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ATA Nº 4.106 

Ao 1º dia do mês de dezembro do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 44ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

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

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

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

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

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

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

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

senhora Marilene Wagner declarou aberta a 44ª 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, em especial aos convidados que na Sessão de hoje estarão sendo homenageados: 

Para-Atleta Karoline Luiza dos Santos Podlasinski e Senhor José Salete Braga. 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, em especial o Vereador Valdecir de Almeida pela 

passagem do seu aniversário no dia de hoje, momento em que convidou o Vereador Lauri Fillmann 

para conduzir uma Prece de abertura nesta Sessão. Depois disso o Presidente solicitou que a Diretora 

Legislativa procedesse na continuidade dos trabalhos dando início nas Homenagens da noite. 1ª 

Homenagem: De acordo com o Requerimento Nº 303, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária 

do dia 24 de novembro de 2015, de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho, o mesmo foi 

convidado para fazer uso da palavra pelo tempo de 05min e na sequência procedeu na entrega do 

Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito ao senhor JOSÉ SALETE BRAGA, carinhosamente 

conhecido como "Braulino", que no dia 04 de dezembro do corrente ano completará 28 anos de 

serviços prestados à Rádio Taquara, com o Programa que vai ao ar todas as tardes de domingo, 

chamado "Assim é o Sertão". Após o Homenageado também fez uso da palavra em agradecimento. 2ª 

Homenagem: De acordo com o Requerimento Nº 304, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária 

do dia 24 de novembro de 2015, de autoria do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, o mesmo foi 

convidado para fazer uso da palavra pelo tempo de 05min e na sequência procedeu na entrega do 

Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito à Para-Atleta KAROLINE LUIZA DOS SANTOS 

PODLASINSKI, pelas inúmeras conquistas adquiridas no esporte Paratiro Esportivo Paralímpico. Após 

as Homenagens o Presidente comunicou que uma vez que todos os Vereadores já apresentaram as 

Emendas à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 Convoca os senhores 

Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para a próxima quinta-feira, dia 03/12, às 

17 horas, para apreciação deste Projeto acompanhado de suas Emendas. Nesse momento o Vereador 

Guido Mario Prass Filho informou que neste dia estará em audiência na CORSAN de Porto Alegre, 

justificando assim sua ausência na Sessão Extraordinária convocada anteriormente pelo Presidente. 

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 

inicialmente reiterou que as respostas dos Pedidos de Informações encaminhadas pelo Executivo 
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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 

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 serão dispensadas nas Sessões, bem como as proposições feitas pelos 

Vereadores, uma vez que as mesmas estão inseridas na íntegra no sistema legis.camarataquara.com.br. 

PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011, de 1º de 

dezembro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA - Dispõe sobre o método de cálculo dos encargos 

de depreciação a ser utilizado pelo Poder Legislativo Municipal de Taquara/RS. MOÇÃO: MOÇÃO 

DE REPÚDIO Nº 046/2015 - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA da Bancada do PMDB, com 

apoio dos demais Vereadores que abaixo subscrevem encaminha a presente Moção ao Governo Federal 

- Presidente Dilma Rousseff, pelo corte de 3,8 bilhões em recursos para o MAC nos municípios, 

conforme nota a seguir: O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS vem 

à público manifestar repúdio e indignação diante dos R$ 3,8 bilhões que foram cortados, pelo Governo 

Federal, no orçamento do Ministério da Saúde no Projeto de Lei Orçamentaria Anual – PLOA 2016, 

relativos as despesas destinadas aos procedimentos de Média e Alta Complexidade – MAC nos 

municípios brasileiros. O financiamento do SUS, historicamente, está aquém das necessidades de saúde 

da população brasileira e este subfinanciamento tem se aprofundado diante das atuais ações de retração 

de recursos evidenciadas no PLOA 2016. O Ministério da Saúde já havia exposto um déficit no MAC 

de R$ 5,32 bilhões de reais quando foi apresentada a peça orçamentária no Congresso Nacional, 

entretanto, esta nova decisão tomada pelo Governo Federal de reduzir mais R$ 3,8 bilhões, elevou o 

déficit para R$ 9,12 bilhões no MAC com consequências ainda mais danosas aos serviços de saúde 

ofertados pelo ente municipal à população. A estimativa de insuficiência de recursos para 2016 totaliza 

16,8 bilhões de reais. Com a gravidade da crise econômica é evidente o esgotamento da capacidade de 

alocação de mais recursos municipais, cuja média de aplicação em saúde é de 23%, o que demonstra os 

esforços da gestão municipal em honrar com seus compromissos. Por isso, a Câmara de Vereadores de 

Taquara, manifesta seu repúdio, pois entende que fatalmente esta retração de recursos irá reduzir ou 

interromper serviços relevantes como exames de alta complexidade, cirurgias, consultas especializadas, 

terapia renal substitutiva e oncologia, significando desassistência com reflexos desastrosos sobre a 

saúde da população. Convites: Brigada Militar de Taquara, para solenidade de Formatura do PROERD 

no dia 08 de dezembro de 2015, às 14h30min, no Ginásio do Colégio Santa Teresinha. 1ª Cantata 

Natalina da EMEF 25 de Julho, dia 15/12, às 20h no Barracão católico São João Batista de Entrepelado. 

Após a leitura da matéria o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 

(cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento 

Interno desta Casa e mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou os colegas 

Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Cumprimentou os homenageados de hoje: seu querido 

amigo Braulino, homenageado pelo Vereador Guido Mario, parabenizando-o pelo trabalho que tem 

feito ao longo de sua vida; e também a Karol Podlasinski, a quem este Vereador conhece praticamente 

deste que nasceu, e que agora está merecidamente triunfado na categoria de tiro. Comentou que 

estamos em uma semana bastante turbulenta no Brasil e no Rio Grande do Sul, mas manifestou que não 

se aterá a estes fatos que estamos vendo acontecer, porque acha que devemos nos dedicar um pouco 

mais às coisas do Município, pois fazendo isso talvez estejamos ajudando para que passe esta nuvem 

negra, que atravessa toda a política nacional e não só a política, como o Brasil num todo; 

principalmente com a grande insegurança neste país, com frequentes casos de violência. Opinou que é 
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uma era bastante difícil no mundo, mas se aterá às coisas do Município, pois reconhece que não temos 

o condão de resolver os problemas a nível estadual e nacional, esta podridão que estamos vendo na 

política que só o tempo resolverá. Mencionou reportagem feita pela RBS TV sobre o Supermercado 

Nacional em Porto Alegre, explicando que se referiu a isso pois os consumidores de Taquara o atacam 

na rua ou mesmo dentro do mercado para falar a respeito desse assunto e pedindo que este Vereador 

continue nesta saga de defender o interesse dos consumidores. Apontou que o que acontece no 

Supermercado Nacional em Porto Alegre, conforme exibido na reportagem, acontece da mesma forma 

aqui em Taquara e lhe parece orquestrado com a Rede Wal-Mart, da qual o Supermercado Nacional faz 

parte, que é o fato de exibir um preço na gôndola, nas mercadorias e outro preço no caixa. Solicitou à 

fiscalização do Município para que atente mais a esta prática, pois isso não deixa de ser um crime. 

Comentou que, se um cidadão comete mesmo que um pequeno furto como o de uma bala, é capaz de 

ser preso por isso, enquanto supermercado se apropria indevidamente do dinheiro das pessoas e nada 

acontece. Ressaltou que isso acontece não apenas no Supermercado Nacional, mas principalmente nos 

grandes mercados vindos de fora, como também o Rissul. Prosseguiu relatando que, além deste 

problema, outra situação que acontece é a maior proporção de gelo do que mercadoria nos produtos 

congelados, levando a população a essencialmente pagar caro só por gelo; como também a ausência de 

preços em algumas mercadorias, levando o consumidor a sair por aí procurando o preço, algo que é 

proibido de acordo com o Código do Consumidor. Comentou que todos os estabelecimentos comerciais 

devem ter cópia do Código do Consumidor abertamente à disposição – e a maioria tem, mas parece que 

é só para bonito, pois não cumprem com o que diz no mesmo. Mencionou que algumas lojas de 

Taquara também fazem o seguinte: anunciam na rua, por exemplo, uma televisão de 42” por R$ 500,00 

(quinhentos reais) e quando o consumidor entra no estabelecimento, descobre que este é apenas o valor 

da prestação, precisando de uma lupa para enxergar no anúncio que se tratam de dez vezes de R$ 

500,00 (quinhentos reais), de tão pequeno que está, comparado às letras garrafais do valor. Manifestou 

que isto é uma vergonha, um despreparo e é errado de acordo com o Código do Consumidor – que 

ainda prevê que, se o consumidor quiser, pode entrar na loja e exigir a televisão por aquele preço. 

Encerrou desculpando-se por ter se estendido, agradecendo, desejando a todos uma boa semana e que 

fiquem com Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas 

Vereadores, as pessoas presentes nesta noite e em especial o Braulino, homenageado deste Vereador 

esta noite com um certificado de honra ao mérito pelos serviços prestados à comunidade taquarense 

com o programa Assim É o Sertão, da Rádio Taquara. Relatou que esta semana, na Câmara, solicitaram 

reunião aonde debateram a questão do desassoreamento baseado no Decreto nº 52.701/2015 do 

Governador do Estado, que abre linhas de crédito e permite ao Município inscrever os projetos 

diretamente ao Estado, para que possam fazer os desassoreamentos necessários em diversos rios do 

Município. Agradeceu a presença do Promotor Ricardo, o Prefeito, a Defesa Civil, a fiscal Dione 

Gelinger, a bióloga Maria Alice e os Vereadores Lauri Fillmann, Balbino, Beto Timóteo, Sandra, Sirlei 

e Telmo. Anunciou que já há segunda reunião marcada para a quinta-feira (3) às 10 horas, na 

Promotoria, aonde o pessoal de Parobé estará presente para que possam afinar e resolver o problema do 

Rio Paranhana, mas também já com todo o encaminhamento que o Município tem como fazer para 

resolver as questões do Rio da Ilha, Padilha, Vila Teresa e região. Relatou também reunião com o 

Secretário Estadual de Transporte Pedro Westphalen – juntamente com os Vereadores Telmo e Arleu, o 

Prefeito e o Presidente do PP, Sr. Osmar Gonzaga – aonde levaram questionamentos aqui da cidade, a 

respeito da ponte do Rio dos Sinos que está em processo de licitação com a possibilidade de início das 

obras para março e abril de 2016, esperando que não seja mais uma promessa que no final acaba não 

sendo cumprida. Reclamaram também sobre a obra sendo feita na Avenida Sebastião Amoretti para 

facilitar o trânsito para quem vai a Rolante ou quem vai a Parobé no sentido contrário – pois ao invés 



Ata nº 4.106, de 01 de dezembro de 2015                                                                                              Página 4 de 15 

 

de aumentar a passagem dos veículos, eles a estreitaram, inclusive colocando o cordão em cima da 

faixa da RS-020 no sentido Porto Alegre–Taquara. Compartilhou que foi explicado que aquilo como 

está não é o projeto, e foi colocado provisoriamente para evitar que os veículos ficassem atravessando 

de uma pista para outra e torce para que isto seja verdade. Relatou que também foi prometido o 

encaminhamento do projeto. Manifestou que espera que, com o que foi gasto ali, saia uma obra que 

realmente venha a trazer melhorias ao trânsito. Questionaram também sobre a RS-242, a Estrada do 

Taquaral, que precisa de serviço total: sarjeteamento, abertura dos córregos, ensaibramento, 

patrolamenteo, etc. Solicitou isso por que, desde que a RS-474 foi aberta, a RS-242 foi largada de mão. 

Compartilhou que o Secretário de Obras de Santo Antônio da Patrulha, junto na ocasião, disse que 

conseguiria até máquina para ajudar – precisando o DAER ajude a fornecer o material. Reiteraram as 

muitas solicitações há tempos feitas por refúgios nas entradas para as comunidades do interior como 

Entrepelado e Fazenda Fialho, que nunca são feitos. Solicitaram também o retorno na Avenida 

Sebastião Amoretti para a rodoviária, comentando que o Presidente da Câmara muito lutou para asfaltar 

o entorno da rodoviária e agora correm o risco de perdê-la pela falta deste retorno. Cedeu a palavra ao 

Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch, que comentou que o investimento do asfalto 

naquele trecho foi de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) e é muito cômodo para o dono do 

prédio dizer que não quer mais rodoviária ali após o asfalto ter valorizado o imóvel. Retomando a 

palavra, o Vereador Guido Mario Prass Filho concordou, comentando que mesmo que a rodoviária 

não fique ali, é preciso o retorno para facilitar o acesso à UPA, que será inaugurada do outro lado da 

faixa no dia 10 de dezembro de acordo com informações contribuídas pelo Vereador Nelson. Anunciou 

que fez um requerimento pedindo a implementação da Patrulha Agrícola Terceirizada em Fazenda 

Fialho, Santa Cruz e Pega Fogo; pois onde está funcionando – com início do projeto piloto em 

Entrepelado e agora estendido a Rio da Ilha e Morro Alto – os moradores estão satisfeitos. Encerrou 

agradecendo o Presidente da Câmara por permitir que se estendesse por algum tempo e desejando 

grande abraço a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, a imprensa e todos que acompanham de uma forma ou outra. Reforçou as palavras do 

Vereador Guido Mario sobre suas participações em reunião bastante interessante aqui na Câmara, 

ontem (30) pela manhã, onde – na presença de várias lideranças e vários representantes dos mais 

diversos segmentos – debateram, discutiram e apresentaram ideias sobre a questão do desassoreamento. 

Expressou que a mesma foi bastante produtiva e – sem se aprofundar muito, visto que o Vereador 

Guido já falou bastante sobre a reunião – apontou que há uma boa e nova perspectiva no sentido de que 

puderam definitivamente, sem mais tanta demora, pôr em prática o trabalho de desassoreamento dos 

rios na nossa região. Abordou outra questão, já apresentada aqui anteriormente pelos Vereadores 

Moisés, Telmo e Soares, que é a problemática da telefonia no interior pela questão da falta de 

manutenção dos fios – que ficam abaixo de galhos, cipós e toda sorte de mau tempo. Relatou que já 

solicitaram várias vezes à empresa responsável e não tem dado jeito. Pediu então aos Vereadores da 

base do Governo Municipal que trabalhassem a ideia de, ainda que esta responsabilidade não seja do 

Município, disponibilizar um dia que seja do caminhão de iluminação da Secretaria de Obras para 

fazerem a poda de galhos e cipós que interferem na fiação. Um aparte foi concedido ao Vereador 

Guido Mario Prass Filho, que contribuiu com a informação de que esta rede de fios usada pela 

empresa de telefonia é alugada das companhias dos postes, e é por isso que eles não fazem nada quanto 

a isso. Retomando a palavra, o Vereador Lauri Fillmann reiterou então sua sugestão, reconhecendo 

que realmente a empresa de telefonia responsável não fará nada e é assim com outros Municípios da 

região, caracterizando o tratamento da empresa com a comunidade como uma não-prestação de serviço. 

Convidou a comunidade taquarense e não só os taquarenses – visto que a Rádio Taquara tem alcance 

regional – para a Festa da Comunidade Católica de Padilha no próximo domingo (6), onde todos serão 
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bem recebidos. Encerrou agradecendo e desejando boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS 

BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes na 

casa, os meios de comunicação, em especial a Rádio Taquara que transmite os trabalhos desta Casa. 

Agradeceu pelo atendimento de requerimento que fez na semana passada, pedindo que fosse patrolada a 

estrada de Olhos-D’Água. Também relatou o patrolamento e ensaibramento das Ruas Padre Tomé, 

Medianeiras, Tapajós e na parte aonde o circular faz seu trajeto. Anunciou que apresentou algumas 

emendas, mas a que se destaca refere-se à criação da Guarda Municipal no Município de Taquara. 

Relatou que estiveram investigando e, juntamente com o Prefeito, foram visitar a Guarda Municipal de 

Novo Hamburgo para acompanhar seu trabalho. Detalhou que a referida Guarda Municipal é composta 

de cerca de 190 agentes entre mulheres e homens, com viaturas, e lá fazem um belo trabalho 

juntamente com a Brigada Militar. Explicou que o monitoramento da cidade é feito na sede da Guarda 

Municipal com acompanhamento da Brigada Militar. Apontou que eles fazem este trabalho em 

conjunto, unidos, tudo isso em prol de seu Município. Leu trechos da Lei Federal nº 13.022/2014 que 

dispões sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que detalham a organização e funcionamento 

das Guardas Municipais. Relatou que estão montando um projeto para levar ao Executivo referente à 

Guarda Municipal, a fim de que ele possa apreciá-lo. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara e 

desejou que tenhamos todos uma semana de muita paz. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade que se faz presente, com saudação 

especial a sua esposa e filho, e o Vice-Presidente do PSC, Moisés.  Dirigiu-se ao Vereador Guido, 

considerando muito importantes suas colocações e sua visita ao Secretário Estadual de Transporte e 

Mobilidade Pedro Westphalen. Comentou que, alguns meses atrás, esteve lá também conversando com 

o Secretário, esteve no DAER – inclusive levando a comunidade em uma reunião com o DAER e o 

Secretário – e esteve também com o Diretor da Secretaria de Transporte e Mobilidade, Sr. Rogério, 

encaminhando tudo isso. Relatou que, na semana passada ou retrasada, fez sete protocolos para que 

consertassem a RS-242, um a cada dia – fazendo o mesmo que o Vereador Eduardo em outra ocasião. 

Compartilhou que, no fim das contas, o Município consertou a parte que compete a Taquara, ficando a 

parte de Santo Antônio da Patrulha, mas é necessário que o DAER abrace e faça. Apontou que o 

caminho está certo, visto que o Secretário Pedro é do mesmo partido que o Vereador Guido e esta 

proximidade poderá dar mais resultado. Relatou também que, na semana passada, vários colegas 

Vereadores usaram esta Tribuna para falar de um abaixo-assinado que está sendo desenvolvido no 

Município a fim de baixar os salários dos Vereadores. Manifestou que entende a comunidade, que fica 

envolvida com seus afazeres e, quando chega em casa, liga a televisão e vê nos noticiários corrupção e 

mais corrupção – como recente escândalo de corrupção envolvendo um Deputado Estadual – o que 

acaba indignando. Apontou que o que acontece é que o povo em geral não encontra Deputados 

Estaduais e Federais, Ministros, o Governador ou a Presidente todos os dias – ele encontra os 

Vereadores, seja no restaurante, no mercado, caminhando na rua, etc. Expressou que o povo quer dar 

uma resposta, mas ataca quem não merece. Manifestou que os Vereadores de Taquara não são 

ordenadores de despesas: não lidam com dinheiro, não têm verba de gabinete ou assessores. 

Compartilhou que vê comentários no Facebook pedindo pela redução dos assessores ou das diárias, 

explicando que nestes três anos, nunca tirou uma diária e os Vereadores que tiraram, tiraram poucas – 

citando informação dada pelo Presidente da Câmara de que este ano, o total de diárias de todos os 15 

Vereadores fechou em cerca de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais). Expressou também que não têm 

outros recursos: telefone pago, ressarcimento de gasolina, nada, desenvolvendo seus trabalhos apenas 

com seu salário e seu recurso, exemplificando que, se for chamado na Padilha, vai até lá com seu 

próprio carro. Apontou que desta forma, difere bastante dos Deputados Estaduais e Federais, onde tudo 

é bancado pela Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Encerrou agradecendo ao Presidente 
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da Câmara. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as 

pessoas presentes. Comentou assunto abordado pelos Vereadores Arleu e Moisés, sobre corrupção, 

opinando que prisão não resolve e a única saída é pôr essa gente no paredão, pois aí termina. Comentou 

que o que foi apresentado até agora não é 2% do roubo desse País. Comentou também assunto 

abordado pelo Vereador Guido dos rios, relatando que o Rio Rolante foi o que mais perdeu área de terra 

para enchente, comentando que ali perto do Barroso, ele perdeu em dois anos mais de quarenta metros, 

levando árvores junto. Solicitou que o pessoal também se preocupe com os poços, pois estão todos 

atulhados. Comentou assunto abordado pelo Vereador Balbino do patrolamento da estrada de Olhos-

D’Água, relatando que não foram à Cachoeira e nem na travessa de Olhos-D’Água para Cachoeira. 

Relatou situação que inclusive achou ser brincadeira, sobre ligação que recebeu de um granjeiro 

contando que foi muito bem atendido pelo Secretário Municipal de Obras, mas chamaram a atenção 

deste último, pois não era área dele. Explicou que, se o Secretário Distrital de Olhos-D’Água não pode 

fazer, deve deixar o Secretário de Obras fazer. Manifestou que espera que o Prefeito tenha uma resposta 

pra isso, pois só quem pode chamar a atenção do Secretário de Obras é o Prefeito. Relatou que caiu um 

caminhão numa ponte de madeira na Rua Erechim que até agora não foi arrumada, comentando que foi 

licitada nova ponte melhor já em Governos passados e até então nada foi feito. Comentou o assunto da 

canalização da Rua Guilherme Lahm, outra promessa que este Vereador disse que colocará na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, porque é caro para fazer – custando cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) –, mas precisa ser feito. Manifestou que falou a pouco e espera a inauguração da UPA no dia 10, 

conforme saiu em jornal que guardou. Opinou, porém, que talvez seja melhor nem fazê-la, pois será um 

elefante branco em Taquara que não poderá ser mantida. Comentou o assunto mencionado pelo 

Vereador Balbino da Guarda Municipal, expressando que é algo bom, mas o Município não tem 

dinheiro para manter, ficando o Prefeito tendo que escolher o que vai fazer porque a arrecadação está 

baixa e, se esta Presidente não sair, não se vê nada lá na frente que possa melhor isso para o próximo 

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

comunidade acompanhando pela Rádio Taquara e internet, a imprensa e todos os presentes na Sessão 

de hoje. Relatou sua participação como suplente no COREP – Conselho Comunitário das Regiões 

Pedagiadas – sendo conselheiro titular da região da ERS-115 o Vereador Josué, de Igrejinha. Explicou 

que aceitou a responsabilidade, com o compromisso de que os votos do conselho pudessem dar 

prioridade para ações reais e efetivas em Taquara. Compartilhou informação que recebeu de que existe 

um único projeto com relação à RS-115 na extensão de Taquara, totalizando valor pouco maior que R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), englobando diversas ações: o acesso ao Loteamento Tito/Eldorado, 

o retorno ao Bairro Santa Maria, medidas de segurança para estes locais, paradas de ônibus, sinaleiras – 

com reposicionamento da sinaleira na saída da Rua Tristão Monteiro para a saída da Rua Marechal 

Floriano – a questão do acesso ao Corpo de Bombeiros, calçadas, parapeitos, iluminação, etc. 

Manifestou que os Vereadores estarão pleiteando item por item, procurando o apoio de entidades 

organizadas e da população e assim logicamente obter êxito. Prosseguindo ao relato de visitas feitas ao 

longo da semana, constatou que a Linha Renck segue sem o patrolamento, encaibramento e a troca de 

iluminação – serviço muito importante, pois nem o caminho do lixo está entrando lá – pedindo à 

Prefeitura e à Secretaria Distrital que tomem providências, pois é inadmissível que estas coisas não 

aconteçam, ainda mais com a comunidade do interior que precisa disso. Destacou o asfalto da Rua 

Paraná, com recursos que serão pagos pelo próximo governo, solicitando medidas de segurança e 

redução de velocidade, pois no final de semana, o pessoal desce com excesso de velocidade, faz 

cavalinho de pau, cabendo então à Prefeitura fazer a fiscalização. Relatou que estará, até o dia 8, 

encaminhando e confirmando na Casa Civil uma emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) do Deputado Márcio Biolchi, assessorado pelo gabinete do Deputado 



Ata nº 4.106, de 01 de dezembro de 2015                                                                                              Página 7 de 15 

 

Gabriel Souza, para pavimentação de ruas que estará indicando para a pavimentação da Rua Francisco 

de Freitas no Bairro Santa Maria, pois a comunidade necessita e o referido bairro vem sendo esquecido 

por todas as administrações. Concluiu destacando a reunião do PMDB que ocorrerá no dia 10 no 

Restaurante do Lamperti, convidando em nome do Presidente do partido todos os filiados e aqueles que 

querem vir a se filiar. Encerrou agradecendo a atenção de todos, colocando-se à disposição da 

comunidade e desejando um forte abraço. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 

DOS SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade. Comentou a fala do 

Vereador Lauri, reconhecendo que o Município enfrenta realmente o sucateamento da empresa Oi, pois 

a situação de sua fiação está terrível. Relatou que já foi aprovado e sancionado um Projeto de Lei que 

permite à Prefeitura notificar a empresa e multa-la se providências não forem tomadas, sugerindo então 

que sejam informados ao Executivo Municipal os pontos em que os fios estão em más condições. 

Parabenizou a reunião sobre o desassoreamento dos rios que é importantíssimo, uma luta de todos os 

Vereadores que vem de muito tempo, comentando que agora parece que surgiu uma luz no fim do 

túnel, o que é muito bom, pois é cansativo ouvir promessas e não ver as coisas acontecendo. 

Compartilhou que autoridades anteriormente haviam relatado nesta Casa recursos da Corsan que seriam 

investidos na cidade, totalizando 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) – algo que deveria 

começar logo na outra semana, então foi pra quinze dias e até agora nenhum centavo foi investido. 

Dirigiu-se ao Vereador Guido, manifestando que espera que este recurso comece a ser investido agora, 

através da solicitação do mesmo, pois é uma vergonha o que tem acontecido: eles só buscam dinheiro 

no nosso Município e não fazem investimento algum. Comentou que agora, ontem ou hoje, foram 

aprovados R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para a agricultura familiar, esperando que 

isso venha e não seja só mais uma promessa jogada ao vento. Conclamou os colegas Vereadores a 

reunirem-se com o Prefeito o mais rápido possível para conversarem sobre aquelas casas do Bairro 

Empresa, pois é preciso tomar alguma providência, opinando que o Governo Federal não tem recurso 

terminar e é preciso achar outro caminho para conseguir entregar estas casas às pessoas. Anunciou que, 

no dia 13 às 10 horas, haverá nova reunião sobre o desassoreamento no Ministério Público de Parobé. 

Encerrou agradecendo a todos e ressaltando que a comunidade informe ao Executivo os pontos onde os 

fios estão com problemas para que a Prefeitura possa notificar as empresas e, se as mesmas não 

tomarem providências, as multar. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): 

Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que assiste à Sessão desta noite. Relatou 

situação da qual ficou sabendo, de criança de 11 anos que sofre constantes agressões de familiar: 

agressões verbais – inclusive sendo jurada de morte –, agressões físicas e é ainda impedida de brincar, 

sendo obrigada a limpar a casa. Decidiu abordar hoje este assunto, pois às vezes isto acontece no 

vizinho ao lado, no vizinho da frente e as pessoas – talvez por receio – não enxergam o que se passa 

bem diante dos seus olhos. Leu texto explicativo do abuso infantil que descreve o mesmo como “o 

abuso psicológico, físico e/ou sexual em uma criança por parte de seus pais ou responsáveis”, 

ocorrendo quando “um sujeito em condições de superioridade [...] comete um ato ou omissão capaz de 

causar dano psicológico, físico ou sexual contrariamente à vontade da vítima, ou por consentimento 

obtido a partir de indução ou sedução enganosa”. Prosseguiu lendo texto que explica, dentre outras 

coisas, que “o comportamento agressivo por parte dos pais ou responsáveis pode ser resultado da 

violência na infância” – ou seja, “um adulto agressor em geral também foi vítima de maus tratos 

quando criança”. Detalhou que “crianças castigadas podem ser mais obedientes a curto prazo, mas a 

longo prazo, tornam-se mais agressivas e destrutivas”. Relatou que “o tipo mais frequente de maus 

tratos contra a criança ou adolescente é a violência doméstica, que ocorre na maioria das vezes no 

convívio familiar” e ainda que “crianças que assistem à violência são vítimas da violência, ou seja, 

espancar a mãe na frente da criança equivale a espanca-la”. Manifestou que é preciso “alertar pais e 
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responsáveis sobre essa educação, que ainda infelizmente existe; onde se acredita que se pode educar 

uma criança com agressões verbais e físicas”. Opinou que, para ser um bom pai ou uma boa mãe, são 

necessárias algumas reflexões. Questionou o silêncio respeitoso ou constrangedor que paira sobre 

certos temas, e também a não inclusão de certos assuntos na agenda pública ou como objetos de 

programas governamentais amplamente divulgados. Citou por exemplo a questão da natalidade, não se 

referindo a controle de natalidade ou aborto, mas sim a uma política em relação ao assunto. Detalhou 

que muitas mulheres no Brasil, sobretudo as de classes sociais mais baixas, têm grande número de 

filhos e nosso País ainda apresenta altas taxas de natalidade e de gravidez na adolescência. Apontou a 

discussão da redução da maioridade penal como se fosse a solução para a violência no País, mas 

refletiu que se a violência advém de uma enorme desigualdade social, suas causas também residem nos 

altos índices de natalidade, o que vem do fato do desconhecimento do real significado do que é 

paternidade e maternidade. Mencionou que, em grande parte dos lares brasileiros, a chefia da família 

cabe à mulher que tenta sustentar sozinha os muitos filhos, tantas vezes contando apenas com os 

recursos dos programas assistenciais de governo – grande parte dos pais as abandonou e aos filhos, não 

raro este abandono estando associado ao uso de álcool ou drogas. Apontou que, cuidando sozinhas dos 

filhos, estas mães não têm onde deixa-los quando vão trabalhar, pois as vagas em creches são 

insuficientes e o número de escolas em tempo integral é reduzido. Concluiu que, sem a intervenção 

efetiva da escola pública, estas crianças nas ruas sem atividades de lazer, esportes e educação de 

qualidade ficam vulneráveis à violência, às drogas e ao aliciamento para o tráfico – colocar pessoas 

cada vez mais jovens não impedirá que novos crimes sejam cometidos ou que novas crianças e 

adolescentes ingressem na criminalidade. Expressou que a medida pode ser efetiva como punição, mas 

não como prevenção.  Reconheceu que certamente algum dos Ministérios do Governo Federal deve 

desenvolver algum programa para a educação sexual e o planejamento familiar, mas certamente não é 

um programa maciçamente implementado e divulgado, opinando que enquanto isto não acontecer, mais 

crianças nasceram sem amparo e terão seus caminhos traçados pela violência. Encerrou agradecendo 

pela atenção e esperando que possamos ter uma semana de paz e tranquilidade. VEREADORA 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, o público presentes e todos que acompanham de uma maneira ou outra. Expressou que 

escutou atentamente à fala da Vereadora Sandra e entende que devemos sim ter um cuidado com a 

criança, pois quem é cuidado, cuida e quem é agredido, agride. Relatou que entrou em contato com o 

representante da Secretária de Educação do Estado hoje para saber a resposta a respeito das turmas de 

educação infantil que haviam ficado pendentes na noite da reunião para deliberar sobre o assunto. 

Compartilhou que o Secretário disse que quem responderá isso é a Coordenadora Regional da 

Educação. Anunciou que ligará a ela no final da semana e que não dispensa a oferta do Presidente da 

Câmara de ônibus para irem a Porto Alegre reverter a ordem de não matricular crianças no ensino 

infantil estadual em Taquara. Opinou, dirigindo-se à Vereadora Sandra, que se deixarmos isso 

acontecer, estaremos colaborando com o aumento da marginalidade pois menos crianças serão 

amparadas nas escolas públicas e com isso, não podemos consentir. Relembrou que estamos chegando 

ao final do ano e é preciso pagar o Imposto de Renda, sugerindo – ainda pensando na fala da Vereadora 

Sandra – que as pessoas físicas efetuem a doação de 6% do imposto diretamente a entidades do 

Município, sendo hoje três cadastradas: a Apae, a Escola Especial Marcel Emílio Dani e o Lar Padilha. 

Detalhou que o Lar Padilha é uma instituição aberta no Município para amparar as crianças que 

frequentavam antes a Apromim. Relatou que fica muito difícil para o Lar administrar as casas com 

poucos recursos. Sugeriu que os ouvintes busquem orientação quanto a esta doação na ACON (fone: 

3542-3867), Apae (fone: 3542-1446) e no Lar Padilha (fone: 3501-2510). Um aparte foi concedido ao 

Vereador Nelson José Martins, que relatou que já faz há bastante tempo esta doação para a Apae. 
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Retomando a palavra, a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira parabenizou o Vereador 

Nelson, reforçando porém que alguns dos munícipes que escutam direcionem suas doações para o Lar 

Padilha, pois é uma instituição que abriga as crianças, dando residência. Anunciou reunião amanhã (2) 

às 14 horas onde estarão escutando o Sr. Marcos Angeli que apresentará um projeto relacionado à 

cultura rio-grandense, o tropeirismo. Relatou que participarão da reunião o Secretário Municipal de 

Educação, Prof. Edmar; o Diretor de Cultura Paulo Wagner de Oliveira e outras pessoas da Casa, 

convidando todos os Vereadores a participarem. Explicou que o Sr. Marcos traz uma queixa de que os 

Municípios vizinhos já adotaram o projeto, mas Taquara ainda não. Anunciou também reunião na 

sexta-feira (11) às 9 horas uma reunião com representantes da Secretaria do Meio Ambiente e 

representantes das igrejas do nosso Município, para esclarecer a normatização da Resolução 

CONSEMA nº 288/2014, também convidando os Vereadores para esta reunião. Encerrou agradecendo 

o tempo que lhe foi dispensado e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 

VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, o público prestigiando nesta noite, os ouvintes da 

Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que acompanham. Comunicou às comunidades do 

distrito de Padilha que se iniciou a campanha ao combate do mosquito borrachudo, proposição de 

autoria deste Vereador na qual fez provocação ao Executivo Municipal para que atendesse e 

contemplasse a referida comunidade como todo o interior de Taquara com esta ação. Relatou que, na 

sexta-feira (27), a veterinária Dr.ª Marlise – responsável pela distribuição do produto BTI – conforme o 

combinado na reunião e seguindo os encaminhamentos para esta ação, distribuiu na Secretaria Distrital 

de Padilha o BTI, aonde os responsáveis das comunidades em realizar o recolhimento foram e levaram 

o produto para executar a aplicação. Mencionou que foi sugerido início da aplicação do BTI hoje, para 

aproveitar o bom tempo antes que comece a chover e assim obter êxito nesta campanha. Agradeceu 

desde já o envolvimento da comunidade e todos os parceiros para que esta ação surta efeito e traga 

tranquilidade para a cidade, servindo de exemplo a ser repetido em todo o interior de Taquara. Relatou 

que na segunda-feira (30), houve nesta Casa a reunião sobre o desassoreamento dos rios. Parabenizou o 

colega Vereador Guido Mario pela iniciativa da reunião. Manifestou que esta ação é mais do que 

necessária e precisa ser realizada o mais rápido possível, pois a comunidade taquarense sofre com 

alagamentos, estradas degradadas, rios sem leito, etc. Reconheceu que esta reunião realmente trouxe 

uma luz no fim do túnel, como já foi dito aqui. Relatou também que, ainda segunda-feira (30), este 

Vereador e seus colegas Vereadores Guido e Arleu, juntamente com Prefeito Tito e o Presidente do PP 

estiveram na Secretaria dos Transportes com o Secretário Pedro Westphalen onde solicitaram 

agilização na recuperação da ponte da RS-020. Comentou a problemática daquele trecho, onde a 

comunidade tem sido refém de assaltantes e a insegurança toma conta até na passagem pela ponte. 

Compartilhou que obtiveram boas notícias de que esta ação já está em processo licitatório e 

provavelmente até março, já estarão iniciados os trabalhos no trecho. Fez requerimento verbal 

solicitando ao Executivo, junto à Secretaria competente, estude a possibilidade de canalizar o final da 

Rua Celeste Domingos Sonza, pois a comunidade anseia por isso, estando hoje com esgoto a céu 

aberto, o que é desumano. Expressou muita felicidade com a atitude do Presidente da Câmara em 

repassar recurso de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) solicitado pelo Tenente Costa para a 

recuperação da picape Amarok. Neste momento, o Presidente da Câmara Eduardo Carlos 

Kohlrausch se manifestou anunciando que hoje o repasse totalizou em R$ 16.500,00 (dezesseis mil e 

quinhentos reais) – os R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a Amarok mais R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) para o PROERD. Retomando a palavra, o Vereador Telmo Vieira reconheceu o trabalho do 

PROERD, como também a falta do policiamento rural que – segundo o Tenente Costa – retornará assim 

que o conserto da picape for efetuado. Compartilhou que fez emenda modificativa que contempla em 

especial a canalização para distribuição de água no poço comunitário de Rio da Ilha, localizado na Vila 
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Teresa, muito importante agora que vêm chegando tempos de estiagem. Encerrou agradecendo a Deus 

por estar representando sua comunidade e desejando a todos boa semana. VEREADOR VALDECIR 

VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores, plateia assistindo, ouvintes da 

Rádio Taquara e a imprensa. Expressou preocupação compartilhando que vem sendo bastante cobrado 

pela comunidade sobre como ficará o investimento que vem sendo feito na Avenida Sebastião 

Amoretti, entre a COOTALL e a RS-115, pois os Vereadores desconhecem o projeto. Relatou que se 

esperava que a ciclovia fosse ficar mais estreita, mas em alguns trechos, está ficando mais larga. 

Opinou também que os cordões colocados não trarão segurança alguma para os pedestres que estiverem 

na ciclovia, pois são apenas colados com cimento. Reconheceu que já foram feitos requerimentos por 

outros colegas Vereadores desta Casa e pediu então para que a Secretaria de Trânsito fique atenta para 

não criar vários problemas ao invés de solucionar outro. Fez requerimento verbal, reforçando indicação 

já feita, para que sejam pintadas no asfalto a palavra “PARE” na Rua Minas Gerais, fazendo esquina 

com a Rua Paraná – explicou que a Rua Paraná é preferencial, mas ninguém para na Rua Minas Gerais, 

pois as placas não estão muito visíveis. Pede isso antes que aconteça um acidente grave, pois há 

bastante trafegabilidade no trecho. Parabenizou os funcionários da SAMU de Taquara pelos 10 anos no 

Município, reconhecendo seu atendimento rápido e esclarecendo que os atrasos ocorridos não são culpa 

deles, mas fruto da regulamentação em Porto Alegre. Fez requerimento verbal para que seja feita 

homenagem para os funcionários da SAMU, talvez no mês de fevereiro de 2016, reconhecendo que não 

será possível fazer homenagem ainda neste ano. Fez requerimento verbal também para entrega de 

certificado pelo grande trabalho que faz o PIM – Primeira Infância Melhor – que casualmente também 

completou 10 anos no Município. Parabenizou o colega Vereador Beto Lemos pela humildade que teve, 

mesmo sendo adversário do Prefeito, em acompanhar os assessores do Ex-Deputado Burmann (hoje 

Secretário de Obras) ao gabinete para tratar a respeito de vindas de máquinas para recuperar as estradas 

do Município. Relatou que diz isso pois este Vereador foi a primeiro a trazer o nome do Burmann a 

Taquara, apoiando-o na campanha a Deputado Estadual – relatou que antes não pôde contribuir muito 

ao Município, mas hoje, como Secretário de Obras, conseguirá fazer bastante. Desejou ao Vereador 

Beto Lemos sucesso junto com o Deputado Burmann pelo grande reconhecimento que ele está dando 

hoje a Taquara, trazendo estas máquinas para ajudar o Município. Encerrou desejando à sua 

comunidade e a todos os ouvintes uma grande semana e que Deus ilumine o coração de cada um. 

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

pessoas presentes, a imprensa e todos os que estão na escuta. Enviou Votos de Congratulações aos 

ciclistas taquarense Laurício, Eduardo e Leonardo Schwarz por terem representado muito bem nossa 

cidade no Campeonato Gaúcho de Bicicross este ano – domingo (29) foi a grande final em Campo 

Bom, onde Laurício e Eduardo ficaram em 2º lugar nas suas categorias e Leonardo ficou em 4º lugar na 

sua categoria. Relatou que leu reportagem sobre o DAER no Jornal Zero Hora, que detalhava o 

gigantesco patrimônio deste órgão de 78 anos composto de 947 imóveis espalhados em todo o estado: 

330 casas de moradia, 89 casas de veraneio, 84 alojamentos, 17 residências oficiais dos 

superintendentes, 14 almoxarifados e diversos outros como apartamentos, creches, depósitos, galpões, 

escritórios, um ginásio de esportes – todo este patrimônio abandonado. Prosseguiu compartilhando que 

o DAER é responsável por 11.110 km de estrada em todo o Estado – destes, 67,7% são asfaltadas e 

32,3% são de chão batidos (entre elas, a RS-242 de Entrepelado). Relatou que o sucateamento das 

máquinas é total e a reportagem localizou uma patrola abandonada em uma fazenda em Manoel Viana à 

espera de conserto que custa apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais). Prosseguiu relatando que a 

desorganização de alguns setores do DAER, nos últimos anos, levou ao desperdício do dinheiro público 

– no ano de 2013, foram pagos mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a 12 funcionários que já 

haviam morrido. Comentou que é uma baita reportagem e seria interesse que todos lessem, pois aqui só 
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compartilhou algum trecho, mas são quatro folhas contanto toda a história. Apontou que ouviu antes os 

colegas comentando que foram a Porto Alegre fazer cobranças sobre a ponte e as estradas, mas lendo 

isso, vê o que se pode esperar. Opinou que é um órgão totalmente sucateado e é dinheiro público que 

está sendo jogado no lixo, não sendo surpreendente então que o Estado esteja nessa quebradeira, visto 

que talvez mais órgãos estejam na mesma situação. Manifestou que nos cabe refletir e esperar que o 

Estado faça uma modificação como diz na reportagem, que está sendo feito um estudo para que seja 

feita uma total reforma no DAER. Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

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

presente. Expressou que ficou bastante honrado hoje em ter feito a homenagem à Karoline, menina 

fantástica e exemplo de superação, sendo gratificante poder exaltar uma pessoa que se dedica tanto e 

através do esporte, encontrou o caminho. Reconheceu também a homenagem ao Braulino, figura 

folclórica que há muito tempo apresenta seu programa, sempre exaltando nossas raízes sertanejas e 

gaúchas. Relatou que hoje estiveram aqui dois assessores do Secretário Burmann que vieram ao 

Município e pediram a este Vereador que os acompanhasse até a Prefeitura, e no próximo dia estarão 

chegando máquinas para auxiliarem o Município. Manifestou que fica bastante feliz, pois esteve no 

interior e constatou a dificuldade que estão passando – citando exemplo de estrada em Alto Tucanos em 

que as pessoas estão deixando os carros a 200 metros de suas casas. Comentou que é bom quanto se 

pode, junto a seus pares e unindo forças partidárias, conseguir dar sua contribuição ao Executivo para 

que o mesmo consiga superar estas dificuldades. Apontou que às vezes as pessoas pensam que quando 

os Vereadores aqui cobram o que está errado, nada fazem para ir atrás e buscar a solução, esclarecendo 

que critica o que está errado, mas ajuda e contribui no que pode para que as pessoas do Município se 

sintam bem. Relatou que teve o retorno de pedidos de informação, alguns de 2014, vários deles 

cobranças de sua comunidade no bairro Empresa que estão esperando obras. Relatou que o que 

entristece é a forma em que vem a explicação, compartilhando exemplo em que pediu sobre as obras do 

PAC e recebeu resposta que diz que as obras estão em andamento, perguntando-se onde estas obras 

estão em andamento. Relatou que fez pedido de informações também sobre cinco casas que foram 

desmanchadas, sob a promessa de que em sete dias estariam construindo, tendo se passado um ano e 

pouco sem que nada tenha acontecido e as pessoas que saíram das casas estão morando de aluguel 

bancado com o dinheiro público – dinheiro que poderia ser usado para fazer as referidas casas. 

Manifestou que estas são coisas que o Prefeito precisa rever, são dificuldades que ele precisa superar, 

mas dá respostas como, por exemplo, uma que diz que é o Secretário de Assistência Social e Habitação 

é que deveria dar retorno sobre o assunto, pois ele deveria estar construindo estas casas. Comentou que, 

tendo perguntado ao referido Secretário, ouviu que a situação não era bem assim e que não estava vindo 

dinheiro. Comentou que há controvérsia na questão de verbas e espera que as respostas, quando vierem, 

venham bem para que os Vereadores consigam vislumbrar uma saída. Relatou também sobre pedido de 

informação sobre o repasse que era feito à Brigada Militar. Comentou que, na Administração anterior 

foram feitos dois cursos para brigadianos aqui e os mesmos ficaram na cidade – nesta Administração, 

nada foi feito e a Câmara votou um repasse para ajudar os brigadianos e não perder os poucos que ainda 

restam. Apontou que simplesmente pararam de fazer este repasse, não derão retorno, perguntou ao 

Prefeito que disse que a Lei estava vencida, o que este Vereador foi verificar e viu que não é bem 

assim. Manifestou que a cada mês, o Prefeito gasta com novos cargos comissionados e aí não tem 

dinheiro com o que é essencial. Opinou que é triste que estas coisas estejam acontecendo desta forma e 

espera que se resolvam. Relatou que foi chamado a um local onde caiu um poste sobre onde as crianças 

brincam, fez uma ligação e alguém da Administração comprometeu-se a ir lá e resolver – hoje, recebeu 

três ligações de pessoas que disseram que estava do mesmo jeito. Anunciou que amanhã irá olhar e ver 

se realmente segue da mesma forma, pois lá brincam crianças e se um poste daqueles cair sobre uma 
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criança, alguém precisará se responsabilizar. Esperou também que as pessoas que estão ingressando 

hoje na Administração Municipal tenham uma explicação plausível para a comunidade cobrando lá 

fora, pois senão o bicho vai pegar e vai pegar pro lado de quem está defendendo coisas que nem estão 

tão bem assim. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara e desculpando-se por ter excedido seu 

tempo. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Cumprimentou os colegas 

Vereadores, a comunidade que acompanha pela internet, pela Rádio Taquara e presente na noite de 

hoje. Manifestou que tem sido um sucesso seu Projeto Cinema na Câmara, tendo recebido até agora 

cerca de 1.800 crianças, agradecendo mais uma vez pelo apoio de todos os Vereadores, pois é muito 

bom estarem oportunizando esta alegria para as crianças – afinal, investir nas crianças é investir no 

futuro da cidade. Relatou que tem sido procurado quase diariamente – e crê que essa realidade aconteça 

também com os outros Vereadores – por mães e pais que estão na fila de espera a mais do ano para que 

seus filhos sejam chamados nas Escolas de Educação Infantil. Explicou que estes pais dependem disso 

para que possam trabalhar e assim darem uma vida melhor a seus filhos. Expressou sua preocupação 

com como o Prefeito Tito está lidando com este problema, pois na campanha política, o Prefeito 

prometeu que não fecharia as creches no final e início dos anos – ressaltou que todos têm direito a 

férias e não está aqui discutindo isso, mas sim a promessa do Prefeito, que deveria saber deste direito 

sendo advogado, e é esta mais uma coisa que ele certamente não irá cumprir. Comentou, porém, os 

Municípios de Igrejinha e Parobé mantêm ao menos uma Escola de Educação Infantil aberta neste 

período, cumprindo o que prometeram – parabenizou então os Prefeitos dos referidos Municípios; 

respectivamente, Joel e Cláudio Silva. Perguntou-se quando o Prefeito Titinho irá de fato inaugurar as 

duas creches que foram construídos. Compartilhou que os valores para tal estão disponíveis desde 24 de 

março de 2011 (para a escola de Mundo Novo) e desde 13 de setembro de 2012 (para a escola de Santa 

Rosa). Apontou que no dia 19 de novembro, em reunião muito boa da Vereadora Sirlei, o Prefeito 

comentou que assumiu um Governo com mais de 1.200 crianças na fila de espera, que chamaram 1.500 

crianças, construíram dez salas novas e mais duas creches. Comentou que a conta do Prefeito Tito 

parece ser de que sai uma criança, entra outra e nisso ele criou uma vaga. Apontou que, se o Prefeito 

supriu a demanda de 1.200 crianças do Governo do Délcio e criou 1.500 vagas, o IBGE precisa fazer 

um censo novo em Taquara – pois se após tudo isso, mesmo assim, ainda há crianças na fila de espera, 

tem alguma coisa errada, com uma mãe há um ano, quatro meses e oito dias na fila. Comentou que o 

Prefeito gosta de desmoralizar as críticas, chamando inclusive este Vereador de imaturo, mas estas 

foram palavras dele (reproduzidas na Sessão na forma de gravação da reunião do dia 11). Pediu ao 

Prefeito que fale para esta mãe que está há um ano e quatro meses na fila que pegou dois projetos 

andando com dinheiro disponível, que fale a esta família que terão um Natal mais pobre, pois o Prefeito 

diz que criou 1.500 vagas e esta família ainda esta na fila de espera. Pediu ao Prefeito Tito que pare de 

mentir e que trabalhe, conforme tem dido na imprensa que quer fazer, sugerindo que pare de fazer 

asfalto e termine as creches de Santa Rosa e Mundo Novo – para que as crianças tenham educação, que 

as mães e os pais possam trabalhar. Expressou que tenta não falar desse jeito, mas é complicado, pois 

estava do lado do Prefeito na reunião em que ele falou isso e foi difícil escutar e ficar quieto, não tendo 

sido por isso que se candidatou e se elegeu Vereador. Encerrou agradecendo ao Senhor por estar 

representado sua comunidade, por estar Vereador e estar Presidente, pela saúde de sua família e desejou 

uma boa semana a todos na paz de Jesus, urgindo a continuarem nesta luta para ver se as referidas 

1.500 vagas apareçam, pois devem estar escondidas em algum lugar. 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° 140/2015 de 

autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA: Proíbe o plantio de eucaliptos e outras árvores de grande 

porte nas margens das vias públicas do município de Taquara/RS. Num primeiro momento a Comissão 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=127
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=127
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=127
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Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 

favoráveis ao Projeto na sua forma original. Após o Vereador Telmo Vieira, autor do Projeto 

apresentou Emenda Retificativa e as referidas Comissões CGP e COFF, apresentaram segundo Parecer 

pela aprovação do Projeto acatando a Emenda. Posta em discussão, seguida de votação a Emenda foi 

aprovada por unanimidade e da mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda. Manifestaram-se 

sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI N° 141/2015 

(Executivo Nº 086) Dispõe sobre a doação de bens móveis inservíveis, antieconômicos, ociosos ou 

irreparáveis, 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. PROJETO DE LEI N° 142/2015 (Executivo Nº 087) Altera o Inciso 

IV do Artigo 95, da Lei Municipal nº 5.629, de 19 de dezembro de 2014. Foi encaminhado pelo 

Executivo Municipal, através do Ofício Gab. Nº 792/2015, Mensagem Retificativa, alterando o Inciso 

IV do Artigo 95. Também encaminhado pelo Executivo, através do Ofício Gab. Nº 814/2015, 

informações complementares, para destacar que a alteração proposta é do atual Artigo 95 do Código 

Tributário Municipal, Lei 5.629/2014, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 5.736/2015, a qual 

renumerou o Artigo 97 para Artigo 95. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, 

Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto com a Mensagem Retificativa do 

Executivo Municipal. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto com a Mensagem Retificativa 

foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Nelson 

Martins e Régis de Souza. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Nelson Martin. PROJETO DE 

LEI N° 143/205 (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. 

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. 

Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Adalberto Lemos e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI 

N° 145/2015 (Executivo Nº 090) Autoriza a prorrogação do convênio firmado com o INSTITUTO 

VITÓRIA, com base na Lei Municipal nº 5.647, de 26 de fevereiro de 2015, 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. 

Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Régis de Souza. PROJETO DE LEI N° 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. 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. 

Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Régis de Souza, Sandra Schaeffer, Nelson Martins e 

Guido Mario. PROJETO DE LEI N° 147/2015 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA: 

Responsabiliza loteadores e donos de condomínios que vierem a se instalar em área urbana ou rural do 

Município de Taquara/RS, a realizarem melhorias causadas pelo impacto no entorno destes 

empreendimentos. Num primeiro momento a Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer nº 

196/2015, pela aprovação do Projeto na sua forma original. Após o Vereador Telmo Vieira, autor do 

Projeto apresentou Emenda Aditiva ao Projeto e a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer pela aprovação do Projeto acolhendo a 

Emenda Aditiva. Posta em discussão, seguida de votação a Emenda foi aprovada por 12 (doze) votos 

favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Nelson Martins e Régis de Souza, e, da mesma 

forma o Projeto acompanhado da Emenda. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Telmo 

Vieira, Nelson Martins e Régis de Souza. PROJETO DE LEI Nº 149, de 17 de novembro de 2015 de 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=131
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=131
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=131
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=130
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=130
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=152
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=152
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=152
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=148
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=148
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=148
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=128
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=128
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=128
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=128
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=128
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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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 

original e o mesmo foi rejeitado com 11 (onze) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos 

Vereadores Adalberto Lemos, Lauri Fillmann e Roberto Timóteo. Manifestaram-se sobre a matéria os 

Vereadores Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Guido Mario e Luiz Carlos Balbino. 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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 

apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original. Posto o Projeto em discussão 

manifestaram-se o Vereador Régis de Souza e o Vereador Nelson Martins solicitou que seu 

pronunciamento constasse nesta Ata como segue: “Senhor Presidente o calendário tudo certinho, mas 

veio por acaso a correção junto ou não? Nesse momento a Diretora Legislativa informou que não veio. 

O Vereador Nelson disse que estranha, porque tinha que ter vindo a correção antes para poderem votar 

o parcelamento, aí se não vai ter tudo bem, mas eu acho pessoal houve uma correção na URM lá em 

outubro, isso que é o problema, a gente não sabe, não é o problema do parcelamento tudo correto, 

talvez o Prefeito vai manter sem correção, tudo bem não tem nenhum problema, até acho que tá correto, 

porque ele aumentou muito as taxas no ano passado, então provavelmente seja isso, vou votar, mas 

quero deixar essa observação postada em Ata, que nós não sabemos o tamanho da correção e se tem ou 

não.” A seguir o Projeto foi a votação sendo aprovado por unanimidade. 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 

original. Posto o Projeto em discussão manifestaram-se os Vereadores Régis de Souza, Sirlei Silveira e 

Sandra Shaeffer. Diante de algumas colocações a respeito da constitucionalidade do Projeto, o 

Vereador Roberto Timóteo autor do mesmo Retirou de Pauta, para melhor análise. 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. Comissão Geral de 

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

unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Eduardo Kohlrausch e Telmo Vieira. Em 

seguida o Presidente colocou em apreciação a Moção de Repúdio nº 046/2015, 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 491 a 500/2015. 

Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 116 a 118/2015. Requerimentos: Nº 308 a 310/2015. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal 

através da Secretaria competente estude a possibilidade de canalizar o final da Rua Celeste Domingos 

de Souza, no Bairro Medianeira, pois segundo informações já existe uma previsão de calçamento para 

esta rua e a comunidade anseia pela canalização de esgoto, para melhores condições de vida. 2º - 

VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa autorize a fazer 

uma Homenagem Especial no início de uma Sessão Ordinária no mês de fevereiro de 2016, com 

entrega de Certificado de Reconhecimento e Honra ao Mérito a cada funcionário da SAMU, pelos 10 

anos de excelentes serviços prestados em nosso Município. 3º - VEREADOR VALDECIR DE 

ALMEIDA: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa autorize a fazer uma Homenagem Especial no 
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início de uma Sessão Ordinária no mês de fevereiro de 2016, com entrega de Certificado de 

Reconhecimento e Honra ao Mérito aos membros que compõem o PIM – Primeira Infância Melhor, 

pelo excelente trabalho realizado em nosso Município, que neste ano (2015) completa 10 anos de 

atividades. 4º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita que o Executivo Municipal faça a colocação 

ao longo da Rua Paraná, no Bairro Santa Teresinha quebra molas ou qualquer outro mecanismo de 

segurança para redução de velocidade dos veículos que estão utilizando aquela via de maneira muito 

imprudente. 5º - VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicita que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Obras e equipe de iluminação pública faça uma visita na subida do Morro da Cruz, nas 

proximidades da residência nº 4010, pois na esquina falta iluminação e é muito importante que isso se 

recomponha. Também neste mesmo local possa ser feito o patrolamento, pois nem o caminhão da 

coleta de lixo consegue mais subir. 6º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicita que o 

Executivo Municipal através da Secretaria de Obras possa fazer na medida do possível e com certa 

urgência o patrolamento nas duas pontas da Rua Francisco Alves, pois abriu valos profundos que estão 

prejudicando a trafegabilidade. 7º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicita que o Executivo 

Municipal através da Secretaria de Obras efetue o mais rápido possível a troca das lâmpadas em toda a 

extensão da Rua Tapajós, por lâmpadas de 60wts de sódio. 8º - VEREADOR NELSON MARTINS: 

Que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando será consertado o esgoto na Rua Cônego 

Pedro Bremm, entre as Ruas Ernesto Alves e Henrique Bauermann, pois já foram feitos diversos 

pedidos e até o momento nada foi resolvido, inclusive há possibilidade de cair o muro de uma 

moradora. Pede-se urgência. 9º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal 

informe a este Vereador quem é o responsável pela estrada da Cachoeira e da estrada que liga Olhos 

D’água à Cachoeira. 10º - VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicita que o Executivo Municipal 

através da Secretaria de Obras busque uma solução para retirar a água que está correndo por cima da 

estrada de Patomé em frente à Escola Pinto Bandeira, pois tal situação está abrindo valos e causando 

transtornos aos moradores e todos que passam pelo local. 11º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. 

DOS SANTOS: Solicita que a Mesa Diretora agende reunião o mais breve possível, no Plenarinho 

desta Casa, convidando o Diretor de Habitação para tratar da situação das casas do PAC, do Bairro 

Empresa. 12º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicita que o Executivo 

Municipal faça o conserto de um buraco ao lado da Madeireira Taquara, pois o mesmo está 

prejudicando a trafegabilidade. 13º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo 

Municipal informe a este Vereador sobre a situação de três paradas de ônibus que sumiram, sendo uma 

no Centro e duas na Rua Montevidéo. O pedido se justifica para prestar esclarecimento a comunidade 

do que realmente aconteceu. 14º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal 

providencie a colocação de três quebra molas na Rua Osvaldo Cruz e Osvaldo Aranha, pois a alta 

velocidade com que passam os veículos causam bastante problemas às crianças da Escola que por ali 

transitam. Nada mais havendo a tratar, às 21h50min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 08 de dezembro de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa, 

lembrando que dia 03/12, próxima quinta-feira será realizada às 17h, Sessão Extraordinária 

Autoconvocada para apreciação e votação da LDO e Emendas, para o exercício de 2016, e, às 19h deste 

mesmo dia ocorrerá a Sessão Solene de entrega dos Títulos de Cidadania de 2015. 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, 01 de dezembro de 2015. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


