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ATA Nº 4.108 

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 45ª 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 45ª 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. 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 realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência o Vereador 

Valdecir de Almeida solicitou ao Presidente inversão de pauta, devido a compromisso agendado para 

logo após. A referida solicitação foi acatada por unanimidade. Depois disso o Presidente convidou o 

senhor Fábio Monteiro, Escrivão da Polícia Civil de Taquara e representante da UGEIRM-Sindicato 

(União Gaúcha dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do RS), para fazer uso da Tribuna 

Popular e falar a respeito do Projeto de Lei Complementar Nº 206/2015, que está tramitando na 

Assembleia Legislativa. O senhor Fábio fez a seguinte explanação: Iniciou agradecendo o nobre 

Vereador Eduardo pelo convite para falar sobre o tema. Apresentou-se como escrivão de Polícia Civil, 

trabalhando em Taquara há um ano e meio, como também representante da UGEIRM Sindicato, que 

representa os policiais civis de uma maneira geral. Relatou que o motivo que o traz à Tribuna é o PLC 

nº 206/2015, provavelmente conhecido por todos os Vereadores, que trata da extinção, pode se dizer, 

do funcionalismo público de maneira geral, batizado de “PLC da morte”, porque serão ceifadas muitas 

vidas com isso. Comentou como este Governo estadual, eleito há um ano, não está investindo em 

Segurança, Saúde e Educação o que está havendo são cortes e no fim disso a sociedade sofrerá. 

Apontou que se vê isso no crescimento diário da violência, estampado nos jornais: cada vez mais gente 

morrendo, sofrendo, PMs morrendo pela falta de equipamento e aparelhagem para trabalhar, todos 

vítimas da criminalidade. Dirigiu-se aos Vereadores abordando o apoio, ou melhor, o não apoio a seus 

Deputados que estão na Assembleia Legislativa prestes a votar este projeto que é danoso, lesivo e 

prejudicial à saúde do Estado. Esclareceu que fala isso sobre o projeto como alguém que trabalha na 

Segurança Pública há quase 15 anos tendo trabalhado no DENARC, DEIC e vários distritos de Porto 

Alegre. Detalhou que assim que este projeto for aprovado e roga a Deus para que não seja, deixarão de 

haver investimentos, promoções afinal, é preciso pensar na valorização do funcionário e que este tenha 

um bom salário para prestar um bom serviço. Ressaltou que, novamente, quem sofre com isto é a 

sociedade e este é seu fim e pelo que trabalha com funcionário público e policial civil, sendo 

compartilhado pelos Vereadores. Manifestou que é preciso ter bastante consciência ao trabalhar a 

votação deste projeto junto aos Deputados, pois se isso acontecer, não haverá mais viaturas, polícia, 
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funcionários públicos. Comentou sobre matéria na Zero Hora que ainda não teve o privilégio de ler, em 

que o Governador fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal que diz, a grosso modo, que não se deve 

gastar mais do que se arrecada. Opinou, porém, que Saúde, Segurança Pública e Educação não são 

gastos, são investimentos e prioridades, sendo para isso que o Estado existe. Expressou que ficará na 

consciência dos Vereadores a hora que seus respectivos Deputados estiverem votando este projeto, e o 

que o voto deles contará na hora que uma vítima cair ou um PM cair em sua luta, desejando que Deus 

proteja os familiares deles, pois todos nós somos vítimas disso e ninguém tem o poder de não sofrer a 

violência de um criminoso na rua um desprivilegio partilhado por todos. Encerrou agradecendo a todos 

e em especial ao Vereador Eduardo mais uma vez, pelo convite. Sobre o assunto manifestaram-se os 

Vereadores Roberto Timóteo, Telmo Vieira, Arleu Machado, Régis de Souza, Luiz Carlos Balbino, 

Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins e Adalberto Lemos. 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, como tem feito nas Sessões anteriores, informou 

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 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. OFÍCIOS DO SENHOR 

PREFEITO: Nº 843/2015, encaminha Lei Municipal nº 5.757, sancionada em 30 de novembro de 

2015. Nº 857/2015, encaminha Lei Federal nº 9.452/97, referente aos meses de setembro e outubro de 

2015, para serem fixados no mural desta Casa. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: 

PROJETO DE LEI Nº 154, de 08 de dezembro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA - Autoriza a 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS, a doar armário de cozinha para à Escola Municipal 

de Ensino Fundamental 25 de Julho de Entrepelado/Taquara-RS, e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 155/2015 (Executivo Nº 094) - Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de 

Taquara/RS para o exercício de 2016 (LOA). PROJETO DE LEI Nº 156/2015 (Executivo Nº 095) - 

Altera o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo em Extinção da Lei nº 3.771/06. PROJETO DE LEI 

Nº 157/2015 (Executivo Nº 096) - Prorroga o prazo de contratação dos cargos necessários para atuação 

nas Secretarias Distritais do Município de Taquara, previstos na Lei Municipal nº 5581, de 17 de 

setembro de 2014, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 158/2015 de autoria do 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA - Dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) as pessoas que especifica, e dá outras providências. Convites: TAC – 

Taquara Automóvel Clube, para a 6ª Etapa da Copa FACCAT/Taquara de velocidade em Pista de 

Terra, no dia 12/12, às 20h, Autódromo Municipal. EMEF Júlio Maurer, para solenidade de formatura 

que ocorrerá no dia 16/12, às 20h, na Sociedade 14 de Outubro. Diante da publicidade do Projeto de Lei 

Nº 155/2015, Projeto Orçamentário para o exercício de 2016, o Presidente perguntou aos senhores 

Vereadores, se iriam constituir uma nova Comissão Especial para tratar do mesmo, ou iriam manter a 

Comissão Especial que analisou a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016 (LDO), 

conforme Portaria Nº 84/2015. Os Vereadores em consenso decidiram manter a Comissão que analisou a 

LDO, exceto o Vereador Régis Bento de Souza que solicitou o afastamento da mesma. Nesse sentido 

mantiveram-se como membros da Comissão Especial que irá analisou a LDO e também irá analisar a LOA 

para o exercício de 2016, os seguintes Vereadores: Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, Arleu 

Machado de Oliveira, Adalberto dos Santos Lemos, Sandra Beatriz Schaeffer, Valdecir Vargas de 
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Almeida e Moises Cândido Rangel. O Presidente solicitou que os Vereadores apresentem suas 

Emendas, se assim as tiverem, até às 12 horas da próxima sexta-feira, dia 11/12, bem como ficou 

previamente agendada reunião da Comissão Especial para o dia 14/12 (segunda-feira), às 11 horas. Na 

sequência o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura da matéria a ser apreciada nesta 

Sessão. ORDEM DO DIA: 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. 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. Após o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma também APROVADA 

por unanimidade. Indicações: Nº 501 a 503/2015. Requerimentos: Nº 311 a 314/2015. 

Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Reitera o pedido de colocação de uma 

lixeira com tampa nas proximidades da EMEI Comunitária de Padilha. 2º - VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Solicita melhorias nas estradas de chão batido do Bairro Mundo Novo. 3º - VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicita que a Mesa Diretora encaminhe convite à Prefeitura Municipal e a todos 

os Vereadores desta Casa para participar de audiência com o Secretário Estadual de Segurança Pública, 

na Sede da Secretaria em Porto Alegre, dia 10/12, próxima quinta-feira, às 11 horas. 4º - VEREADOR 

NELSON MARTINS: Diante da proximidade do início do recesso parlamentar, solicita que o 

Executivo Municipal informe a este Vereador se vai deixar os moradores da localidade da Cachoeira na 

situação em que se encontram, ou seja, péssimas condições de trafegabilidade. 5º - VEREADOR 

ADALBERTO LEMOS: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente 

verifique o cronograma de limpeza das ruas de nossa cidade que iniciou no mês de julho deste ano, 

sendo que estamos em novembro e algumas ruas do Bairro Empresa foram esquecidas, pois começaram 

um trabalho e não deram continuidade. 6º - VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita que o 

Executivo Municipal proceda no conserto de canos que encontram-se estourados no Loteamento Ideal, 

pois segundo informações durante o trabalho com a patrola os canos foram quebrados e agora o esgoto 

está escoando a céu aberto. 7º - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 

Solicita que a Mesa Diretora agende reunião para o mês de março de 2016, convidando membros da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento; o Contador Lauri Fries, a turma da Escola Técnica CIMOL 

que cursa designer, o PEIEX e APEX, representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

fabricantes de móveis de nossa cidade e demais Vereadores, para discutir a possibilidade de criar uma 

linha de produção para exportação. 8º - VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicita que o Executivo 

Municipal viabilize o conserto da estrada dos Renck em Açoita Cavalo, que vai da Escola até a estrada 

do Morro Alto. 9º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de alterar o lugar onde está a parada de ônibus no Bairro Ideal e colocar 18 canos visando 

eliminar o esgoto que corre a céu aberto no Bairro Ideal e proporcionar maior espaço aos veículos que 

acessam este Bairro e o Bairro Medianeira. 10º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicita 

que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras conclua os seguintes serviços: patrolamento 

nas ruas do Bairro Ideal para a colocação de saibro; conserto de bueiro próximo do Bandeirantes que 

falta um cano e melhoria na estrada que liga a ERS 239 com a Padre Tomé. 11º - VEREADOR 

EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo informe quando será realizado o conserto de buracos 

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

Bairro Santa Teresinha. Após a Ordem do Dia deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo 

de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 91 do 

Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de chamamento da última Sessão Ordinária. Antes 

disso foi autorizada a saída dos Vereadores interessados a participar do evento da escolha das 
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Soberanas da 32ª Expocampo, realizado nesta noite no Clube Comercial. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: Declinaram a palavra os Vereadores Guido Mario Prass Filho, Lauri Fillmann, 

Luiz Carlos Balbino de Oliveira, Régis Bento de Souza, Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, 

Valdecir Vargas de Almeida e Adalberto Carlos Soares. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente e todos que ouvem pelos 

meios de comunicação. Compartilhou que tiveram a feliz notícia, trazida pelo Vereador Telmo e 

comunicada pelo “Zoreia”, de que a Prefeitura Municipal está fazendo as estradas em Açoita Cavalo – 

uma reivindicação deste Vereador que há bastante tempo vem lutando e quase semanalmente cobrando 

em todas as Sessões, inclusive protocolando diretamente na Prefeitura Municipal todas as semanas 

pedido para tal. Convidou toda a comunidade e os colegas Vereadores para a 4ª Marcha para Jesus no 

sábado (12) a partir das 18 horas, organizada pelo Conselho Interdenominacional de Ministros 

Evangélicos de Taquara ou CIMETAQ. Ressaltou, porém, que o evento é cristão e não exclusivamente 

evangélico, sendo bem-vindas pessoas todas as denominações evangélicas, católicas e outras religiões 

seguidoras de Cristo. Comentou que este é um evento de paz, da família e de todas as pessoas de bem, 

apontando que ao final do mesmo – e diferente do que ocorre em outras manifestações – não se 

encontram latas de cerveja ou cigarros de maconha no chão, não se registram ocorrências policiais 

sequer por acidentes decorrentes de bebedeira ou similares. Detalhou que a marcha iniciará em frente à 

Secretaria Municipal de Educação e seguirá até a praça da cidade, onde haverá um palco com diversas 

apresentações culturais do meio cristão e pregação do Pastor Isaías Figueiró. Encerrou agradecendo ao 

Presidente da Câmara. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas 

Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Manifestou que espera que até a virada do ano o 

Executivo tome providências quanto à situação da estrada de Cachoeira, para que não complete três 

anos desde que prometeram em fevereiro de 2013, conforme este Vereador comentou anteriormente. 

Compartilhou que o Vereador Régis lhe passou que foi cobrado em Porto Alegre pelo Vereador do 

PMDB que assinou a Moção de Repúdio ao Governo e este Vereador disse que quer ir a Porto Alegre 

na semana que vem. Comentou que eles acham que este Vereador tem medo de ir lá dizer, mas não 

tem, pois não deve nada a eles. Manifestou que assinou a Moção e assinará quando achar que deve, não 

sendo gente do Governador que vai decidir o que este Vereador deve fazer. Apontou que nunca foram 

convidados a nada do Governo, depois tem gente que sai daqui e vai lá dizer que este Vereador do 

PMDB votou contra. Expressou que vota contra mesmo, está em seu direito, faz aquilo que acha que 

deve fazer e, estando certo ou errado, paga por seus erros ou seus acertos. Solicitou ao Prefeito que 

conteste informação saída no Jornal NH que coloca Taquara em penúltimo lugar na classificação dos 

Municípios da região. Opinou que deve haver algo errado, pois o Prefeito foi considerado o melhor 

Prefeito da região, então não pode o Município ser quase o pior Município. Comentou que o que é bem 

bom às vezes não sai no jornal, mas o que é bem ruim sempre sai e esse tipo de informação influi no 

empresário que quiser vir para o Município. Encerrou mencionando que isto deixa os taquarenses que 

gostam deste Município se sentindo mal, pois todos trabalham para que este Município seja melhor – 

não melhor que os outros, mas que tenha seu lugar e que este seja respeitado. O Presidente Eduardo 

Carlos Kohlrausch manifestou-se, pedindo desculpas pela breve ausência pois estava atendendo 

ligação de mais um pai reclamando que sua criança está há um ano e meio na fila de espera na creche, o 

que mostra que não foram criadas 1.500 vagas em Taquara. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

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

Convidou toda a comunidade taquarense a participar do Brique da Apata que acontecerá neste sábado 

(12) a partir das 8 horas na Praça da Bandeira, em frente à Rodoviária antiga. Explicou que esta será a 

última tentativa da Apata neste ano para arrecadar verbas para custear os tratamentos veterinários ainda 

de 2014, faltando ainda todo o ano de 2015, ressaltando então a importância da participação da 
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comunidade. Relatou a participação da ONG Vida Breve e seu grupo Aprendizes no quadro “Um por 

Todos, Todos por Um” do Programa Caldeirão do Huck na Rede Globo. Detalhou o grupo, formado 

por crianças, adolescentes e jovens residentes de diversos bairros de Taquara, do Lar Padilha e 

estendendo-se a outros municípios da região. Explicou que o maior propósito – de acordo com o 

idealizador e coordenador do grupo, Prof. Airton Schirmer – é trabalhar a inclusão, a autoestima e o 

fortalecimento de valores tais como amizade, comprometimento, responsabilidade e solidariedade. 

Compartilhou história do Prof. Airton, que perdeu sua filha no dia 17 de agosto de 2007, em fatalidade 

na ERS-115 que mudou a trajetória de toda a família, levando então o Prof. Airton a criar o Movimento 

Vida Breve que busca segurança nas rodovias do País. Mencionou dados de que morrem mais pessoas 

em acidentes de trânsito do que por homicídio ou câncer. Prosseguiu relatando que se costuma apontar 

a precariedade das estradas, a infraestrutura deficiente, a falta de ciclovias e as falhas na sinalização 

como as causas para as tragédias no trânsito; outras afirmações caracterizam os carros vendidos aqui, 

que não passam nos padrões de segurança europeus, como verdadeiras armadilhas letais sobre roupas. 

Concluiu que todos estes fatores aumentam os riscos, mas a maior razão para o massacre no trânsito é 

que os brasileiros dirigem muito mal: mais de 95% dos desastres viários no País são resultado de uma 

combinação de irresponsabilidade e imperícia – o primeiro problema está relacionado à ineficiência do 

Poder Público na aplicação das leis e nossa inclinação cultural por burlar regras; o segundo problema 

tem sua origem no foco excessivo em soluções arrecadatórias para o trânsito, como multas, com quase 

nenhuma atenção à formação dos motoristas e pedestres. Compartilhou estudo do Centro de Pesquisa 

Jurídica Aplicada da Fundação Getúlio Vargas que revelou que 82% acham fácil desobedecer as Leis 

no país e o fazem mesmo quando os maiores prejudicados são eles próprios. Sugeriu que uma 

fiscalização eficiente e constante teria o poder de fazer os cidadãos abandonarem as condutas de risco 

até que a postura responsável se tornasse automática – o que ocorreu com o uso do cinto de segurança e 

vem tentado ser feito como a embriaguez ao volante. Lembrou todos a não dirigem se tiverem bebido 

ou pegar carona com quem bebeu, usarem sempre cinto de segurança mesmo no banco traseiro, usar a 

cadeirinha infantil, não usarem o telefone celular enquanto dirigirem. Encerrou agradecendo a atenção 

de todos e desejou uma semana abençoada a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores e todos acompanhando 

a Sessão. Dirigiu-se ao funcionário da Polícia Civil, Sr. Fábio – que fez uso da Tribuna mais cedo na 

Sessão – relatando que foi por muitos anos professora estadual, hoje aposentada, e lutaram muito para 

conseguirem se manter e terem vantagens salariais. Opinou que a luta é a única maneira de 

implementarem vitórias e apoia totalmente a luta dos policiais com relação ao enxugamento e as 

restrições salariais por parte do Governo. Anunciou que fez uma indicação nesta noite para incluir no 

currículo escolar das crianças, desde as séries iniciais, o tema “Tropeirismo no Brasil” e que gostaria de 

contar com o apoio de todos os colegas para que se efetive. Explicou que isto vem de reunião que teve 

na semana passada com o Sr. Marco Aurélio Angeli, conhecido por muitos como “Zoreia”. Dirigiu-se 

ao Sr. Marco, presente na Sessão, comentando que é uma pena que esta Vereadora não tenha se reunido 

antes com ele e tê-lo escutado enquanto ainda estava na direção de uma escola estadual, para poder 

implementar o valoroso tema que ele trouxe, como também a importância de que o mesmo seja 

desenvolvido dentro das escolas. Expressou que a preocupação do Sr. Marco Aurélio e seu colega Sr. 

Valter Fraga Nunes, também presente na referida reunião, é muito pertinente: ambos se preocupam de 

que, passado seu trabalho, o tropeirismo “morra” e os alunos não mais conheçam a verdadeira história 

do tropeiro e de sua responsabilidade na colonização que tornou o Brasil exuberante antes mesmo da 

viação férrea e das rodovias. Opinou que não contar esta história para as crianças é omitir esta verdade. 

Parabenizou o Sr. Marco Aurélio por ter sido incansável, vindo repetidas vezes a esta Casa para falar 

sobre isso, enfim tendo sido ouvido pela Comissão de Educação e por alguns Vereadores. 
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Compartilhou que conversou hoje com o Secretário Edmar e ficou sabendo que a menina presente na 

reunião representando o Secretário levou o recado e o convenceu da importância desse projeto, 

comentando que se reunirão ainda esta semana e depois chamaram novamente o Sr. Marco Aurélio para 

conversarem e viabilizarem a implementação deste assunto. Citou frase de Rüsen, que diz que “a 

narrativa histórica torna presente o passado, sempre em uma consciência de tempo na qual o passado, 

presente e futuro formam uma unidade integrada, mediante a qual, justamente, constitui-se a 

consciência histórica”, comentando que foi disso que o Sr. Marco Aurélio convenceu os presentes na 

referida reunião. Abordou o assunto da Univales, comentando que participou da montagem do comitê 

regional em Igrejinha, na sede da Associação dos Sapateiros, onde Igrejinha também se une a esta luta 

para implementar a universidade federal nos Vales, atendendo Vale do Sinos, Vale do Caí, Vale do 

Paranhana e da Serra. Relatou que o projeto já está em Brasília para ser analisado tecnicamente pelo 

Ministério da Educação e a resposta deverá vir logo. Ressaltou que a luta continua e que deverão 

continuar arrecadando assinaturas. Anunciou que, na próxima terça-feira (15), o Prof. Pedro Giehl 

estará na Câmara conversando a respeito do movimento e também recebendo as 7.000 assinaturas 

conquistadas em Taquara através de trabalho de parceria dos Vereadores com pessoas da comunidade. 

Pediu a participação de todos que escutam, inclusive para que assinem o documento se ainda não o 

fizeram. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi concedido e desejou a todos uma boa semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores e em especial o policial civil 

Fábio Monteiro, representante do UGEIRM Sindicato que está engajado em luta frente ao Governo 

Estadual de valorização dos servidores públicos agentes de segurança que dedicam suas vidas em prol 

da segurança do próximo e não estão sendo valorizados e priorizados pelo Governo Estadual. 

Manifestou seu apoio a esta luta, identificando que a Segurança Pública, a Saúde e a Educação são 

prioridades. Saudou também o público presente, os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de 

comunicação que acompanham. Anunciou que hoje a tarde ocorreu mais uma formatura do PROERD, 

expressando muita alegria em ver a Brigada Militar agindo na raiz de todo o mal, livrando as crianças 

de uma futura drogadição e violência através da dedicação de seu tempo em ensinar valores morais e 

cívicos, deixando nestas crianças a semente do bem. Parabenizou a Brigada Militar de Taquara e todos 

os instrutores deste curso. Compartilhou que fez solicitação para que estendessem este serviço à Escola 

Júlio Mauer, em Padilha, após ver quantas escolas eles atendem, com a formação hoje de mais de 900 

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

relembrando que a Câmara, através de suas economias, repassou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

perguntando ao Vereador Telmo se eles ganharam as camisetas através disto, o que o referido Vereador 

confirmou, dizendo que a Câmara esta de parabéns pela iniciativa. Retomando a palavra, o Vereador 

Telmo Vieira explicou sua solicitação, dizendo que a referida escola é diferente pois acolhe as crianças 

e adolescentes do Lar Padilha, e estas crianças são vítimas dos maus tratos e de pais e mães que 

infelizmente não puderam dar condições mínimas a eles. Identificou que as ações do PROERD na 

Escola Júlio Mauer seriam salutares à vida destes jovens, acrescentando valores. Opinou que os jovens 

são o futuro e, se queremos ter um futuro melhor, precisamos investir na Educação e em instituições 

que fazem projetos como o PROERD. Relatou trabalhos que vêm sendo feitos para atender as 

demandas da população por consertos nas estradas afetadas pelo mau tempo, iniciando nas Ruas 

Marechal Floriano, Tristão Monteiro e outras do Centro da cidade, com previsão para se estender às 

vilas em breve, de acordo com o cronograma. Detalhou também que, apesar da dificuldade em atender 

as solicitações devido ao mau tempo e à falta de recursos, recebeu relatado do “Zoreia” – morador de 

Açoita Cavalo – de que estão sendo lá efetivados os serviços há muito solicitados para aquela região. 

Concluiu parabenizando o próprio Zoreia por ter trazido um projeto de excelência a esta Câmara que 

resgata a história de nosso Município, conforme relatado pela Vereadora Sirlei. Expressou que, para 
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eternizar um povo, é necessário eternizar sua história. Manifestou que a cultura do Município 

enaltecerá sempre o nome do referido cidadão, por ter sido propositor deste projeto. Encerrou 

agradecendo a Deus ao tempo que teve para reivindicar por sua comunidade e desejando a todos uma 

boa semana. VEREADOR ADALBERTO SANTOS LEMOS (PDT): Saudou os colegas Vereadores 

e a comunidade presente. Comentou sua presença, a convite do Vereador Régis, na Casa do Governo 

para – dentre outros pedidos – trabalhar a questão da oncologia. Um aparte foi concedido ao Vereador 

Moisés Candido Rangel, que parabenizou a comunidade de Morro Alto pelo excelente Baile da 

Linguiça organizado no último sábado (6). Retomando a palavra, o Vereador Adalberto Santos 

Lemos prosseguiu narrando a visita, onde foram muito bem atendidos pelo Deputado Gabriel e o Chefe 

da Casa Civil, o também Deputado Márcio Biolchi. Relatou que os mesmos pediram algumas 

informações para fazer encaminhamento ao Ministério da Saúde buscando a habilitação da oncologia 

no Município, algo que caminha a passos muito pequenos, citando exemplo de oncologia em Caxias de 

Sul que está liberada, mas não consegue a habilitação. Relatou também o evento de lançamento da pré-

candidatura a Prefeito do Ex-Vereador Ari Neves, do PDT, no sábado (6) – com presença do Senador 

Lasier Martins, Deputado Estadual Pompeo de Mattos e do Secretário Estadual Gerson Burmann. 

Comentou que o referido Senador foi solicito com alguns pedidos encaminhados a Brasília pelos 

Vereadores e tanto ele quanto o Deputado Pompeo comprometeram-se a ver a possibilidade de 

emendas parlamentares para auxiliar a comunidade de Taquara. Comentou sobre situação da máquina 

que vem do Estado auxiliar a Administração Municipal que se encontra com dificuldades em arrumar 

as estradas vicinais, relatando que faltavam alguns documentos e semana passada esteve conversando 

sobre isso com o Prefeito. Relatou que ontem (7) ligaram para este Vereador falando que os 

documentos ainda não tinham chegado e este Vereador de imediato falou com o Prefeito que disse que 

os referidos documentos foram enviados e protocolados na sexta-feira (5), algo confirmado pela Chefe 

de Gabinete Adenir que teorizou que os documentos ainda não devem ter chegado. Compartilhou que, 

se os documentos forem localizados esta semana – o que a mesma se prontificou a fazer –, talvez na 

semana que vem a máquina já venha, agradecendo o Secretário Estadual de Obras que tem sido sempre 

muito atencioso. Repassou pedido de morador do Bairro Santa Rosa por patrolamento e ensaibramento, 

pois as ruas do referido bairro estão em situação difícil. Mencionou que recebeu respostas a pedidos de 

informações feitos ao longo dos últimos três anos sobre a Academia de Saúde do Bairro Empresa – um 

projeto que comportaria dois profissionais de saúde e beneficiaria pessoas idosas, diabéticas, 

hipertensas, entre outras; que havia sido deixado pronta pelo Governo anterior para que fosse 

inaugurada no primeiro ano deste Governo, mas nada foi feito, inclusive tendo sido depredada por 

vândalos, reformada e depredada de novo. Reconheceu que a questão da depredação obviamente não é 

culpa do Prefeito: é culpa do Prefeito o fato da Academia não ter sido inaugurada e ocupada pela 

Secretaria de Saúde, o que é uma vergonha. Comentou que o pior de tudo é ter recebido retorno de um 

dos pedidos de informação dizendo que neste ano foram retomadas as tratativas de planejamento para o 

uso do referido espaço e a partir de novembro já ocorrerão algumas atividades. Apontou que isso não 

aconteceu e a situação do espaço está de fato pior do que na época em que este Vereador fez a 

solicitação. Relatou que são estas coisas que o deixam entristecido: dinheiro público sendo jogado pelo 

ralo e o Governo Municipal cada vez assoberbando mais a Prefeitura de cargos comissionados. 

Expressou que isso é um desleixo com a nossa comunidade que não podemos permitir que continue 

acontecendo. Comentou quanto a pedidos de providência que, quando vêm projetos do Executivo, não 

existe Vereador de oposição – os Vereadores analisam e, se o projeto for benéfico à comunidade, votam 

a favor. Apontou que assim também deveria ser o Executivo, acatando aos pedidos dos Vereadores pois 

estes na verdade são pedidos da comunidade. Comentou que, quando ia pedir votos, o Prefeito passava 

pelas ruas do Bairro Empresa e, nas casas com placa deste Vereador, dizia que trabalhariam juntos 
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mesmo este Vereador sendo de oposição, pelo bem da comunidade – e agora nada vem fazendo pelo 

referido Bairro. Expressou que quer ver os Vereadores que estão se agrupando ao Prefeito Tito darem 

explicação às comunidades do Bairro Empresa e de tantas as localidades sobre o desleixo que vem 

sendo feito. Lembrou reclamação feita na semana passada de cinco casas que ele mandou desmanchar e 

que construiria em sete dias – faz um ano e três meses disso, e o projeto que prevê o Aluguel Social 

para estas pessoas tem duração de dois anos. Manifestou que quer ver, terminado este prazo, qual será a 

desculpa que darão à comunidade novamente. Declarou que nada do que diz é mentira ou demagogia, 

podendo provar tudo o que diz na Tribuna, não falando para denegrir a imagem do Prefeito, mas para 

que o mesmo cumpra o que prometeu. Encerrou desculpando-se por ter excedido o seu tempo e 

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

colegas Vereadores, as pessoas presentes e a empresa. Demonstrou-se surpreso com como o seu colega 

Vereador Beto Lemos está bravo com o Prefeito, dizendo que não fazem nada – constatou o que vê na 

rua, de que a Administração está andando muito bem. Manifestou que aqui, faz parte de um grupo e 

enquanto fizer parte deste, defenderá os interesses do mesmo – e quem diz diferente é hipócrita, pois 

quando se está de um lado, se está de um lado; quando se está contra, se está contra. Exemplificou a 

nível nacional, citando como o Vice-Presidente Michel Temer estava do lado da Presidente Dilma e, 

após comer na mão dela até agora, mandou carta à Presidente praticamente saindo fora do Governo, 

pois agora já não lhe interessa. Opinou que a oposição é algo salutar e precisa existir, mas o Vereador 

Beto Lemos elenca algumas coisas como se este fosse o pior Governo Municipal de todos os tempos, 

não olhando pra trás para os Governos que passaram. Relatou que o atual Prefeito, Tito Lívio Jaeger, 

foi o Prefeito que mais asfaltou Taquara em todos os tempos, um levantamento matemático. Apontou 

como a Saúde e o Hospital vêm funcionando muito bem. Comentou que a Educação também está 

funcionando bem, reconhecendo que precisam ser feitas coisas como creches, mas está funcionando 

bem. Manifestou que não está aqui para defender o Prefeito apenas por defender, mas mesmo quem é 

de oposição precisa reconhecer que têm coisas boas acontecendo no Município. Parabenizou a Justiça 

pelo seu dia hoje, mandando abraço a todos aqueles que de uma maneira ou de outra estão ligados ao 

Poder Judiciário, comentando também que é aposentado do Poder Judiciário com muita honra. 

Reconheceu que infelizmente o Poder Judiciário não tem muito a festejar no Rio Grande do Sul, pois 

tem um projeto de reposição de 8,13% há seis meses parado na Assembleia Legislativa do Estado por 

que a bancada do Governador do Estado não quer que ande este projeto, que passou pela mão do 

Deputado Postal e em 30 dias, ele não foi capaz de dizer se aceitava ou não o projeto, devolvendo-o 

sem dar o parecer, indo para mão do Deputado do PDT Ciro Simoni que disse que dará parecer 

favorável. Perguntou-se o que temos para frente neste País se os Governantes continuarem achando que 

é preciso achatar os salários. Comentou, dirigindo-se aos aposentados, que a situação ficará pior, pois a 

intenção do Governo Federal é fazer a nivelação por baixo dos salários – e não só o Governo Federal, 

mas o Governo Estadual também segue na mesma linha. Comentou como os salários são achatados, 

mas o preço de tudo está aumentando, como carne, leite, o quilo de feijão e outros. Opinou que precisa 

haver uma mudança radical neste País, senão não tem jeito; e não adianta arrumar algo aqui, ali e acolá 

– é preciso zerar tudo e começar de novo. Comentou que são os 10% ricos do País que fazem está 

pressão para arrebentar mais ainda com a classe média e os pobres, incluindo nestes 10% a Rede Globo 

e a RBS – esta última que vem pressionando todo dia o Poder Legislativo para acabar com o mesmo. 

Agradeceu ao Presidente por deixado os Vereadores falarem um pouco mais, pois este Vereador 

gostaria de poder ter uma hora para falar tudo o que tem engasgando do que vem acontecendo de errado 

e ninguém fala. Encerrou agradecendo, desculpando-se pelo desabafo, desejando a todos que fiquem 

com Deus e tenham uma boa semana. Neste momento, o Presidente da Câmara Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch transferiu a presidência ao Secretário Vereador Moisés Cândido Rangel para 
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poder fazer uso da Tribuna. Antes, porém, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos pediu por seu 

direito de resposta, sendo sugerido pelo Presidente em Exercício Vereador Moisés Cândido Rangel que 

o fizesse após o pronunciamento do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch. Um aparte foi concedido ao 

Vereador Nelson José Martins, que manifestou que não prosseguirá com as emendas que fez ao 

orçamento, pois – visto que já foram votadas – não poderia retirá-las. Comentou que ontem (7) foram 

fechados 70 leitos no Hospital da Ulbra e provavelmente serão fechados mais alguns. Manifestou que 

esperou que o Prefeito faça o pagamento que deve aos 21 professores e que assumiu, este Vereador 

tendo compromisso assinado pelo mesmo – comentando que se o mesmo não o fizer até o final do ano, 

passarão no ano que vem para fazer matéria no Jornal e este Vereador fará uma Moção de Repúdio 

contra ele. Mencionou que não criticará o Prefeito por colocar mais cargos em comissão, reconhecendo 

que isto é direito dele, mas que antes pague os funcionários. Foi concedido então o direito de resposta 

ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que comentou que quando o Governo do PDT pegou este 

Município, o Hospital estava fechado e o Posto de Saúde 24 Horas estava interditado – perguntando-se 

o que vai ser deste Governo se não conseguir tocar o que já está feito. Abordando a questão do asfalto, 

comentou que é fácil, pois beijar com a boca dos outros é a coisa mais simples que tem: pega um 

empréstimo, faz o asfalto e os outros que se danem para pagar, pois a dívida vai cair lá para os outros. 

Ressaltou também coisa muito séria que não está sendo dita, de que há obrigação de colocar este asfalto 

que está sendo feito na dívida ativa. Manifestou ainda que a questão de defesa do Governo é muito 

simples: tem que defender mesmo, pois estão cheios de cargos lá. Apontou, porém, que a defesa a 

qualquer custo tem um preço e quem cobra este preço é quem coloca os Vereadores aqui – sendo isso 

que o conforta e mais o consola. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PP): 

Cumprimentou a comunidade que acompanha – pela internet, Rádio Taquara e YouTube – e todos os 

colegas Vereadores. Dirigiu-se de maneira muito respeitosa ao Vereador Arleu, dizendo que ajudou a 

eleger o Prefeito que aí está e teve a benção de ter sido o Vereador mais votado do PTB na última 

eleição, mas discorda do referido Vereador quando o mesmo diz que o pessoal precisa defender. 

Opinou que os partidos são necessários, mas a política séria se faz de pessoas, tendo em sua índole que 

cada um tem seu norte. Manifestou que fica do lado do povo, da comunidade e quando o Prefeito 

começou a mentir demais e não cumprir o que fez, foi obrigado a pular do barco – citando por exemplo 

quando ele diz que criou 1.500 vagas de Educação Infantil quando se sabe que não criou. Opinou que o 

Vereador Beto tem razão de ficar bravo, pois é um Vereador como todos os outros e a comunidade os 

aperta diariamente – no açogue, na fruteira, no mercado. Reconheceu que há bons exemplos – como o 

pessoal do Vereador Telmo que foi atendido na Padilha devido à luta dele – mas é preciso ir muito 

devagar em dizer que está bom, pois não está não. Comentou que, com muita satisfação, estarão 

terminando na semana que vem o Projeto Cinema na Câmara, tendo atendido 1.991 crianças até agora. 

Saudou o Policial Fábio Monteiro, que já foi embora. Relembrou relato feito por este Vereador na 

semana passada sobre pronunciamento do Prefeito Tito na Audiência Pública do dia 19, em que ele 

disse que herdou do Governo anterior uma fila de espera na Educação Infantil de 1.200 crianças e havia 

criado até o momento 1.500 vagas. Apontou que, indo pro lado da matemática, cada sala de Educação 

Infantil comporta em média 20 crianças – portanto, se o Prefeito Titinho realmente tivesse criado 1.500 

vagas, ele devia ter construído 75 salas – exceto se ele estiver com a ideia de que quando uma criança 

sai e outra toma o lugar, ele está criando uma vaga. Relatou que, em seu conhecimento, o Prefeito não 

construiu estas 75 salas de aula e, se ele tiver feito e disser onde estão elas, este Vereador pedirá 

desculpas a ele aqui, no ar. Relatou que recebeu ligação de um pai hoje que disse que em dezembro, 

fechará dois anos que está na espera por vaga na Educação Infantil – comprometendo-se a passar o 

contato destas pessoas que têm entrando em contato para o Prefeito, para que o mesmo confirme. 

Apontou também que, além da fila de espera, o Prefeito Tito pegou também dois creches 
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encaminhadas, com dinheiro liberado pela Caixa Federal para concluir – a E.M.E.I. Mundo Novo está 

com este dinheiro disponível desde 24 de março de 2011, ou seja: quatro anos, dezoito meses e 

dezenove dias à data desta Sessão; já a E.M.E.I. Santa Rosa está com dinheiro disponível desde 13 de 

setembro de 2012, ou seja: três anos, dois meses e vinte e cinco dias. Apontou que estas creches não 

foram entregues justamente pelo que dizia antes, que política precisa começar a ser feitas por pessoas – 

os partidos são importantes, mas o pessoal se pendura neles e esquece o resto. Comentou que ano que 

vem é ano de eleição e daí provavelmente entregarão as escolas – até lá, a intenção deste Governo 

parece ser de deixar os pais esperando com seus filhos. Compartilhou relato de um pai que já perdeu 

dois empregos por não ter com quem deixar o filho, manifestou que aí fica brabo ouvir dizer que a 

Administração está indo muito bem. Perguntou o que aconteceria se o governo estivesse ruim, visto que 

agora dizem que está bom e ainda têm pais esperando dois anos na fila para uma vaga na Educação 

Infantil para seu filho. Ressaltou novamente que não tem problema de dar o contato dos pais que 

ligaram para quem quiser confirmar, e diz que faz isso pois o Prefeito tem a mania de dizer que estão 

mentindo quando criticam sua Administração. Reiterou seu apelo para o Prefeito, que disse que queria 

trabalhar, para que então entregue estas duas escolas de Educação Infantil. Expressou que continuará 

cobrando pois elegeu-se Vereador para defender o povo e não sabe se será Vereador após a próxima 

eleição – o futuro a Deus pertence – mas fará seu trabalho de Vereador até lá. Comentou outro caso das 

contas malucas do Prefeito, em que o mesmo disse que – quando pegou o Parque do Trabalhador – 

tirou vinte caminhões de lixo do mesmo. Apontou que o Prefeito é um homem que tem um senso de 

humor muito bom e não disse o tamanho dos caminhões, talvez fossem caminhões de plástico. 

Encerrou agradecendo ao Senhor por estar representando sua comunidade mais uma vez, por ter saúde 

na sua família, por estar Vereador e Presidente – ressaltou que continuará cobrando enquanto for 

Vereador e depois, se não for mais Vereador, tocará sua vida. Enquanto isso, está aqui pelo povo, não 

por A ou B. Neste momento, o Presidente em Exercício Vereador Moisés Cândido Rangel 

manifestou-se, dirigindo-se ao Vereador Eduardo e dizendo que o mesmo foi econômico em falar só da 

Educação, apontando outras obras deixadas pelo antigo Governo que não foram encerradas, como a 

UPA – com inauguração prevista pro dia 10 de dezembro, segundo o Prefeito Tito –, a Rua Coberta, as 

Casas Populares no Bairro Empresa, obras do PAC, entre outras. Apontou que o que o Prefeito fez – 

alguns asfaltos – veio de dinheiro de empréstimo que o próximo Prefeito terá de pegar, restando 

nenhuma obra que o Prefeito Tito deixa para o próximo Prefeito terminar que ele comentou. Opinou 

então que, se este é um bom Governo, está no lugar errado. Nada mais havendo a tratar, às 20h35min o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima e última do ano de 

2015, para o dia 15 de dezembro, às 18h, no Plenário desta Casa, ocasião em que também será realizada 

a Cerimônia de Celebração da Eleição dos cargos da Mesa Diretora para o exercício de 2016. 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, 08 de dezembro de 2015. Silvana Lopes e 

Nicolas Busanello. 

 


