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ATA Nº 4.120 

Ao 1º dia do mês de março do ano de 2016, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 5ª 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), Idalci Renato Lamperti (PMDB), Lauri Fillmann 

(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), 

Nelson José Martins (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 presente 

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. A partir deste instante o Presidente do Legislativo 

Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes e após convocou o 

senhor Idalci Renato Lamperti, para assumir a vaga do PMDB nesta Casa, conforme Convocação Nº 

001, de 24 de fevereiro de 2016. O Vereador Renato Lamperti estará ocupando o cargo de vereança 

durante o período de 1º a 31 de março do corrente ano, em face ao Pedido de Licença do Vereador 

Régis Bento de Souza, constante no Requerimento Nº 038/2016, aprovado por unanimidade na 

última Sessão Ordinária (23/02). O Presidente desejou boas vindas ao Vereador Suplente e convidou 

a todos para realizarem em conjunto uma Oração do Pai Nosso. Após foi realizado um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma oferecida ao senhor Alvaro José Soares, que veio a falecer no 

último dia 27/02, irmão do Vereador Adalberto Carlos Soares. Na sequência o Presidente solicitou 

que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para 

publicidade da mesma. Ofícios do Senhor Prefeito: OFÍCIO Nº 052/2016, encaminha Leis 

Municipais nº 5.809 a 5.823, sancionadas em 12 de fevereiro de 2016. OFÍCIO Nº 073/2016, 

encaminha Lei Municipal nº 5.824, sancionada em 17 de fevereiro de 2016. OFÍCIO Nº 074/2016, 

encaminha Leis Municipais nº 5.825 a 5.827, sancionadas em 24 de fevereiro de 2016. OFÍCIO Nº 

083/2016, apresenta Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 016, de 04 de fevereiro de 2016, 

que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores, em caráter excepcional e por tempo 

determinado, conforme alterações no Projeto. Publicidade de Projeto de Lei: PROJETO DE LEI 

Nº 024/2016 (Executivo Nº 020) Autoriza o Poder Executivo contratar, até 02 (dois) psicólogos para 

atuar na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. PROJETO DE LEI Nº 025/2016 

(Executivo Nº 021) Estabelece jornada de trabalho especial para a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos. PROJETO DE LEI Nº 026, de 1º de março de 2016 de autoria da Vereadora Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira - Institui o Programa Troco do Carinho e dá outras providências. 

Declaração de Publicação de Leis Municipais em 04 de fevereiro de 2016 C.M.V.: Nº 5.804 a 

5.808/2016. Correspondência Recebida: E-mail da RGE – workshop eficiência energética 

chamada pública de projetos, a realizar-se no dia 23/03, no Auditório da RGE, cidade de Caxias do 

Sul. Comunicados do Ministério da Educação nº 195658, 212248 a 212252/2015, informando de 
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acordo com a legislação vigente a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 

de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Moção de Apelo Nº 005/2016, 

de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch com apoio dos demais Vereadores que abaixo 

subscrevem encaminham a presente Moção de Apelo, reiterando a Moção nº 003, com mesmo teor, 

aprovada por unanimidade na Sessão de 16/02/2016, 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 o Presidente deu início ao Grande Expediente, 

concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no 

Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de chamamento da última Sessão 

Ordinária. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): 

Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, imprensa e todas as pessoas que de 

uma forma ou outra acompanham a Sessão. Iniciou comunicando os Votos de Pesar feitos por toda a 

Câmara à família do colega Vereador Adalberto Soares pela perda de um familiar, abalando tanto a 

família quanto a comunidade. Detalhou que ele era amigo de uns pela família, de outros como 

parceiro de bocha e cantoria, e também pelo seu trabalho forte na igreja. Reconheceu que isso, a essa 

altura, ainda machuca muito, mas enxergou como obrigação deixar um abraço à família num 

momento tão difícil que ninguém merece passar. Manifestou que fica a lição deste ser humano que 

certamente cumpriu sua missão enquanto esteve conosco, deixando um grande exemplo a todos que 

o conheceram. Solicitou que a Administração Municipal, especialmente os setores ligados a obras e 

iluminação pública, façam uma recuperação das lâmpadas no Município, especialmente na estrada 

geral de Rio da Ilha a Padilha, pois é um bem público e uma necessidade que a Prefeitura deve 

prestar aos munícipes e contribuintes. Encerrou agradecendo pela oportunidade e tempo cedido, 

desejando a todos que tenham uma semana frutífera e que seus trabalhos possam fazer a diferença 

para ter cada vez mais uma Taquara melhor. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, ouvintes da 

Rádio Taquara e todos os meios de comunicação, citando em especial o Secretário Distrital de Pega 

Fogo, Elton. Prestou Votos de Pesar ao Vereador Soares e sua família pela perda, como também à 

família da Sr.ª Juraci Barcelos pela perda de sua mãe ocorrida no sábado passado (27). Agradeceu ao 

Secretário de Obras, Sr. Luís, pelo trabalho de patrolamento e ensaibramento do bairro Medianeiras 

de ponta a ponta, como também pelo patrolamento e ensaibramento da estrada de Alto Tucanos a 

pedido deste Vereador. Ressaltou que isso resolveu em partes os problemas da referida estrada, 

faltando concluir a parte de cima onde sai em Lajeadinho, pedindo também que o Secretário realize 

uma roçada. Declarou que admira e aceita críticas e cobranças do povo ordeiro desta cidade que, 

graças a Deus, são a maioria, mas não pode aceitar crítica de covardes que se escondem atrás de um 

nome fictício, ou “fake” – pessoas que tentam denegrir a imagem de funcionários e deste Vereador, 

atacando a ele e sua família. Apontou que não tem como responder a quem não tem nome, mas que 
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está totalmente à disposição para prestar qualquer esclarecimento se o procurarem. Manifestou que 

não perderá seu tempo com as tentativas destes fakes de atingi-lo através de seu filho, esclarecendo 

que é a primeira e última vez que falará sobre isso e salientando seu orgulho pela família que 

constituiu, casado com a mesma mulher há 43 anos e tendo seis filhos com ela, todos honrados e 

trabalhadores. Declarou que precisa gastar seu tempo, pago pelo contribuinte, com projetos e 

trabalho. Parabenizou o grupo “Fala Taquara” por excluir esse tipo de coisa, e a outras grupos de 

bem que usam os meios da internet para boas causas. Manifestou que, quando uma pessoa lhe cobra 

algo que não foi feito, concorda e busca fazer se estiver a seu alcance ou senão alguém que possa 

fazer, como fazem também os demais Vereadores. Compartilhou seu endereço, convidando estes 

fakes a procurarem-no. Abordou o fato de os fakes estarem criticando os salários dos funcionários, 

apontando que quando alguém da Secretaria de Saúde sai de madrugada para ir a outro Município 

levar um paciente, com chuva ou não, não fazem feriadão ou horário de verão, trabalham direto 

levando as pessoas que precisam de seu trabalho e se uma pessoa agradecer por isso, é o que 

importa. Manifestou que estes fakes tem todo o tempo do mundo, pois são a ralé das ralés. Encerrou 

desculpando-se com o Presidente e todos que os ouvem, reiterando que não falará mais sobre este 

assunto e fica a disposição para qualquer tipo de diálogo. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a comunidade presente e 

todos que ouvem pela internet e meios de comunicação. Relatou que na semana passada, fez mais 

uma vez uma indicação ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de comprar carne direto do 

agricultor local, tendo feito esta indicação pela primeira vez em 10 de junho de 2013 – seu primeiro 

ano de mandato. Apontou que o processo é simples e é algo que já existe, não invenção da cabeça 

deste Vereador, citando exemplo de Dois Irmãos onde este projeto já está em andamento. Detalhou o 

processo, explicando que a Prefeitura compra o boi do agricultor através do Bloco de Produtor, o 

frigorífico – em parceria firmada com o Município – abate o animal e a Prefeitura pode então 

distribuir esta carne, usando caminhão frigorífico próprio. Manifestou que isso gerará renda ao nosso 

agricultor e economia ao Município que hoje paga muito caro pela carne que é fornecida e de 

péssima qualidade, desafiando qualquer um a questionar as merendeiras do Município quanto à 

qualidade desta carne, uma discussão que inclusive já ocorreu aqui nesta Casa em uma reunião 

proposta pelo Vereador Telmo. Ressaltou, porém, que o principal de tudo será fornecer alimento de 

qualidade às nossas crianças, que passaram a comer filé e picanha ao invés de carne moída de 

pescoço e garrão. Rebateu argumentos de que isto geraria despesas ao Município, apontando que só 

geraria lucro e benefícios a todos os envolvidos. Declarou que falta força de vontade, alguém que 

pegue e abrace este projeto, o que provavelmente se deve ao fato deste Vereador ser de oposição. 

Dirigiu-se à comunidade, ao Prefeito Tito, Executivo Municipal e Secretário dizendo que retira a 

indicação e seu nome do projeto se o Prefeito o fizer, manifestando que não quer aparecer na foto ou 

dizer que foi quem fez se é isso que impede o projeto de ser feito, pois a comunidade não pode ser 

prejudicada por isso assim como está acontecendo com a comunidade de Açoita Cavalo. Relatou que 

aqui um dia falou sobre Açoita Cavalo e alguém na plateia gritou “de novo?!”, este Vereador 

justificando que a estrada segue lá em péssimas condições porque mora lá. Lembrou como o Prefeito 

Tito falava em sua campanha que o ex-Prefeito Délcio perseguia as pessoas, mas agora lamentou 

que o Prefeito Tito esteja fazendo igual. Dirigiu-se ao Vereador Eduardo, contando que sabe de uma 

pessoa que está há cerca de um ano e meio na fila esperando vaga na creche e tem como trazer 

comprovação disso. Encerrou agradecendo ao Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ 

MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Comunicou 

que havia pedido para que fosse recolocado o calçamento na subida da Rua Guilherme Lahm, pois 

ninguém consegue passar, como também colocar calçamento na Rua Rio Grande – algo que o 
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Prefeito mandou fazerem há três anos, na presença deste Vereador. Sugeriu que, se manda fazer e 

não fazem, é melhor botá-los pra rua. Solicitou ao Prefeito também que se manifeste quanto à 

espessura do asfalto, dizendo que se ele quiser, este Vereador leva uma pessoa para ver o que foi 

feito – do contrário, este Vereador será obrigado a abrir uma CPI para chamar esta firma pra cá e aí 

será pior. Espera que isso se resolva até a semana que vem, senão teremos que ir por outro caminho. 

Refletiu sobre a reunião ocorrida mais cedo neste mesmo dia com o Conselho Municipal da Saúde, 

apontando que a funcionária Úrsula deixou os Vereadores muito mais por dentro da situação do que 

a história que é contada por aí. Declarou que foi uma boa reunião, pois as duas pessoas que vieram à 

Casa vieram para esclarecer e não enrolar. Manifestou que é preciso tomar medidas em relação ao 

que está acontecendo e acabar com essa história de tocar o horror na população, dizendo que o 

Hospital vai fechar agora, que vai faltar anestesista, dentre outras coisas. Relatou que já conseguiu 

duas emendas para o Hospital e uma para os postos de saúde nos últimos três anos através do seu 

Deputado Estadual, Alceu Moreira. Apontou que uma delas foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil) para comprar o aparelho de raios-X e o carrinho de anestesia, dinheiro depositado em conta ao 

Hospital e que ainda não foi usado. Manifestou ainda que, em concordância com o resto do PMDB, 

estará indicando emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que a APAE faça a ampliação 

bastante necessária de seu espaço, observando que o Vereador Telmo havia conseguido verba esses 

tempos para compra de condicionadores de ar. Um aparte foi concedido ao Vereador Telmo Vieira, 

que parabenizou o Vereador Nelson pela iniciativa, pois se sabe o grande trabalho da APAE e a 

necessidade que eles passam pra trabalhar com aquelas crianças num ambiente de qualidade. 

Retomando a palavra, o Vereador Nelson José Martins encerrou comentando que o Governo não 

tem muita intenção de passar, tendo dado apenas 15 dias para que toda a obra seja feita. 

VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI (PMDB): Cumprimentou o Presidente da Câmara 

e os colegas Vereadores. Expressou imensa satisfação em estar retornado a esta Casa por um período 

pequeno, mas suficiente para colocar suas ideias em prática quanto às questões que precisam ser 

resolvidas. Concordou com os comentários do Vereador Nelson sobre o Hospital, apontando que 

fornecedor que não tem condições de aguentar dois ou três meses precisa ser trocado. Listou bons 

exemplos de hospitais na região – de Igrejinha, Rolante, Riozinho e Sapiranga – com gestores 

próprios do Município fazendo um bom trabalho, sugerindo que Taquara faça semelhante e toque o 

Hospital sozinha que a comunidade ganhará mais. Manifestou que o Mãe de Deus está aqui para 

ganhar dinheiro, não só pra atender população e esta é infelizmente a realidade. Declarou que é 

muito fácil jogar a culpa pra cima do Governo do Estado e da Prefeitura, mas o Mãe de Deus 

também precisa fazer a sua parte. Anunciou requerimento feito pedindo que a Secretaria de Saúde 

informe por que a cadeira de dentista no Posto de Saúde do bairro Empresa não está funcionando e 

quando voltará a funcionar. Solicitou também o patrolamento da Rua Brasília – reforçando pedido já 

feito pelo Vereador Beto – onde já não dá mais para passar veículos, e também a revisão da 

iluminação pública na Rua Buenos Aires, atendendo a reclamações da comunidade. Citou também 

questão de encanamento na Rua Nunes, do Loteamento Campestre, onde os canos já estão há mais 

de um ano em frente ao nº 1.284 e o Secretário inclusive esteve, mas ainda não foi resolvido. Opinou 

que se precisa de mais dinamismo na questão das obras, pois as coisas são cobradas e demoram a ser 

concluídas. Manifestou também que não se justifica mais a entrega de uma casa das doze que 

haviam de ser feitas, pois está havendo a depredação das mesmas. Apontou também que, se não se 

engana, é o único projeto de habitação existente e ainda da outra Administração, pois não se lembra 

de ter visto projeto de habitação feito pela Administração atual. Ressaltou que é preciso então 

concluir as casas antes do fim do mandato. Reconheceu os grandes esforços que o Vereador Beto 

Timóteo fez como Secretário, mas não houve a conclusão e aqui não interessam achar os culpados e 
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sim a solução. Colocou que o entorno do Posto de Saúde do bairro Empresa está um verdadeiro lixão 

e que a Prefeitura precisa fazer uma limpeza, especialmente levando em consideração a questão de 

possível proliferação dos mosquitos. Apontou também o recolhimento de material de um muro que 

caiu e também o calçamento daquela rua, que foi prometido e o Vereador Eduardo sabe, mas até 

hoje não foi feito. Opinou que são estas pequenas coisas que a Prefeitura precisa começar a rever, 

como também questões como a conclusão da UPA e das duas creches. Encerrou agradecendo ao 

Presidente. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou a 

Mesa Diretora, os colegas Vereadores, imprensa, comunidade e todos os que estão assistindo ou 

ouvindo através da Rádio. Dirigiu-se ao Vereador Renato comunicando que fizeram reunião na 

semana passada sobre o assunto das casas, lamentando que haja Vereadores que gostam muito de 

falar, mas não participam das reuniões para ver o que acontece realmente. Detalhou que se fizeram 

presentes as autoridades e todo o pessoal envolvido nesta questão das casas, onde foi dito que 

exatamente há um ano, não era depositado sequer um centavo do Governo Federal. Declarou que 

não existe obra sem dinheiro, apenas nas mentes de quem não conhece o serviço público. Explicou 

que infelizmente o Governo Federal retirou o recurso e as casas estão paradas, mas este Vereador 

está buscando uma proposta para entregar as casas como estão às pessoas para que elas consigam 

conclui-las e habitá-las; do contrário, elas serão invadidas e depredadas como vem sendo. 

Comunicou que isso foi encaminhado e estão aguardando a decisão para uma nova possibilidade. 

Fez requerimento verbal para que limpem o lixo na Rua Arlindo Cândido Rangel, nos fundos do 

Ciep, e que se busque programa de conscientização através da própria escola para instruir as pessoas 

a não botarem mais lixo ali. Um aparte foi concedido ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos, 

relatando que fez esse requerimento e inclusive esteve no local com o Secretário Serginho, que 

prometeu fazer a limpeza ainda em novembro do ano passado, mas nada foi feito. Retomando a 

palavra, o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos fez outro requerimento verbal para 

que o Secretário de Obras tome providência no conserto de um cano quebrado na Rua Ervino Bach, 

pois a comunidade está tendo que passar por cima do esgoto para sair de suas casas e levar as 

crianças na escola, solicitando bastante por este conserto. Incluiu neste requerimento pedido para 

que a Secretaria de Obras leve terra preta às duas pracinhas que vêm sendo feitas no Jardim do Prado 

e Loteamento Tito, para plantio das árvores. Relatou também que esteve com o Gabinete Móvel no 

Morro da Cruz, neste último sábado, onde se deparou com uma situação bem complicada de lixo, 

pedindo que a Prefeitura faça o recolhimento do lixo antes que ocorra a procissão nos próximos dias. 

Desejou ao Vereador Adalberto Soares que Deus conforte-o e sua família, dando força para encarar 

a perda irreparável que sofreram. Apontou que a Corsan está pior no nosso Município a cada dia que 

passa, parabenizando o Vereador Guido por sua iniciativa de pedir que o Gerente da Corsan venha à 

Casa dar explicações, pois eles estão como um tatu abrindo buracos que não fecham e a Prefeitura 

também não dá conta de fechar todos. Manifestou que alguma coisa deve estar acontecendo, pois 

este serviço nunca foi tão ruim quanto está sendo agora. . Encerrou desejando Deus nos conduza ao 

futuro com respeito e dignidade e convidando os Vereadores a uma reunião no dia 16, às 15 horas, 

com os moveleiros do Município em que será trabalhada uma linha de exportação juntamente com o 

Apex, o PEIEX e o Cimol, buscando o desenvolvimento do Município. Agradeceu a todos. 

VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou o Presidente da 

Câmara, os colegas Vereadores e a comunidade que assiste à Sessão. Declarou que, em tempos do 

combate ao Aedes aegypti, muito tem se falado do papel do Estado, mas talvez não suficientemente 

sobre o papel do cidadão. Manifestou que o papel do cidadão é o mais importante de todos, pois é o 

conjunto de cidadãos que deve escolher o tipo de sociedade em que pretende viver, determinando os 

papéis das suas principais instituições e agentes, refletindo que muito se cobra e pouco se faz. 



Ata nº 4.120, de 1º de março de 2016                                                                                              Página 6 de 12 

 

Destacou casos de pessoas e grupos de pessoas que estão fazendo o diferencial nas comunidades em 

que vivem – pessoas que movem suas forças em prol do bem comum, ao invés de ficarem em frente 

de um computador criando fakes para criticar. Citou exemplo do Sr. Hélio, em São Paulo, que tentou 

salvar o córrego Tiquatira, na Penha, plantando árvores. Seguiu relatando que os esforços do 

morador ao longo de 13 anos deram resultado no que hoje é conhecido como o primeiro parque 

linear de São Paulo. Destacou outro caso, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é a Comunidade do 

Vidigal – um lugar muito bem cuidado com vista para o mar, servindo de refúgio para moradores e 

turistas. Observou que quem vai a este lugar hoje não imagina como ele era há 10 anos atrás, quando 

era cheio de lixo. O trabalho para a criação do que hoje é o Parque Sitiê começou a passo de 

formiguinha, com o Sr. Mauro Quintanilha – músico, morador do Vidigal e criador do parque – 

coletando o lixo de dia com um amigo, enquanto moradores jogavam mais lixo à noite; 

eventualmente, isso foi resolvido com um tratamento paisagístico ao antigo lixão. O terceiro caso é 

do Sr. Hans Dieter Temp, gaúcho que criou a iniciativa Cidades Sem Fome após período morando 

na Alemanha. Detalhou o funcionamento da iniciativa, em que a organização negocia com os donos 

a utilização dos terrenos e ensina técnicas de plantação, ficando o direito de consumo e venda dos 

alimentos nas mãos de quem trabalha nas hortas. São 115 famílias beneficiadas, muitas delas de 

agricultores aposentados ou desempregados que voltaram a ter uma ocupação e sentirem-se úteis. 

Quase todas as hortas foram plantadas em terrenos baldios ou mal aproveitados. Manifestou que 

precisamos ser uma sociedade que valoriza e responsabiliza o cidadão, garantindo em contrapartida 

uma igualdade de oportunidade para todos baseada numa educação de base de qualidade para todos, 

que esta presente solidariamente sempre que tal for necessário, sabendo criar oportunidades para os 

cidadãos para que todos se realizem pessoal e profissionalmente. Apontou que esta é a nova 

sociedade que os cidadãos devem exigir e para a qual devem contribuir através do seu próprio papel. 

Encerrou agradecendo e desejando a todos uma semana muito abençoada e iluminada. 

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

colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos que acompanham através dos meios de 

comunicação. Compartilhou sobre sua participação em um curso promovido pelo Sindicato Rural do 

Vale do Paranhana em parceira com o SENAR, ocorrido nesta Câmara de Vereadores em que 

trabalharam junto com o Prof. Gabriel Berger, de Santa Cruz do Sul, que ensinou técnicas e trabalho 

em horta, como lidar com questões ambientais e também como fazer composteira. Relatou que 

foram a uma pracinha no bairro Cruzeiro do Sul condenada pela CEEE em função de uma rede de 

alta tensão lá existente, onde desenvolveram trabalho prático de plantação de mudas fornecidas pelo 

Presidente do Sindicato, Osmar Gonzaga, em parceria com o Instituto Vitória e com a Prefeitura 

Municipal, que forneceu máquinas para o preparo da terra. Comunicou que o Vereador Adalberto 

Soares hoje somou-se a este trabalho, e a área será colocada à disposição da comunidade apenas para 

plantio, sem que seja usada para depositar lixo ou construir casas. Ressaltou a importância do curso, 

finalizado na tarde de hoje na usina do Moquém, onde é depositado o lixo da comunidade 

taquarense. Lamentou o fato de que Taquara não separa lixo seco e lixo orgânico, inviabilizando ou 

encarecendo o trabalho das 40 pessoas que trabalham lá para reaproveitar coisas como caixas, 

garrafas e papel. Manifestou que é preciso mudar nosso comportamento, senão em um futuro muito 

próximo, não haverá mais planeta para morarmos ou condições de existência aqui em razão de não 

fazermos algo simples como a separação do lixo doméstico. Expressou que saiu de lá envergonhada 

em constatar isso. Encerrou comunicando aos atletas do Projeto BEM que retornarão as atividades 

no Campo do Palmeiras no próximo sábado (5), chamando a atenção dos responsáveis que ainda não 

inscreveram seus atletas para fazê-lo no sábado, pois o treinador Chico determinou que só serão 

recebidos os atletas devidamente inscritos. Agradeceu o tempo dispensado e desejou a todos uma 
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boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação. 

Externou ao colega Vereador Adalberto Soares seus sentimentos pela perda do seu irmão, 

manifestando que pedirá em suas orações que Deus ampare os corações dos familiares. Destacou 

que está fazendo requerimento esta noite à Anatel para que, através das operadores de telefonia 

móvel – Vivo, Claro, Oi, Tim e demais –, proceda com estudo de melhoria no sinal de celular nas 

localidades de Rio da Ilha, Padilha e outras do interior do nosso Município, pois a falta de sinal de 

telefonia nestas localidades está se tornando insustentável, ressaltando que já não há mais sinal hoje 

onde antes havia. Apontou que os moradores ficam à mercê no interior, pois muitas vezes não se tem 

o sinal de telefone fixo e é necessário então o sinal de telefonia celular. Encaminhou também 

algumas indicações: como patrolamento e ensaibramento na estrada geral de Padilha e Rio da Ilha, e 

Estrada dos Imigrantes – esta última há tempos necessitando de trabalho, pedindo então a 

sensabilidade e atuação do Secretário Lisandro na referida localidade. Solicitou através de 

requerimento verbal melhorias na Rua Arnaldo da Costa Bard, no centro de Taquara, que dá acesso 

ao Hospital, pois há grande buraco ali inerente da construção de um empreendimento ali, pedindo 

então atenção especial no referido local. Solicitou também melhoria na Rua Marechal Rondon do 

bairro Cruzeiro do Sul, próximo à Fruteira Taquarense, onde também existem buracos no 

calçamento que trazem sérios prejuízos a aquela comunidade. Agradeceu ao Presidente Guido Mario 

por ter promulgado lei nº 5.807 de autoria deste Vereador, que responsabiliza os loteadores e donos 

de condomínios que vieram se instalar no Município de Taquara pelo impacto no entorno de seus 

empreendimentos, agradecendo também pela aprovação dos colegas Vereadores. Manifestou que 

esta lei é muito válida e necessária, sabendo do prejuízo causado pelo loteamento na Picada Gravatá, 

situado em terreno íngreme, onde o material resultante da terraplanagem escorreu para a 

canalização, as casas e o valão na Rua Dorico Ferreira Paiva, como também prejudicando a Rua 

Flores da Cunha. Declarou que esta lei vem então para evitar que isso aconteça, e quem fiscalizará 

serão os próprios moradores que se avizinham destes empreendimentos, procurando então os 

Vereadores e as Secretarias de Obras ou Meio Ambiente, que responsabilizaram os empreendedores. 

Convidou a comunidade de Padilha e os Vereadores a uma janta proporcionada pela Associação de 

Moradores de Padilha e Escola de Educação Infantil Comunitária Vovó Mina, no dia 4 às 20 horas, 

no Barracão Católico de Padilha – o preço será de R$ 15,00 e servirá para contribuir com o 

desenvolvimento daquela comunidade, parabenizando os envolvidos pela iniciativa. Encerrou 

agradecendo a Deus pela oportunidade de representar sua comunidade e desejando a todos uma boa 

semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da 

Câmara e demais colegas Vereadores, plateia no Plenário e ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou 

agradecendo ao Presidente da Câmara e os funcionários desta Casa pelo empenho na realização da 

Sessão Solene ontem (29) em homenagem aos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus em Taquara. 

Agradeceu também ao Jornal Panorama na pessoa do Vinícius, que este presente a Sessão toda, 

comentando que isso sim é um jornal que reconhece o trabalho das igrejas no Município, não como 

os jornaizinhos que vem dar o jornal, pois não conseguem vender. Encaminhou Votos de 

Congratulações ao Sr. Ricardo Neumann, diretor da empresa Citral, extensivo ao motorista Jairo 

pela cedência do ônibus que transportou os membros do coral da Igreja Assembleia de Deus Taquara 

para apresentarem-se na Sessão Solene. Agradeceu ainda ao Deusimar e sua equipe de garçons do 

Restaurante Deusimar por trabalharem na Sessão ajudando a servir o coquetel, manifestando que o 

Deusimar é um parceiro e amigo que sempre está presente. Por fim, agradeceu a todos os colegas 

que estiveram presentes apoiando este evento de grandiosidade, convidando todos aos trabalhos de 

aniversário dos 80 anos na igreja matriz, na Rua Minas Gerais, de quinta (3) a domingo (6). Um 
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aparte foi concedido ao Vereador Telmo Vieira, que parabenizou o Vereador Valdecir pela 

proposição e organização desta Sessão Solene, pois a palavra de Deus faz a diferença em nossas 

vidas. Retomando a palavra, o Vereador Valdecir Vargas de Almeida expressou que se sente 

realizado em estar Vereador e poder fazer esta homenagem aprovada por unanimidade, com o apoio 

de todos os colegas. Parabenizou o pastor Enilton e a irmã Miriam – e, em nome deles, todos os 

membros da Assembleia de Deus – pelos 80 anos da Igreja no Município, que se iniciou lá em 

Morro Negro onde ainda há a primeira igreja, construída em 1947. Dirigiu-se ao colega Vereador 

Renato, comentando que o gabinete odontológico do bairro Empresa está funcionando desde sexta-

feira. Comentou também que já solicitou ao Prefeito a limpeza em torno do Posto de Saúde, próximo 

ao Ciep, que já solicitou ao Secretário Sérgio, mas as coisas estão amarradas, este Vereador achando 

que é hora de dar um puxão de orelha. Apontou que o Secretário Sérgio também está para tirar uma 

árvore que está caindo por cima dos carros, na Rua Júlio de Castilhos, em frente à Padaria da 

Marisa, que ele até hoje não fez. Opinou que o Secretário está pisando na bola e está na hora de 

mostra serviço, pois não dá para continuar enrolando. Encerrou desejando um grande abraço e uma 

boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Declinou o uso da 

palavra. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Comunicou que cederá um 

minuto de seu tempo ao Vereador Eduardo. Saudou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores 

e a comunidade presente. Fez pedido verbal de informação ao Executivo sobre quando termina o 

aluguel social dos cinco moradores que tiveram as casas desmanchadas para que fossem feitas casas 

novas das obras do PAC no prazo de sete dias e até agora nada foi feito. Pediu também ao Secretário 

de Obras que proceda no patrolamento da Rua Honório Lemos, pois a patrola passou lá, mas não 

concluiu toda a rua, deixando um pedaço por fazer que está causando baita transtorno. Comentou 

sobre a reunião com o Conselho de Saúde feita a pedido do Vereador Nelson, apontando que 

estranhou a presença de apenas dois representantes do mesmo. Reconheceu que não se pode 

desprestigiar os dois, pois eram pessoas de conhecimento mas ressaltou que, em contraste ao 

Governo passado – que dava grande ênfase aos conselhos, vendo estes como o controle social se 

apropriando e auxiliando o Município nas questões que tangem cada segmento –, o Governo atual 

deixou sequer uma sala com uma secretaria, um computador e os aparatos necessários para o 

Conselho se organizar, algo que deixa este Vereador muito triste. Apontou que o Governo atual está 

desmontando nestes quatro anos tudo o que foi feito nos quatro anos anteriores, pelo Governo 

antecessor. Manifestou que gostaria de chegar a esta Tribuna e dizer para a comunidade que este 

Governo fez tal coisa boa para a comunidade, mesmo que este Governo não seja de seu partido, mas 

isso não se pode dizer isso deste Governo. Citou o caso do Hospital, discutido na reunião de hoje, 

como caso claro deste desmonte a que se refere, pois o Governo se omite e quando apresenta alguma 

coisa, é de boca, sem nenhuma documentação. Perguntou-se o que está havendo e o que há por trás 

disso. Citou também as praças, entregadas reformadas pelo Governo anterior, que hoje estão se 

acabando e nada é feito. Declarou que nessa forma não se pode falar bem deste Governo, mas 

apontar os problemas para ver se acordam, pois já são três anos passados na mesma situação, com 

todos achando normal perdermos empresas, o Hospital fechar, obras importantes como as do PAC se 

perdendo porque o Governo é inapto a tocar. Opinou que esta questão é muito séria e espera que este 

Governo acorde do conto de fadas de como é e como vai ficar, e realmente trabalhe pela 

comunidade, que foi para o que foi eleito. Encerrou agradecendo, desculpando-se por exceder seu 

tempo e desejando um abraço a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): 

Saudou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Manifestou 

que segue a grande preocupação com a dengue e o mosquito, e algumas pessoas o buscaram para 

falar sobre isso. Compartilhou que tem, ao longo da semana, virado de boca pra baixo muitas 
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garrafas e latas pelas ruas e pelos cantos, declarando que cada um precisa fazer sua parte. Comentou 

que uma pessoa sugeriu que a Prefeitura coloque uma linha 0800 à disposição da população para 

denúncias e dúvidas quanto ao trabalho de prevenção do mosquito, pois isso é algo muito perigoso. 

Formalizou pedido através de requerimento verbal para que o Prefeito siga esta sugestão e crie uma 

linha 0800 na Prefeitura para que a comunidade traga suas queixas sobre o mosquito. Apontou que 

antigamente já existia uma linha dedicada com alguém que ficava na Prefeitura recebendo ligações, 

no tempo do ex-Prefeito Ari Rodrigues ou Nereu Wilhelms. Elogiou a Sessão Solene em 

homenagem aos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus em Taquara proposta pelo Vereador 

Valdecir, parabenizando-o e ressaltando que considera este tipo de Sessão necessário, pois traz uma 

energia positiva a esta Câmara de Vereadores. Retomou o assunto de direito do consumidor, 

especialmente no que tange os supermercados. Relatou que esteve no Supermercado Rissul com seu 

filho de 5 anos quando o mesmo reclamou de um fedor que este Vereador identificou como sendo de 

carniça. Manifestou que não é possível que um supermercado com o tamanho do Rissul e com o 

tanto que arrecada – visto que é o mercado que mais vende em Taquara – tenham esse descaso com 

a refrigeração das carnes. Citou o Supermercado Miller novo, aberto na Avenida Sebastião Amoretti, 

como um mercado exemplar na refrigeração das carnes. Sugeriu que a Prefeitura desse uma olhada 

nisso, através da fiscalização. Manifestou preocupação com o problema do Estado. Manifestou que a 

Comissão de Constituição e Justiça é uma vergonha, citando por nome os Deputados Estaduais 

Frederico Antunes, do PP; Ciro Simoni, do PDT; Elton Weber, do PSB; João Fischer, o “Fixinha”, 

do PP; e Alexandre Postal, do PMDB, que fugiram covardemente da Comissão a pedido do 

Governador para não votar o Projeto dos servidores do Estado. Apontou que isso não é problema 

com partidos – visto que o Fixinha e o Frederico Antunes são do mesmo partido deste Vereador –, 

mas problema com pessoas, falta de vergonha na cara. Sugeriu que fossem à Comissão e dissessem 

que não querem votar ao invés de fugir da Comissão, o que é uma vergonha. Anunciou que, em 

função disso, haverá uma assembleia na semana que vem e todos os servidores do Judiciário 

entrarão em greve, pois o Governador não quer sequer fazer reunião da Comissão para discutir a 

reposição salarial destes servidores – que não é um aumento, e sim a reposição da inflação do ano. 

Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH (PTB): Saudou a comunidade que acompanha na Casa, a comunidade que 

acompanha pela internet, pela Rádio Taquara e pelo canal do YouTube, como também a imprensa 

presente. Iniciou prestando seus sentimentos ao Vereador Adalberto Soares e toda a sua família, 

comentando que é uma situação muito complicada e que devemos orar para que Deus conforte a 

família. Agradeceu ao Prefeito Municipal por atender seu pedido pelo patrolamento e ensaibramento 

da estrada geral de Entrepelado, a RS-242, relatando que fez diversos protocolos à Prefeitura e 

inclusive ao DAER algumas vezes para que isto fosse feito. Agradeceu também pela operação tapa-

buracos nas Ruas Pernambuco e Marechal Floriano, ressaltando que falta ainda tapar os buracos na 

Rua Rodeio Bonito com a Rua Sete de Setembro, que esta uma buraqueira e pela qual este Vereador 

também já fez vários pedidos nesta Casa. Fez requerimento verbal por quebra-molas nas Ruas 

Maranhão, Pernambuco, João Bayer e Marechal Floriano, reconhecendo que foram feitos vários 

asfaltos, mas alguns sem educação insistem em correr nas ruas e é preciso disso então para prevenir. 

Comentou que viu no Jornal Panorama que o Tito disse – inclusive em entrevista ao Painel 1.490, o 

programa do Masutti – que o consórcio dos Municípios só existe no papel e que ele não funciona. 

Discordou mui respeitosamente do Prefeito, sugerindo que ele use mais este consórcio e busque 

integrar-se mais com os colegas Prefeitos da região. Explicou que sugere isso pois, em levantamento 

no site da TCA, viu que a região do Paranhana gerou 740 empregos e nenhum Município registrou 

saldo negativo, mas Taquara encontra-se em 6º lugar gerando apenas 19 empregos – considerando 
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sua população de 58.000, gera uma relação de um emprego para cada 3.053 habitantes. Em 

contrapartida, Riozinho – 5º lugar no levantamento – gerou 44 empregos para uma população de 

4.500 habitantes, totalizando um emprego para cada 102 habitantes. Comentou que sabe de alguns 

colegas empresários que o que tem de gente largando currículo na porta deles é impressionante. 

Reconheceu que existe o problema da crise a ser enfrentado, mas para isso é preciso ter um 

Secretário de Desenvolvimento Social habilitado para enfrentar isso e não um cargo político. 

Lembrou ainda que, na questão do emprego, esta Administração ainda perdeu a Beira Rio e a 

COOTALL, caracterizando Taquara como a cidade do “tinha”. Retomou o assunto que abordou na 

semana passada, sobre o aumento na tarifa da passagem de ônibus, relatando que era favor de um 

único aumento para R$ 1,80 lá no início do Governo. Salientou, porém, que já foram três aumentos 

nesta Administração, somando 67% do valor inicial. Comentou que, tendo em vista que não foram 

enviadas planilhas de custo à apreciação da Câmara, fez pesquisa por conta própria para tentar 

entender como chegaram neste valor. Apontou que o aumento do salário mínimo de 2013 para cá foi 

de 30% enquanto o diesel subiu 32% e o preço dos pneus para ônibus subiu apenas 20% – valores 

que não chegam aos 67% de aumento da tarifa da passagem. Ressaltou que precisa ter acesso à 

planilha de custos para não falar bobagem aqui, pois com base no que levantou, os números não 

batem. Manifestou ainda que, em tempos de crise, é preciso “cortar na carne”, perguntando por que 

alguns recebem aumento o tempo todo enquanto a comunidade é lesada. Encerrou agradecendo ao 

Senhor Deus por estar aqui representando sua comunidade, pela sua saúde e de sua família, e 

desejando que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO 

(PP): Saudou os colegas Vereadores, em especial ao Vereador Idalci Renato Lamperti, do qual foi 

colega na legislatura de 2000 a 2004 quando desenvolveram bons trabalhos, dando-lhe boas vindas. 

Agradeceu ao Vereador Valdecir por ter pedido a Sessão Solene em homenagem aos 80 anos da 

fundação da Igreja Assembleia de Deus aqui de Taquara. Parabenizou também o pastor Enilton, 

agora Presidente da Igreja no Município, desejando que as graças de Deus recaiam sobre ele, 

aproveitando o momento para mandar um abraço ao pastor Fidêncio que conduziu por tantos anos a 

Igreja Assembleia de Deus, desejando a ele plena recuperação de sua enfermidade e manifestando 

que está orando por ele como estão outras pessoas que o conhecem e como ele certamente já orou 

por este Vereador. Elogiou a grande apresentação do coral União Feminina da Assembleia de Deus 

de Taquara, como também da cantora Luna Maely que abrilhantaram aquela bela Sessão. 

Comunicou que está encaminhando ao Partido Progressista pedido de reunião com representante da 

Corsan aqui em Taquara, pois como falou o Vereador, não dá mais – está virado como tatu, abrindo 

tudo que é rua, este Vereador não sabendo se comunicam a Prefeitura quanto a isso. Comentou que 

quer saber dele qual é o respeito dele pela cidade, ele que fez uma força muito grande para 

permanecer na direção da Corsan aqui em Taquara. Compartilhou também sobre a reunião do 

Vereador Nelson com o Conselho de Saúde, classificando-a como muito proveitosa e esclarecedora, 

mas manifestando intenção de aprofundar-se mais nisso, pois é importante saber tudo que está 

acontecendo em relação à Saúde no Município, concordando com o Vereador Nelson que devemos 

agradecer a Deus por termos o Posto de Saúde 24 Horas, que é o que tem socorrido a população 

taquarense. Colocou-se à disposição do Vereador Nelson para chamar o engenheiro do Badesul que 

fiscalizou as obras do asfalto para que ele esclareça o que está acontecendo, comprometendo-se a 

encaminhar um pedido por isso. Solidarizou-se ao colega Vereador Soares pela perda de seu 

informação, desejando que Deus conforte ele e sua família. Comunicou dois encaminhamentos: um 

pedindo por roçada, patrolamento e sarjeteamento da estrada da Batingueira e outro pedindo por 

solução da estrada do Feixe, pois é onde passa o ônibus colegial e há um buraco enorme. Encerrou 

desejando uma boa semana a todos e que fiquem com Deus. Depois da Palavra em Expediente o 
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Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a 

seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 079 a 093/2016. 

Requerimentos: Nº 044 ao 055/2016. Requerimentos Verbais: Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos: Solicita com urgência uma limpeza e recolhimento de lixo na Rua Arlindo 

Cândido Rangel, fundos do CIEP, bem como se busque uma conscientização junto a Escola para 

evitar este problema que é o acúmulo de lixo e demais detritos ao redor da mesma. Vereador 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos: Solicita que o Secretário de Obras viabilize o conserto de 

um cano quebrado na Rua Ervino Bach o mais rápido possível, pois os moradores estão passando 

por cima do esgoto para conseguirem sair de suas casas. Vereador Adalberto dos Santos Lemos: 

Solicita que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando termina o prazo do aluguel 

social das cinco casas (cinco moradores) que foram desmanchadas para concluírem outras novas das 

obras do PAC, as quais determinaram um prazo de sete dias, no início do ano passado, mas até o 

momento nada foi feito. Vereador Adalberto dos Santos Lemos: Solicita que a Secretaria de Obras 

proceda na conclusão do patrolamento na Rua Honório Lemos, pois os moradores reclamam que tal 

serviço foi feito até certo ponto e não foi finalizado. Vereador Arleu Machado de Oliveira: Solicita 

que o Executivo Municipal, através das Secretarias competentes estude a possibilidade de criar um 

meio de comunicação, por exemplo, um “0800”, para que a comunidade taquarense leve suas 

demandas, especialmente com relação à situação do mosquito transmissor de doenças, o aedes 

aegypti que no momento está em situação de alerta. Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch: Solicita 

que a Secretaria de Trânsito proceda com urgência na colocação de quebra molas nas Ruas 

Maranhão, Pernambuco, João Bayer e Marechal Floriano, para inibir motoristas que excedem a 

velocidade colocando em risco todos os munícipes. Vereador Guido Mario Prass Filho: Solicito que 

a Mesa Diretora encaminhe Ofício convidando o Engenheiro e/ou Secretaria responsável do 

BADESUL, pela fiscalização das obras de pavimentação asfáltica realizadas em nosso Município 

por meio deste convênio, pois trata de investimento público. Foi solicitada votação separada dos 

seguintes Requerimentos de Pedidos de Informações, de autoria do Vereador Idalci Renato 

Lamperti: Nº 013/2016 - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da 

Saúde informe a esta Casa desde quando encontra-se desativada para manutenção a cadeira de 

dentista situada no Posto de Saúde do Bairro Empresa,e, se foi solicitado tal reparo, anexar cópia do 

mesmo informando qual a data de retorno do funcionamento da referida cadeira. Nº 014/2016 - 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Social informe a esta 

Casa qual a real situação das casas provenientes das obras do PAC, no Bairro Empresa, sendo que 

eram para ser entregues 12 casas, mas só concluíram uma, ficando as outras onze a mercê de 

vandalismos. Após a discussão da matéria constante nos Pedidos de Informações supracitados os 

mesmos foram à votação ficando deliberado o seguinte: Nº 013/2016 - Retirado de pauta pelo autor, 

tendo em vista que a referida informação já havia sido esclarecida. Nº 014/2016 – Rejeitado com 

oito votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Arleu 

Machado, Telmo Vieira, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino e Valdecir de Almeida. E, seis votos 

favoráveis dos Vereadores: Adalberto Lemos, Nelson Martins, Idalci Lamperti, Lauri Fillmann, 

Moisés Rangel e Eduardo Kohlrausch. Moção de Apelo Nº 005/2016 – aprovada por unanimidade. 

Após a votação o Presidente comunicou que tendo em vista a Mensagem Retificativa ao Projeto de 

Lei nº 016/2016, que trata de contratação de operários e motoristas/operadores, lida anteriormente, 

convoca os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para logo após, 

para apreciação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, às 20h23min o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária. 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 
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Servidor Nicolas Giovani Busanello, o qual transcreveu a Palavra em Expediente. E, conforme 

Resolução nº 004/2015, segue também vai assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de 

Sessões, 1º de março de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


