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ATA Nº 4.116 

Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária deste Legislativo, do ano de 2016, 

sob a Presidência do Vereador Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos 

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

Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins 

(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - Secretário), 

Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira 

(PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador 

Guido Mario Prass Filho, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a terceira 

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, ao público presente e para melhor 

andamento da Sessão pediu 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, acessando o endereço eletrônico 

www.camarataquara.com.br, no link TV Câmara. Nesse momento o Vereador Telmo Vieira 

solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada por unanimidade. Logo após o Presidente do 

Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes e 

convidando os mesmos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Prosseguindo com os 

trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação 

que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Antes disso a Diretora informou que as 

respostas das proposições dos senhores Vereadores encaminhadas a partir de 27 de outubro de 2015, 

estão sendo divulgadas no novo sistema “portal de informações do legislativo” e ficarão a disposição 

de todos que acessarem o mesmo. Já as respostas das proposições feitas anteriores a data do dia 27 

de outubro de 2015, serão providencias cópias por meio físico aos Vereadores. Publicidade de 

Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 17, de 16 de fevereiro de 2016 de autoria do VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

empresas concessionárias de energia elétrica e de telefonia no Município de Taquara/RS, 

procederem à realocação de forma gratuita dos postes irregulares, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 018, de 04 de fevereiro de 2016 (Executivo Nº 17) Altera a Lei Municipal nº 

5.551/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa CRISDU 

MODA ÍNTIMA LTDA - EPP. PROJETO DE LEI Nº 019, de 12 de fevereiro de 2016 (Executivo 

Nº 18) Prorroga o prazo de contratação do cargo de BIBLIOTECONOMISTA, previsto pela Lei 

Municipal nº 5.333, de 16 de outubro de 2013. PROJETO DE LEI Nº 020, de 15 de fevereiro de 

2016 (Executivo Nº 019) Institui o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 021, de 16 de fevereiro de 2016 de autoria do 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS - Dispõe sobre o projeto Adote 

Uma Praça no município e Taquara/RS. Ofício Gab. Nº 035/2016: Vimos pelo presente, encaminhar 

numeração de Leis Municipais para promulgação dos seguintes Projetos de Lei de autoria do 

Legislativo: LEI MUNICIPAL Nº 5.804, de 04 de fevereiro de 2016 – Projeto de Lei nº 133, de 27 

de outubro de 2015 - Acrescenta § 3º ao Artigo 2º da Lei Municipal Nº 5.365, de 26 de novembro de 

2013, que trata do funcionamento das Agências Bancárias no município de Taquara/RS. LEI 
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MUNICIPAL Nº 5.805, de 04 de fevereiro de 2016 – Projeto de Lei nº 135, de 27 de outubro de 

2015 - Cria o PROGRAMA PARADA SEGURA, no transporte coletivo municipal. LEI 

MUNICIPAL Nº 5.806, de 04 de fevereiro de 2016 - Projeto de Lei nº 140, de 10 de novembro de 

2015 - Dispõe sobre o plantio de eucaliptos e outras árvores de grande porte nas margens das vias 

públicas do município de Taquara/RS. LEI MUNICIPAL Nº 5.807, de 04 de fevereiro de 2016 – 

Projeto de Lei nº 147, de 17 de novembro de 2015 - Responsabiliza loteadores e donos de 

condomínios que vierem a se instalar em área urbana ou rural do Município de Taquara/RS, a 

realizarem melhorias causadas pelo impacto no entorno destes empreendimentos. LEI MUNICIPAL 

N 5.808, de 04 de fevereiro de 2016 – Projeto de Lei nº 152, de 24 de novembro de 2015 - Cria o 

Programa "Cinema na Câmara" e dá outras providências. As Leis acima citadas foram Promulgadas 

pelo Presidente desta Casa, na tarde de hoje (16/02) e a partir de amanhã (17/02), estarão disponíveis 

cópias das mesmas aos Vereadores. Moção de Apelo Nº 003/2016, de autoria do Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch a ser encaminhada ao Governador do Estado do RS, senhor José Ivo Sartori, ao 

Secretário da Fazenda, senhor Giovani Feltes e a CELIC – Subsecretaria da Administração Central 

de Licitações, no que segue: Solicitamos a agilização no processo de licitação da obra para reforma 

da ponte sobre o Rio dos Sinos no Km 45 da ERS-020, de nossa cidade, que teve sua estrutura 

danificada por enchentes em agosto de 2013, utilizando recursos oriundos da arrecadação da CIDE – 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre combustíveis, que totalizam R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme informações do DAER – Departamento Autônomo 

de Estradas e Rodagem. Vale salientar a importância da referida ponte, por ser o principal acesso dos 

moradores do Interior de Taquara aos municípios de Cachoeirinha, Gravataí e a capital - Porto 

Alegre. A comunidade taquarense conta com o apoio das nobres autoridades, especialmente do 

nobre Secretário Estadual de Finanças, senhor Giovani Feltes, tendo em vista a expressiva votação 

feita em nossa cidade, com 856 e 1.901 votos nas eleições de 2010 e 2014, respectivamente. Após a 

leitura da matéria, de acordo com o Requerimento Verbal de autoria do Vereador Telmo Vieira 

aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 10 de fevereiro de 2016, o Presidente 

solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem o nome dos Vereadores para compor a 

COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. Depois das devidas 

indicações a referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: TELMO VIEIRA 

(PTB), ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP), ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT), 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS) e MOISÉS CÃNDIDO RANGEL (PSC). Os 

Vereadores membros das Bancadas do PMDB e PSDB declinaram suas vagas. Na sequência o 

Presidente abriu espaço para os Pedidos de Requerimentos Verbais e após com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir, sendo a mesma também 

APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 058 a 067/2016. Requerimentos de Pedidos de 

Informações: Nº 006 ao 009/2016. Requerimentos: Nº 021 ao 033/2016. Requerimentos Verbais: 

Vereador Telmo Vieira: Solicita que a Mesa Diretora agende Audiência Pública para discutir sobre o 

Programa Microcrédito em Taquara, onde novamente a comunidade taquarense tome conhecimento 

que este Programa possibilita aos microempreendedores formais ou informais dar uma dinâmica em 

seus negócios. O pedido se justifica para dar maior ênfase neste assunto tão importante para o 

crescimento de nosso Município. Vereador Telmo Vieira: Solicita que a Prefeitura juntamente com o 

setor de iluminação pública estude a viabilidade de criar um programa, onde uma equipe possa 

trabalhar no reparo das luminárias que ficam acesas durante o dia. O pedido se justifica tendo em 

vista a economia que pode ser gerada nesta ação. Vereador Luiz Carlos Balbino: Solicito que a 

Secretaria responsável inicie com urgência o patrolamento e ensaibramento na Rua São Francisco de 

Paula, Bairro Medianeira concluindo na Rua Francisco Alves no Bairro Ideal, totalizando assim 
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todas as ruas, pois existem algumas valas que estão causando danos aos veículos que por ali 

transitam. Vereador Luiz Carlos Balbino: Solicito conserto de esgoto a céu aberto na Rua Nunes, em 

frente ao nº 1284, pois há um cano e uma caixa obstruída já há bastante tempo, causando transtorno 

aos moradores. Também nesta mesma Rua, nº 1150 pede-se conserto de cano quebrado, e no nº 1281 

– limpeza de canos obstruídos e colocação de canos que já estão no local. Vereador Régis de Souza: 

Solicita que o Fundo Municipal de Saúde informe a esta Casa quais foram os valores recebidos entre 

os dias 11 e 16 de fevereiro do corrente ano. Vereador Eduardo Kohlrausch: Solicita que a Mesa 

Diretora agende reunião o mais breve possível convidando o Comando Rodoviário da Polícia 

Estadual para tratar da segurança junto a Ponte sobre o Rio dos Sinos, ERS 020 – Km 45, tendo em 

vista que a obra de restauração da mesma está prevista apenas para o segundo semestre deste ano, 

conforme prévias informações do DAER. Vereador Nelson Martins: Solicito que a Mesa Diretora 

CONVIDE o Conselho Municipal de Saúde para vir a esta Casa, se possível no prazo de 15 dias, 

para prestar informações sobre todas as dívidas do Município, do Estado e Governo Federal, 

inclusive dados da UPA, para termos conhecimento da real situação. Vereador Moisés Rangel: 

Solicito que o Executivo Municipal providencie o recolhimento de galhos no final do calçamento da 

Rua Pedro Emílio Martins, localidade de Tucanos. Vereador Adalberto Lemos: Solicito o serviço de 

patrolamento, ensaibramento e limpeza das ruas do Bairro Empresa, pois a situação das mesmas está 

muito difícil. Vereador Adalberto Lemos: Solicito a retirada de motes de terra na Rua da Empresa, 

pois tal situação pode causar risco de acidente. Vereadora Sirlei Silveira: Solicito que o setor 

competente do DAER proceda no serviço uma roçada iniciando junto a lateral da Ponte sobre o Rio 

dos Sinos, ERS 020, e que a mesma venha acompanhando até onde seja necessário, pois o 

acostamento desta rodovia está tomado pelo mato, causando insegurança a todos que por ali 

transitam. Vereador Guido Mario Prass Filho: Solicito o patrolamento, ensaibramento e 

sarjeteamento da estrada conhecida como Serra Velha na localidade de Pega Fogo. Vereador Guido 

Mario Prass Filho: Solicito patrolamento, ensaibramento e sarjeteamento da estrada de Linha São 

João que dá acesso pela localidade de Passo dos Ferreiros. Depois da votação acima, às 18h40min, o 

Presidente suspendeu a presente Sessão Ordinária, pelo tempo de até trinta minutos, convocando os 

senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, logo após, para apreciação e 

votação do Projeto de Lei Nº 018/2016, bem como da Moção de Apelo Nº 003/2016, a qual deverá 

receber Parecer Verbal da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), tendo em vista que a mesma 

não foi assinada por unanimidade. Prosseguindo com os trabalhos, às 18h59min, o Presidente 

retomou a presente Sessão Ordinária, dando 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 

(10/02). PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA 

(PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, demais Vereadores, imprensa, os presentes e os 

ouvintes. Manifestou que há vários assuntos que poderia elencar e não daria para falar de todos, 

então deu sequência ao assunto da Moção muito bem encaminhada pelo Vereador Eduardo. 

Declarou que é uma vergonha o que vem acontecendo com a ponte da RS-020 e também uma 

vergonha o que falou o Vereador Nelson, de que a Polícia Rodoviária estava se escondendo atrás das 

moitas para multar os passantes. Perguntou-se se quando houver assalto – como já houve, até com 

tiro –, a Polícia Rodoviária vai dizer que estava lá ou não, opinando que ficará quieta sobre isso. 

Comentou que, quando aconteceu problema lá pela primeira vez, já deu a solução aqui sugerindo 

que colocassem uma guarita 24 horas com guardas se revezando. Constatou que já está provado que 

a situação da ponte é uma politicagem desgraçada e que eles não fazem porque não querem. Relatou 

que a direção do DAER veio a esta casa e mentiu aos Vereadores que terminariam a ponte um ou 
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dois anos atrás, estando isso em ata assinada por eles. Manifestou novamente que é uma vergonha 

que o Estado se permita isso, salientando que o DAER é uma autarquia do Estado e, portanto, é uma 

extensão do mesmo, tendo o Governador a obrigação de chegar e mandá-los fazer as coisas. 

Externou que no dia em que acontecer um acidente sobre a ponte – com pessoas passando ao mesmo 

tempo, podendo haver uma colisão –, não vai adiantar chorar pelo leite derramado. Apontou que 

outras pontes estragadas depois desta já foram arrumadas, enquanto esta fica desse jeito, pois 

Taquara é fora do mapa e eles estão nem aí para o Município. Concordou com o Vereador Eduardo, 

que perguntou onde estão os políticos como o Fixinha, o Molling e os outros deputados, inclusive do 

próprio PMDB, que fizeram votos aqui e não vêm ajudar Taquara, opinando que talvez os mesmos 

não tenham poder algum sobre o Governador e que o gringo manda sozinho. Salientou novamente a 

iminência do fechamento do Hospital por falta de repasse do Estado, R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais) que poderão vir mais à frente, mas já deviam ter vindo. Comentou que não importa de que 

partido sejam, mas que sejam feitas as coisas, pois Taquara hoje está esquecida pelo Estado do Rio 

Grande do Sul – tendo gente aqui que inclusive trabalhou para o Secretário Giovani Feltes, que fez 

votos em abundância no Município. Declarou que é preciso fazer uso disso na política para poder 

trazer a Taquara aquilo que é de direito aos taquarenses. Noticiou que o Estado do Rio Grande do 

Sul é hoje o pior Estado no Brasil, pois as pessoas não têm mais condições de comprar as coisas 

porque o Governador aumentou tudo – impostos, tributos, gasolina, ICMS – por motivos que este 

Vereador não consegue compreender. Relatou que agora o comércio não vende mais e não entram 

mais impostos para o Estado, deixando o Município numa pior por consequência. Destacou que é 

preciso pensar o que o Governador do Estado quer até este momento. Esclareceu que não fala mal 

dele por falar e nem fala pessoalmente dele, mas como o administrador no qual votou durante o 2º 

turno, não importando o partido em que ele esteja, mas o que ele tem feito hoje – como, por 

exemplo, o congelamento dos salários do funcionalismo: os servidores recebem uma carga tributária 

tendo que pagar mais aluguel, mais luz, mais água, mais gasolina e seu salário é congelado na base 

durante anos e anos. Reclamou também da Segurança Pública, apontando que quase não temos mais 

brigadianos e o Governador diz que não fará mais concursos, nem colocar aqueles que já passaram 

nos concursos anteriores, solucionando por tirar quem está no serviço burocrático para botá-los na 

rua. Manifestou que é um absurdo um homem vivido, político antigo ser tão burro dessa maneira. 

Relatou que ele aumentou a aposentadoria dos brigadianos, fazendo com que todos aqueles que já 

tinham tempo para se aposentar, mas continuavam ativos ganhando um adicional se aposentassem. 

Comentou que chegará ao ponto em que Taquara vai ter só um ou dois brigadianos – como já 

acontece em algumas cidades pequenas – facilitando assaltos a bancos e às pessoas, fazendo com 

que as mesmas não caminhem mais nas ruas de tanto medo. Enfatizou que a culpa disso não é da 

Brigada e nem dos brigadianos, mas do Governo Estadual. Encerrou agradecendo, desejando a todos 

que tenham uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os demais colegas Vereadores, 

comunidade presente, imprensa presente e a comunidade que acompanha pela internet, pelo 

YouTube e pela Rádio Taquara. Noticiou que tiveram hoje uma reunião com o DAER já muito 

falada nesta noite, com a presença do Presidente da Câmara Vereador Guido, os Vereadores Beto 

Timóteo, Beto Lemos, Telmo e Vereadora Sirlei, como também o Jornal Panorama – tendo o Jornal 

NH ligado a este Vereador posteriormente querendo saber alguns detalhes. Relatou que a reunião foi 

muito honesta, no sentido de que o engenheiro do DAER colocou que não poderia enrolá-los e que a 

obra começará possivelmente no segundo semestre de 2016. Compartilhou que o que não entra em 

sua cabeça é o fato de haver cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) arrecadados da 

CIDE, imposto que recai sobre a gasolina, perguntando-se por que demorará tanto se já existe o 
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recurso disponível, devendo ser então por vontade política. Comentou também que, se estão falando 

em segundo semestre, com certeza ficará para o próximo ano e isso não pode ser assim. Relatou que 

por isso está fazendo uma Moção de Apelo ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, José 

Ivo Sartori e também ao Secretário da Fazenda, Giovani Feltes, colocando que este último fez 856 

votos na eleição de 2010 e 1.901 votos na eleição de 2014 aqui no Município de Taquara. Apontou 

que é bom que o Giovani Feltes agora faça jus aos votos que fez no Município de Taquara e que não 

venha, com todo o respeito, “dar só o merengue” para nós ali antes da eleição, pois precisamos dele 

agora. Perguntou-se se o mesmo não tem força política para pedir que esta obra comece antes e se 

ele não conhece a realidade do nosso Município, tendo feito comícios aqui. Um aparte foi concedido 

ao Vereador Nelson José Martins, que deu razão ao Vereador Eduardo, mas apontou que o 

Prefeito Tito e o Paulo Möller estavam com ele, inclusive juntos em uma fotografia. Reiterou, 

porém, que o Vereador Eduardo está certo: o Secretário fez votos aqui, tem que trabalhar por 

Taquara. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch apontou que, 

aproveitando o que o Vereador Nelson falou, o Paulo Möller é conhecido no meio político como um 

cara articulado, sendo chamado de “primeiro-ministro”. Perguntou-se então se ele não consegue usar 

a força política dele para convencer o Secretário o qual ele ajudou a fazer votos. Dirigiu-se ao 

Secretário Paulo Möller, pedindo então que o mesmo se mexa com isso. Falou novamente sobre uma 

criança que está inscrita na Educação Infantil desde 8 de outubro de 2014 – um ano, cinco meses e 

oito dias. Explicou que fala isso porque há no Município duas escolas de Educação Infantil em 

construção – uma fazendo quatro anos, pois pegou um ano do Prefeito anterior, e outra fazendo 

cinco, pois pegou dois anos do Prefeito anterior – e o Prefeito esteve na Casa dizendo que criou 

1.500 vagas que ninguém sabe onde estão, mas ele disse ter criado. Pediu mais uma vez ao Prefeito 

que dê um jeito de terminar logo estas escolas de Educação Infantil para que os pais possam 

trabalhar. Reconheceu que é muito bom o asfalto que o Prefeito tem feito – ainda que, conforme o 

Vereador Nelson tem ressaltado diversas vezes, tenha sua espessura abaixo do padrão especificado 

no Projeto –, mas ressaltou que não se pode esquecer dos locais que estão esburacados, pedindo pela 

terceira Sessão neste ano por consertos na Rua Pernambuco próximo à Ferragem do Anibaldo e Rua 

Marechal Floriano próximo à Florauto. Explicou que isso ainda não foi feito porque este Vereador 

está pedindo, a comunidade ficando em segundo plano com a questão política em primeiro lugar. 

Opinou que o Prefeito precisa pensar mais, pois do jeito que tá, só andando de jipe como este 

Vereador vem falando. Apelou mais uma vez ao Prefeito que peça à Secretaria de Obras para fazer 

estas obras logo, de uma vez. Parabenizou o Prefeito por ter se colocado à disposição da COOTALL 

que lamentavelmente fechou com mais de 60 funcionários, este Vereador opinando que o Município 

com certeza sangra, pois a COOTALL ajudou a construir a história deste Município desde a época 

da Corlac. Encerrou agradecendo ao Senhor por estar aqui representando sua comunidade mais uma 

vez e desejando a todos que fiquem na paz de Jesus. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): 

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

Cumprimentou o Presidente da Câmara, os demais Vereadores, imprensa, os presentes no Plenário e 

os ouvintes da Rádio Taquara. Comunicou que fez requerimento verbal junto à Secretaria de Obras 

para que fosse saneado de vez o esgoto correndo a céu aberto na Rua Nunes, em frente às casas de nº 

1.284 e 1.281, como também o conserto de um cano quebrado na esquina da mesma rua, em frente 

ao nº 1.150. Solicitou também patrolamento e ensaibramento em todo o bairro Medianeira, pois 

todas as ruas do referido bairro estão em condições bastante precárias. Tornou a falar sobre o 

Facebook, em especial sobre a minoria de pessoas negativas, com muita maldade e que só veem a 

maldade e o malfeito, referindo-se ao Sr. Maurício Souza. Classificou-o como uma pessoa que 

apenas critica, relatando que o mesmo criou o “Selinho do Prefeito Titinho” para as obras 
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inacabadas ou não iniciadas. Sugeriu que o Sr. Maurício deveria colocar o selinho nas quinze ruas 

que receberam asfalto – umas em sua totalidade e outras parcialmente – e que melhoraram 

sensivelmente a visão e os meios de transporte desse Município; nos três caminhões adquiridos por 

esta administração que estão puxando saibro e fazendo limpeza na cidade; nas três viaturas que 

vieram pra Secretaria de Saúde; na Rua Coberta; Posto de Saúde 24 Horas, cujo prédio hoje é de 

posse total do Município; todo o prédio e a área do Hospital Bom Jesus, de posse do Município 

graças ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) feito nesta Administração; nos R$ 

29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) de dívida com a RGE que foram sanados. Perguntou 

onde o Sr. Maurício trabalha, que tem tanto tempo pra tirar fotos – quando chove, o Titinho é 

culpado; quando tem sol, o Titinho é culpado; se um cachorro é atropelado, o Titinho é culpado. 

Questionou a moral do Sr. Maurício para falar, sendo que o mesmo recebia ou ainda recebe salário 

de um Deputado Federal para sustentar sua família. Relatou que já aguentou e esperou que o mesmo 

viesse a esta Casa por uns quatro ou cinco meses para que pudesse dizer isso pessoalmente a ele, 

mas faz isso publicamente agora, visto que o mesmo se acovardou em vir aqui. Esclareceu que 

respeita a opinião das pessoas quando estas são de maneira respeitosa e coerente, como por exemplo 

cobrar que uma rua está em péssimas condições – algo que faz parte e as pessoas tem todo o direito 

de cobrar –, mas também ao mesmo tempo reconhecer as coisas que são feitas, convidando o Sr. 

Maurício a ter coragem de fazer isso. Convidou-o também a se candidatar a Vereador ou a Prefeito, 

se tiver a capacidade e a coragem, pois não é fácil e todos os Vereadores sabem disso. Colocou-se a 

disposição para discutir isso com o Sr. Maurício pessoalmente, de maneira civilizada. Desabafou que 

já está cansado de abrir o Facebook e ver as reportagens dele, só com negatividade, apontando que o 

Sr. Maurício é uma pessoa de mau caráter que só vê o mal, aquilo que não foi feito, mas não tem a 

humildade de reconhecer aquilo que já foi feito – que é bastante coisa, com muito mais a ser feito. 

Encerrou agradecendo ao Presidente e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da Câmara, demais colegas Vereadores, 

imprensa e a comunidade que se faz presente na Casa e que escuta pelos meios de comunicação. 

Comentou entrevista do Prefeito Tito que leu no Jornal Panorama, em que o mesmo disse que a 

oposição está perdida, perdeu o discurso e não sabe mais o que está fazendo. Reconheceu que 

algumas coisas boas aconteceram nesta Administração – como as obras citadas pelo Vereador 

Balbino – e isso faz parte do processo, mas não podemos tentar nos esconder da realidade. 

Comentou que o Hospital está fechando e a partir de hoje, não está mais recebendo pacientes – algo 

noticiado no Jornal Panorama, segundo o Vereador Beto. Mencionou também a informação de que a 

Empresa Crisdu – uma empresa importante com 300 empregados – estaria indo embora. Relatou que 

aprovaram nesta Casa uma Lei para que o Executivo ajudasse a referida empresa, mas o mesmo 

pagou um mês e depois não pagou mais, tendo enviado agora novo Projeto ajustado que foi 

novamente aprovado pelos Vereadores. Apontou também o fechamento da COOTALL. Reconheceu 

que há uma crise em andamento, mas ainda assim, o Município nada fez para ajudar o setor leiteiro, 

compartilhando que a COOTALL sequer foi convidada para participar da Expocampo. Citou 

também as ruas esburacadas em qualquer canto que se vai – reconhecendo que o asfalto novo é bom, 

salientando porém que é um empréstimo a ser pago pelos próximos dois ou três Prefeitos, 

Mencionou ainda as estradas do interior em terríveis condições e a UPA paralisada, com mato 

tomando conta enquanto o povo passa necessidade morrendo nas filas por conta da Saúde – 

ressaltando ainda que os R$ 603.000,00 (seiscentos e três mil) para concluir a UPA já estão na conta, 

conforme prestação de contas em Audiência Pública que este Vereador presidiu. Seguiu 

mencionando obras inacabadas ou não realizadas, como as duas creches – às quais foram 

acrescentadas nove ou dez salas de aula e seguem paradas –, as obras do PAC, casas populares, 



Ata nº 4.116, de 16 de fevereiro de 2016                                                                                              Página 7 de 14 

 

calçamentos do bairro Empresa e o arroio Sonda. Comentou que ainda precisa ouvir que a oposição 

está perdida, manifestando que quem está perdido é o Prefeito Tito. Encerrou agradecendo ao 

Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e 

as pessoas presentes no Plenário. Abordou o assunto do DAER, opinando que se deve colocar a 

Polícia Rodoviária na ponte, mas para a segurança de quem passa ali na madrugada e não pra multar. 

Compartilhou que não se fez presente na reunião hoje pois não estava aqui, mas já participou de n 

reuniões e nada foi decidido, então fica complicado falar sobre isso. Relatou que a Prefeitura estava 

fazendo melhoria na estrada que liga Olhos-D’Água à Cachoeira nesta semana e melhorou bastante, 

mas é preciso patrolar e ensaibrar a estrada de Olhos-D’Água – que está ruim – e tapar os buracos na 

estrada da Cachoeira com as viagens de saibro que eles botaram lá, o que resolveria a situação por 

um bom tempo, mas se não for feito, logo estará tudo como era antes. Comentou sobre o estado da 

Rua Guilherme Lahm, no trecho acima da Rua Erechim, relatando que lá não dá mais pra passarem 

carros pequenos, o pessoal já ligou inúmeras vezes e acabaram não sendo atendidos pelo Município. 

Compartilhou também que, no sábado, as pessoas ligaram contando que o esgoto estava voltando a 

cada chuva pelo vaso dos banheiros de cinco casas na Rua Reinoldo Jaeger, pois um cano na rua 

ficou muito tempo aberto e entupiu. Relatou que os moradores pegaram pá e picareta pra tentar abrir, 

mas estava muito difícil e por isso eles ligaram para este Vereador, que foi falar com um funcionário 

para ver se descobria para quem ligar. Contou que o funcionário ligou para o Juarez, de Igrejinha, 

que mandou uma retroescavadeira e um funcionário junto, e então descobriram que havia uma bola 

presa no cano. Comentou que o Município é muito bom de funcionários – tanto que logo arranjaram 

dois funcionários para ajudarem na referida situação –, mas é preciso ter gente na linha de frente pra 

atender os telefonemas – relembrando que quando deu problema com os cachorros no Loteamento 

Tito, ninguém atendeu, nem mesmo o Prefeito. Manifestou que quem não quer atender não deve dar 

o número de seu celular, senão fica ruim. Comentou que o Prefeito falou uma bobagem na Rádio, na 

última sexta-feira (12), sobre os Vereadores que não assinaram a Moção. Salientou que manda em si 

mesmo e deixou claro isso com o Prefeito quando este o chamou para dizer que precisaria votar 

como ele queria. Manifestou que o Prefeito não tem propósito para falar, pois tudo que tratou com 

este Vereador, ele não cumpriu. Comunicou que, a partir da semana que vem, trará tudo aquilo que o 

Prefeito botou nos folders para mostrar quem está perdido: promessas de asfalto em Olhos-D’Água – 

onde hoje está difícil de passar –, no Rio da Ilha, na Padilha. Apontou ainda que as contas do 

Município estão para ser bloqueadas, pois o Prefeito não pagou os precatórios judiciais, comentando 

que o cara não respeita o Tribunal de Justiça e ainda quer falar. Esclareceu que não deve nada ao 

Prefeito, nunca pegou nada dele e ressaltou que não tem chefe e nem patrão na política, algo que o 

Prefeito precisa entender. Constatou que há tanta coisa que o Município precisa e às vezes os 

Vereadores vêm à tribuna para falar coisas que são perdas de tempo, mas comentou que o Prefeito é 

acostumado a perder tempo também. Alertou para não se envolverem em seus problemas, 

reconhecendo que comete erros como qualquer outro, mas procura fazer o certo. Encerrou 

apontando que o Prefeito não tem como falar do Governo do Estado se também não paga seus 

funcionários, como não tem pagado as professoras. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA 

(PMDB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a assistência da plateia e 

os ouvintes da internet e pela Rádio Taquara. Destacou diversos pedidos sobre ruas da cidade: um 

para conserto de buraco imenso na Rua Farrapos em frente ao Supermercado Redefort, pedindo que 

a Prefeitura tome providências com rapidez, algo que já vem sendo pedido corriqueiramente. 

Solicitou também que a Prefeitura resolva situação de bueiro na Rua Nilo Dias em esquina com a 

Rua Sete de Setembro que foi entupido por resíduos do serviço de patrolamento na referida rua; o 

bueiro já foi limpo uma vez pela comunidade, mas tornou a entupir. Mencionou também uma 
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situação na Rua Alagoas em esquina com Rua São Paulo, onde o mato tomou conta e entupiu 

também um bueiro, com a comunidade pedindo atenção da Prefeitura nestes locais. Reiterou mais 

uma vez o pedido por quebra-molas, faixa de segurança e um novo contêiner para lixo na Rua 

Tristão Monteiro, em frente ao Supermercado Redefort e antes da ponte da Estrada Velha para 

Parobé. Destacou as questões da Empresa Crisdu e COOTALL, retratando – com o retorno do 

Projeto da Crisdu à Casa – que os Vereadores não podem aprovar calotes, tendo o Prefeito que pagar 

as Leis que são aprovadas, esperando que a Prefeitura tome providências com isso. Abordou também 

a questão da corriqueira falta de vagas nas creches municipais, continuando com as creches novas 

fechadas, pedindo ao Prefeito que tome providência muito rápida quanto isso, pois estão indo ao 

quarto ano na mesma conversa: sempre pedindo e nada acontecendo. Destacou a cobrança feita pelo 

Vereador Balbino a este Vereador, em Sessão anterior, por uma reunião com o Secretário de Saúde 

do Estado. Entregou em mãos ao Vereador Balbino cópia do email confirmando a reunião e 

convidou-o a se fazer presente, pedindo também que contate pessoalmente o Prefeito, o Vice-

Prefeito, o Secretário e o Diretor de Saúde e o Diretor do Hospital para que estejam lá e todos juntos 

cobrem providências eficazes para nosso Município, principalmente para não deixar o Hospital 

afundar. Relatou que teve a oportunidade de participar em trazer R$ 861.929,72 (oitocentos e 

sessenta e um mil, novecentos e vinte nove reais e setenta e dois centavos) para o Hospital Bom 

Jesus na última semana, mais R$ 171.099,88 (cento e setenta e um mil, noventa e nove reais e 

oitenta e oito centavos) para o Fundo Municipal de Saúde, através de um trabalho forte em cima da 

Secretaria de Saúde do Estado que certamente amenizará a situação. Comunicou, porém, que tem 

informação de que o Hospital já está com esse valor e não quer pagar os médicos, algo que apurarão 

amanhã em Porto Alegre, junto ao Secretário de Saúde do Estado. Destacou mais uma emenda 

parlamentar que estão encaminhando com o Deputado Federal Márcio Biolchi, esta destinada para a 

Secretaria de Saúde, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Desafiou o Prefeito a contrapor 

quais os recursos que ele trouxe para o Município, esclarecendo que os recursos previamente citados 

foram os que este Vereador trouxe para ajudar o Prefeito a proceder com competência, algo que se 

espera, mas infelizmente não é o que está se vendo. Encerrou agradecendo pelo tempo estendido e 

desejando boa semana a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Saudou 

especialmente o Everton, Secretário Distrital; o Marcelo, do Desenvolvimento Social e o Antonello, 

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Município. Dirigiu-se ao Antonello dizendo que o 

desafio é bastante grande, e que o Município precisa urgentemente capitanear empresas, gerar 

emprego e gerar renda – algo difícil, mas que este Vereador crê que pode ser feito com criatividade e 

com competência. Abordou notícia na capa do Jornal NH, sobre milhares de pneus abandonados 

gerando grande problema para o Estado e para a saúde das pessoas. Mencionou seu constante 

trabalho na busca de reutilização destes pneus, tentando – ainda com pouco resultado – convencer a 

comunidade e o Poder Público a reutilizarem estes pneus. Comunicou que já foram aprovados 

Projetos nesta Casa permitindo o uso de pneus para fazer fossas sépticas e canalização de esgotos, 

com este Vereador apresentando agora mais um Projeto buscando parceria com a comunidade para 

usar estes pneus em pracinhas comunitárias, algo que já vem acontecendo. Agradeceu especialmente 

a algumas pessoas que estão abraçando esta causa, como o Alex, a Catarina, a Vera e o Leandro do 

Loteamento Tito, que estão lá organizando a pracinha sem medir esforços e agregando cada vez 

mais pessoas da comunidade neste trabalho. Pediu ao Poder Público que se empenhe na ajuda da 

comunidade nesse trabalho, permitindo às crianças dos Bairros o acesso a pracinhas apesar da 

dificuldade do poder econômico do Município. Relatou que o trabalho está sendo feito com muito 

cuidado e de forma bem orientada, com os pneus sendo furados e colocados com parte enterrada na 
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terra, de forma a não se tornarem criadouros de mosquitos. Anunciou que protocolou também um 

Projeto dando prazo à Empresa RGE para retirar postes que fiquem no meio de calçadas já estreitas 

– citando exemplo no Loteamento Tito que o Vereador Nelson conhece – que impedem o passeio, 

por exemplo, de cadeirantes. Apontou que o direito de ir e vir é assegurado pela Constituição e não 

pode ser tirado do cidadão. Pediu o apoio dos colegas Vereadores para que o Projeto seja aprovado. 

Encerrou agradecendo e desejando que Deus nos conduza ao futuro com respeito e dignidade, e até 

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

Cumprimentou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores e a comunidade assistindo a sessão. 

Iniciou comentando que a violência está um tanto quanto banalizada em suas várias forma e a 

mulher sofre – além da violência a que todos estão sujeitos – um tipo diferente de violência. Leu 

texto publicado no Estadão, de São Paulo, noticiando que um total de 3.174 mulheres telefonou para 

o Ligue 180 entre os dias 1º e 9 de fevereiro deste ano relatando violência – quase o triplo do 

registrado no mesmo período do ano passado, um total de 1.158. Prosseguiu relatando que o tipo de 

violência mais comum foi a física em 1.901 casos, seguido da violência psicológica com 279 casos, 

além de queixas de cárcere privado, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e tráfico 

de pessoas. Detalhou que, embora o cárcere privado não seja a denúncia mais comum, esse tipo de 

violência aumentou alarmantemente em 1.113% comparado a 2015. Observou que todos os outros 

tipos de violência também mostraram crescimento, com as queixas de violência física e moral mais 

que dobrando e o número de agressões sexuais sendo 147% maior. Compartilhou comentário da 

Secretária de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, que disse que 

estes dados mostram que efetivamente houve um debate na sociedade ampliando a compreensão 

sobre o que é violência contra a mulher, salientando campanhas virtuais que viralizaram no ano 

passado. Seguiu compartilhando comentários da Secretária, desta vez sobre a alta dos crimes 

sexuais, explicando que isso se deve à mudança do entendimento sobre o estupro e o maior medo 

que eleva o número de denúncias. Destacou que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia foram os que mais utilizaram o serviço telefônico gratuito para 

denúncias, principal porta de acesso à rede nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, 

sob o amparo da Lei Maria da Penha. Compartilhou informações de pesquisa do Instituto Data 

Popular – na qual foram ouvidos 3.500 brasileiros maiores de 16 anos em 146 municípios – 

apontando que 61% dos homens acham que mulher solteira que pula carnaval não pode reclamar de 

cantadas e 49% deles creem que os festejos de rua não são lugares para “mulheres direitas”, algo 

caracterizado como uma naturalização do machismo pelo Presidente do Data Popular, Renato 

Meirelles, lembrando que trata-se de assédio qualquer tipo de abordagem com a qual a mulher não 

concorde. Opinou que são impressionantes estes números da violência que em pleno 2016 as 

mulheres ainda sofrem. Lamentou que vivemos a cultura machista em todo nosso país e destacou 

que, junto com a Vereadora Sirlei, têm sorte de estarem aqui dentro do Poder Legislativo como 

representantes da classe feminina, e também por terem casado com pessoas que entendem suas 

condições de Vereadoras e respeitam seus trabalhos, o que não é a regra geral – e para isso, há muito 

a ser feito pela frente, lutando contra a violência que afronta as mulheres na nossa sociedade. 

Encerrou agradecendo a atenção de todos e esperando que possamos ter uma semana muito 

abençoada, de muita paz e tranquilidade. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos que 

acompanham de uma forma ou de outra através dos meios de comunicação. Declarou que poderiam 

se referir ao que aconteceu com a COOTALL como nadar, nadar e morrer na praia. Relatou que a 

Corlac, quando faliu, teve corajosos funcionários que cooperativaram a indústria e passaram a 

trabalhar em Taquara gerando emprego, renda e sustentando suas famílias. Reconheceu que houve 
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administrações não muito boas e que uma série de problemas podem interferir numa administração, 

mas tem bastante ciência e tranquilidade em dizer que o Ministério da Agricultura foi quem deu o 

golpe final na Cooperativa, quando veio com exigências infundadas sobre o nível de extrato seco do 

leite referentes a uma lei que nem estava vigendo em 2015. Explicou que isso fez com que a 

COOTALL, numa época de safra, perdesse muitos produtores e muita gente perdeu dinheiro com 

isso. Constatou que quando uma empresa leiteira sofre na safra, não consegue se recuperar na 

entressafra e, portanto, a COOTALL será perdida. Rebateu os comentários do Vereador Moisés, 

dizendo que talvez a COOTALL não tenha sido convidada para uma festa, mas que ouviu o próprio 

Presidente da COOTALL falar que o Prefeito atual foi o que mais esteve dentro da Cooperativa 

oferecendo auxílio, incansavelmente presente em reuniões – inclusive numa com esta Vereadora em 

Porto Alegre, intermediando junto à Secretaria de Agricultura – e deu à COOTALL desconto em 

aluguel de maio a dezembro, perfazendo um valor de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais). Parabenizou-o mais uma vez pelo trabalho incansável de auxílio e defesa desta empresa, 

como já fez pessoalmente. Relatou também aos ouvintes que o Prefeito não está dormindo de touca e 

que está trabalhando com o auxílio dos cooperativados para reabrir o prédio com uma nova empresa, 

pois os cooperativados que assumiram a empresa já conseguiram antes transformar uma Corlac 

sucateada que quebrou há anos em um polo industrial leiteiro maravilhoso que está aí à disposição 

de um novo empreendedor que com certeza chegará a Taquara e por isso, merecem o 

reconhecimento ainda que a cooperativa não tenha dado certo eternamente. Dirigiu-se ao Vereador 

Eduardo comentando que até saiu mais otimista da reunião de hoje com o DAER, pois o engenheiro 

que esteve aqui disse que a parte que seria do DAER já está pronta e já estão com a licença da 

Fepam – algo mais difícil –, faltando agora finalizar a etapa das licitações que esperançosamente, 

com os documentos enviados e a insistência dos Vereadores desta Casa, dará resultado ainda no 

início do segundo semestre de 2016 conforme o engenheiro falou. Tendo recebido tempo adicional 

cedido pelo Vereador Valdecir, prosseguiu comunicando que estão retomando as atividades do 

Projeto BEM no Bairro Empresa e nos dias 18 e 19, à partir das 18 horas, na sede do Campo do 

Palmeiras, estarão fazendo as inscrições  para que os atletas interessados participem do projeto a 

partir do primeiro final de semana do mês de março. Esclareceu que só não iniciaram as atividades 

nesse ano de 2016 ainda pois estão aguardando o retorno do treinador oficial do projeto, Sr. Chico, 

que ainda está viajando. Encerrou agradecendo ao tempo que lhe foi dispensado – agradecendo 

especialmente ao Vereador Valdecir pela cortesia dos dois minutos adicionais – e desejando a todos 

uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, 

os colegas Vereadores o público presente – em especial sua esposa Michele Liliane Pires e cunhada 

Karine Pires – como também todos os ouvintes da Rádio Taquara. Comunicou que fez alguns 

encaminhamentos na semana, entre eles um solicitando que seja feito um cronograma de trabalho 

através da Secretaria de Obras, especificamente no Setor de Iluminação, observando as luzes que 

ficam acesas na iluminação pública – algo que gera altíssimo custo aos cofres públicos e que precisa 

ser identificado visto que o momento é de economia. Solicitou também que seja agendada Audiência 

Pública nesta Casa para discutir o programa de microcrédito, que foi trazido a Taquara em 2014 pelo 

Deputado Maurício Dziedricki quando o Secretário do Desenvolvimento ainda era o colega Idalci 

Lamperti. Relatou que, na época, foi feita uma busca ativa atrás dos microempreendedores – pessoal 

que trabalha com ateliês, negócios informais como venda de produtos, entre outros. Detalhou que, 

através desta solicitação, trouxe para Taquara mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Explicou que o microcrédito é um programa do Governo do Estado que dá uma dinâmica a estes 

microempreendedores, mas cessou no final de 2015 devido à falta de recursos. Comentou que agora 

em 2016, conversou com o pessoal da Financeira Portosol que está fazendo o microcrédito através 
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do Governo do Estado, informação que este Vereador quer levar à comunidade através da audiência 

que pediu e que será muito salutar para que tenham nesta Casa as pessoas beneficiadas pelo 

microcrédito – sendo mais de 400 só da ação deste Vereador além daquelas que fizeram na 

Prefeitura, através da Secretaria do Desenvolvimento –, prestando testemunho do benefício que este 

programa trouxe a elas. Relatou que propôs na semana passada uma reunião para que tivessem 

conhecimento das ações da Administração referentes à grande praga do mosquito Aedes aegytpi que 

se instalou no Brasil e no mundo, responsável pela transmissão da febre chikungunya, dengue e 

microcefalia. Comunicou que esta reunião ocorrerá na quinta-feira, às 10 horas da manhã, onde o 

assunto será discutido e a comunidade tomará conhecimento das ações inerentes a este assunto. 

Comentou também a reunião ocorrida nesta tarde, proposta pelo colega Vereador Eduardo, onde 

foram discutidas as ações do DAER em relação à ponte, tanto solicitadas pelos Vereadores. 

Concordou com a opinião da Vereadora Sirlei, de que a reunião foi positiva, pois se identificou 

tempo hábil para o processo licitatório e prazo para inicialização das obras no segundo semestre 

Ressaltou que, ainda assim, por demanda da comunidade, os Vereadores querem que estas ações 

sejam feitas o mais rápido possível. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando sua 

comunidade e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 

ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores, imprensa e ouvintes da 

Rádio Taquara, saudando especialmente o ex-Vereador Renato Lamperti. Endossou as palavras da 

Vereadora Sirlei sobre a COOTALL, reconhecendo o trabalho que a Cooperativa fez ao assumir a 

antiga Corlac, gerando renda e retorno a Taquara, produzindo bastante e se esforçando bastante para 

chegar até aqui, quando enfim não deu para prosseguir. Manifestou, porém, que com fé em Deus e o 

apoio do Prefeito, certamente virá uma nova empresa em breve. Lamentou as notícias de que o 

Hospital suspendeu os atendimentos e internações, considerando preocupante. Comentou da reunião 

amanhã (17) em Porto Alegre, na qual não poderá estar presente, mas sabendo que estará bem 

representando pelos demais colegas que estarão lá, desejando que possa ser liberado logo o recurso 

para pagar os médicos e continuar os atendimentos no Hospital que não pode fechar. Comunicou que 

fez solicitação para o conserto de lâmpada queimada em rua do Bairro Empresa próxima à entrada 

do lixão, solicitação que o Vereador Beto já havia feito antes. Solicitou também a limpeza geral em 

torno do Ciep, pois as aulas voltarão e há bastante lixo ali, como também no lado do Posto no Bairro 

Empresa. Relatou que esteve presente junto com o Prefeito no Posto do Bairro Empresa onde foi 

dada a posse oficial da Coordenadora Jaimara e do Sr. Jairo. Anunciou também que haverão 

melhorias no Posto e que a Academia será reformada e entregue a comunidade, sem interferir com a 

construção do Centro de Referência de Assistência Social, com a pista de caminhada ficando na 

esquina. Explicou também que o Posto não ficará mais aberto a noite toda em função de vândalos, 

esperando a compreensão da comunidade. Encerrou desejando um grande abraço a todos, que Deus 

ilumine o coração de cada um e que tenham boa semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES (PP): Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes e a comunidade na 

escuta. Refletiu que nosso País está vivendo um momento de incerteza, onde as pessoas estão 

sempre se perguntando o que virá no dia de amanhã. Comentou o fechamento da COOTALL, que 

fornecia mais de 100 empregos direitos, sem contar os indiretos que seriam os produtores de leite, 

fornecedores de lenha e assim por diante – algo que se deu em função do arrocho que as empresas 

vêm sofrendo a cada ano pelo nosso Governo. Demonstrou satisfação em saber da Vereadora Sirlei 

que já há outra empresa interessada em tocar os trabalhos, o que é uma notícia muito boa para nossa 

cidade. Abordou também os boatos de fechamento e saída da Empresa Crisdu do Município, que não 

eram verdadeiros, mostrando-se contente em ter ouvido o Prefeito esclarecendo a verdade junto com 

o gerente da empresa, que declarou que ao contrário do que foi dito, a empresa quer investir mais em 
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Taquara, gostando de estar instalada aqui e da mão de obra qualificada que o Município oferece. 

Manifestou que Taquara não está tão ruim assim, ficando em segundo lugar entre os Municípios que 

menos perderam postos de trabalho nos últimos meses, em levantamento feito no Vale do Paranhana 

– Riozinho ficando com o primeiro lugar. Apontou então que outras cidades que muitas vezes 

elogiamos também estão passando por dificuldades e perdendo mais postos de trabalho que Taquara, 

citando duas firmas fortes que fecharam em Três Coroas no ano passado e há poucos dias, mais duas 

que fecharam em Igrejinha – entre elas, a Top Vision, que era uma empresa forte. Reconheceu que 

muito bem falou a Vereadora Sirlei quando disse que nosso Prefeito está lutando e está empenhado 

para que a Cidade ande melhor. Fez indicação ao Secretário Distrital da Vila Teresa, junto com a 

Secretaria de Obras, que tome providências quanto à estrada de Alto Tucanos que desbarrancou há 

dois anos e está intransitável desde então, esperando que a Secretaria de Obras redobre seus esforços 

para fazer com que aquela estrada dê passagem novamente aos moradores. Solicitou também à 

Secretaria de Trânsito que providencie com urgência redutores de velocidade ali no Tatinho, na 

esquina das Ruas Picada Gravatá e Pinheiro Machado, onde já ocorreram vários acidentes e o fluxo 

de trânsito é perigoso. Indicou também à Secretaria do Meio Ambiente que providencie com 

antecedência o calendário de podas deste ano em nossa cidade – algo que foi implementado neste 

Governo e iniciou no ano passado, resultando em muitos galhos e um pouco de atraso no 

recolhimento dos mesmos. Pediu a antecipação e que também se amplie o serviço em alguns bairros, 

para dar mais agilidade a este trabalho que faz tão bem aos moradores. Encaminhou requerimento à 

Corsan para que esclareça como anda o projeto de tratamento do esgoto cloacal da Cidade, algo que 

já está há anos tramitando e não se sabe como anda, com os bairros da Cidade se ampliando e 

podendo trazer problemas no futuro se não existir um tratamento deste esgoto. Encerrou 

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

LEMOS (PDT): Saudou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores e comunidade presente, com 

saudação especial ao ex-Vereador Renato Lamperti e o antigo Assessor Jurídico desta Casa, Dr. 

Luciano. Iniciou declarando que às vezes não quer comentar as coisas aqui, mas elas vão para um 

lado que não dá para não comentar, senão estaria sendo omisso ou aceitando as cosias da maneira 

que estão. Abordou o assunto das redes sociais que o Vereador Balbino comentou e reconheceu que 

o mesmo tem razão algumas vezes, pois as mesmas ajudam e prejudicam, mas que o Prefeito se 

mostra a favor das redes sociais quando é pra publicar algo a favor dele e considera-as não tão boas 

quando ouve críticas nelas. Comentou as queixas do Prefeito quanto à oposição, dizendo que a 

mesma tem sido muito ferrenha na questão das obras e atrapalhado as obras exercidas. Demonstrou 

não entender a ênfase do Prefeito na questão das obras, pois não se lembra de nenhuma obra iniciada 

e finalizada neste Governo – comentando ainda que fez provocação a uma pessoa muito favorável à 

Administração atual, dizendo que se comprometia a citar de três a cinco obras da Administração 

anterior para cada obra citada da Administração atual. Parabenizou o Vereador Régis pela reunião 

marcada com autoridades do Estado para resolver a questão do Hospital. Reconheceu que a 

responsabilidade de repassar recurso é do Governo Estadual, mas vê o Governo Municipal lavando 

as mãos com esta questão, manifestando que há como ajudar mais o Hospital de Taquara e não o 

fazem porque não querem ou porque não sabem administrar o Município. Rebateu os comentários 

do Prefeito de que a oposição estaria muito atrapalhada, apontando que quem está atrapalhado é 

quem não consegue resolver os problemas do Município, dizendo ainda que a prova disso foi o 

Projeto da Crisdu que veio a votação, pois o Prefeito não pagou as responsabilidades do Projeto 

anterior. Citou ainda os casos da COOTALL, da Beira Rio, do Sindilojas e do Sindicato dos 

Sapateiros que também está fechando, ainda que não se tenha notícia. Declarou que não é a oposição 

que está agourando, as coisas estão acontecendo e o que a oposição faz é abrir o olho do Prefeito 
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para que ele faça alguma coisa e saia do marasmo para uma situação efetiva, algo que não está 

acontecendo e só não vê quem é cego ou usa óculos de baixo grau. Manifestou que é preciso 

enfrentar os problemas e não se encolher diante deles como vem acontecendo. Apontou que o 

Hospital foi aberto com dificuldades e o Prefeito está sim se omitindo. Declarou que o Prefeito não 

enxerga que são as pessoas comuns cobrando nas redes sociais, e não só a oposição – cobrando 

porque já estão de saco cheio de tanto ver negligência no Município. Reconheceu que existe uma 

crise sim, mas o bom administrador administra nas crises e não com fartura; pois com fartura, 

qualquer um joga dinheiro pela janela e se dá bem. Desculpou-se por precisar dizer isto aqui, mas 

administrador é o que o Prefeito Municipal não é. Encerrou desejando uma boa semana a todos. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente em Exercício 

Vereador Balbino, os demais Vereadores e todos os presentes, em especial o Assessor Jurídico que 

trabalhou nesta Casa no ano passado. Iniciou comentando sobre os recursos para o Hospital, 

agradecendo ao Vereador Régis por ter marcado uma audiência conforme pedido e comunicando 

que também fez contato com o Deputado João Fischer, que disse a este Vereador no início de 

fevereiro que seriam repassados em torno de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) até o dia 15 de 

fevereiro, o que este Vereador não considera suficiente, pois em período de crise, o Hospital precisa 

de todos os recursos, não podendo correr risco algum. Salientou a importância da presença dos 

Vereadores na referida audiência, pois é uma forma de buscar aquilo que o Governo contratou com o 

nosso Hospital. Esclareceu que cobrou do Fixinha pois este foi um dos Deputados que esteve ao lado 

do Governador para dar o famigerado aumento dos impostos – sobre a gasolina e etc. –, dizendo que 

precisava desse Projeto pra poder manter os hospitais, dando a ele então a legitimidade de chegar no 

Governador e exigir aquilo que eles se propuseram a fazer com o aumento dos impostos que a 

sociedade gaúcha está pagando. Comentou que as estradas do Município estão com problemas sérios 

em todos os lugares, mencionando a estrada da Serra Velha, pela qual passou ontem (15) à noite, 

dirigindo-se especialmente ao Secretário Distrital Everton presente na Sessão, reconhecendo que não 

é culpa dele e que há problema de falta de máquinas, mas pedindo que dê uma atenção especial a 

aquela estrada. Dirigiu-se também ao Secretário Glomar, comentando que a estrada da Linha São 

João que entra pelo Passo Ferreiro também necessita de melhorias. Relatou que o que é frustrante – e 

também deve ser para os Secretários – é que por vezes, na ânsia de resolver o problema, o Secretário 

promete uma coisa em um prazo que acaba não conseguindo cumprir, levando o morador a entrar 

em contato com o Vereador reclamando. Manifestou que por isso é preciso fazer economias para 

repassar ao Executivo e que o mesmo use bem o dinheiro, talvez para ajudar nestas questões. 

Lamentou o ocorrido da COOTALL onde homens abnegados assumiram a bronca após o 

fechamento da Corlac para manter empregos na cidade, e por muito tempo, fizeram da COOTALL 

uma das empresas que mais deu retorno de ICMS neste Município. Relembrou também a Caprol, 

cooperativa de Rolante que era uma potência. Ressaltou que o problema é que os Governos não dão 

o olhar necessário e vão criando leis sem querer saber se estão quebrando fulano ou sicrano, citando 

os problemas com os frigoríficos em que a cada dia, é uma nova lei sanitária. Apontou também que 

os pequenos não ganham recursos do BNDES como a Friboi, por exemplo, que ganhou milhões de 

reais e nem se sabe se vão pagar. Mencionou que o prédio da iGUI, indo a Porto Alegre, está quase 

finalizado, torcendo para que esta empresa em breve comece a operar no Município, compensando 

um pouco. Enalteceu a grandeza do pessoal da COOTALL que, sabendo da situação, está buscando 

uma alternativa que siga tocando o negócio para que a região possa continuar sobrevivendo. 

Mencionou que acompanhou a reunião com os professores, pois amanhã (17) é a volta do ano letivo 

de Taquara, dizendo que os professores são de grande qualificação e que garantem ensino de 

qualidade a todas as crianças, parabenizando o Secretário de Educação e toda sua equipe, como 
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também desejando sucesso a todos eles neste ano, pois a Educação é a coisa mais importante neste 

País. Encerrou agradecendo e mandando um abraço a todos. Nada mais havendo a tratar, às 

20h22min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 23 

de fevereiro de 2016, às 18 horas no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes 

Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue 

assinada por mim e pelo Servidor Nicolas Giovani Busanello, o qual transcreveu a Palavra em 

Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores 

presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2016. Silvana Lopes e Nicolas 

Busanello. 

 


