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ATA Nº 4.094 

Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 38ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes 

Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de 

Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 

(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC Secretário), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de 

Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 

(PROS Vice-Presidente). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão 

Ordinária, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa e ao 

público presente. A partir deste instante o Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos 

trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes, momento em que convidou Pastor Gilberto 

Messias da Igreja Adventista do 7º Dia, responsável pela Igreja Sete de Setembro da Colina, de 

nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. A seguir o Presidente convidou o 

senhor Gustavo Costa de Lima, Gerente Regional de Apoio ao Comércio Exterior do Banco do 

Brasil, de Porto Alegre, para fazer uso da palavra na Tribuna Popular, conforme pedido contido no 

Requerimento Verbal de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, o qual foi 

aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 29 de setembro do corrente ano, para 

divulgar questões sobre financiamentos com linha na exportação. Para este tema o Presidente abriu 

espaço para manifestações, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Telmo Vieira e Roberto 

Timóteo. Depois disso foi solicitada a leitura das documentações que deram entrada nesta Casa para 

publicidade das mesmas. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 484/2015, encaminha 

Lei Municipal nº 5.735, sancionada em 27 de agosto de 2015. OFÍCIO Nº 566/2015, encaminha Lei 

Municipal nº 5.742, sancionada em 08 de outubro de 2015. OFÍCIO Nº 572/2015, encaminha Lei 

Municipal nº 5.743, sancionada em 19 de outubro de 2015. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE 

LEIS: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006, de 20 de outubro de 2015 de autoria do 

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao 

SENHOR ANIBALDO KLEINKAUF. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008, de 20 de 

outubro de 2015 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Concede o Título de 

Cidadão Taquarense ao SENHOR IDALCI RENATO LAMPERTI. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 009, de 20 de outubro de 2015 de autoria do VEREADOR NELSON JOSÉ 

MARTINS: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR ANTONIO EDMAR 

TEIXEIRA DE HOLANDA. PROJETO DE LEI Nº 125, de 20 de outubro de 2015 de autoria do 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do Município de 

Taquara/RS, a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as 

demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 126, de 20 de outubro de 2015 de autoria da VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Institui a homenagem especial denominada: "Laço 

rosa à mulher vitoriosa", para as mulheres Vencedoras do Câncer de Mama. PROJETO DE LEI Nº 

127, de 20 de outubro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA: Revisa valor dos subsídios dos 

Vereadores, relativo ao ano base de 2015, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 128, de 

20 de outubro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA: Revisa valor dos subsídios dos 

Secretários, relativo ao ano base de 2015, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 129, de 20 
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de outubro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA: Revisa valor dos subsídios do Prefeito e do 

Vice-Prefeito, relativo ao ano base de 2015, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 130, de 

20 de outubro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA: Dispõe sobre o reajuste anual das 

remunerações dos Servidores do Quadro da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, 

relativo ao ano base de 2015, e dá outras providências. - Nesse momento a Diretora Legislativa, 

senhora Marilene Wagner fez uma observação com relação ao Artigo 1º e Mensagem Justificativa 

dos Projetos nº 127, 128, 129 e 130/2015, lidos acima, pedindo aos Vereadores que corrigissem nas 

cópias recebidas dos mesmos, o índice de 9,99%, para 9,90%, tendo em vista um erro material. 

PROJETO DE LEI Nº 131/2015 (Executivo Nº 079) Autoriza o Poder Executivo a instituir turno 

único no serviço público municipal, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 132, de 20 de 

outubro de 2015 de autoria da MESA DIRETORA: Fica instituído turno único na Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, no período de 26 de outubro de 2015 a 21 de fevereiro de 2016, e dá 

outras providências. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 040/2015 VEREADOR TELMO 

VIEIRA: Encaminha a presente Moção ao Prefeito Municipal de nossa cidade, senhor Tito Lívio 

Jaeger Filho, para que através do Secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Luiz Leonel 

Hennemann, estude a viabilidade com urgência de criar uma equipe de mutirão destinado ao 

conserto das estradas e ruas mais prejudicadas pelos eventos naturais nas últimas semanas (chuva, 

granizo e vento) em nosso Município, visando atender simultaneamente a população taquarense que 

vem sofrendo com as precárias condições de trafegabilidade em que se encontram nossas vias. 

Sabendo das dificuldades encontradas com maquinários e mão de obra é que encaminhamos este 

pedido que certamente ajudaria no auxílio desses problemas. Certo de contarmos com sua 

compreensão, ficamos no aguardo da sua deliberação. MOÇÃO DE APELO Nº 041/2015 

VEREADORES ADALBERTO LEMOS E ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Encaminham 

a presente Moção ao Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho, caso  não tenha feito 

Declaração de Calamidade Pública ao nosso Município, que o faça com urgência, tendo em vista os 

temporais, chuvas de granizo e enchentes que assolam os moradores de Taquara, tanto da cidade 

como do interior, deixando muitos desabrigados, pois muitas destas pessoas perderam o pouco que 

ainda tinham. Solicito ainda, que a presente Moção seja encaminhada a Coordenadoria da Defesa 

Civil do Estado do RS, para que estes tenham ciência dos últimos acontecidos neste Município. 

Segue fotos em anexo que registram estes incidentes. MOÇÃO DE APELO Nº 042/2015 – EM 

NOME DA CASA: Encaminham a presente Moção de Apelo ao Secretário da Agricultura, Pecuária 

e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Ernani Polo. Ao cumprimentar Vossa Senhoria 

desejamos através deste documento, relatar fatos ocorridos, envolvendo a Cooperativa Taquarense 

de Laticínios Ltda. (Cootall), localizada na Avenida Sebastião Amoretti, 3466, Cx. Postal 129, Fone 

51 3542 2509 – CEP 95 600 000 Taquara/RS, pois a mesma teve o leite fornecido por seus 

produtores, analisado pelo Órgão de Fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), sendo que os resultados obtidos nos remetem a um estado de alerta e 

preocupação, nos motivando a organização de uma forte mobilização em defesa desta tão 

conceituada empresa taquarense. Seguindo a nossa premissa de proteção ao emprego e ao 

desenvolvimento de nosso município e também da região, explanamos nesse momento um pouco da 

história dessa Empresa que, ora nos mobiliza, na sua defesa, para que o justo se estabeleça e 

possamos garantir a continuidade e futura ampliação dos trabalhos desenvolvidos pela COOTALL. 

A Cooperativa Taquarense de Laticínios Ltda. (COOTALL), rege-se pelo Estatuto Social e pelas 

Disposições Legais vigentes, dando início as suas atividades em 23 de novembro de 1993, prestando 

serviço como beneficiadora de leite, transformando o produto em leite em pó, leite pasteurizado, 

creme de leite e bebidas lácteas. Inicialmente a capacidade de industrialização era de 44milhões 

litros/ano, atualmente industrializam mais de 70 milhões litros/ano, com condições de ampliação 
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dessa produção. Importantíssimo salientar que a COOTALL é uma empresa responsável pela 

subsistência de um número significativo de famílias, sendo que destas, mais de cem empregos 

contratados diretamente pela empresa, mais de duzentos produtores de leite e de lenha, abrangendo 

fornecedores da região. Para melhor esclarecermos a situação ocorrida que submeteu a Empresa 

COOTALL ao Regime Especial de Fiscalização/REF, por um período que lhes causou um prejuízo 

alarmante, relatamos que em meados de setembro, a Empresa recebeu visita de inspeção, onde foi 

coletado material para análise, dos tanques de leite dos produtores, sendo que as amostras analisadas 

pelo Laboratório Oficial, prestador de serviço ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, apontou índices incompatíveis com as exigências legais, enquanto que as amostras 

retiradas, no mesmo momento pela empresa COOTALL, analisadas pelo laboratório da própria 

empresa, e por um laboratório, também credenciado pelo MAPA, acusaram resultados compatíveis 

com os prescritos pela legislação vigente. Fato este que gerou a suspensão do recebimento do leite, 

oriundo de pequenos produtores, sendo que alguns, estão colocando fora o leite que produzem, 

ocasionando o empobrecimento do pequeno produtor de gado leiteiro da nossa região, enquanto 

outros migraram para empresas maiores, onde continuam fornecendo a matéria prima, avaliada pelos 

órgãos competentes, como fora dos padrões para ser recebida pela Empresa Cootall. Durante esse 

período no qual a Empresa COOTALL estava submetida ao Regime Especial de Fiscalização/REF, 

agonizando com as contas batendo a sua porta, a Empresa optou por suspender o recebimento do 

leite cru resfriado de todas as regiões e permaneceram recebendo aquele leite coletado pelos 

produtores da “Rota 07”, historicamente considerados os melhores leites do Estado. Atitude sensata, 

motivada pelo anseio de resolver a situação, mas relatamos no presente documento que totalmente 

em vão, pois os resultados apresentados pelos COAs, do Laboratório Oficial do MAPA, acusaram 

estar fora dos padrões (em extrato seco desengordurado), apresentando ainda, na amostra coletada, 

alto índice de acidez, que gera crioscopia elevada (fato esse que atesta a inexistência de fraude). 

Esclareçamos também que, motivados pela intenção precípua de justeza na análise, a Empresa 

Cootall coletou amostra desse mesmo leite (procedimento rotineiro), analisando internamente em 

seu laboratório, encaminhando amostra, em mãos, devidamente condicionada, ao Laboratório de 

uma Empresa do mesmo ramo, equipada com instrumentos de última geração, importados do 

Primeiro Mundo – FOSS, onde o resultado gerado foi compatível com os padrões legais. Reiteramos 

o nosso intento, de nos colocarmos ao lado dessa Empresa Taquarense, prestadora de serviços, 

engajada em realizar um trabalho sério, comprovado através dos mais de cento e cinquenta (150) 

COAs recebidos, abonando a inexistência de qualquer tipo de fraude, na matéria prima recebida pela 

COOTALL. INDICAÇÕES: Nº 455/2015 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o 

Executivo Municipal através da Secretaria competente estude a viabilidade de buscar forma para o 

desassoreamento do Rio da Ilha, devido a diversos problemas que vem ocorrendo com as constantes 

chuvas. Observa-se que em vários locais o leito das estradas está comprometido, causando sérias 

consequências à população tais como: A Escola por vários momentos teve suas atividades 

suspensas; uma Empresa de Calçados encerrou os trabalhos nesta localidade; locais que antes não 

eram atingidos, mas agora por falta de assoreamento estão sendo afetados, entre outras situações. 

Nesse sentido pede-se urgência no encaminhamento deste pedido. Nº 456/2015 VEREADOR 

RÉGIS DE SOUZA: Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente crie ou 

informe um número de conta bancária para pessoas, instituições ou empresas que queiram doar 

valores em espécie (R$), para ajudar a reconstruir a cidade e interior, que foram atingidos pelos 

eventos naturais nos últimos dias. Nº 457/2015 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito 

que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie de imediato a 

retomada da obra de canalização do Arroio Sonda, no Bairro Empresa, pois seu desassoreamento e 

as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias colaboraram para que a água invadisse com mais 
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violência às residências, derrubando paredes e muros, causando enorme prejuízo aos moradores, 

conforme demonstra as fotos em anexo. Pede-se urgência. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO: Nº 110/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal 

que informe através da Secretaria competente quais os índices de reajustes de tarifa pública dos 

ônibus de linha municipal nos últimos 05 (cinco) anos, e se houve, referente à qual período com base 

de cálculo amparado em quais itens das planilhas de custos. O pedido se faz necessário, pois os 

trabalhadores deste setor aguardam o reajuste tarifário para terem reajuste em seus salários básico 

ano 2015/2016. Pedimos urgência nesta informação. REQUERIMENTOS: Nº 276/2015 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito a Mesa Diretora que agende 

reunião com data a ser agendada o mais breve possível, para tratar das fiações irregulares de energia 

elétrica em nosso Município, convidando representante do Executivo Municipal, do Ministério 

Público, da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e Imprensa para que se busque 

providências sobre tal situação. Nº 277/2015 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao Instituto GM 

(General Motors do Brasil Ltda) - Gerente de Relações Públicas - Senhora Daniela Kraemer: Ao 

cumprimentá-la cordialmente venho por meio deste pedir ajuda, caso for possível, na destinação de 

bobinas de plásticos para cobrir as casas atingidas nos últimos dias por vento, granizo e chuva, à 

nossa comunidade mais carente. Sendo o que tinha para o momento, desde já agradeço vossa 

compreensão. Nº 278/2015 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo 

cordialmente venho por meio deste solicitar ao setor competente do DAER que providencie com 

urgência o serviço de patrolamento e ensaibramento da ERS 242, também conhecida como estrada 

do Taquaral, com prioridade no trecho próximo a Igreja Evangélica da localidade de Entrepelado, 

pois o local está muito danificado. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a 

compreensão. Nº 279/2015 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Requer a Mesa Diretora desta 

Casa que realize Homenagem Especial no início da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro do 

corrente ano com entrega de Certificado de reconhecimento e honra ao mérito aos seguintes 

Professores: Premiados na 4ª Edição do Prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana: 

Professora Ana Paula Maurer (E.M.E.I. Leonel de Moura Brizola); Professora Luciana Michele 

Martins Alves (E.M.E.F. Nereu Wilhelms); Professora Cristiane Wilhelms (E.M.E.F. Getúlio 

Vargas); Professora Natália Aparecida Soares (UNIPACS). Professores Especiais da Escola 

Cassandra Fritscher, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Taquara: 

Professora Ana Paula Correa da Silva; Professora Ana Rute da Silva; Professora Cassia Juliana 

Mossmann; Professora Diele Carolina Weschenselder Kohlrausch; Professora Elisa Andrea Vargas 

Schilling; Professora Ezolete da Conceição Rhodes da Silva; Professora Mirian Mariele Vieira de 

Vargas; Professor Tiago Marcelo Alves Correia; Professora Vivian Daniela Scussiato. Nº 280/2015 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa que seja criada uma Comissão 

Especial de Empreendedorismo, Geração de Emprego e Renda, para em conjunto com entidades, 

órgãos públicos, empresas e demais pessoas que queiram se unir a esta causa a fim de verificar o que 

é possível fazer para alavancar o setor de empreendedorismo de nossa cidade. Solicito ainda que 

após aprovação deste Requerimento, sejam indicados pelos Líderes de Bancada desta Casa, os 

membros que irão compor a referida Comissão, bem como que a primeira reunião possa ser 

realizada no próximo dia 04/11, com horário a combinar para organizarmos a pauta de trabalho. 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Sindicato dos Municipários de 

Taquara (SIMUT), requerendo a implementação de reajuste anual dos servidores municipais, 

relativo ao período 2014/2015, com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

acumulado, ao qual resultou 9,90% destacando-se como justa reposição da inflação no período de 

recomposição dos salários e proventos dos servidores municipais. Ofício nº 13-Recr/SSMR/Esc Ap 

Pes. EB: 64292.033100/2015-51 – Ministério da Defesa Exercito Brasileiro, em resposta a Moção de 
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Apoio nº 023/2015, de autoria do Vereador Luiz Carlos Balbino. Ofício nº 865/2015, do Gabinete do 

Governador do RS, em atenção a Moção de Apelo nº 038/2015, de autoria do Vereador Adalberto 

Lemos, contida no Ofício D.L. nº 890/2015. E-mail da RGE, em resposta aos Requerimentos nº 

191/2015, 234/2015 e 271/2015, respectivos dos Vereadores: Adalberto Lemos, Moisés Rangel e 

Adalberto Soares. Ofício nº 00013/2015/DRS – RGE, encaminhando para conhecimento cópia da 

correspondência enviada à Prefeitura Municipal de Taquara/RS referente às informações relativas 

aos gastos futuros e dívidas contraídas mediante o consumo de energia elétrica e outros contratos e 

convênios, a fim de que eles sejam observados na formulação da Lei Orçamentária desse município, 

que será aplicada durante o exercício de 2016, somando-se a eles as atualizações monetárias 

previstas, juros legais e reajustes na tarifa de energia elétrica que vierem a ser autorizados pelo 

Órgão Regulador. Informativo Poder Público – RGE, horário de verão 2015/2016, instituído pelo 

Decreto nº 6558, de 08 de dezembro de 2008, começará à zero hora do dia 18 de outubro de 2015, e 

terminará no dia 21 de fevereiro de 2016 à zero hora. 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: VEREADORA 

SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou os colegas Vereadores e a 

comunidade assistindo a Sessão. Iniciou falando sobre o El Niño – fenômeno climático de caráter 

atmosférico-oceânico em que ocorre o aquecimento fora do normal das águas superficiais e 

subsuperficiais do Oceano Pacífico equatorial, de causas ainda desconhecidas pelos especialistas, 

duração de 10 a 18 meses e ocorrência irregular em intervalos de 2 a 7 anos. Apontou que os efeitos 

do El Niño no Brasil variam de acordo com a região e intensidade do fenômeno, podendo ocorrer 

diminuição de chuvas no Norte e Nordeste, aumento da temperatura média no Sudeste e Sul, com 

aumento da precipitação nesta última região, principalmente na primavera. Comentou que as 

alternativas são rezar e pedir para Deus nos proteger ou começar a pensar seriamente no 

aquecimento global e nestas mudanças climáticas pelas quais estamos passando, repensando a forma 

como estamos conduzindo tudo isto. Citou entraves burocráticos, falta de vontade pública, 

incapacidade dos Municípios e interesses econômicos como obstáculos para que o Brasil desenvolva 

sistemas eficazes de prevenção a desastres naturais, evitando assim as tragédias que costumam 

atingir os Estados da região Sul e Sudeste durante a temporada de chuvas. Manifestou que ainda 

prevalece no País uma lógica de que remediar é melhor do que prevenir, que – aliada a políticas 

habitacionais e de ocupação de solo inadequadas – torna desastres como deslizamentos de terra e 

enchentes um problema crônico, como o das secas que atingem regularmente a região Nordeste. 

Opinou que Ministérios e Governos Estaduais deveriam oferecer assistência técnica aos Municípios 

para que estes desenvolvam projetos e adaptem exigências burocráticas, dando mais agilidades a 

todas estas mudanças que se fazem necessárias. Comentou como existe uma inclinação do Poder 

Público para investir em prevenção após grandes desastres. Declarou que o País precisa de 

construções mais seguras, que se acatem as previsões de tempo e, em zonas de risco, que se tomem 

medidas necessárias pra prevenir tudo isso pelo que estamos passando recentemente. Lembrou a 

todos que um país, um planeta, uma cidade, um estado – todos são feitos por moradores, e cada um 

de nós têm sua parcela de responsabilidade e do que fazer de diferente para prevenir tudo isto. 

Encerrou agradecendo a atenção de todos. VEREADOR SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e 

todos aqueles que acompanham através dos meios de comunicação. Lembrou o problema recente 

vivido pela empresa COOTALL, que recebeu do Ministério da Agricultura algumas vistorias no leite 

trazido por produtores rurais de Taquara e proximidades. Compartilhou que o Ministério da 

Agricultura coletou amostras do leite para análise e é COOTALL, como é prática sua, fez análise 
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paralela em laboratório própria, também encaminhando amostra para outro laboratório autorizado 

pelo Ministério da Agricultura. Apontou que os resultados emitidos pelo laboratório do Ministério 

da Agricultura não condiziam com a exigência legal, enquanto que os exames feitos pelo laboratório 

próprio da COOTALL e do laboratório autorizado pelo Ministério deram resultados em acordo com 

a lei. Relatou que alguns dos produtores rurais que não podem mais entregar o leite à COOTALL 

estão jogando-o fora, mas outros estão entregando à empresa Piá. Questionou então como este leite 

não serve para a COOTALL, mas serve para a Piá – o mesmo leite rejeitado e dito não-condizente 

com a legislação. Declarou que isto é o grande esmagando o pequeno, relembrando que o mesmo já 

aconteceu com a carne, com frigoríficos taquarenses passando trabalho e até quebrando para atender 

exigências. Manifestou que os Vereadores precisam trabalhar em defesa da COOTALL ou senão ela 

também vai fechar, ressaltando as inúmeras famílias que dependem desta empresa e o retorno de 

ICMS ao Município por esta ser uma empresa que contribui para o Governo. O Presidente da 

Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou, enaltecendo a luta da Vereadora e 

anunciando que o que ela precisar da Câmara, como fazer uma audiência pública ou contratar um 

ônibus para ir a Porto Alegre tentar fazer um movimento lá, certamente a Câmara ajudará. 

Retomando a palavra, a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira agradeceu ao 

Presidente e também aos Vereadores que assinaram a Moção de Apelo elaborada por todos, sem um 

único proponente, sendo da Casa Legislativa para ter um peso maior e um olhar de importância junto 

a Governo, esperando que este passe a respeitar esta empresa importantíssima à economia do 

Município de Taquara. Finalizou anunciando a Sessão Solene especial para finalizar as atividades do 

Outubro Rosa, onde estarão homenageando – em função dos 13 anos do Outubro Rosa no Brasil este 

ano – treze mulheres vencedoras do câncer de mama. Explicou que a razão dessa Sessão Solene é 

incentivar as mulheres a fazerem a prevenção, procurarem ajuda para fazer um tratamento logo que 

o câncer surge e também dar força a aquelas mulheres que já se encontram com a doença para que 

vençam assim como estas que serão homenageadas no dia 29 de outubro. Convidou a todos os 

Vereadores e o Presidente desta Casa para estarem participando e homenageando estas mulheres 

guerreiras, para servirem de motivação às que estão se tratando e de alerta para que todas se 

previnam, pois quanto mais cedo a doença é detectada, mais fácil é o tratamento. Novamente o 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch se manifestou dizendo que realmente, sem demagogia, o 

que a Vereadora Sirlei precisar, ela pode contar com a Câmara. Sugeriu que, se não houver resposta 

rápida à Moção, se fizesse como no caso das lombadas: uma por semana, até pra quem olhar em 

Porto Alegre pensar “bah, esses caras de Taquara são chatos, vamos atender eles”. VEREADOR 

TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os colegas Vereadores, o público prestigiando e os ouvintes na 

Rádio Taquara e demais meios de comunicação que acompanham. Iniciou sua fala saudando duas 

professoras presentes – a Vereadora Sirlei e Vereadora Sandra – e, em nome delas, todos os 

professores e professoras pela passagem do seu dia, no dia 15 de outubro, descrevendo-os como o 

alicerce de um bom cidadão, juntamente com a família. Destacou alguns trabalhos efetuados pela 

Secretaria de Obras juntamente com as Secretarias Distritais, onde foram realizadas algumas 

recuperações nas estradas, como na estrada de Olhos D’Água. Apontou que o Vereador Nelson disse 

que esta estrada não foi recuperada, mas relatou que o Secretário de Obras Luís falou a este 

Vereador em conversa hoje a tarde que estava sendo feito o conserto de um bueiro na localidade, a 

qual este Vereador visitou e constatou que esta localidade está precisando urgentemente de 

comprometimento na recuperação daquela estrada. Prosseguiu compartilhando outros trabalhos 

mencionados pelo Secretário, como recuperação de bueiros quebrados na estrada de Tucanos, 

também bairros Mundo Novo e Medianeira, localidade de Pega Fogo; como também trabalhos de 

recuperação em pontilhões na localidade de Padilha, no atendimento de algumas solicitações feitas 

por Vereadores desta Casa. Ressaltou que, em seu entendimento, devido às intempéries, as estradas 
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ficaram muito prejudicas em todo o Município – principalmente no interior, aonde a falta de 

maquinário não consegue contemplar a demanda. Solicitou, portanto, através de Moção da qual é 

propositor e contando com o apoio dos colegas Vereadores, que se faça um mutirão para que se 

atendam todas as localidades. Também pediu ao Secretário Distrital que vá fazer uma visita na 

situação da ponte que liga Linha Caloni à estrada geral de Padilha, que foi danificada pela passagem 

de caminhões com toras e hoje existe a ameaça de ruir. Anunciou que, na semana passada, fez 

proposição para que se criasse na Câmara uma Comissão Parlamentar de Empreendedorismo, pois se 

sabe que empresas estão sendo prejudicadas devido a essa crise instaurada no Estado e no Brasil, o 

que reflete no Município. Sugeriu que devem tomar conhecimento perante as empresas para que não 

aconteça como está acontecendo na grande maioria das empresas, que estão fechando e trazendo 

prejuízo aos munícipes, cidadãos empregados que vêm perdendo seus empregos. Explicou que o 

objetivo da comissão – pedindo que seja criada ainda hoje – é visitar os empresários e saber das 

necessidades deles, buscando alguma possibilidade de auxiliá-los para que as empresas sejam 

mantidas, garantindo os empregos dos munícipes. Relatou a falta de sinal telefônico novamente na 

localidade de Padilha, por inoperância da empresa Oi de recuperar a rede telefônica após as 

tempestades, solicitando à mesma que tome providências de imediato, pois lá na região existem 

empresas além de um grande número de moradores. Mencionou os moradores do bairro Aimoré, 

presentes na Sessão, principalmente os moradores da Rua Celeste Domingos Sonza, que vieram 

reivindicar a canalização e calçamento da referida rua em sua totalidade. Manifestou que se sabe que 

existe o Projeto PROPACON que contempla até ali a Vovó Domenica, mas os moradores ficam 

mais ao final da rua, em estado desumano com o esgoto fluindo a céu aberto em frente as suas casas, 

prejudicando sua qualidade de vida. Anunciou que estará somando com alguns Vereadores nesta 

questão, levando ao Poder Executivo para que tome providências de imediato. Enviou Votos de 

Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Bairro Teresinha pela inauguração da 

Orquestra Filarmônica Todah, que veio grandiosamente trazer a nossos espíritos um toque em 

nossos corações, pois se sabe que a musicalidade toca no espírito do ser humano. Enviou também 

Votos de Congratulações à Juventude da Igreja Evangélica do Bairro Mundo Novo pelo grande 

evento referente ao Dia das Crianças feito no último domingo (18), com brincadeiras, comidas, 

bebidas e, além disso, trazendo a palavra de Deus que é um alicerce para as famílias. Encerrou 

agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e desejando a todos uma boa semana. 

O Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch comentou que foi bem lembrado da parte 

do Vereador Telmo, lamentando não ter podido comparecer, mas comentando que uma orquestra 

sempre é linda e louvando o Senhor, o que sempre é o principal na vida de um homem. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou os colegas Vereadores, a 

plateia que assiste e todos os ouvintes da Rádio Taquara, com saudação especial ao Jairo, segundo 

líder da Juventude da Igreja Assembleia de Deus, o qual veio trazer um convite para que participem 

do 24º Congresso de Jovens que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 na Igreja Assembleia de Deus na Rua 

Minas Gerais. Iniciou sua fala lamentando situação acontecida no nosso Município com a 

tempestade e o vendaval, comentando que não tem palavras para dizer às pessoas que foram 

atingidas, uma coisa inesperada que prejudicou muitas famílias e muitas pessoas e, apesar de alguém 

ter se machucado, graças a Deus não houve vítima fatal no nosso Município; comentou como a 

situação foi triste, principalmente no IACS, onde uma igreja de muitos anos e um cartão postal do 

Município ficou danificada, como também diversas residências. Comentou sobre o Arroio Sonda, 

que viu a colega colocar a situação das enchentes e da quantidade de água no referido arroio, 

relatando que visitou o arroio e tirou algumas fotos. Declarou que é lamentável a situação do Arroio 

Sondam, com casas penduradas quase caindo, pois foi feita uma limpeza no arroio aonde foi 

cavoucado e não tiram a terra da forma que deveriam ter tirado, invadindo um pouco as residências e 
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levando a cair a parede de uma casa. Anunciou que fez requerimento urgente e perguntou à 

Administração Municipal o que eles estão esperando e o que está sendo feito para dar continuidade 

às obras do Arroio Sonda: no início do Governo, diziam que o projeto estava errado e tinham que 

fazer um conserto. Comentou que o Secretário do Planejamento não está mais no Governo, ninguém 

mais fala sobre essa obra, a comunidade espera ansiosamente por essa obra que já foi iniciada duas 

vezes e não foi dada continuidade, como demais obras que foram iniciadas e não foram terminadas. 

Manifestou que espera que a Administração Municipal providencie logo as obras do Arroio Sonda 

pra que venha a amenizar, pois se sabe que isso não resolve todo o problema daquela situação. Pediu 

também que dê continuidade as obras das escolas de educação infantil, pois pais e mães querem 

trabalhar e não conseguem vagas nas creches por causa disso. Mencionou outra obra que deveria 

estar pronta a muito tempo, a UPA, sem previsão de iniciar atendimento. Explicou que virá recurso 

mensal do Governo Federal para manter esta estrutura e sabe-se que o recurso não será suficiente, 

mas vai amenizar muito o atendimento do Hospital. Compartilhou então informação repassada pelo 

Vereador Nelson na hora, de que a UPA será inaugurada no dia 10 de novembro. Comentou também 

sobre o fato de que ela não está no local em que foi iniciado o projeto, mas agora é importante que se 

termine, pois chega de esperar pelas coisas em Taquara, comentando, por exemplo, os bombeiros, 

que deveriam estar ali naquele local, mas estão lá na RS-115, uma distância longa para atender os 

sinistros do nosso Município. Pediu também quando iniciaram as obras do Corpo de Bombeiros ali 

onde colocaram a placa que, segundo informações, custou mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Desejou a todos uma boa semana e encerrou desejando muitos anos de vida à Vereadora Sirlei que 

estava de aniversário nesta data, um abraço a ela e a todos os professores pelo seu dia que passou. 

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

pessoas presentes e os ouvintes da Rádio Taquara. Comentou a grande destruição em todo 

Município, devido às fortes chuvas que caíram em todo o Estado, acarretando grande prejuízo a 

todos: casas destelhadas, plantações atingidas pelo granizo, a destruição no colégio IACS também 

mencionada pelo Vereador Valdecir. Comentou que, apesar dos danos materiais, nenhuma vida foi 

perdida, e por isso devemos agradecer a Deus. Relatou que esteve junto do Secretário de Obras 

percorrendo alguns bairros da cidade e constataram diversos problemas na cidade. Mencionou caso 

do loteamento Tucanos, em que tem um loteamento novo sendo feito mais acima e desce muito 

barro com água em direção às outras residências, pedindo à Secretaria de Obras que tome 

providências fazendo uma contenção para que nas próximas chuvas não desça todo esse barro. 

Comentou sobre ruas de calçamento antigo com encanamento muito fino, que transborda com a 

chuva que vêm e também sobre a ponte do Morro da Pedra cujo trabalho mais uma vez foi por água. 

Manifestou que o trabalho precisa ser realizado com qualidade já na primeira vez e esta ponte foi 

feita já pela segunda vez em pouco tempo, o que significa que não foi feito um serviço de qualidade. 

Relatou que – pelas informações que tem – foram colocados os canos, feito o aterro, mas não foi 

feita a cabeceira da ponte; e que deveriam ter colocado uns canos a mais para fazê-la mais larga. 

Constatou que mais uma vez, o Município terá gastos em cima de uma coisa que não foi bem feita. 

Esperou então que, da próxima vez, seja feita com qualidade, pois esse “faz e refaz” é desperdício de 

dinheiro. Relatou que esteve também ontem (19) à tarde falando com o Comandante da Brigada 

Militar sobre a onda de assaltos ocorrendo no interior, em que os bandidos estão chegando às 

propriedades à meia tarde e assaltando os moradores. Pediu então ao Comandante que faça uma 

patrulha rotineira no interior e ele comentou que está faltando efetivo em função de corte de hora 

extra e não tem o suficiente para manter a patrulha rural. Este Vereador sugeriu a ele então que, 

mesmo com o efetivo curto, seguidamente vá e dê uma passada, pois se nesse momento os bandidos 

estiverem nas estradas, eles vão se inibir de cometer os assaltos. Relatou que o Comandante 

prometeu pensar em fazer novamente a patrulha, porém, com menos frequência. Relembrou 
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comentário da semana passada de que o Prefeito estava para assinar o contrato de mais dois anos 

com o Mãe de Deus, compartilhando que o contrato foi assinado, o que nos dá tranquilidade de que 

o Hospital continuará fazendo um excelente trabalho pra toda nossa comunidade. Encerrou 

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

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

especial ao pessoal do bairro Aimoré fazendo uma reivindicação. Iniciou dizendo que, mesmo sendo 

repetitivo, não poderia deixar de falar na questão do vendaval. Comentou que é muito triste, pois 

passamos um evento atrás do outro, as pessoas nem tinham se recuperado do primeiro evento e veio 

outro pior. Relatou que olhava os bairros e parecia que havia passado um furacão, comentando que 

nunca tinha visto em sua vida coisa igual. Reconheceu, neste contexto, o Corpo de Bombeiros que 

não mediu esforços para ajudar a comunidade e davam um jeito sempre que chamados, mesmo tendo 

várias atribuições. Compartilhou que faz esse comentário inclusive porque alguém da comunidade 

também lhe disse para não se esquecer de falar da presteza do Corpo de Bombeiros durante esse 

vendaval. Manifestou que fica pensando – e falou também na semana passada – sobre a questão da 

liberação do FGTS: ora falta o decreto, ora não falta; ora falta isso, ora aquilo. Relatou que, pedindo 

organização, veio o seguinte: o Ministro diz que, para a liberação do FGTS, precisa somente que o 

Prefeito vá até a Caixa Econômica Federal e que solicite isso, e dentro de 15 dias, o gerente começa 

a liberar. Perguntou-se porque o Prefeito não fez isso ainda, já passou mais de 15 dias do primeiro 

evento, já estamos no segundo que foi pior que o primeiro e as pessoas estão querendo retirar isso, 

pois não têm outro meio de conseguir comprar telhas pra repor em suas casas. Pediu que o Prefeito 

tome uma providência se lhe caber, ou através de Secretaria que faça. Comentou sobre reuniões tidas 

no Bairro Aimoré – uma com o Vereador Telmo; a outra, com este Vereador e o Vereador Beto 

Timóteo – sobre o calçamento da rua, o que os moradores do Aimoré presentes na Sessão estão 

reivindicando, explicando que a segunda reunião não foi muito aprofundada, pois o Vereador Telmo 

ficou de buscar informações, mas não pôde comparecer, marcando então outra reunião para a 

próxima segunda-feira. Declarou aos moradores que todos os Vereadores com certeza serão 

solidários, desejando que o projeto do PROPACON consiga ser implantado lá e que eles consigam 

ter sua rua calçada. Relatou que se surpreendeu ontem (19) quando esteve no bairro Empresa, pois 

foi chamado por um vizinho a uma casa aonde havia uma pessoa acamada com câncer, tentou fazer 

um contato e descobriu que os agentes comunitários de saúde – de projeto do Executivo votado pela 

Câmara – não existem no bairro Empresa e provavelmente em nenhum bairro exceto talvez o 

Eldorado, aonde já existiam de outro projeto, não deste que foi votado. Compartilhou que solicitou 

ajuda e não foi atendido, sobre o pretexto de que tem dias para a pessoa adoecer, resposta que não 

aceita. Buscou a Secretaria de Saúde e espera que o Prefeito tome uma atitude em relação a esse 

atendimento, pois se teve um atendimento desses, imagina as pessoas que estão doentes. Manifestou 

que esta situação é séria, pois a Câmara está colaborando, votando projetos, economizando e 

devolvendo ao Executivo pra área da Saúde e as coisas não podem piorar, elas precisam andar – do 

contrário, não adianta a Câmara estar votando projetos, repassando economias e quando é para 

atingir o objetivo final, ele não é atendido. Agradeceu a todos e desejou boa semana. VEREADOR 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa 

local e as pessoas presentes. Abordou um assunto que há tempos não aborda e as pessoas vêm 

pedindo que ele aborde, muito importante para a população que é sobre o direito do consumidor. 

Alertou que as pessoas estão adquirindo produtos congelados e – lamentou que o PROCON não 

funcione adequadamente, pois poderia ser feito um trabalho muito melhor para efeito de direito do 

consumidor – estão tecnicamente comprando gelo, sugerindo o experimento de pesar o produto 

congelado e depois sem o gelo. Relatou que comprou um quilo de peixe e, depois de congelar, tinha 

apenas trezentos gramas, manifestando que isto é roubo aberto. Comentou como uma pessoa, se 
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rouba uma bala, já tem um segurança atrás segurando e prendendo, enquanto o mercado rouba 

abertamente todo o dia e não acontece nada. Declarou que isto é crime e podem chamar o PROCON, 

a Defesa do Consumidor, pois não pode ser vendido gelo dessa forma. Mencionou outro problema 

em mercados grandes de fora – como Nacional, Rissul, Dia e Todo Dia – que é problema de balança: 

mercadorias que têm na prateleira um preço e na balança, outro. Comentou de sua recomendação de 

anotar os preços e conferir no caixa, relatando que às vezes dá até 30% de diferença. Declarou, 

porém, que não adianta, pois mostrando pra eles, eles devolvem o dinheiro, mas as pessoas lesadas 

perderam e eles vão continuar fazendo isso. Falou também dos folders oferecendo promoções – 

espalhadas por toda a cidade – e quando se chega ao mercado, não tem mais a mercadoria ou o preço 

está alterado: isso é errado e, faltando a mercadoria, o mercado deve trocá-la por uma de mesma 

qualidade e não importa se é mais cara, precisará vender pelo mesmo preço. Compartilhou que há 

uma comissão na Câmara que é a Comissão de Direito do Consumidor, anunciando que a população 

poderá vir à Câmara procurar qualquer Vereador para chegar a esta Comissão e estudarem juntos. 

Expressou frustração, como defensor do direito do consumidor, advogado e pessoa, em verificar que 

os mercados de Taquara continuam com os mesmos problemas, dizendo que poderia ficar uns 15 

minutos falando sobre os problemas do Direito do Consumidor que não funciona e deveria funcionar 

sim. Sugeriu também que a população cuide o preço nas etiquetas e prateleiras, pois é obrigatório ter 

preço em todos os produtos. Mencionou também situação que acontece não só em supermercados, 

mas no comercial em geral, em que há em uma loja uma televisão, por exemplo, que custa R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e tem escrito em letras garrafais, enorme, R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) precisando de uma lupa para ver que lá embaixo está escrito em letras pequenas 

“dez vezes de R$ 150,00” (cento e cinquenta reais). Explicou que eles fazem isso para enganar a 

população, fazê-la entrar lá e quando está lá dentro, eles têm aquela força de marketing e conseguem 

empurrar o produto. Esclareceu que se as pessoas foram na loja e disserem que querem o produto na 

letra grande, a loja precisa vender e se for para a Justiça, ganha na Justiça; está lá na Lei, mas as 

pessoas não cobram seus direitos. Solicitou ao Poder Executivo melhorias no PROCON, que não 

funciona não pelos atendentes, mas pela administração. Ressaltou que apoia o Prefeito, é base aliada, 

mas isso não significa que precisa concordar com algumas coisas, esclarecendo que isso é uma 

crítica construtiva e nada mais. Encerrou agradecendo a todos e desejando boa semana. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores, uma 

saudação especial aos presentes e aqueles que ouvem em casa através dos meios de comunicação. 

Iniciou falando dos estragos causados pelo grande temporal – pedras, vento e chuva – que danificou 

inúmeras casas no nosso Município, algo até pior do que aconteceu no mês de setembro quando foi 

só pedra, dessa vez veio o vento com muita intensidade tipo ciclone, destruindo casas, árvores e o 

que estivesse por perto aonde ele tocava o solo. Relatou que percorreram todo o Município, 

começando quarta-feira lá no paredão alto e paredão baixo aonde a chuva de pedras trouxe grandes 

danos já na quarta à noite; na madrugada de quinta, lá pela uma hora da manhã, aí o vendaval já 

trouxe quedas de árvores e por fim, na manhã de quinta entre 8h30 e 8h50, um grande vendaval que 

trouxe o maior dano a todos. Comentou que as estradas, em muitos lugares já precárias, ficaram 

intransitáveis, precisando de serviços dos próprios moradores – como viu o Vereador Moisés lá em 

Açoita Cavalo – moradores de carreta puxando pedras para poder passar o caminhão do leite, pois os 

que já vivem na agricultura com grande dificuldade nem o leite tinham condições de entregar. 

Manifestou que isto é preocupante e sugeriu que se dê atenção especial neste momento, nem mesmo 

para patrolar, mas para dar trânsito nas estradas para que os produtores possam ter os recursos para 

entregar sua produção. Encaminhou pedido ao DAER para que façam patrolamento na RS-242, 

Estrada do Taquaral, e em especial um conserto maior próximo à Comunidade Evangélica de 

Entrepelado, pois ali tem um arroio que corre ao longo da estrada e aquilo ali já é histórico, 
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esperando que o DAER tome uma providência e faça um trabalho digno para aquela comunidade. 

Abordou assunto do Decreto do Governo do Estado para que os Municípios possam fazer o 

desassoreamento nos córregos e rios assoreados. Comentou que isto foi anunciado no mês de 

setembro, já estamos em outubro e até o momento, o Governador não fez, diz que está pra análise. 

Relatou que fez contato com o pessoal do Pró-Sinos, com o qual tiveram reunião na Unisinos no mês 

de setembro, na qual foi anunciado o referido Decreto. Anunciou que terá uma reunião dos Prefeitos 

do Pró-Sinos na próxima quinta-feira (22) e pediu que eles assinem um documento pedindo para que 

o Governador faça esse Decreto o mais rápido possível. Compartilhou que também fez pedido no 

Comitê Interlegislativo – do qual o Vereador Telmo faz parte – para que façam documento 

encaminhado ao Governador do Estado para que faça o mais rápido possível esse Decreto. 

Comunicou também que fará, na próxima semana, uma Moção pedindo que o Governo faça isso. 

Explicou que são inúmeros serviços que podem ser feitos e evitam o alagamento de uma porção de 

casas que estão alagando porque os córregos estão totalmente aterrados, citando exemplos como 

Padilha e Pega Fogo. Anunciou que estariam indo amanhã (21) fazer um trabalho em prol dos 

produtores de leite e da COOTALL, mas foi adiado, ficando para quinta-feira (22) ou para o dia 29. 

Encerrou desejando um grande abraço a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): 

Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e as pessoas que de uma forma ou outra 

acompanham a sessão. Parabenizou os professores que fazem a diferença em nosso país pelo seu dia 

na semana passada, lamentando o fato de serem tão mal valorizados pelo poder público de forma 

geral. Anunciou que está encaminhando ao Executivo um requerimento sobre o assunto que o 

Vereador Guido Mario falou sobre o desassoreamento de córregos e arroios, algo que não pode 

esperar, afinal, quem tem força junto ao Município ou pelo menos agilizá-las é o Prefeito. Um aparte 

foi concedido ao Vereador Nelson José Martins que disse que o poder público não olha essas 

coisas e o Comitesinos precisa vir no local para olhar, relatando que um proprietário perdeu 60 

metros de terra em um ano e meio para o Rio Rolante por várias enchentes uma atrás da outra, e 

ninguém vai olhar isso para ver o que se pode fazer. Retomando a palavra, o Vereador Lauri 

Fillmann comentou que lhe chama a atenção o fato de que Municípios vizinhos como Igrejinha e 

Três Coroas já fazem esse desassoreamento, enquanto aqui em Taquara – e explicou que não está 

falando desta Administração, pois isso vem lá de trás, de várias Administrações – não se consegue 

fazer, por isso ou por aquilo. Relembrou que, há uns dois ou três anos atrás, em um projeto 

encabeçado pelo Brito, da Agricultura, estavam muito próximos: tinham verba não do Município, 

mas do Estado; participação da comunidade, da Promotora, sete ou oito entidades – estava tudo 

certo. Pediu que o Executivo busque onde parou este processo para dar continuidade. Apontou como 

na Padilha e no Rio da Ilha, IPTU é tão caro quanto aqui e pra isso chega lá – é um dever sim; o 

CREA, quando começa uma nova edificação lá na Padilha, se não fizer o encaminhamento, vai lá e 

pune – é um dever, tem que fazer. Perguntou-se cadê os direitos. Mencionou que uma das razões 

pela qual a Calçados Bibi foi embora no passado são essas confusões. Comentou de escolas que 

ficaram vários dias sem aula e entrarão janeiro adentro para recuperar. Reconheceu que, quando 

ocorrem tempestades anormais como a dessa semana, não há nada que segura; agora, não é aceitável 

que qualquer chuvinha tranque o trânsito em localidades como Vila Teresa, Rio da Ilha, Padilha. 

Explicou que é por este sentido que é preciso desenterrar este processo de onde parou. Opinou que 

neste País é feito para não funcionar, porque é tanta entidade, tanta burocracia que é uma coisa de 

louco. Tornando aos assuntos da Calçados Bibi, comentou sobre como há poucos dias, o Vereador 

Telmo e o Prefeito foram visitar o diretor da Empresa Sandra e – em conversas com ele e outros da 

direção – uma coisa de que se queixam muito também é das estradas: como um ou dois dias por 

semana, não conseguem chegar lá e quando vendem um caminhão de sapato, muitas vezes, tem data 

para entregar ou o cliente não quer. Comentou que não somos índios, reconhece que muitos 
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Municípios têm problemas, mas não podemos viver isolados. Dirigiu-se ao Vereador Guido, dizendo 

que sabe que ele está se empenhando como outros tantos, mas não dá mais para adiar isso. 

Manifestou que é muito engraçado como aqui não funciona e nos Municípios vizinhos, funciona, 

dizendo, aliás, que é uma piada. Perguntou-se como a comunidade deve acreditar no poder público, 

se fazem reuniões, prometem, tem tudo e nada sai. Sabe que o que pede é algo difícil, mas dá pra 

fazer, pois todo mundo faz. Perguntou-se onde está trancando isso, se está faltando vontade deste ou 

daquele setor ou poder, esperando que não. Encerrou agradecendo e desejando que possamos ter nas 

próximas semanas ou meses alguma solução que melhore este quadro – caso contrário, este 

Vereador realmente não sabe o que vai dar com nossa região. VEREADOR LUIZ CARLOS 

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

os meios de comunicação que transmitem os trabalhos desta Casa, com um cumprimento especial 

aos moradores do Bairro Medianeira que se fizeram presentes nesta Casa buscando o apoio de todos 

os Vereadores para que se busque junto ao Prefeito uma reunião para que se faça lá a continuação do 

calçamento na Rua Celeste Domingo Sonza. Reforçando fala de Vereador anterior, comunicou aos 

moradores que podem contar com o apoio de todos os Vereadores porque isto é uma melhoria 

comunitária e uma luta justa. Fez agradecimento em nome de seu amigo Serginho e sua família ao 

Dr. Eduardo e ao Dr. Pimentel, juntamente com toda a equipe do Hospital Bom Jesus pelo ótimo 

atendimento no nascimento do seu neto, o menino Maicon, que nasceu prematuramente e teve de ser 

removido às pressas para Porto Alegre, mas graças à equipe do Mãe de Deus com o Dr. Pimentel e o 

Dr. Eduardo, conseguiram um transporte e o hoje a criança sobrevive muito bem no Hospital na 

Santa Casa. Lembrou Indicação sua encaminhada ao Executivo, de nº 441 de 2015, solicitando ao 

Executivo Municipal que estude a viabilidade da construção de um elevador junto ao prédio da 

Prefeitura do nosso Município para facilitar o acesso das pessoas que precisam ir aos andares 

superiores e enfrentam muita dificuldade para subir as escadas. Manifestou que aguarda então que o 

Prefeito atenda a essa indicação e promova o mais rápido possível para atender aqueles que 

precisam. Relatou que sábado era seu plantão e foi a Rio Grande, saindo às 5 horas e voltando à 

tardinha, e o que o surpreendeu foi ver um veículo com placa de Nova Hartz em que a esposa do 

motorista já havia consultado e se dirigiu à farmácia para buscar medicamento. Constatou que já 

falou nesta Casa e pediu no tempo do Dr. Pimentel que se fizesse um estudo, um levantamento, um 

cruzamento de dados para identificar essas pessoas – e não são uma, duas, três ou quatro, cinco; mas 

centenas de pessoas que vêm dos outros Municípios buscarem nossos medicamentos. Relatou que, 

quando conseguem burlar isso, ainda vão em busca dos nossos laboratórios para fazer todo o tipo de 

exames pagos pelo nosso Município, tirando dos taquarenses. Declarou que isso não é justo, pois 

sabemos que cada Município deve manter sua Saúde. Comentou que, da outra vez que disse isso, foi 

criticado por algumas pessoas no Facebook dizendo que este Vereador era radical e imparcial – 

negou, explicando que é de São Francisco de Paula, mora a 35 anos nesta cidade, aqui criou todos 

seus filhos e ama essa cidade; e como Vereador, sua obrigação é lutar pelos interesses de todos os 

taquarenses, independente de quem eles votaram, não estando aqui para agradar um ou dois que 

estão se beneficiando. Comunicou que irá amanhã (21) em um encontro com o Diretor Petry ver o 

que se pode fazer para que se impeça isso. Compartilhou que temos três laboratórios que prestam 

serviços ao Município, e estouraram-se as cotas lá pelo dia 10 ou 15, com uma grande parte indo 

para outros Municípios. Manifestou que acredita sinceramente que não pode ser desta forma e espera 

que os senhores Vereadores o apoiem quando iniciar esta luta, pois não é uma luta sua, mas de todos 

pelos taquarenses. Comentou da homenagem aos servidores públicos que propôs e foi aprovada por 

unanimidade, com a única intenção de homenagear os servidores públicos de carreira, concursados e 

foi assim que os senhores Vereadores entenderam também. Relatou que pensou sinceramente em 

cancelar esta homenagem, pois houve um mal entendido por parte de algumas Secretarias que 
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indicaram servidores comissionados (cargos em comissão). Explicou que nada tem contra os 

servidores comissionados, respeita-os todos, mas que o objetivo de homenagear apenas servidores 

públicos de carreira era para não haver cunho político nesta indicação. Alertou também que não 

adianta tentarem virar os servidores comissionados contra ele, pois não vai colar e se precisar se 

defender, tornando público algumas coisas que sabe, ele o fará. Comunicou que falou com a Diretora 

Legislativa Marilene e serão aceitos os servidores comissionados indicados, pois eles não têm culpa 

disso e em respeito a todos os funcionários, eles receberam suas homenagens no dia que está 

destinado. Esclareceu, porém, que mudará a lei com emenda para, a partir do próximo ano, ser 

direcionada aos funcionários de carreira, concursados. Encerrou agradecendo ao Presidente da 

Câmara e desejando a todos uma ótima semana. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 

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

comunicação. Iniciou fazendo saudação especial ao Daniel, do Bairro Medianeira, o qual tem feito 

um excelente trabalho social e no último fim de semana, em virtude dos temporais, trabalhou e tem 

trabalhado a semana inteira para ajudar as pessoas na recuperação dos telhados. Mencionou os 

Vereadores Guido e Lauri, que falaram das estradas do interior, relembrando que em seu 

pronunciamento na semana passada (13) também havia falado da calamidade em que as estradas se 

encontram, anunciando que inclusive, hoje, como foi anunciado, foi feita uma Moção de Apelo ao 

Prefeito para que ele organize e talvez lidere junto à Secretaria de Obras um mutirão para que estes 

problemas possam ser resolvidos, algo pelo que a comunidade do interior clama. Relatou que ontem 

(19) esteve no Hospital Bom Jesus juntamente com o João Carlos de Brito, Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e Coordenador Sindical da região Vale dos Sinos-Serra. Explicou que, 

como Coordenador dentro de um projeto político que existe no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

na FETAG que prevê o repasse de emendas parlamentares que serão definidas pela Regional, 

encaminhou um valor de emenda parlamentar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que ontem 

foi destinado ao Hospital Bom Jesus num projeto que prevê a construção de uma nova recepção, 

projeto que já estava pronto, previsto para 2016. Expressou que fica no aguardo e na torcida para 

que, ano que vem, o Governo Federal libere e esta construção possa acontecer no Hospital do nosso 

Município. Relatou também que esteve ontem (19) na Secretaria de Transporte do Estado 

conversando com o Chefe de Gabinete do Secretário, Rogério, encaminhando novamente a 

solicitação para o retorno de acesso à localidade de Entrepelado. Foi encaminhado pelo Chefe de 

Gabinete ao DAER, onde conversou com um engenheiro, encaminhou a solicitação ao DAER, 

reconhecendo que o DAER já nos conversou bastante, mas surpreendeu-se com uma conversa 

bastante produtiva em que o engenheiro deu uma alternativa muito interessante, comprometendo-se 

a fazer o projeto e, estando o projeto aprovado, iniciarão a busca por recursos, ligando mais tarde 

para este Vereador dando um número de expediente (342950435150) para que o mesmo possa 

acompanhar o andamento do processo pelo site do DAER. Refletiu que talvez seja pouca coisa, mas 

é um avanço, colocando a eles que é uma coisa tão pequena e possivelmente barata que nunca foi 

feita porque eles nem vieram olhar. Comunicou que agora irá cobrar para que pelo menos o projeto 

aconteça e depois, com projeto, ir em busca do recurso para fazer este retorno que é um anseio da 

comunidade daquela localidade. Agradeceu o Presidente da Câmara pela oportunidade e encerrou 

desejando boa semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os 

colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Analisou que a UPA, que segundo notícia do 

jornal vai ser inaugurada no dia 10 de dezembro, não terá recursos financeiros suficientes do 

Governo para atender as cidades da região e que nesta situação deveria ficar como está atualmente. 

Parabenizou a professora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira e a todos os professores do 

Município pelo seu dia. Lembrou que a COOTALL já teve outros problemas no passado e os 

Vereadores tiveram que se mobilizar, pois atingem os produtores de leite do Município. Citou que 
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na Rua Arthur Wallauer, no Bairro Eldorado, a Prefeitura construiu uma caixa de bueiro que recebe 

três canalizações de esgoto e transfere para outro cano, mas continua com problema. Lembrou que a 

rua localizada em sua residência continua a espera de solução, mesmo após o Prefeito ter mandado 

arrumar e que a estrada da Cachoeira também continua sem manutenção, levando um produtor rural 

da região a providenciar o seu conserto com uma máquina de sua propriedade. Concordou com o 

pronunciamento anterior do Vereador Arleu com relação ao direito do consumidor, pois o cidadão 

taquarense que paga impostos tem o direito de ter as suas ruas e estradas em condições de trafegar. 

Observou que na localidade de Cachoeira o vento passou em uma faixa de 200 metros que causou 

grandes estragos nos telhados e arrancando árvores com a raiz. Lamentou que o poder público não 

tomasse nenhuma atitude sobre isto e somente distribuiu lonas, sem desobstruir as estradas com as 

árvores e os postes caídos. Criticou a empresa Rio Grande Energia – RGE, pela demora no retorno 

da energia elétrica nas localidades do interior, impossibilitando também o abastecimento de água 

que dependia da eletricidade nos motores dos poços artesianos. Descobriu que as equipes de 

manutenção desta empresa foram deslocadas de Taquara para Canoas, que o motivou a entrar com 

pedido na Promotoria Pública para cobrar os prejuízos causados aos moradores. Comunicou 

especialmente aos Vereadores Lauri Fillmann e Telmo Vieira que é necessário desassorear o Rio 

Rolante, pois em alguns trechos onde antes existiam 20 metros de largura agora tem mais de 100 

metros. Foi concedido um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho, que relatou uma 

reunião que ocorreu na Metroplan, dizendo que está para o Governador assinar um decreto que 

permite a limpeza dos rios sem a necessidade de um projeto e somente com a indicação de um 

responsável. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra e falou que é necessária a 

ação de alguém verificar a situação e agir nesta situação, pois os técnicos não tem esta prática. 

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

comunidade que acompanhava no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. Desejou um feliz 

aniversário à professora e Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira. Divulgou o convite da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Templo Central, para o 24º Congresso dos Jovens, no 

qual confirmou a sua presença. Citou os estragos causados pelo vendaval e pelo granizo nos 

Distritos e bairros de Taquara, deixando a sua solidariedade e pedindo o auxílio das entidades e da 

população para com os necessitados. Solicitou novamente a empresa RGE o conserto da rede 

elétrica na Rua Professora Noeli Klein, no Bairro Santa Maria, pois qualquer instabilidade no tempo 

provoca o corte no seu fornecimento. Registrou a entrega por parte da Prefeitura de lonas para os 

atingidos no vendaval, mas gostaria que também fosse disponibilizado telhas e material para a 

recuperação das casas, estradas e as ruas da cidade. Avaliou que a Prefeitura não está preparada para 

este tipo de sinistro, que infelizmente trazem um prejuízo muito grande para a população, pois não 

existe um Prefeito e Secretários preparados e qualificados para esta prevenção. Colocou-se à 

disposição da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira com relação à COOTALL, buscando 

uma solução rápida junto ao Ministério da Agricultura, de modo a não prejudicar ainda mais o setor 

leiteiro do nosso Município. Pediu a atenção da Prefeitura com relação a atualização da tarifa 

municipal do transporte público, pois os motoristas de ônibus dependem para o aumento do seu 

salário. Observou que as ruas dos bairros Mundo Novo, Medianeira, Eldorado e Santa Maria estão 

em precárias condições, demonstrando uma ineficiência e uma incapacidade por parte da Prefeitura e 

do Prefeito em verificar o que os Secretários e os servidores estão fazendo, pois a população não está 

recebendo um serviço de qualidade e está reclamando muito da situação. Indicou que a Prefeitura 

realizou uma obra na Rua Fredolino Freiberger esquina com a Rua Edmundo Saft, na subida do 

Morro da Cruz, colocando a descida da água em direção à Faccat, causando a inundação com meio 

metro de altura nas casas devido ao estouro da canalização pluvial e gerando prejuízos para os 

moradores. Reconheceu a preocupação do Prefeito que visitou estes moradores, mas infelizmente 
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demonstrou a falta de capacidade técnica e de gestão pública por parte da Prefeitura. Analisou que 

são nestes momentos que se verifica que a Prefeitura é muito pequena, com servidores, cargos de 

confiança e Secretários muito mal qualificados e assessorados, sem dispor de equipamentos para que 

possam realizar um serviço a contento para a população. Agradeceu pela oportunidade e se colocou 

à disposição da comunidade. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente no Plenário. 

Cumprimentou a sua esposa Rosa que se encontrava na Sessão, pela sua participação no seu 

Gabinete Móvel que ocorreu no Parque do Trabalhador, conscientizando as mulheres sobre a 

importância da prevenção do câncer, com a divulgação da campanha do Outubro Rosa. Comunicou 

que é parceiro das demandas dos moradores da Rua Celeste Domingos no Bairro Medianeira, 

indicando que a solução é o seu calçamento e a canalização pluvial e de esgotos. Parabenizou os 

professores pelo seu dia, comemorado em 15 de outubro. Agradeceu a presença do Senhor Gustavo 

Costa, Gerente Regional de Apoio ao Comércio Exterior do Banco do Brasil, que ressaltou a sua 

ideia de fortalecer o Município através das exportações. Afirmou que os exportadores possuem uma 

legislação especial e um apoio que não existe para o mercado interno. Informou que o Banco do 

Brasil auxilia as empresas que querem exportar com assessoria técnica e financiamento. Salientou 

que o foco tem que ser nas empresas para a geração de emprego e renda e que 90% delas 

representam as de pequeno porte. Apontou a produção agrícola, pecuária, da indústria moveleira e 

inclusive o artesanato que existem na nossa cidade para desenvolver as exportações. Também 

agradeceu a presença do professor Roberto Tadeu Ramos Morais, Vice-Diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação e do professor Mário Riedl, coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional, 

ambos das Faccat, que estiveram presentes na Câmara de Vereadores para discutir o Fórum de 

Desenvolvimento Regional. Explicou que depois que as empresas começam a exportar, a 

comercialização no mercado interno fica muito mais fácil e competitiva, sendo importante que se 

preparem para esta nova realidade do mundo globalizado, através da estrutura da Faccat, da Apex, 

do PEIEX, do Exporta Fácil dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 

Indicou que estará apresentando nos próximos dias um Projeto de Lei para fazer com que as 

empresas telefônicas sejam punidas em caso de descumprimento com relação aos seus pontos de 

telefone. Citou o caso dos fios caídos próximos ao poste da Escola Tristão Monteiro da empresa Oi, 

que está deixando a desejar no nosso Município, pois precisou ingressar inclusive no Ministério 

Público para que fossem tomadas providências. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Saúdo os senhores Vereadores e as senhoras 

Vereadores – em especial a Vereadora Sirlei que está de aniversário hoje, parabéns – assim como os 

professores, também, pelo dia na semana passada. Eu quero saudar também o público presente e 

aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Taquara. Na semana passada, nós tivemos 

aquele vendaval na quinta-feira, no dia 15; foi realmente complicado, principalmente ele passou com 

muita força ali no IACS – ali na igreja, ele arrancou o telhado e o dormitório feminino também, caiu 

grande parte, porque é um colégio de 87 anos, daqui há uns dias já vai ter o aniversário agora no mês 

de novembro. E realmente, a gente sabe que o IACS faz um trabalho muito bonito e que tem muitos 

bolsistas ali, inclusive alunos de fora do Brasil também. Então que o colégio possa logo se recuperar 

desse golpe. Ainda falando do vendaval, Vereador Nelson – o Vereador Nelson hoje falou da 

questão de ação: ação é complicado, mesmo, porque algumas Secretarias – o Prefeito realmente está 

mal assessorado, eu penso, porque a Creche Leonel Brizola, EMEI Leonel Brizola, ela tem algumas 

telhas levantadas ali e ficou o dia inteiro sem luz ali e tal, e até agora – se tu passar hoje lá, Verador 

Arleu, o senhor que ajudou lá como Presidente – as telhas estão lá do mesmo jeito. Sem falar em 

outras escolas que passou o vento... Eu penso que a Secretaria de Planejamento nesse sentido tinha 

que ter um pouquinho mais de ação, ir em cima mais disso aí, pra não deixar até ficar chato, o 
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pessoal pergunta “bah, não vamos arrumar ali?” e tal. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais 

desse comprometimento. Se a equipe é pequena, então se contrate gente, mas não deixe desse jeito. 

Os Vereadores falavam hoje também sobre as estradas, principalmente o Vereador Moisés falava 

sobre as estradas do interior. Mas, minha gente – as estradas, realmente, do interior estão bravas, 

mas... Como está feia a Tristão Monteiro, né, tchê? E nós, eu me lembro, cerca de uns dois, três 

meses atrás o Vereador Lauri Fillmann fez uma indicação. O que que a gente tem ouvido? “Tem 

chovido muito, assim que parar a chuva, vai ser consertada a Tristão Monteiro.” Mas daí a gente vê 

às vezes, Vereador Guido: dois, três dias sem chover e a Tristão Monteiro – principalmente ali perto 

da Nova Tração, pegar só aquela região… Ah, começou hoje? Ótimo, boa notícia, Vereador Arleu. 

Vereador Moisés já disse aqui que já parou por causa da chuva, mas vamos torcer que pare a chuva 

aí pra voltar. Mas boa informação do Vereador Arleu. Sabe que eu tenho batido aqui – batido não, 

cobrado – sobre a questão da falta aqui em Taquara das áreas esportivas, áreas pra prática de esporte. 

Nós vamos pegar uma coisa aqui que vou falar pra vocês aqui, tchê: Taquara é uma cidade de 128 

anos e nós só temos aí basicamente – já foi dito um monte de vezes aqui – nós só temos o Parque do 

Trabalhador; bairros que nem o bairro Empresa, nós só temos aí o Campo do Palmeiras; Santa 

Teresinha, nós só temos o Campo do Santos... E é interessante aqui – agora vou brincar aqui, com 

todo o respeito aí, com o Prefeito – o Prefeito joga bola toda a semana na Arena, ali naquelas 

quadras sintéticas. Só que é interessante, senhoras e senhores, que em Igrejinha e Três Coroas, a 

comunidade tem isso aí de graça. Na Cohab – eu consegui entrar em contato com a Prefeitura lá, só 

pra vocês verem como é simples – na Cohab de Igrejinha, lá em Igrejinha, tem uma quadra, 

Vereador Guido, de grama sintética aonde que, pro cidadão precisar usar ela, ele vai na Prefeitura; 

ele faz um protocolo; paga em torno, Vereador Valdecir, de R$ 6,00 ou R$ 7,00 (seis ou sete reais); 

aí, o dia que ele precisar jogar, que ele escolher jogar, vai lá e a luz tá ligada pra ele – enquanto aqui 

se pagar R$ 80,00 ou R$ 90,00 (oitenta ou noventa reais) que é um valor, né, é um lugar particular 

que tem todo o direito... Mas eu penso assim, o Prefeito podia ser um pouquinho mais sensível e de 

repente dar mais áreas esportivas pra nossa comunidade aqui, que nós estamos tão prejudicados 

disso, né, tchê? Não é só eventos esportivos, nós temos que ter mais áreas esportivas também, que 

nós não temos. Em Três Coroas também temos uma quadra lá, só que eu não sei como é que é o 

sistema – lá dos Bombeiros, em cima lá ao lado do rio, ali na avenida Santa Maria em Três Coroas. 

Eu quero fazer um convite, senhoras e senhores: na segunda-feira, nós teremos  uma Sessão Solene, 

agora no dia 26, às 19 horas, em homenagem aos 40 anos do Jornal Panorama e aos 65 anos da 

Rádio Taquara. A gente convida aqui todos os senhores e todas as senhoras – 26, segunda-feira. 

Domingo é 25. Dia 29 na semana que vem nós vamos ter uma reunião, eu gostaria que todos vocês 

pudessem participar, nós temos uma reunião – de noite, nós temos a Sessão Solene da Vereadora 

Sirlei – mas à tarde, nós temos aquela reunião com o DAER aqui e com a Polícia Rodoviária 

Estadual, para se tratar dos assuntos da ponte. Então é interessante, às 14 horas, a reunião, ela vai se 

encerrar às 16 porque às 16 tem uma reunião da Saúde. Então, senhoras e senhores, o que eu tinha 

pra falar era isso, então que o Município dê um pouquinho mais de atenção ao esporte, que ele crie 

áreas esportivas aqui em Taquara e que a gente não fique vendo só Igrejinha e Três Coroas, por 

exemplo, criando essas áreas esportivas e nós aqui sempre “bah, que legal! Lá tem, em Três Coroas; 

lá tem, em Igrejinha” e nós aqui, nada. Agradeço ao Senhor Deus por estar aqui Vereador, por estar 

Presidente representando aqui minha comunidade, pela saúde da minha família, das minhas filhas – 

e que todas as pessoas que foram atingidas pelas águas do Rio Paranhana ou Rio dos Sinos, e todas 

as pessoas que foram atingidas pelos vendavais possam se recuperar e que fiquem todos na paz de 

Jesus. Finalizada a Palavra em Expediente, manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores 

Telmo Vieira, Nelson Martins, Lauri Fillmann e Guido Mario, e, logo após o Presidente com a 

concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir sendo a 
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mesma APROVADA por unanimidade. Moção de Apelo nº 042/2015. Indicações: Nº 455/2015 a 

457/2015. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 110/2015. Requerimentos: Nº 276/2015 a 

280/2015. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio deste 

encaminho Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus na pessoa do Pastor 

Enilton V. Bitencourt, pela inauguração da Orquestra Filarmônica Todah, ocorrida no dia 18/10, 

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

Votos de Congratulações à Juventude da Igreja Evangélica do Bairro Mundo Novo, pelo excelente 

evento alusivo ao Dia da Criança, realizado no dia 18/10, próximo passado, na Rua Mundo Novo, na 

quadra da Igreja. 3º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal informe a 

este Vereador quando será resolvido o problema na Rua Arthur Wallauer, Loteamento Tito, onde a 

Prefeitura abriu uma caixa de bueiro para escoamento de três canos que trazem o esgoto, mas até o 

momento a caixa não foi devidamente fechada, ficando a céu aberto, causando transtornos aos 

moradores. Diante da aprovação do Requerimento nº 280/2015, de autoria do Vereador Telmo 

Vieira nesta noite o Presidente solicitou que os Líderes de Bancada indicassem os Vereadores que 

irão compor a COMISSÃO ESPECIAL DE EMPREENDEDORISMO, GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA. Após as devidas indicações a referida Comissão ficou composta pelos 

seguintes Vereadores: TELMO VIEIRA (PTB), SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA (PTB), ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP), GUIDO MARIO 

PRASS FILHO (PP) e SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB). Os membros dos Partidos PDT, 

PMDB, PROS e PSC declinaram seus nomes. A seguir, havendo matéria a ser apreciada com 

urgência, o Presidente convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária 

Autoconvocada para logo após, para discussão e votação dos Projetos nº 131 e 132/2015, que tratam 

do turno único dos Poderes Executivo e Legislativo, perguntando aos Vereadores membros da 

Comissão Geral de Pareceres se concordavam em apresentar Parecer verbal no momento da 

apreciação destes Projetos, sendo que os mesmos responderam que sim. Nesse sentido nada mais 

havendo a tratar, às 21h05min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 

convocando a próxima para o dia 27 de outubro de 2015, às 18h, no Plenário desta Casa. E, para 

constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada por mim e pelos Servidores Nicolas Giovani Busanello e Fernando 

Machado de Bittencourt, os quais transcreveram a Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº 

004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 20 de 

outubro de 2015. Silvana Lopes, Nicolas Busanello e Fernando Bittencourt. 

 


