou que devido à importância da reunião 

que será realizada também no dia 30/11, às 10 horas sobre desassoreamentos necessários em rios de 

nosso Município como, sugeriu que avaliassem um novo horário para a referida Audiência Pública. 

Nesse sentido, por unanimidade foi acordado o horário das 13 horas do dia 30/11. A seguir o Presidente 

deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, 

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

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

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores e a comunidade 

presente. Dirigiu-se ao Presidente da Câmara, no assunto de fala anterior do mesmo sobre os trabalhos 

que a Câmara tem desenvolvido e as críticas que às vezes os Vereadores sofrem, expressou que não se 

podem deixar as críticas passarem dos limites como vêm acontecendo nos meios de comunicação. 

Explicou que diz isso porque vê pessoas esclarecidas usando adjetivos para se referir aos legisladores 

que não cabem a pessoas com instrução alta. Apontou que estas pessoas não vêm até a Câmara tomar 

conhecimento do trabalho que é desenvolvido pelos legisladores e deveriam fazer isso antes de 

criticarem, pois viu pessoas esclarecidas falando sobre coisas que há muito foram abolidas da Câmara, 

direitos que foram abnegados por todos os Vereadores para darem retorno satisfatório à comunidade. 

Detalhou os diversos projetos desenvolvidos, o fato de os Vereadores terem optado por não receberem 

os valores de duodécimo – um direito – para poder repassar este montante e, mesmo assim, ainda 

ouvem críticas, reconhecendo que a política está num patamar difícil, mas que também não é para tanto. 

Considerou belíssima a homenagem da Vereadora Sandra aos professores, expressando que os mesmos 

merecem, pois são uma classe sofrida que trabalha muito, não só nos horários de aula. Parabenizou 

também os eleitos para a Mesa Diretora do próximo ano – Vereadores Guido, Beto e Balbino – 

desejando a eles boa sorte e que conduzam esta Casa com serenidade para que os trabalhos dos 

Vereadores sejam bem desenvolvidos. Comentou que, ouvindo o Sr. Evanir Roque falando aqui do 

Loteamento Tito/Eldorado, começa a se ter uma noção da dimensão do desleixo do Governo Municipal 

com relação à comunidade. Expressou que todos os loteamentos estão praticamente intransitáveis, mas 

não se vê o Prefeito se manifestando e atacando a problemática. Mencionou que o mesmo diz desde o 

início do mandato que não existe maquinário. Sugeriu que, se não existe, contrate maquinário e faça. 

Compartilhou que o Prefeito é condenado a pagar as benfeitorias às pessoas do Loteamento Eldorado 

há muito tempo, mas disse em alto e bom tom para este Vereador que seu pai teria condições de pagar, 

sabe que deve fazer, mas não fez. Considerou lamentável a forma que o Prefeito toca esta situação. 

Manifestou que quer ver as pessoas que estão se aglutinando ao Prefeito Municipal darem explicação à 

comunidade sobre a forma que estão os nossos bairros, citando o caso do Bairro Empresa que está 

atirado ou o interior. Relatou que esteve na estrada de Tucanos nesta semana, onde virou um caminhão, 

e lá ouviu os moradores ontem, soube que vários dos Vereadores desta Casa que foram lá pedir votos e 

hoje não dão a eles o devido respeito e atenção que a comunidade precisa e merece. Anunciou que fará 

pedido para que pelo menos façam o mínimo lá naquela localidade, dando trânsito onde está 
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intransitável de forma paliativa para que as pessoas tenham acesso às suas residências. Manifestou que 

é lastimável que o nosso Município esteja indo para este emaranhado de buracos e de desleixo de parte 

da Administração Municipal, mas espera que, junto com os novos apoiadores, a Administração 

realmente faça alguma coisa – porque a comunidade assim espera e merece. Encerrou agradecendo ao 

Presidente da Câmara e desculpou-se por exceder seu tempo. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 

OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Iniciou 

sua fala parabenizando a Mesa Diretora pelo que vem fazendo nestes últimos dias aqui na Câmara de 

Vereadores. Explicou que diz isso porque há um processo no Rio Grande do Sul, infelizmente, de 

tentativa de desmoralização do Poder Legislativo Municipal, de parte da RBS TV juntamente talvez 

com a Globo. Caracterizou como um processo demoníaco de desmobilização e desmoralização do 

Poder Legislativo Municipal como um todo, um processo maquiavélico de uma imprensa que detém o 

poder da comunicação no Estado do Rio Grande do Sul. Relatou que, todos os dias, eles colocam o 

microfone na boca de medíocres Vereadores do Estado e ainda editam a matéria para ficar pior, não 

colocando o microfone na boca de quem entende ou nos Vereadores desta Câmara, onde tudo funciona. 

Perguntou-se porque eles não vêm aqui ver as sessões de cinema que ocorrem aqui hoje para as 

crianças dos colégios ou as homenagens feitas, ou mesmo a economia da Câmara de mais de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano que são desenvolvidos para o Executivo. Convidou os 

Vereadores a rebelarem-se contra isso, fazendo uma Moção contra este tipo de coisa. Ressaltou que não 

está propondo que a empresa fique calada ou não apure aquilo que está errado – isto é o trabalho deles, 

que fazem muito bem feito e deve ser feito – mas não com intuito único de desmoralização de um 

Poder. Expressou que isto o chateia e entristece, manifestando que hoje está aqui representando o Poder 

Legislativo com muita honra e muito prazer. Comentou ainda que, não sendo de se gabar, está na 

Câmara com conhecimento de causa e sabe o que está dizendo. Determinou como um absurdo esta 

atitude da imprensa, denigrando a imagem dos Vereadores e incitando as pessoas a fazerem abaixo-

assinado contra eles. Apontou que hoje em dia, querem fazer o nivelamento por baixo de tudo no País. 

Citou, por exemplo, o processo que o Governo Federal vem há muitos anos fazendo também 

maquiavelicamente de “achatamento” do salário dos aposentados, com os mesmos hoje ganhando 

praticamente um salário mínimo. Pediu aos colegas Vereadores e a imprensa que vejam bem. 

Manifestou que não se preocupa com salários de Vereadores. Apontou como professores, funcionários 

de segurança pública ganham uma miséria porque hoje, mesmo R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou R$ 

3.000,00 (três mil reais) são uma miséria, pois só o leite e pão chegam a dar quase R$ 1.000,00 (mil 

reais) em um mês. Alertou que, se não cuidarmos, este País virará um país tipo África – pois se sabe 

hoje das misérias que acontecem, com pessoas sem terem o que comer. Pediu, portanto, que as pessoas 

que o ouvem não se preocupem com o salário de Vereadores, mas sim com o salário dos brigadianos e 

do magistério que fazem seu trabalho praticamente de graça, com o Governador achatam o salário e a 

reposição salarial parada na Assembleia há seis meses, com os Deputados temendo votar uma reposição 

prevista na Constituição. Apontou que, sem estas reposições, em 10 anos não existirá mais classe média 

– só pobreza, com os 10% ainda ganhando como ricos no País. Comentou que se sente com um nariz de 

palhaço perante o que vê e ouve de barbaridades, pois nota aqui os Vereadores trabalhando junto com a 

comunidade e o Prefeito e certamente existem problemas e coisas erradas, mas estão sempre 

procurando acertar, enquanto ocorre o incitamento de uma imprensa que parece estar vibrando com a 

desgraça das pessoas. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores, com saudação especial às 

pessoas presentes no Plenário e aqueles que ouvem através dos meios de comunicação. Agradeceu a 

todos aqueles que confiaram seu voto neste Vereador para presidir o Poder Legislativo no ano de 2016. 

Reconheceu que a tarefa é árdua, mas pretende desempenhá-la pelo bem da comunidade de Taquara. 
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Agradeceu também a aqueles que não votaram neste Vereador, pois esta disputa faz parte do processo 

democrático. Expressou que os quinze Vereadores querem trabalhar em prol da cidade de Taquara, 

sempre enaltecendo o Poder Legislativo que representam. Relatou quando assumiu como Vereador, 

comentando que o Prefeito na época falou muito contra a pessoa deste Vereador na Rádio Taquara e o 

Vereador Nelson, Presidente da Câmara, foi à Rádio defender este Vereador como representante do 

Poder Legislativo. Manifestou então que isto também fará como Presidente, assim como o Vereador 

Eduardo também vem fazendo. Desejou que quem saia ganhando com o trabalho dos Vereadores seja a 

comunidade taquarense, pois é por eles que os Vereadores lutam, discutindo projetos e vendo aquilo 

que é melhor para eles. Relatou que ontem (23) esteve na localidade de Pega Fogo junto com os 

Secretários, com o Prefeito e com os funcionários da área da Saúde – destacando o nome da médica, 

Dr.ª Yudi, que faz um excelente trabalho no Posto de Saúde de Pega Fogo – na inauguração do 

aumento do Posto de Saúde e sua reforma, pois o mesmo estava muito precário. Parabenizou a 

comunidade de Pega Fogo e a Administração pela conquista. Mencionou que fez indicação em 2013 

para a implantação de capela mortuária na localidade de Pega Fogo, pois as igrejas relutam em permitir 

que sejam veladas pessoas dentro delas, por questões de saúde e também recomendação de que isso não 

seja mais feito. Comentou que já está lá uma placa, na antiga Escola Zeferino Neves, que identifica a 

“futura instalação de uma casa mortuária” para aquela comunidade que merece. Desejou também que, 

no futuro, a Administração Municipal com mais recursos possa transformar parte da referida escola 

ociosa em uma creche, pois hoje o mundo modernizou e há a necessidade de que as mães trabalhem – 

diferente de como ocorria no passado, quando apenas o homem trabalha – precisando então de um lugar 

para deixar as crianças. Fez indicação de homenagem ao José Salete Braga, o Braulino, cujo programa 

na Rádio Taquara completará 28 anos agora no dia 4 de dezembro, esperando a colaboração dos 

colegas Vereador para aprovar e fazer esta homenagem. Encerrou desejando um grande abraço e que 

fiquem todos com Deus. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra. 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, as pessoas presentes, representantes da imprensa, ouvintes da Rádio Taquara, seu filho e 

sua nora presentes. Iniciou sua fala lembrando que no Bairro Medianeira está sendo feito um 

patrolamento e ensaibramento na Rua Padre Tomé, com canalização logo em seguida; mesmo trabalho 

que será feito também na Rua Tapajós e nos locais com mais dificuldade de trânsito. Comunicou que, 

ainda esta semana, irão ao restante da Rua Celeste Domingos Sonza buscar assinaturas para 

complementar o número de pessoas que concordam com o calçamento daquela, visto que já tiveram 

reunião com o Prefeito e resta agora apenas coletar o resto das autorizações dos moradores. Relatou sua 

participação também na reunião do Posto de Saúde em Pega Fogo, junto com os Vereadores Guido 

Mario, Valdecir e Telmo, onde ficou também a notícia de que as obras para o necrotério local se 

iniciaram em 15 dias. Destacou a apresentação da menina Ester, de cerca de cinco anos, que cantou 

hinos da Igreja Assembleia de Deus e emocionou a todos. Abordou o assunto da fala do Vereador 

Arleu, dizendo que se sente muito à vontade de andar pela cidade e vir a esta Casa, direito que adquiriu 

na eleição de 2012 com quase 800 votos. Expressou que está aqui de cabeça erguida, com 

tranquilidade, e respeitando os movimentos das pessoas – com abaixo-assinados e comentários – exceto 

daqueles que se utilizam de palavras de baixo calão ou desrespeito, pois não é por aí que se faz a 

democracia ou se questiona alguma coisa que se acha errado. Apontou que todos os 15 Vereadores 

estão na Câmara porque adquiriram este direito, eleitos pelo povo, e todos os 15 respeitam a opinião do 

povo. Manifestou que o causa tristeza é que algumas pessoas, uma minoria, são desrespeitosas – 

surpreso que uma destas pessoas inclusive já foi Vereador nesta Casa e diversas se candidataram, não 

conseguindo obter êxito. Apontou que comentaram no Facebook que esta Casa era fechada, e este 

Vereador corrigiu, expressando que a Casa é aberta, são todos bem vindos e sempre respeitados por 
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todos, funcionários e Vereadores. Novamente ressaltou que os comentários negativos de pessoas 

demagogas, mal amadas, de mal com a vida, amargas e recalcadas não são o caminho da democracia, 

não sendo assim que se questiona, discute ou diverge alguma opinião. Reconheceu que nem todos os 

que concorreram e não se elegeram participam disso – como disse, é apenas uma minoria que toma 

parte disso. Lembrou, porém, que o povo taquarense é sábio e observa. Manifestou-se como pronto para 

visitar as casas e ir às ruas aceitar críticas e opiniões das pessoas, pronto para ser julgado – não pelo 

salário que ganha ou coisas do tipo, pois aqui são honestos e não fazem maracutaias, respeitando o 

dinheiro público – quer ser julgado pelo trabalho que fez, aquilo que construiu e não conseguiu 

construir, de maneira correta e respeitosa. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara pela 

paciência e desejou que Deus ilumine a todos, inclusive o coração daqueles que criticam de maneira vil, 

covarde e traiçoeira.  O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch manifestou-se dando a 

certeza, assim como o Vereador Guido falou anteriormente, que – embora tenham um ou outro embate 

– aqui os 15 Vereadores trabalham, ninguém se esconde ou chegou aqui logrando alguém. 

VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade 

presente na casa, com saudação especial ao “Zoreia”, seu vizinho lá de Açoita Cavalo. Relatou que a 

Vereadora Sirlei lhe pediu ajuda em uma iniciativa da qual ela certamente falará em seu 

pronunciamento sobre Resolução do Meio Ambiente que prevê que as igrejas tenham investimentos na 

acústica, para que o som não agrida outras pessoas como os vizinhos, pois há reclamações com algumas 

igrejas inclusive sendo multadas. Comunicou que estará apoiando a Vereadora em uma reunião onde 

chamaram todas as igrejas, pastores e denominações para que o Meio Ambiente possa explicar como 

funciona esta lei e juntos buscarem uma solução para ajudarem as entidades religiosas, que fazem 

belíssimo trabalho espiritual e social à comunidade. Parabenizou a Vereadora Sandra pela belíssima 

homenagem que fez aos professores, ressaltando que toda a homenagem aos professores é pouca. 

Compartilhou que concorreu à presidência desta Casa, que foi vencida pelo Vereador Guido, 

parabenizando-o por tal. Explicou que, como oposição, decidiram apresentar esta chapa – algo que faz 

parte do processo democrático – mas com todo o respeito à chapa que venceu e comprometendo-se a 

apoiá-los em tudo o que for bom para a nossa comunidade. Trouxe novamente o assunto da estrada de 

Alto Tucanos, que está terrível e a comunidade vem cobrando diariamente; recentemente caiu um 

caminhão e há cerca de um ou dois anos, houve um deslizamento de terra que deixou apenas um trecho 

de dois metros de largura para passagem de veículos. Apontou que o Executivo não dá solução e não 

diz quando vai fazer, uma verdadeira vergonha com o povo do interior. Fez indicação ao Executivo 

para que conserte o Beco Ranário Farmel, em Açoita Cavalo. Comentou que o beco deve ter uns 300 

metros de extensão e nele residem dez famílias – inclusive o já mencionado Zoreia – e a estrada está 

terrível, comentando que são só 300 metros e o Poder Executivo nada faz. Comentou também que hoje 

esteve na Casa o Gringo, do Bairro Tito/Eldorado, cobrando melhorias para o mesmo e expondo 

problemas como falta de água encanada e precariedade das estradas. Comentou que, enquanto isso, vê 

um Governo que se baseia em cima de meio metro de asfalto, feito com empréstimo que o próximo 

Prefeito pagará. Perguntou-se onde está a Administração e o Prefeito Tito; respondendo que o Prefeito 

Tito está por aí batendo nas costas, contando piadas e distribuindo cargos em comissão a seus 

apoiadores – comentando que a lamentável que nosso Município tenha chegado a este ponto. Encerrou 

agradecendo ao Presidente da Câmara. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou 

os colegas Vereadores e parabenizou o Vereador Guido como próximo Presidente da Câmara, já 

cobrando que não deixe o Prefeito mandar nesta Casa, algo que ele vem tentando fazer por três anos. 

Reconhece que é preciso ajudar o Prefeito, mas também é preciso saber separar as coisas, comentando 

que sabe que os Vereadores Guido, Balbino e Beto Timóteo têm condições para administrar. Sobre o 

assunto do Loteamento Tito, disse que não adianta botar canos de 40mm ou 50mm é o mesmo que 
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botar nada, pois a água que corre lá é muito violenta e acabaria com tudo, comentando também que 

quando eles patrolam, a primeira chuva que vem acaba com tudo o que foi feito, botando fora o 

material e a mão de obra. Mencionou que apontou a questão do esgoto a céu aberto no referido 

loteamento e nada foi feito até hoje, reconhecendo que a Prefeitura pode fazer manutenções no Centro 

primeiro, mas precisa ir às vilas fazer também, pois moram lá contribuintes de Taquara também. 

Lembrou que na época da campanha no ano passado, fizeram 1 km de rede em uma semana e pouco, 

daí deixaram os canos na beira da faixa e este Vereador não sabe se os mesmos foram recolhidos ou se 

alguém levou. Mencionou que existe um processo obrigando o Prefeito Tito a colocar encanamento 

dentro na vila, não só fazer a continuação da rede da Corsan – a Corsan precisa fazer sua rede e deixar 

pronta para que o loteador faça o encanamento. Porém, ressaltou que a Corsan não faz, e que irá a Porto 

Alegre cobrar. Opinou que o Sartori comentou um erro, pois encheu de gente na Administração Pública 

e ninguém sabe o que está fazendo – ficando este Vereador e o Vereador Régis respondendo por isso, 

apesar de nunca terem sido convidados para nada. Apontou que aqui, também, está enchendo de cargos 

e muitos não sabem o que fazer. Comentou que guardou o jornal que anunciava a inauguração da UPA 

para o dia 10 de dezembro, comentando que será o enterro de Taquara. Relatou acidente ocorrido nesta 

semana, no qual o Vereador Telmo chegou logo depois, na esquina das Ruas Pinheiro Machado com 

Picada Gravatá – lembrando que diversos pedidos foram feitos para que se tome providências quanto a 

isso. Comentou que o acidente envolveu uma moto e uma senhora teve fratura exposta no pé. Foi 

cobrado no local por um grupo de senhoras, explicando que os Vereadores cobram sempre, mas nada é 

feito. Seguiu relatando que, em meio à discussão acirrada, uma senhora foi até sua casa e retorno com 

um pedido feito pelo Vereador Arleu para que se tomassem providências quanto à referida esquina, 

comprovando que os Vereadores cobram, mas é a Administração que não faz. Apontou também que 

havia convidado o Secretário de Trânsito ao local para dar explicações, mas o mesmo não compareceu. 

Esperou que a Prefeitura pegue todos os pedidos já feitos por esta Casa sobre o assunto e façam alguma 

coisa: sinaleira, mudar o sentido das vias, o que for – e precisa ser rápido. Comentou que chamou a 

SAMU e, 20 minutos depois, ela ainda não havia chegado; ligou pros Bombeiros e em 6 minutos eles 

estavam lá – ressaltando que isso não é culpa dos funcionários da SAMU em Taquara, mas sim da 

Central em Porto Alegre que não libera. Encaminhou documento aos Bombeiros dando reconhecimento 

ao trabalho que o Sargento Edson Campos Lopes e o Alan Felipe Batista Barbosa pela presteza e pelo 

serviço de qualidade. Encerrou comentando que, se os Bombeiros tivessem mais um caminhão, a 

situação seria diferente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, a comunidade acompanhando na Casa, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara 

e internet. Relatou que esteve presente em Brasília na última semana, encaminhando algumas demandas 

para colaborar com o Município – esclarecendo que o deslocamento a Brasília foi feito única e 

exclusivamente com os próprios vencimentos deste Vereador, sem nenhum custo à Câmara. Solicitou à 

Prefeitura Municipal, principalmente a Secretaria Distrital de Rio da Ilha, que se apresente na Linha 

Renck, n° 530 – pois há meses, diversos Vereadores já solicitaram, falaram com o Prefeito, o 

Secretário, todo mundo, e ninguém resolveu, faltando lá patrolamento, ensaibramento, troca de 

lâmpadas quebradas. Solicitou também que o Município encaminhe a este Vereador cópia do Protocolo 

nº 7.597/2013 referente ao incentivo aos atletas e esportistas portadores de deficiências físicas, 

informando a resolução deste protocolo – se foi atendido, se não foi atendido, por que não foi, se existe 

uma política pública que incentive os esportistas nestas áreas. Agradeceu aos colegas Vereadores por 

cederem espaço na Tribuna ao Gringo, morador do Loteamento Tito/Eldorado, que veio reclamar dos 

problemas de infraestrutura: valetas na rua, falta de calçamento, falta de água. Apontou que estes 

problemas são bastante crônicos no Município e a Prefeitura não toma nenhuma providência, dizendo 

que estão em economia, mas a cada dia que passa nomeiam mais e mais pessoas. Comentou que a 
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Câmara economiza e a Prefeitura gasta, mas gasta para seus apadrinhados políticos e a comunidade 

infelizmente fica à mercê, esperando seus serviços. Relatou assaltos na localidade de Entrepelado, 

próximo ao matadouro: pessoas vêm averiguar e assaltam as residências e comércios dos agricultores, 

deixando o pessoal bastante assustado. Opinou que precisará de participação da Câmara nesta ação para 

tentarem reunir informações e passarem para as autoridades, para que possam atacar essa bandidagem. 

Detalhou sua ida a Brasília, em que auxiliou o Prefeito e colaborou com a comunidade tratando da 

questão da oncologia no Município, através da OncoPrev. Compartilhou que estiveram no Ministério 

da Saúde encaminhando diversas situações e constataram pendências por parte do Governo do Estado. 

Anunciou que estará tratando com a Casa Civil – através de seu Chefe, Deputado Federal Márcio 

Biolchi – para que a mesma interfira junto com as redes de saúde do Estado e apresente os documentos 

necessários para que este serviço se amplie e se firme no nosso Município, para atender com qualidade 

aqueles que infelizmente tenham este problema. Encaminhou também pedido de emenda parlamentar 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que será direcionado para a Rua Francisco de 

Freitas, do Bairro Santa Maria, para que lá seja feita a canalização, pavimentação e os meios-fios da rua 

sem qualquer custo aos moradores. Confirmará o empenho desta emenda até o dia 10 de dezembro 

junto com o Deputado Federal Márcio Biolchi e o Deputado Estadual Gabriel Sousa que interferiram 

nesta questão para os moradores daquele bairro e tantas outras demandas que encaminharemos. Deixou 

um alerta profícuo e importante com relação à questão da saúde, expressando que diversas pessoas vêm 

os procurando com relação a demandas em dermatologistas, reumatologistas, cardiologistas e 

neurologistas. Explicou que o Município tem uma deficiência muito grande em relação a isso, a 

Prefeitura não disponibiliza este serviço por questões burocráticas – o que se compreende – mas tem o 

Prefeito lá, assistentes de saúde, tem uma grande equipe ao invés de ficar nomeando cargos em 

comissão na Secretaria de Saúde, este Vereador acha melhor que se tenham médicos especialistas. 

Reconheceu que isto não é obrigação do Município, mas é obrigação do Município economizar e, 

economizando, pode-se investir o dinheiro em contratar médicos destas áreas para atender à população 

– população esta que precisa. Encerrou agradecendo a atenção de todos, colocando-se à disposição da 

comunidade e agradecendo ao Presidente da Câmara. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

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

lideranças políticas e funcionários da Prefeitura presentes. Relatou sua presença, na quinta-feira 

passada (19), num evento muito importante em Porto Alegre – e, como disse o Vereador Régis, os 

Vereadores participam destes eventos bancando de seus próprios bolsos por acharem importante o 

retorno que traz para a comunidade. Detalhou o evento como uma rodada de negociações entre China e 

Brasil onde foi possível perceber o quanto há para os empresários, para aumentar as vendas, gerar 

empregos e buscar uma nova fatia de mercado para melhorar a condição do nosso Município. 

Compartilhou que, a exemplo do que já aconteceu anteriormente com a presença do gerente do Banco 

do Brasil falando sobre financiamentos subsidiados para exportação, tiveram hoje o pessoal do PEIEX 

com a Rosângela do Apex falando da estrutura e amparo existentes hoje para o microempreendedor e a 

empresa que quiser buscar a exportação. Comentou que esteve ontem (23) num evento do Banco do 

Brasil em Porto Alegre onde se tratou exclusivamente da exportação. Apontou que existem diversas 

linhas de crédito para quem quer exportar e este Vereador, como agente de comércio exterior, tem 

agregado este trabalho a sua condição de Vereador e buscado ampliar este mercado para que possa 

ajudar a comunidade a desenvolver na área de exportação. Pediu às empresas com um caminho já 

trilhado nesse sentido que procurem os Vereadores para que possam ajuda-los a conseguir um novo 

caminho, pois tem se visto empresas com dificuldade de chegar ao financiamento, dificuldade em 

chegar ao Apex, PEIEX e etc. Expressou que têm feito um trabalho incansável neste sentido para a 

melhoria e a qualificação do empresário na busca da exportação. Manifestou que, após comunicados, 
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irão até as empresas para dar orientação e levarão os gerentes, o pessoal do PEIEX e do Apex para 

buscar estes novos caminhos; valendo inclusive para o empreendedor que nunca exportou, pois o 

momento é agora para gerar emprego e gerar renda. Ressaltou que os eventos mencionados são 

bancados com o próprio dinheiro dos Vereadores, citando também o Gabinete Móvel – recentemente 

feito por este Vereador no Bairro Empresa – que também gera despesa ao Vereador. Apontou que é 

importante que isso seja dito pois se vê pessoas falando grandes besteiras pela internet sem um fundo 

de respeito e coerência no que estão dizendo, tentando criar um clima quanto pior, melhor – e se sabe 

que as pessoas que estão fazendo isso são vinculadas a partidos políticos e instituições, e estão fazendo 

isso como se fosse uma cortina de fumaça para tapar o que seus partidos vêm fazendo a nível de 

Governo Federal. Comentou que, infelizmente, são pessoas que os Vereadores conhecem muito bem e 

são pessoas que não têm know-how para ficar falando o que estão falando na rua sobre os Vereadores. 

Sugeriu que os mesmos se preparem, visto que ano que vem ocorrerá a eleição, e venham disputar uma 

cadeira nesta Casa Legislativa para que aí sim possam falar em nome da comunidade. Agradeceu a 

todos e colocou-se à disposição da comunidade, convidando que a mesma os procure e – como disse o 

Vereador Balbino – venham até esta Casa conhecer o trabalho dos Vereador, pois se sabe que todos 

vêm desenvolvendo trabalhos e fazendo o melhor possível, mas infelizmente algumas pessoas querem 

tornar Taquara uma cidade pior para se viver e morar. Apontou que os Vereadores precisam buscar a 

aproximação e mecanismos de melhoria, tornando-se incansáveis nestas buscas para tornar a vida do 

taquarense cada vez melhor. Expressou que fica muito satisfeito quando um empresário liga querendo 

saber sobre o trabalho deste Vereador, ou quando as empresas chamam para que diga qual é o trabalho 

que vem fazendo. Opinou que as pessoas devem cobrar o trabalho dos Vereadores, conversar com seus 

Vereadores eleitos e saberem o que está acontecendo de fato – não se iludirem com conversas de 

pessoas que a comunidade sabe muito bem quem são, o que fazem, de onde vieram e o que já fizeram 

pela comunidade: pessoas que nada fizeram pela comunidade tentando colocarem-se como lideranças 

comunitárias e nunca foram lideranças, buscando muitas vezes a baderna, o que não é caminho; pessoas 

que se dizem inteligentes, como disse o Vereador Balbino, instigando a comunidade a ter uma ação 

violenta contra Vereadores – o maior absurdo que uma pessoa sensata e equilibrada pode dizer. 

Encerrou agradecendo por seu espaço e desejando que Deus nos conduza com respeito e dignidade até 

lá, se assim Ele nos permitir. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Declinou 

o uso da palavra. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores e todos que se fazem presentes na noite da hoje, como também 

os munícipes que acompanham através dos meios de comunicação. Fez requerimento pedindo uma 

reunião para o dia 4 de dezembro às 9 horas da manhã com os representantes das instituições religiosas 

do nosso Município. Conforme já adiantou o Vereador Moisés, esta Vereadora conversou com ele hoje 

de manhã sobre Resolução do CONSEMA nº 288/2014 da qual tomou conhecimento, que “atualiza e 

define as tipologias, que causam ou que possam causar impacto de âmbito local, para o exercício da 

competência Municipal para o licenciamento ambiental, no Estado do Rio Grande do Sul”. Explicou 

que isso diz que os templos religiosos, além de outros locais, terão uma regulamentação ambiental e 

terão de se adequar a ela para não serem multas pelo uso abusivo das caixas de som. Ressaltou que é 

importante haver representações religiosas nesta reunião para que ninguém seja surpreendido por uma 

legislação existente e que acabará por gerar multas a aqueles que não respeitarem a resolução. Estarão 

presentes nesta reunião funcionários do Meio Ambiente que estarão esclarecendo aos representantes 

das igrejas sobre a questão do som. Reconheceu que o Estado tem a obrigação de proteger a liberdade 

religiosa, mas também a obrigação de tutelar o meio ambiente da poluição sonora com relação a 

amplificadores e aparelhos de som. Apontou que é bom então que, na referida reunião, sentem todos e 

esclareçam o assunto para que nenhum munícipe se sinta injustiçado – sem que ninguém seja 
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prejudicado pelo som alto ou igreja seja multada. Relatou reunião, na semana passada, com os 

representantes da Secretaria Estadual de Educação e da 2ª Coordenadoria Regional de Educação, de 

São Leopoldo. Compartilhou que tiveram uma vitória rápida, com o retorno do 6º e 7º ano ao currículo 

escolar da Escola Felipe Marx. Manifestou que a outra luta, pelo retorno da Educação Infantil nas 

Escolas Estaduais do Município, que já deu retorno para duas turmas, restando agora três – dependendo 

de um documento feito pelo Executivo que estará sendo enviado nestes dias para a Secretaria Estadual 

de Educação, onde o Prefeito justifica a questão geográfica das Escolas 27 de Maio, Breno Ritter e 

Tristão Monteiro e o respaldo do Ensino Médio, bancado por Taquara para mais de 800 alunos. 

Agradeceu a todos os Vereadores que apoiaram esta luta assinando os documentos saídos desta Casa, 

tendo grande importância na resolução final tomada pelos representantes do Governo Estadual. 

Agradeceu também aos diretores de escola e todas as comunidades escolares que aqui estiveram e 

trouxeram importantes documentos, reivindicando a educação para suas escolas e seus bairros. 

Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi concedido e desejando a todos uma excelente semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, o público prestigiando esta 

noite, os ouvintes da Rádio Taquara e demais meios de comunicação que acompanham. Destacou 

encaminhamentos feitos na semana passada inerentes aos trabalhos da Comissão de 

Empreendedorismo, do qual este Vereador é Presidente. Relatou que foi juntamente com a Vereadora 

Sirlei visitar a empresa Viva Vida, localizada na Rua Henrique Bauermann, que produz equipamentos 

para piscinas e similares. Detalhou que a empresa tem filiais no Município de Taquara, na RS-239 e na 

localidade de Rio da Ilha, no antigo prédio da Bibi; o empresário, Sr. Jeferson Kellermann, relatou que 

a empresa tem 70 empregados e trabalha distribuindo seus produtos em todo o Brasil como também 

com exportação. Expressou que é muito gratificante o trabalho desta comissão, do qual também faz 

parte o Vereador Beto Timóteo, que trabalha procurando recurso financeiro para que os empresários 

façam exportações. Comentou também que o empreendedor fez solicitações quanto à situação da 

telefonia fixa da Oi na localidade de Rio da Ilha, visto que hoje a região – incluindo Padilha e outras 

localidades próximas – está novamente sem sinal de telefonia fixa devido às instalações precárias da 

rede de telefonia. Manifestou que estarão reiterando encaminhamentos às empresas responsáveis para 

providenciarem as devidas melhorias. Anunciou requerimento hoje em relação à esquina da Rua Picada 

Gravatá com a Rua Pinheiro Machado, onde testemunhou junto com o Vereador Nelson um acidente 

nesta semana. Solicitou ao Secretário de Trânsito e Segurança, Sr. Paulo Möller, que estude a 

viabilidade de transformar a Rua Picada Gravatá em uma preferencial por todo seu seguimento, 

pedindo reunião com o Conselho de Trânsito para discutir isso, se possível. Fez requerimento verbal 

por Votos de Congratulações ao Instituto Criar Vitória pelo recebimento do Prêmio de 

Responsabilidade Social que lhe será concedido amanhã (25) pela Assembleia Legislativa, por seus 

trabalhos desenvolvidos sem fins lucrativos, algo que enaltece o Município. Enviou também Votos de 

Congratulações à Sr.ª Virgília Souza de Souza pelos seus 106 anos, sabendo do costume de não enviar 

Votos de Congratulações a uma única pessoa, sugerindo que se saia do praxe neste caso, pois a Sr.ª 

Virgília é uma joia rara que contagia os outros com sua vontade de viver. Concluiu que, mesmo sendo 

da base aliada do Prefeito e sabendo que estão os Vereadores aqui representando a comunidade em sua 

totalidade, é preciso defender muitas vezes acusações de colegas que tentam denegrir um trabalho que 

vem tendo prioridade, como Saúde, Educação e – com a falta de recurso e falta de maquinário da 

Secretaria de Obras – tentando atender com muito comprometimento o interior de nosso Município. 

Encerrou agradecendo o Presidente da Câmara e desculpou-se por ter se estendido. VEREADOR 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores, a plateia que nos 

assiste, com saudação especial a sua esposa Gisele e sua filha Maria Eduarda presentes na Sessão. 

Iniciou sua manifestação dando parabenizando especialmente às voluntárias de Natal e, em segundo 
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lugar, ao Diretor de Cultura Paulo, não esquecendo também a Administração Municipal pela belíssima 

abertura do Natal, na última quarta-feira (18) à noite. Expressou que ficou impressionado com o 

número de pessoas que tinha e que, em momentos, parecia haver mais gente do que nos desfiles de 7 de 

Setembro que lotam a Avenida Júlio de Castilhos, com pessoas inclusive vindas de outros municípios. 

Manifestou que as coisas dão certo em Taquara e é preciso acreditar nisso. Apontou que a praça 

também ficou muito linda e, conforme já falou aqui antes, pediu para estudarem a possibilidade de 

estender essa decoração também para a Praça da Bandeira em frente à antiga rodoviária. Relatou que 

ontem (23) ocorreu a posse de seus companheiros do PROS, Sirlene Kaiper Duarte como Diretora 

Geral de Saúde e Edson Melo como Diretor Geral de Educação, desejando que ambos façam um grande 

trabalho juntos, respectivamente, com o Secretário Edmar e Diretor Petry. Compartilhou que ontem 

(23) também teve um dia bastante corrido com a gravação do Programa Nacional do PROS que irá ao 

ar no dia 18 e outros dias, e ao final da tarde, a inauguração da reforma do Posto de Saúde de Pega 

Fogo, onde o Prefeito anunciou que sairá também a casa mortuária que muito a comunidade de lá 

espera. Parabenizou a nova presidência da Câmara – Vereadores Guido Mario, Balbino e Beto Timóteo 

– desejando a eles sucesso e que Deus ilumine seus corações, com a certeza de que farão um bom 

trabalho. Enviou Votos de Congratulações à Igreja Assembleia de Deus pela realização do 1° Encontro 

do Círculo de Oração “Monte da Oração” com o tema “Sede paciente até a vinda do Senhor” (Tiago, 

5:7), parabenizando o Pastor Enilton e aos encarregados da congregação do Lajeadinho, o João Bibiano 

e o Jorginho, mencionando que o Vereador Eduardo também esteve presente na sexta-feira (20) à noite 

no belíssimo culto. Solicitou a recuperação urgente da estrada que desce para o Morro Negro que, como 

todas as estradas do interior, está em situação precária. Reconheceu que o Município é grande e tem 

bastantes estradas, mas que possa se organizar com a Secretaria de Obras, fazer sistema de mutirões e 

poder recuperar logo as estradas do nosso interior, que é muito importante. Encerrou desejando um 

grande abraço a todos, que Deus ilumine o coração de todos e tenham uma boa semana. VEREADOR 

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

imprensa e todos os ouvintes. Relatou que esteve, no último dia 18, em audiência pública na 

Assembleia Legislativa proposta pelo Deputado João Fischer, o Fixinha, para tratar de busca por 

soluções mais rápidas quanto à falta de energia em época de temporais na nossa região. Compartilhou 

que estiveram presentes os Presidentes da CEEE, da AES Sul e também da RGE, responsável por nossa 

região, e foram feitas diversas cobranças pedindo agilidade nestes momentos.  Manifestou que não 

podemos admitir que principalmente as comunidades do interior fiquem de cinco a seis dias sem 

energia elétrica, pois já pagam contas muito altas mensalmente e é inadmissível que ainda precisem 

perder carne e alimentos na geladeira pela falta de energia. Prosseguiu relatando que foram feitas 

também cobranças quanto à substituição de postes de madeira por postes de concreto – mencionando 

ocorrência na nossa cidade de postes sendo quebrados ao meio no último temporal, evidenciando as 

precárias condições dos mesmos. Relatou também que, na segunda-feira (23), esteve visitando a 

comunidade de Olhos-D’Água e verificando as condições das estradas da cidade quando surpreendeu-

se com uma patrola fazendo a manutenção. Ressaltou, porém, que há trechos carecendo de material e 

abertura de valas, pois às vezes o patrolamento não é suficiente. Conferiu também a condição de alguns 

bueiros e das duas pontes de Olhos-D’Água, bastante danificadas, esperando que o Executivo 

Municipal possa fazer alguma coisa para melhorar a trafegabilidade daquela localidade. Solicitou 

urgentemente a manutenção da estrada de Quarto Frio ao Secretário Lissandro, de Rio da Ilha – a 

estrada está com um trecho intransitável e precisa de algumas viagens de material. Comentou, como o 

Vereador Valdecir, o acontecimento inédito no Centro da cidade na última quarta-feira (18) à noite: o 

desfile de abertura do Natal Mágico. Relatou que desfilaram várias entidades, grupo de senhoras 

voluntárias que abriram o desfile – parabenizando-as pelo excelente trabalho feito na decoração do 
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nosso Natal. Parabenizou também o grupo de motociclistas que trouxeram o Papai Noel de moto, como 

também ao Paulo Wagner e toda a equipe pela organização e também a Administração pelo apoio que 

tem dado à diretoria de Turismo. Parabenizou principalmente o povo que foi ao Centro prestigiar o 

evento, pois isso motiva os organizadores e os incentiva a cada vez fazer melhor. Reiterou as cobranças 

do Vereador Régis pela iluminação da Estrada dos Renck em Rio da Ilha, mencionando que já fez 

vários pedidos sobre isso e já falou com os responsáveis pela Iluminação várias vezes e até agora ainda 

não conseguiram atender aquela localidade, opinando que não é por falta de material. Encerrou 

agradecendo e desejando a todos boa semana. Neste momento, o Presidente da Câmara Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch transferiu a presidência ao Vice-Presidente Vereador Valdecir Vargas 

de Almeida para fazer uso da Tribuna. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH 

(PTB): Saudou os colegas Vereadores e a comunidade acompanhando pela internet, pela Rádio 

Taquara e pelo site da Câmara pelo YouTube. Pediu escusa a todos pela sua maneira de falar, em 

função de uma dor de cabeça. Comentou que divulgou aos colegas e tem divulgado um projeto na Casa 

chamado Internet Comunitária onde os alunos e as pessoas podem imprimir trabalhos com até dez 

folhas coloridas por semana sem custo nenhum, como também usar a internet de maneira gratuita. 

Relatou também que fez Moção de Apelo à Gravadora Novo Tempo, ao Pastor Fernando Iglesias, o 

Diretor da Gravadora Alessandro Tostes Toledo e o Produtor Musical Ricardo Martins para que o Coral 

CAMTA, do IACS, seja convidado a participar da gravação do DVD Adoradores III, agradecendo o 

apoio dos colegas que todos assinaram e aprovaram esta Moção. Compartilhou que participou do 

Círculo de Oração na Igreja Assembleia de Deus, como disse o Vereador Valdecir, parabenizando o 

Pastor Enilton e também o Jorge que comanda todo aquele pessoal, mencionando que sempre é bom ver 

um louvor ao Senhor. Dirigiu-se de maneira muito respeitosa ao Executivo Municipal, pedindo para 

que continue sim fazendo seus asfaltos, sem esquecer porém do asfalto que já está posto no Município 

de Taquara – relatando pedidos feitos, como por exemplo na Rua Rodeio Bonito, esquina com Rua Sete 

de Setembro no Bairro Santa Teresinha. Pediu mais uma vez também para que o Executivo se preocupe 

em criar campos de futebol e praças nos bairros, ressaltando que o Parque do Trabalhador é um espaço 

muito bom para lazer, mas não se pode pensar só nele, criando espaços assim para a juventude nos 

bairros – comentando que, em municípios vizinhos como Igrejinha e Três Coroas, há campos de grama 

sintética praticamente de graça, enquanto aqui, é preciso contratá-los de empresas privadas. Expressou 

seu orgulho – certamente compartilhado pelos colegas, ainda mais aqueles que puderam participar – 

com o Projeto Cinema na Câmara, que tem movimentado até agora 940 crianças: com o Ciep no dia 18, 

o Breno Ritter no dia 20 e o Rodolfo ontem (23); com a Escola Rosa Elsa prevista para amanhã (25), a 

Escola Tristão Monteiro no dia 26 e a 17 de Abril no dia 27. Prosseguiu compartilhando que, para os 

adultos terá, gratuitamente: Jeca Tatu com Mazzaropi no dia 25, às 19h30; Star Wars: Episódio II no 

dia 26, às 19h30; noite gospel no sábado (28), com o filme Os Dez Mandamentos estrelado por 

Charlton Heston; bangue-bangue no domingo (29) às 20 horas, com Era Uma Vez No Oeste estrelado 

por Charles Bronston e na segunda-feira, a pedido da Vereadora Sandra, o filme De Volta Para o 

Futuro. Comentou que, de maneira muito respeitosa, devemos aceitar, pois vivemos em um país 

democrático e, lá adiante, teremos uma eleição. Expressou que todo o Vereador aqui tem uma história e 

não chegou aqui logrando pessoas ou usando-as de escadinha, compartilhando sua história: contou que 

trabalha desde os nove anos, aos doze anos trabalhando em uma fábrica de palmilhas das 15h21 à 1h12 

e, pela manhã, ia para a escola. Disse a todos que sabe o Vereador que é, reconhece que não é perfeito, 

mas luta pela sua comunidade e nunca trabalhou tanto quanto hoje, tendo certeza que todos os outros 

colegas Vereadores são assim. Apontou que a crítica é democrática, mas não quando vem de maneira 

raivosa ou com interesses políticos, como é o caso de pessoas que são claramente ligadas a partidos 

políticos. Reconheceu que não há nada errado nestas pessoas serem ligadas a partidos políticos, mas 
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sugeriu a elas que concorram a Vereadores no ano que vem. Ressaltou o Projeto Escola da Democracia, 

inédito e aprovado unanimemente nesta Câmara, que incentiva a juventude a se candidatar para 

vereança. Prosseguiu apontando que esta Câmara, ao longo de quatro anos, terá economizado e 

devolvido ao Executivo Municipal cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ou mais. 

Apontou que, enquanto se ouve aí fora de Câmaras com gastos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 

diárias, esta Câmara gastou ao todo este ano apenas R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) – ao todo, e 

não por cada Vereador. Reconheceu que os Vereadores são sujeitos a críticas, pois ninguém é perfeito, 

e ressaltou que não diz que começou a trabalhar com nove anos querendo se achar mais que um ou 

outro, mas sua família sabe o que fez para chegar neste cargo, sabe que sua barba branca com 41 anos 

não é de graça. Concluiu então que podem fazer críticas, mas que Vereador nenhum rouba aqui dentro 

ou vai fazer cursinho fora, em Maceió, Bahia e etc. – como não tinha na época do Vereador Arleu ou do 

Vereador Nelson, e não terá na época do Vereador Guido, com os Vereadores Balbino e Beto Timóteo. 

Sugeriu que a comunidade não molde estes Vereadores pelo que viram de um ou outro fazendo, pois 

não são assim. Manifestou que esta Câmara tem proporcionado muito à comunidade. Comentou que as 

crianças aplaudem quando recebem um copinho de suco e uma pipoca que não é custeada pelos 

Vereadores, mas vem de patrocínio – mas daí alguém posta no Facebook que a Câmara deveria servir 

para outras coisas. Declarou que não quer nem saber o nome desta pessoa, mas recomendou que vá a 

um bairro pobre e veja crianças que nunca terão a oportunidade de ir ao cinema e conseguem fazer isso 

através desta Câmara dos Vereadores, com o apoio de todos os 15 Vereadores. Expressou que defende 

de maneira muito respeitosa os 15 Vereadores e que podem ter um embate aqui e outro ali, mas são 

todos honestos. Um aparte foi concedido ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que disse que 

se os Vereadores não respeitassem as crianças e trouxessem-nas aqui para agradá-los, quem serão eles 

no futuro? Retomando a palavra, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch desculpou-se por ter se 

estendido, concluindo que não é mais do que ninguém, mas sabe de seu trabalho e de que não 

branqueou cabelo e barba por nada, como também sabe sua família, declarando também que bate no 

peito para dizer que seus 14 colegas são honestos. O Presidente em Exercício Vereador Valdecir 

Vargas de Almeida manifestou-se, parabenizando o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch por este 

projeto, pois sua filha presente na Sessão estuda no Breno Ritter e seu olhar brilhava quando estiveram 

aqui, pois nunca havia ido ao cinema. Sugeriu ao Vereador Eduardo que não dê bola para esta minoria 

que critica, pois alguns sequer são eleitores de Taquara. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch mencionou o cidadão que disse que deveriam “pegar mais firme”, criticando este 

que se diz o pai da moralidade em Taquara, julgando a vida de todo mundo atrás do teclado, por incitar 

a violência – uma pessoa que foi sempre tratada com respeito por esta Câmara. Disse a ele o mesmo 

que falou com muito respeito à jornalista da RBS que ligou a este Vereador: visite a Câmara de 

Taquara para ver os exemplos bons que há aqui, para ver o que foi devolvido de dinheiro e os projetos 

que fazem. Dirigiu-se ao Vereador Valdecir, dizendo que estes projetos o deixam muito orgulhosos de 

ter o apoio dos colegas Vereadores, tendo a certeza de que o Presidente da Câmara eleito hoje 

continuará este projeto, pois o custo é baixíssimo, mas muda o coração das crianças, que dirão no 

futuro que tiveram a oportunidade de conhecer o cinema na Câmara de Vereadores. Um aparte foi 

concedido à Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, que expressou que abriu mão de sua palavra de 

expediente por já ter falado no início durante as homenagens, mas que não pode se furtar de falar a 

respeito disso. Relatou que, na semana passada, quando esteve aqui em sessão de cinema e viu este 

Plenário lotada de crianças que talvez nunca tiveram a chance de ir a um cinema ou um shopping, viu-

as felizes e ansiosas para que começasse a exibição do filme. Comentou que, junto com a Vereadora 

Sirlei, tiraram algumas fotos e fez uma postagem no Facebook para divulgar este projeto aqui na 

Câmara – mas não demorou muito para que viessem críticas de uma pessoa, pessoa esta que talvez 
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nunca tenha vindo à Câmara conversar com os Vereadores a respeito de seu trabalho, nunca tenha 

questionado, cobrado ou vir aqui fazer críticas, que dirá elogiar; fazendo-o pelo Facebook, que é muito 

fácil. Percebeu duas possibilidades: a pessoa é realmente ignorante e não sabe o trabalho de um 

Vereador – e se for assim, que venha à Câmara buscar informações – ou é muita maldade; e os 

Vereadores têm sido vítimas, à maior parte do tempo, da maldade das pessoas. Relatou que comentou 

com um amigo próximo, pessoa que lhe conhece, que – se soubesse que seria tomada por bandida – não 

teria se candidato. Reconhece que erraram, mas estão em processo de construção diariamente em cima 

de erros e acertos, vendo aqui muito mais acertos ou busca por acertos do que erros. Sugeriu às pessoas 

que se sentem enganadas ou lesadas que venham a esta Câmara olhar os Vereadores nos olhos e dizer 

onde estão errando, não se utilizando de redes sociais, pois para esta Vereadora, isto é covardia. 

Agradeceu pelo espaço ao Vereador Eduardo. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch agradeceu a paciência do Presidente em Exercício. Comentou que, como a Vereadora 

Sandra, não se candidatou para isso, mas não se arrepende do que os Vereadores vêm fazendo aqui 

dentro, pois estão sendo sérios. Desejou toda honra e toda a glória a Deus, que deu a ideia para fazerem 

este projeto e tocou o coração dos que apoiaram. Agradeceu ao Senhor Deus por poder estar aqui 

representando sua comunidade, estar sendo Vereador e Presidente da Casa, pela saúde de sua família, 

por toda a comunidade que está acompanhando e que fiquem todos na paz de Jesus, agradecendo o 

Vereador Valdecir pela paciência, ao Jornal Panorama por ter colocado a programação do cinema no 

jornal e a Rádio Taquara através do Programa do Masutti que tem dado espaço quase que diário para a 

divulgação dos filmes. O Presidente em Exercício Vereador Valdecir Vargas de Almeida 

manifestou-se comentando que a maioria dos que criticam são aqueles que querem ser candidatos ou já 

foram e não conseguiram se eleger, ressaltando que é preciso ter humildade para ter votos e conseguir 

chegar a esta Casa, e então poder mostrar seu trabalho. Após a Palavra em Expediente 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 LEI N° 148/2015, de autoria do 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - Denomina de OLINDA MATIAS DA 

SILVA, uma via pública do Município de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça 

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

unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 013/2015, de autoria do 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao 

SENHOR JAIR SMANIOTTO. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao 

Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N° 014/2015, de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - 

Concede o Título de Cidadã Taquarense a SENHORA MARA ANTÔNIA SALOMÉ. A Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 

APROVADO por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 015/2015, de 

autoria do VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - Concede o Título de Benemérita 

Cidadã Taquarense a SENHORA MARLI MATTE. A Comissão de Constituição e Justiça 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 045/2015, lida anteriormente, tendo 

em vista que a mesma foi assinada por todos os Vereadores, dispensando assim parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça. 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 486 a 490/2015. Requerimentos de Pedidos 

de Informações: Nº 114 e 115/2015. Requerimentos: Nº 300 a 307/2015. Requerimentos Verbais: 

1º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações ao “Instituto 
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Criar Vitória”, pelo recebimento do Prêmio de Responsabilidade Social que se dará amanhã (25/11), 

através da Assembleia Legislativa, pelo trabalho que o mesmo vem desenvolvendo na área social sem 

fins lucrativos. Parabéns a todos! 2º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio deste encaminho 

Votos de Congratulações parabenizando a Senhora Virgília Souza de Souza, pela passagem de seus 106 

anos de idade. Dona Virgília, moradora da localidade de Padilha, contagia todos com sua força e 

vitalidade. Parabéns! 3º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicita 

que o Executivo Municipal através do Setor de iluminação pública faça uma revisão geral nas 

luminárias em frente ao Paraíso das Águas, Rua Travessa Santa Rosa. 4º - VEREADOR ADALBERTO 

LEMOS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda numa melhoria 

imediata na estrada Alto Tucanos, pois alguns pontos está intransitável. 5º - VEREADORA NELSON 

MARTINS: Por meio deste solicito ao Gerente da CORSAN de nossa cidade, senhor Aurélio Rocha 

Pereira, informações sobre qual motivo não foi dado continuidade na canalização paralela a ERS 115 

que abasteceria residências do Loteamento Tito Eldorado. Requeiro ainda que tal informação venha por 

escrito ou o Gerente agende uma reunião para esclarecer tal situação. Depois da Ordem do Dia, diante 

da urgência de apreciação e votação dos Projetos de Decretos Legislativos que denominam 

homenageados a receberem o Título de Cidadão Taquarense ou de Benemérito Cidadão Taquarense e 

tendo em vista que a Sessão Solene está agendada para o dia 03 de dezembro do corrente ano, o 

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

logo após para apreciação e votação dos Projetos de Decreto Legislativo Nº 16, 17 e 18/2015, 

concedendo o tempo de 05 minutos após o encerramento da presente Sessão, para alimentar o sistema. 

Nada mais havendo a tratar, às 21h53min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 

convocando a próxima para o dia 1º de dezembro 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, 24 de novembro de 2015. Silvana Lopes e 

Nicolas Busanello. 

 


