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ATA Nº 4.115 

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 2ª 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 

primeira 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 convidando os 

mesmos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Logo após o Presidente comunicou aos 

Vereadores que diante do grande número de proposições encaminhadas para esta Sessão e do curto 

espaço de tempo para confeccioná-las, devido ao feriado de Carnaval, a senhora Marilene Wagner 

procederá na leitura das que não tiveram tempo hábil de serem inseridas no sistema. Nesse instante o 

Presidente perguntou aos Vereadores se concordavam votar estas proposições, lembrando que 

posteriormente as mesmas serão devidamente cadastradas assim como as demais. Os Vereadores por 

unanimidade concordaram com o referido encaminhamento. Na sequência a Vereadora Sandra 

Schaeffer solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. 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. Indicações nº 044 a 

050/2016, de autoria do Vereador Moisés Rangel. Nº 44/2016 - Solicita patrolamento, 

ensaibramento e roçada na estrada da localidade de Quarto Frio, trecho que vai do salão da Igreja até 

a residência do senhor Vitário Weber. Nº 45/2016 - Solicita conserto imediato e calçamento da Rua 

Martin Lutero, Bairro Morro da Cruz, no trecho final da rua, cerca de 100 metros. Nº 46/2016 - 

Solicita patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada adjacente Flor das Granjas em Açoita 

Cavalo. Nº 47/2016 - Solicita patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada dos Renck em Açoita 

Cavalo, trecho que vai da Escola até a estrada de Morro Alto. Nº 48/2016 - Solicita calçamento no 

trecho final da Rua Almiro Nunes de Medeiros no Bairro Empresa, cerca de 50 metros. Nº 49/2016 - 

Solicita conserto de um grande buraco em frente ao Banco Santander, no Centro de nossa cidade. Nº 

50/2016 - Solicita providências para os constantes alagamentos ocorridos na Rua Pastor Hermann 

Schaefk, nº 2785, Bairro Jardim do Prado. Indicações nº 051 a 054/2016, de autoria do Vereador 

Telmo Vieira. Nº 51/2016 - Solicita que o Executivo providencie a colocação de uma grade para 

uma boca de lobo existente na Rua Adolfo Knauth, esquina com a Rua Ceará – Bairro Santa 

Teresinha. Nº 52/2016 - Solicito que o Executivo estude a possibilidade de sanar um problema 

existente na canalização de esgoto que flui a céu aberto trazendo sérios transtornos aos moradores 
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locais na Rua Ceará em frente ao Buda Lanches. Nº 53/2016 - Solicito que o Executivo estude a 

possibilidade de criar ou adotar algum mecanismo de redução de velocidade ou melhorias na curva 

existente na localidade da Vila Tereza próximo a Igreja Católica. Justificativa: Os moradores 

daquela localidade que têm suas casas na proximidade da curva já tiveram carros se abarrotando em 

suas cercas e também há um numero assustador de acidentes no local, inclusive com vítimas fatais. 

Nº 54/2016 - Solicito que o Executivo proceda com melhorias na estrada geral de Alto tucanos, 

principalmente no trecho que desbarrancou e ainda não se conseguiu fazer uma melhoria 

possibilitando acesso dos moradores de Alto Tucanos a Lajeadinho, onde muitos tem que fazer um 

desvio de distância considerável para chegarem até suas residências. Indicação nº 055/2015, de 

autoria do Vereador Régis de Souza. Solicita a Prefeitura Municipal que execute capina, roçada e 

limpeza geral da Rua Dr. Luiz Carniel e a devida notificação de proprietários de terrenos baldios 

para efetiva roçada. Com urgência. Indicações nº 056 e 057/2016, de autoria do Vereador Adalberto 

Lemos. Nº 56/2016 - Solicito que o Executivo através da Secretaria de Obras proceda com a máxima 

urgência o concerto de um esgoto na Rua Lima, em frente ao nº 325, pois o mesmo está correndo a 

céu aberto, conforme fotos em anexo. Justificativa- O referido esgoto está com problema a meses, 

pois a patrola passou e danificou o sistema que já foi tentado ser arrumado pelo morador, mas voltou 

a dar problemas. Nº 57/2016 - Solicito que o Executivo proceda no conserto de uma boca de lobo na 

Rua Osvaldo Aranha, esquina com Rua 40 em frente à Ferragem do Anibaldo, pois a mesma está 

totalmente aberta, conforme fotos e oferece risco aos pedestres que por ali passam. Requerimento 

nº 020/2016, de autoria do Vereador Régis de Souza. Por meio deste solicito reunião com a Gerência 

da RGE, para tratar de assunto específico no Bairro Santa Maria, pois frequentemente há a queda de 

luz e falta sempre em momentos que antecedem chuvas mesmo que amenas. Também será entregue 

abaixo assinado dos moradores pedindo esclarecimentos e ações a serem tomadas. Requerimentos 

de Pedidos de Informações nº 004 e 005/2016, de autoria do Vereador Nelson Martins. Nº 04/2016 

- Que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual a situação da UPA no que segue: 

1. Quanto foi pago? 2. Qual o percentual que foi construído? 3. Quanto resta de verba para a 

construção da mesma? 4. Cópia do documento que autorizou a troca da construção da UPA que era 

para ter sido construído nos fundos do Hospital para a Sebastião Amoretti. Nº 05/2016 - Que o 

Executivo Municipal informe quando vai tomar providências com relação ao valo de canalização 

entupida no começo da Rua Reinoldo Jaeger, no Bairro Tito. Justificativa: Devido ao fato dos canos 

estarem obstruídos, quando chove as águas voltam para dentro das casas, através das pias e esgotos. 

Ofício D.L. nº 032/2016: O Presidente desta Casa comunica o Executivo Municipal, que conforme 

contato verbal com o servidor deste Poder, senhor André Luis Vaz da Silva, no dia de hoje (10/02), 

estará realizando Audiência Pública que tratará da Prestação de Contas relativo ao 3º Quadrimestre 

de 2015, do Poder Legislativo em conjunto com o Executivo, no dia 23 de fevereiro do corrente ano, 

às 16h30min, no Plenário desta Casa. Ofício nº 148/2015 – CAIXA Econômica Federal, referente 

ao contrato de repasse celebrado entre o município de Taquara e a Caixa, no valor de R$ 245.850,00, 

tendo o município de Taquara, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 

61.462,50, correspondente a 20,00% do valor de investimento, referente à execução de obras de 

pavimentação e qualificação de vias urbanas. Publicidade de Projeto de Lei: Projeto de Lei Nº 

16/2016 – (Executivo Nº 16) Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores, em caráter 

excepcional e por tempo determinado. Diante da inversão de pauta, nesse momento o Presidente 

abriu espaço para os pedidos de Requerimentos Verbais, sendo no máximo 02 (dois) a cada 

Vereador, lembrando que nas Sessões que não houver inversão de pauta esses pedidos deverão ser 

feitos durante a Palavra de Expediente. A seguir o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando 

a leitura dos Projetos em pauta acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa para 
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posterior deliberação e votação em Plenário. Antes disso o Presidente sugeriu que os Projetos de nº 

006 a 015 fossem votados em bloco, por se tratar de matéria semelhante que é a contratação de 

servidores para a área da Educação. A referida sugestão foi acatada por unanimidade dos 

Vereadores. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 001/2016 - Executivo Municipal (nº 001/2016) 

Autoriza o Poder Executivo a firmar Contrato de Rateio de Custeio das Despesas de Manutenção do 

Consórcio Regional do Paranhana - CONREPAR. A Comissão de Constituição e Justiça e a 

Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na 

sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestou-se o 

Vereador Régis de Souza. Projeto de Lei nº 002/2016 - Executivo Municipal (nº 003/2016) Altera 

a Lei Municipal nº 5.768/2015. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, 

Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o 

mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestou-se o Vereador Nelson 

Martins. Projeto de Lei nº 003/2016 - Executivo Municipal (nº 004/2016) Altera a Lei Municipal 

nº 5.774/2015. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestou-se o 

Vereador Nelson Martins. Projeto de Lei nº 004/2016 - Executivo Municipal (nº 

002/2016) Autoriza o Município de Taquara/RS a firmar Convênio com a APAE - Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça 

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

unanimidade. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 

APROVADO por unanimidade. Projeto de Lei nº 005/2016 - Executivo Municipal (nº 005/2016) 

Prorroga o prazo de contratação temporária dos Servidores que atuam no Residencial Terapêutico, 

prevista na Lei nº 5.055, de 15 de junho de 2012, e dá outras providências. A Comissão de 

Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 

favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Votação 

em Bloco: Havendo Emenda ao Projeto nº 011, o Presidente solicitou inicialmente que a mesma 

fosse votada em destaque e posteriormente prosseguisse a votação em bloco dos demais Projetos – 

nº 006 ao 015, incluindo o PL 011 já com a deliberação da Emenda. Emenda Retificativa ao § 1º 

do Art. 1º do Projeto de Lei nº 011/2016, que autoriza o Poder Executivo contratar 

temporariamente até 11 (onze) Secretários de Escola e, dá outras providências - apresentada pela 

Vereadora Sirlei Silveira. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, 

Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto acolhendo a Emenda. Posta 

em discussão, seguida de votação a Emenda Retificativa foi aprovada por unanimidade dos 

Vereadores. Prosseguindo com a votação o Presidente colocou em discussão os Projetos abaixo 

descritos, incluindo o PL 011 acompanhado da Emenda já aprovada. Sobre a matéria manifestou-se 

o Vereador Nelson Martins. Seguem os Projetos: Projeto de Lei nº 006/2016 - Executivo 

Municipal (nº 006/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente, até 14 (quatorze) 

Professores de Educação Infantil, por tempo determinado e dá outras providências. Projeto de Lei 

nº 007/2016 - Mesa Diretora (nº 007/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar até 60 (sessenta) 

Professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e, dá outras providências. Projeto de 

Lei nº 008/2016 - Executivo Municipal (nº 008/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, 

emergencialmente, Professor de Educação Especial, com especialidade de Braile, para atuação na 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

009/2016 - Executivo Municipal (nº 009/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, 

emergencialmente, Professor de Cultura Gaúcha, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, 
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Cultura e Esportes, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 010/2016 - Executivo Municipal (nº 

010/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, Professor de Educação Especial 

com especialidade Interprete de Libras, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 011/2016 - Executivo Municipal (nº 

011/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente até 11 (onze) Secretários de 

Escola e, dá outras providências. (com Emenda). Projeto de Lei nº 012/2016 - Executivo 

Municipal (nº 012/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, até 03 (três) 

Agentes Administrativos e, dá outras providências. Projeto de Lei nº 013/2016 - Executivo 

Municipal (nº 013/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, professores para 

as disciplinas de Português, Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Artes, Física, Química, 

Sociologia, Ensino Religioso, Filosofia, Biologia, Geografia, História, Educação Física, para o ano 

letivo de 2016, e, dá outras providências. Projeto de Lei nº 014/2016 - Executivo Municipal (nº 

014/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar servidores, temporariamente, para os cargos de 

Merendeira e Servente, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 015/2016 - Executivo 

Municipal (nº 015/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, Professor de 

Música, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e dá outras 

providências. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis aos Projetos acima descritos e os mesmos foram 

APROVADOS por unanimidade. Após o Presidente com a concordância dos demais Vereadores 

colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma também APROVADA por unanimidade. 

Indicações: Nº 032 a 057/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 003 ao 005/2016. 

Requerimentos: Nº 013 ao 020/2016. Requerimentos Verbais: Vereador Telmo Vieira: Solicita 

que a Mesa Diretora a exemplo do ano anterior (2015) faça novamente a composição de uma 

Comissão Especial Temporária de Segurança Pública, para tratar de assuntos específicos desta área 

tão importante à população em geral. Vereador Lauri Fillmann: Solicita que a Prefeitura juntamente 

com a Secretaria Distrital de Vila Teresa proceda numa restauração da estrada de Açoita Cavalo, 

especialmente na subida que liga até o Quarto Frio, pois este trecho encontra-se muito 

comprometido e alguns produtores rurais aguardam ansiosos por esta melhoria. Vereador Luiz 

Carlos Balbino: Solicito que a Secretaria responsável efetue uma operação tapa buracos no asfalto da 

Rua Farrapos, pois a mesma está muito danificada, bem como na Rua Pernambuco, em frente ao 

prédio que funcionava a antiga kideia e hoje funciona uma fábrica. Pede-se urgência. Vereador 

Régis de Souza: Solicito que seja encaminhado através da Mesa Diretora, Ofício a todos os 

Vereadores desta Casa, ao Prefeito e Vice-Prefeito de Taquara, ao Secretário Municipal e Diretor da 

Saúde, a Imprensa (Jornal Integração, Panorama, Rádio Taquara e Comunitária), a Direção Técnica 

e Administrativa do Hospital Bom Jesus e representantes do SIMERS (Sindicato Médico do RGS), 

comunicando e convidando os mesmos para audiência com o Secretário Estadual de Saúde, senhor 

João Gabbardo dos Reis, no dia 17 de fevereiro do corrente ano, às 15 horas, na Avenida Borges de 

Medeiros, nº 1501, 6º andar – Porto Alegre/RS. O assunto a ser tratado se refere ao Hospital de 

Taquara e por ser de grande importância a participação de todos, solicito com certa brevidade, no 

máximo até a próxima segunda feira, dia 15/02 a confirmação dos nomes que estarão presentes nesta 

audiência e informações sobre a pauta a ser debatida, por exemplo, dados técnicos de processos que 

estão transcorrendo de ações que foram encaminhadas ao Estado de repasses dos recursos para o não 

fechamento do Hospital. Vereador Adalberto Lemos: Solicita reparos no encanamento que foi 

realizado e que deixaram os canos abertos na Rua Lima, faltando à confecção das bocas de lobo. Tal 

pedido já foi solicitado há meses, mas até a presente data nada foi resolvido. Vereadora Sirlei 

Silveira: Solicita que a Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento da Rua 7 de 
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Setembro, pois com as últimas chuvas a mesma ficou intransitável. Vereador Guido Mario Prass: 

Solicita a possibilidade do asfaltamento no entorno do prédio onde funcionava a antiga Kideia, pois 

por ali transitam diariamente caminhões pesados e empilhadeiras que com o balanço quase encostam 

nos fios de alta tensão. O pedido se justifica para dar melhores condições de trabalho à empresa ali 

instalada. Vereador Moisés Rangel: Solicito que o Executivo Municipal informe a atual situação do 

concurso vigente para contratação de Professores na área de Educação Infantil de nosso Município. 

Após a Ordem do Dia 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 (02/02). 

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): 

Saudou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a comunidade e a imprensa presente. 

Comentou o assunto de reunião em que foi exposto o sério problema junto ao Hospital, com notícia 

do CREMERS de que se a dívida não fosse paga, os profissionais de saúde fechariam o Hospital, 

algo considerado muito sério por este Vereador e que deve ser encarado com muito afinco pelos 

governantes, dado que o trabalho para abrir o Hospital foi bastante árduo e grande. Apontou que 

Taquara já teve três Hospitais – quatro, de acordo com o Vereador Nelson – que foram fechados, e 

quando este Vereador foi Secretário de Saúde na Administração de 2008, foi uma luta abrir o 

Hospital que hoje está – tendo este Vereador se despido das vaidades de Secretário muitas vezes 

para ajudar a pintar o Hospital e abri-lo conforme prometido à comunidade. Relatou que, quando se 

reunia com outros Secretários de Saúde, muitos chamavam o ex-Prefeito Délcio de “maluco” pelo 

esforço que o mesmo fez em comprar o prédio do Hospital enquanto tantos outros evitavam se 

responsabilizar, algo que este Vereador caracterizou como corajoso. Expressou que, por ter feito 

parte deste processo de abertura do Hospital, é muito entristecedor para si imaginar que o mesmo 

poderá fechar. Reconheceu que o Governo do Estado está faltando bastante com seus compromissos, 

mas ressaltou que o Governo Municipal também está pecando. Apontou que, se o Governo Estadual 

repassasse os valores, o Hospital obviamente permaneceria aberto, mas que há como o Município 

mantê-lo aberto temporariamente. Declarou que o Município não demonstra afinco com os 

problemas do Hospital, deixando para discuti-los quando à mercê de um fechamento ou paralisação. 

Apontou que a culpa é do Governo do Estado e que ele deve dar conta, mas entre fechar o único 

Hospital de Taquara e mantê-lo aberto, acha que este assunto deveria ser mais bem encarado pelo 

Governo Municipal. Lamentou que isto esteja acontecendo e que alguns Vereadores apoiem a ideia 

de fechar o Hospital, pois isso é uma inverdade. Compartilhou que foi novamente procurado por 

várias mães sobre a questão das vagas nas Escolas de Educação Infantil. Relembrou que, no início 

de seu Governo, o Prefeito Tito dizia que com ele na Prefeitura, as mães trabalhariam descansadas e 

as criancinhas estariam nas creches sendo bem cuidadas – uma inverdade, pois até hoje ele não 

resolveu o problema das vagas. Apontou que o Prefeito ainda terminou mais três salas de aula em 

2014, mas não entregou as duas creches, inclusive com dinheiro na conta para inaugurá-las. Relatou 

que, em conversa com o Prefeito, disse a ele que um bom Governo precisa ter prioridades 

administrativamente e que o bom administrador não é o que administra recursos fartos, mas o que 

sabe administrar na falta de recursos – algo que está faltando bastante nesta Administração. 

Encerrou desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 

OLIVEIRA (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, as pessoas 

presentes e a imprensa. Iniciou sua fala expressando seus sentimentos pelo falecimento do Luís 

Podlasinski, conhecido como “Polaco”, solicitando à Mesa que encaminhasse Votos de Pesar. Um 

aparte foi concedido ao Vereador Nelson José Martins, que mencionou também o falecimento de 

Batoque, funcionário da Prefeitura Municipal, pedindo para que também fosse feito 
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encaminhamento deste. O Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho manifestou-

se determinando que sejam feitos ambos os encaminhamentos pela Casa na próxima terça-feira. 

Retomando a palavra, o Vereador Arleu Machado de Oliveira abordou o problema do mosquito 

transmissor de dengue, zika e chikungunya – um assunto bastante comentado no Brasil e no mundo 

e que tem feito com que as mulheres não queiram mais engravidar com medo das doenças terríveis 

que o mosquito provoca. Manifestou que os Vereadores devem trabalhar em conjunto quanto a isso. 

Um aparte foi concedido ao Vereador Telmo, que compartilhou que solicitou para a Casa uma 

reunião com o Diretor da Saúde, Vigilância Sanitária e órgãos competentes para se informarem das 

ações que estão sendo tomadas, reunião esta que ficou agendada para o dia 16. Retomando a palavra, 

o Vereador Arleu Machado de Oliveira desejou que a Casa toda se envolva, pois este é um 

assunto que foge de partidos políticos ou facções, sendo algo muito sério. Declarou que a 

preocupação é para que isso não venha a se instalar aqui, mencionando boato de que estaria 

acontecendo um caso em Taquara. Conclamou a população a cuidar de vasos, pneus e qualquer coisa 

que possa juntar resto de água, pois se cada um fizer sua parte aqui em Taquara, não haverá a doença 

e o Rio Grande do Sul ainda está sem casos específicos computados pela Secretaria de Saúde do 

Estado. Apontou que essa doença poderá levar a não ter mais crianças nascendo ali a diante, pois as 

mulheres estão apavoradas de ter filhos. Pediu que não se poupe trabalho na cidade para nos 

prevenirmos desta doença que ataca todo mundo, mas afeta principalmente mulheres grávidas e seus 

fetos. Enfatizou então seu desejo por ações em conjunto no Município de Taquara, com a Câmara e 

as Secretarias. Manifestou também preocupação com o Governo Estadual, comentando que a 

situação está terrível e todos os preços aumentaram, ficando a população pagando por um mal 

Governo. Apontou que o Governo Estadual deu um tiro no pé, pois quando aumentou os tributos, a 

arrecadação caiu – algo que era evidente. Noticiou que o Governo achará agora maneira de diminuir 

os salários dos servidores, pois a folha de pagamento precisa diminuir, opinando que vêm pela frente 

coisas muito ruins. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Saudou os colegas Vereadores, a comunidade 

presente e os que acompanham pela Rádio Taquara, internet e YouTube. Comunicou que fez 

diversas indicações na Sessão de hoje, como na semana passada, tentando ajudar o Executivo 

Municipal a resolver os problemas da cidade. Solicitou o patrolamento e ensaibramento da estrada 

geral de Entrepelado e declarou que pretende ir a Porto Alegre amanhã (11) protocolar pedido 

também com o DAER. Comentou que a comunidade está lá abandonada e o que o DAER não 

conseguir, o Executivo deveria fazer, pois vai lá buscar os votos e deveria ao menos dar condições à 

comunidade de usar a estrada. Requereu também o conserto do asfalto da Rua Sete de Setembro, da 

esquina com a Rua Picada Gravatá até o nº 261, que está uma buraqueira pura. Apontou que isso é 

fácil de resolver, lembrando que em 2013 o Prefeito falou que compraria uma usina de asfalto – algo 

que, se foi comprado, os Vereadores não sabem. Comentou também que pode ser feita uma licitação 

para um tapa-buraco na cidade, perguntando-se se deixarão isso apenas pra alguns dias antes da 

eleição, para prevalecer a máxima do povo se lembrar do último beijo. Opinou que não é assim que a 

comunidade pode ser tratada. Solicitou também o conserto de um cano na Rua Oswaldo de Souza, nº 

516 no Bairro Empresa – ressaltando que o cidadão ali paga seus impostos e merece melhor serviço. 

Abordou o assunto das Escolas de Educação Infantil, comunicando que fez requerimento ao 

Ministério da Educação perguntando desde quando os recursos estão disponíveis, pois as referidas 

escolas estão há um ano do Governo anterior mais os três deste Governo em construção. Relembrou 

que o Prefeito disse aqui na Câmara que criou 1.500 vagas na Educação Infantil, enquanto ainda tem 

pais e mães com filhos há dois anos na fila de espera, levando este Vereador a se perguntar onde 

estão escondidas estas referidas vagas. Solicitou o patrolamento e ensaibramento de algumas ruas no 
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Bairro Tucanos: Rua 24 de Junho, Rua 28 de Junho e Rua Armindo Eugênio Bohrer – esta última 

que, de acordo com a promessa de campanha, deveria ser asfaltada. Requereu também o 

patrolamento e ensaibramento da Rua João Luiz Nicolini, e em especial seu alargamento, pois dois 

carros não conseguem passar naquela rua. Comentou que tem pedido o conserto de diversos buracos 

na Rua Marechal Floriano, próximo à Florauto – que até os Vereadores de situação devem saber, 

pois devem passar ali de vez em quando – e na Rua Pernambuco, próximo à Ferragem do Anibaldo. 

Pediu a estes Vereadores que peçam nas reuniões semanais com o Prefeito – se essas ainda ocorrem 

– que o mesmo realize estes consertos. Relatou que, na Rua Marechal Floriano, fizeram um recorte 

no asfalto iludindo a população com a promessa de conserto e até hoje não terminaram. Explicou 

que pede bastante por esses buracos porque, apesar do Executivo Municipal ter realmente feito 

algum asfalto, ainda é pouco perto do que foi prometido e no estado em que as ruas estão, somente 

tendo um jipe para andar pela cidade – o que não é possível para a grande parcela da comunidade. 

Abordou o assunto do mosquito transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya citado pelo 

Vereador Arleu, apontando dois valões em aglomerados de pessoas, um junto à Rua Dorico Ferreira 

Paiva no Bairro Santarém e o outro sendo o Arroio Sonda no Bairro Empresa. Sugeriu que o 

Executivo Municipal de repente asfalte menos ruas – apesar de ainda faltarem cerca de 30 km para 

asfaltar esse ano, de acordo com o plano de governo – e no lugar, canalize estes valões para evitar 

que tenhamos o problema com o mosquito aqui em Taquara. Encerrou agradecendo às pessoas que o 

convidaram a seus partidos, o Lamperti e o Fabiano, anunciando que não pretende permanecer no 

PTB – partido no qual entrou em 2007 e fez grandes amigos –, mas deve ir para o PDT, devido à sua 

história com o partido e à história do ex-Vereador Ari Neves, que este Vereador acredita ser o 

candidato honesto que procura para não sofrer nova decepção como teve com o Prefeito que hoje 

está – ressaltando, porém, que não duvida da honestidade do Lamperti e do Fabiano. Encerrou 

agradecendo ao Senhor por estar aqui representando sua comunidade mais uma vez, desejando uma 

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

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

Declinou o uso da palavra. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e a comunidade presente. Iniciou solicitando o conserto de 

um buraco no asfalto em frente ao Banco Santander que quase impede que um carro estacione. 

Comentou que inclusive ficou constrangido de fazer este pedido pois imaginou que talvez houvesse 

ali alguma coisa de que não sabia – afinal, todos os Secretários e todo mundo da Prefeitura recebe 

naquele banco e não é possível que não tenham visto aquele buraco em frente à porta, mas ainda 

assim, ninguém pediu e ninguém consertou o que está embaixo do nariz deles. Constatou que aos 

Vereadores cabe pedir, fiscalizar e levar o problema, mas se o Executivo – por isso o nome: quem 

executa – não fizer, caberá aos Vereadores botar uma picareta nas costas e ir lá fazer, o que seria o 

cúmulo do fiasco para uma Administração Municipal. Solicitou também o conserto da estrada de 

Quarto Frio, no trecho que vai da igreja à casa do Sr. Vitário Weber, que a comunidade tem cobrado. 

Requereu ainda conserto da estrada de Açoita Cavalo mais uma vez, que o Vereador Guido também 

solicitou na semana passada, encaminhando também pedidos por conserto de estradas adjacentes 

para que o Município tome providências. Ressaltou que não é só a cidade que tem problemas, pois o 

interior está muito pior, citando o caso da estrada de Entrepelado mencionado pelo Vereador 

Eduardo. Comentou que nesse caso, o Município tem a desculpa de dizer que a responsabilidade 

cabe ao DAER, mas concorda com o Vereador Eduardo de que se o DAER não faz, a Prefeitura 

deveria fazer. Parabenizou o Presidente da Sociedade EIA Alegre, de Ilha Nova, pela excelente festa 

realizada no último domingo (7), estendendo os parabéns a toda a comunidade que vem trabalhando 

há bastante tempo na reforma da Sociedade histórica, inclusive tendo sido mantida a fachada 



Ata nº 4.115, de 10 de fevereiro de 2016                                                                                              Página 8 de 13 

 

original, apenas passando por serviço de restauração e ampliação. Manifestou que é importante 

manterem viva a tradição da colonização do nosso povo e as sociedades do interior são isso para este 

Vereador. Encerrou desejando um abraço a toda a comunidade e cedendo o restante do seu tempo ao 

Vereador Beto. Assumindo a palavra, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos manifestou que 

ficou intrigado com algumas coisas ditas por um Vereador sobre as dívidas do Prefeito anterior. Fez 

provocação de que, se o atual Prefeito deixar a mesma quantidade de dívidas que o Prefeito anterior, 

este Vereador dirá em tribuna que é um ótimo Prefeito – mas precisa deixar também a mesma 

quantidade de obras. Encerrou agradecendo. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): 

Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes. Abordou o assunto da estrada do Entrepelado, 

apontando que na última vez que a mesma foi feita de ponta a ponta, 1.390 viagens de material, o 

Vereador Guido era Vice-Prefeito, comentando que o mesmo não fala nada hoje porque está junto 

do Prefeito, mas que ele sabe disso e deveria falar. Detalhou que isso foi no Governo Kaiser, a 

estrada ficou como um tapete e durou um monte de anos, e é o que deveria ser feito hoje. Abordou 

também o assunto do mosquito, dizendo que quem quer combater mosquito precisa ir ao Loteamento 

Tito Explicou que capinaram as ruas e não tiraram material, então quando a chuva veio, entupiu os 

canos – agora a cada chuva, a água volta pra dentro da casa dos moradores e está um caos. Ressaltou 

que já foi pedido na semana passada para tomarem uma providência e ninguém foi lá. Relatou que, 

na sexta-feira (5) de manhã, levou uma senhora de baixo poder aquisitivo à Secretaria do Meio 

Ambiente porque a mesma tratava uma cachorrinha de rua e o Município não se preocupou em dar 

uma injeção nela – algo que este Vereador faz em seu sítio nos cachorros de rua que tem lá para 

evitar que aumentem, enquanto o Município não faz a castração. No assunto da castração, comentou 

que isso não é da forma que o Município está pensando: explicou que quando mandou castrar 

cachorras suas, elas precisaram passar por um período no hospital veterinário para evitar a abertura 

dos pontos. Ressaltou então que se o Município quiser fazer a castração na rua e largar os cachorros 

de volta na rua depois, vai ser o caos. Retomando a história da senhora, explicou que a cachorrinha 

que a mesma tratava teve filhotes e um deles, antes de abrir os olhos, entrou em uma canalização. 

Relatou que a cachorra entrava na canalização para amamenta-lo, mas na sexta-feira (5), chamaram 

os Bombeiros para retirar o filhote do cano. Comentou que os Bombeiros se prontificaram a retirá-

lo, só precisando que a Prefeitura fornecesse uma retroescavadeira para abrir os três lugares para que 

eles pudessem cortar o cano. Declarou que ninguém atendeu o telefone na sexta, no sábado e no 

domingo. Prosseguiu relatando que, na segunda-feira, ligaram para este Vereador de novo, que foi 

ao local. Relatou que, no fim das contas, a senhora usou uma picareta e, com a ajuda deste Vereador 

e de outros moradores, conseguiu retirar o filhote do cano dez minutos antes de começar a chover, o 

que certamente teria matado o cachorro. Reconheceu que se tratava de um animal, mas ressaltou que 

é um animal que não trai a gente como pessoas que existem em Taquara. Comentou também que em 

determinado momento, apareceu lá uma pessoa que amava o Prefeito dizendo que resolveria, mas 

gastou o dedo ligando para o Prefeito e não foi atendida. Reconheceu que não é de fato 

responsabilidade do Prefeito atender, mas que deveria haver alguém de plantão no telefone da 

Prefeitura para atender as pessoas nestes feriadões – desta forma, certamente alguém atenderia e 

enviaria um operador com a retroescavadeira para que os Bombeiros pudessem fazer o trabalho; 

invés disso, a situação se resolveu na picareta e na pá. Abordou o assunto da UPA, comentando que 

foi contra a mesma desde os tempos do Governo Délcio, com o argumento de que não seriam 

capazes de mantê-la. Informou que agora ela foi transferida de lugar, feita e está parada. Comentou 

que agora ainda cobraram os Vereadores na Rádio, dizendo que eles não fizeram nada pela UPA. 

Explicou que os Vereadores não podem dizer onde gastar ou não, algo que às vezes as pessoas não 

entendem, e existem malandros na Prefeitura que ainda dizem que são os Vereadores que não 
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deixam tocarem a UPA pra frente. Comunicou que fez um pedido sobre isso e quer esta informação 

com rapidez. Relatou também que mediu todos os asfaltos antigos da cidade e constatou que nenhum 

tem a espessura contratada, na Rua Rio Branco inclusive tendo pontos de dois centímetros ao invés 

dos seis contratados. Anunciou que entrará com documento na semana que vem, pois foi o cara do 

Badesul que foi o engenheiro disso. Manifestou que é preciso chamar a empresa e saber por que 

cobraram por seis centímetros, mas colocaram dois, três, quatro até os seis. VEREADOR RÉGIS 

BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a 

comunidade que acompanha no Plenário, pela internet e pela Rádio Taquara, como também a 

imprensa. Relatou encaminhamento de pedido solicitando novamente uma reunião com a Gerência 

da RGE para tratar sobre a queda de luz constante que ocorre no Bairro Santa Maria – 

principalmente na Estrada Velha, Rua João Manoel Corrêa, Rua Cassandra Fritscher, Rua Professora 

Noely Klein e Rua Francisco Freitas – a qualquer estado de chuva e vento, mesmo que amenos. 

Declarou que há um abaixo-assinado que os moradores fizeram que será entregue à RGE para 

demonstrar que a solicitação tem mérito e pedir para que a RGE tome providências rápidas e 

eficientes quanto à situação. Solicitou também que seja feita a roçada na Rua Dr. Luiz Carniel do 

Bairro Santa Maria, onde o mato está mais alto que este Vereador e nos terrenos baldios isto pode 

reunir animais peçonhentos ou servir para criadouro dos mosquitos, sendo uma questão de 

insegurança para a comunidade naquele local. Repassou pedido da comunidade por uma faixa de 

segurança ou quebra-molas e também um contêiner maior para lixo na Rua Tristão Monteiro, quase 

na ponte da Estrada Velha, onde há o Supermercado Redefort. Reconheceu as ações positivas da 

Prefeitura, em trabalhos como o Posto 24 Horas, alguns asfaltos, o Parque do Trabalhador, a creche 

na Padilha e a Patrulha Agrícola em Entrepelado. Por outro lado, apontou também as faltas da 

Prefeitura como as creches na Santa Rosa e Santarém, a UPA – que, como diz o Vereador Nelson, 

dará prejuízo ao Município se for concluída e se não for, precisando ser reavaliada –, a questão da 

sede dos Bombeiros na Rua Tristão Monteiro prometida e não feita, e a questão da situação precária 

das ruas nos Bairros Santa Maria e Santa Rosa, e Loteamentos Tito e Olaria – onde, neste último, a 

comunidade também está esperando por um dique que foi prometido e ainda não foi feito. Comentou 

sobre a questão do Hospital, em que os Vereadores do PMDB foram cobrados a tomar providências 

por um Vereador da base do Governo Municipal do Prefeito Tito porque certamente este não têm a 

capacidade de resolver. Destacou que o Hospital de Taquara recebeu – de outubro até janeiro deste 

ano – mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), faltando receber R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos reais) conforme informação do Jornal Panorama em mãos. Comunicou que, de 

pronto atendimento, os Vereadores do PMDB “mataram a cobra e mostraram o pau” como diz o dito 

popular, tendo marcado a reunião cobrada pelo Vereador, das autoridades de Taquara com o 

Secretário Estadual de Saúde para tratar dos assuntos do Hospital. Ressaltou que, se depender dos 

Vereadores do PMDB e do Governo do Estado, o Hospital não será fechado. Convocou todos os 

Vereadores, o Prefeito Municipal, a imprensa e a comunidade taquarense a se fazerem presentes 

nesta reunião para que todos juntos, à parte de partidos políticos, possam não deixar o Hospital 

fechar e trazer os recursos que o Governo do Estado está devendo. Pediu apoio do Presidente da 

Câmara para comunicar todos os citados oficialmente, por escrito, para que depois eles não chorem 

o leite derramado e tentem colocar a culpa em outros, pois o Hospital é da Prefeitura de Taquara e 

responsabilidade do Prefeito que não pode deixa-lo fechar. Encerrou agradecendo a atenção de 

todos, colocando-se à disposição e desejando a todos que fiquem com Deus. VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou os colegas Vereadores, a 

comunidade e a imprensa presente. Dirigiu-se ao Vereador Régis, declarando que faz 

reconhecimento a seu trabalho já tendo o acompanhado muitas vezes a Porto Alegre, mas 
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constatando que o Governo do Estado infelizmente está sendo omisso e irresponsável com essa 

dívida – porque a partir do momento que ele não repassa os recursos de sua obrigação e o Hospital 

corre o risco de fechar, é obrigação do Governo do Estado. Manifestou que estará presente na 

reunião, mas é preciso reconhecer isso e apertar o Governador sem palhaçada, pois o mesmo está 

brincando de fazer política, algo com que este Vereador não pode concordar. Abordando o assunto 

trazido pelo Vereador Arleu dos mosquitos, comentando que tem feito uma busca constante – 

inclusive neste último final de semana – recolhendo pneus velhos com o intuito de reutilizá-los para 

fazer brinquedos de parque. Comentou que pode ser feita inclusive canalização, algo para qual já 

existe Projeto de Lei aprovado e a que o Prefeito concorda, mas o Secretário de Obras se opõe 

mesmo havendo exemplos na nossa cidade, de canalização e terraplanagem feita com pneus pela 

Empresa Perboni, inclusive tendo demonstrado a resistência do material manobrando carretas 

carregadas sobre a referida obra sem que a mesma cedesse. Manifestou esperança de estarem já 

reutilizando estes pneus nos próximos meses. Relatou que já conversou com o Prefeito e inclusive 

protocolou Projeto de Lei nesta Casa incentivando a criação de praças adotadas pela comunidade, 

como exemplo na RS-115 onde havia um lixão que foi transformado em praça. Compartilhou que 

estão trabalhando com a comunidade do Loteamento Tito para também fazer uma praça com pneus, 

tendo o Prefeito já destinado a área e a comunidade já se reunido. Acrescentou que provavelmente 

amanhã (11) à noite se reunirá com alguns moradores para passar modelos que podem ser utilizados. 

Constatou que é preciso ter esse tipo de criatividade para conseguir superar a crise. Manifestou 

preocupação com a obra ocorrendo em frente à Câmara de Vereadores, que ocupou toda a calçada e 

fez da rua um canteiro de obras, o que pode trazer problemas agora na volta às aulas, pois as 

crianças não terão onde passar na calçada. Externou que a Secretaria de Planejamento está falhando 

em não fiscalizar a referida obra, pois se é um pobre que coloca um grão de areia na calçada, o fiscal 

já está lá. Opinou que isso ocorrendo na frente desta Casa é uma afronta a este Poder. Pediu por 

providências da Secretaria de Planejamento o mais rápido possível e à imprensa também. Encerrou 

agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Declinou o 

uso da palavra. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): 

Declinou o uso da palavra. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da 

Câmara, os colegas Vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio Taquara e os demais 

veículos de comunicação que acompanham. Comunicou que, devido à grande situação de 

insegurança em que se encontra nosso Estado e que recai sobre o Município, conversou com o 

Capitão da Brigada Militar de Taquara, Everton Andrade de Souza, sobre as ações e operações que 

serão realizadas referentes à Segurança Pública. Demonstrou-se contente com o comprometimento 

da Brigada Militar, mesmo com pouco recurso e contingente. Compartilhou que, com a vinda dos 

brigadianos que estão na praia, a Brigada estará colocando de volta as motos no centro da cidade, 

dando mais presença de polícia e agilidade na ação – no interior, haverá também a volta da Patrulha 

Rural. Em virtude disso, solicitou a volta da Comissão Provisória de Segurança da qual foi 

Presidente no ano passado, considerando válida a presença dessa Comissão lutando com várias 

questões que demandam Segurança no Município. Abordou também a questão do mosquito Aedes 

aegypti, levantada por diversos Vereadores, manifestando desejo de saber o que a Administração 

Municipal e as Secretarias competentes estão fazendo em relação a isso. Solicitou então reunião que 

foi agendada para o dia 18, às 10 horas da manhã aqui na Câmara, com a presença dos 

representantes de órgãos competentes. Apontou também que o grande foco no interior são os 

cemitérios pela presença de vasos de flores; portanto, são necessárias ações em conjunto com a 

comunidade. Anunciou encaminhamentos e indicações por melhorias. Uma delas foi solicitação ao 

Executivo Municipal juntamente com a Secretaria existente para que proceda com uma boca de lobo 
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existente na Rua Adolfo Knauth em esquina com a Rua Ceará, no Bairro Santa Teresinha: a mesma 

está aberta e há ali um enorme buraco, trazendo risco à comunidade. Solicitou também que se estude 

possibilidade para sanar o problema existente na canalização de esgoto que flui a céu aberto na Rua 

Ceará, em frente ao Buda Lanches, trazendo sérios transtornos aos moradores locais. Outra 

solicitação foi pela criação ou adoção de algum mecanismo de redução de velocidade, ou melhorias 

na curva existente na localidade de Vila Teresa, próximo à Igreja Católica; os moradores da 

localidade reclamam do número assustador de acidentes, alguns com carros chocando-se às cercas 

das residências e inclusive com vítima fatal. Fez solicitação também por melhorias na estrada geral 

de Alto Tucanos, principalmente no trecho que desbarrancou há algum tempo e ainda não foi 

consertado, impossibilitando o acesso dos moradores de Alto Tucanos a Lajeadinho, levando muitos 

a fazerem um desvio considerável para chegarem a suas residências. Declarou-se engajado em 

representar as comunidades, apresentando suas demandas ao Executivo Municipal para que 

contemple e sane as problemáticas. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando sua 

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

ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, demais colegas Vereadores, plateia, imprensa 

e ouvintes da Rádio Taquara. Compartilhou que participou, neste final de semana, de um grande 

encontro de corais e orquestras – o 13º Encontro da Igreja Assembleia de Deus de Taquara – que se 

estendeu da quinta-feira (4) ao domingo (7). Parabenizou a todos na pessoa do Pastor Enilton e 

Superintendente do DCO, Fernanda Mathias Rangel pelos quatro dias de muito louvor e adoração, 

declarando ter sido muito lindo ouvir os louvores dos corais e das orquestras, enviando Votos de 

Congratulações. Demonstrou sua preocupação com a situação do Hospital, mas viu a importância 

das declarações do Vereador Régis de que, dependendo deles do PMDB, o Hospital não fechará e 

receberá recurso. Reconheceu a força do Vereador Régis e do PMDB e opinou que certamente o 

Governo do Estado e o Secretário olharão para Taquara e não deixarão isso acontecer, visto que o 

Hospital já atende regionalmente e não pode fechar. Declarou que fará um esforço para comparecer 

no dia da reunião, mas – se não puder – sabe que estará bem representado pelos colegas Vereadores. 

Desejou também sucesso, bom trabalho e boas vindas à nova Coordenadora do Posto do Bairro 

Empresa, Jaimara, juntamente com o Sr. Jairo. Explicou que sabiam que precisava de melhorias ali, 

solicitaram e o Prefeito entendeu; e visto que o PROS faz parte do Governo, puderam fazer esta 

indicação para proporcionar um melhor atendimento naquele Posto de Saúde pela quantidade de 

pessoas que buscam atendimento, mencionando que mais melhorias virão nos próximos dias. 

Agradeceu ao Prefeito Tito por ter feito essa colocação. Cobrou novamente a Secretaria de Obras, 

pois quando é solicitado algo, o diretor vai junto, olha, manda o funcionário fazer, mas não 

acompanha o serviço. Manifestou que o diretor precisa acompanhar o serviço, senão não fazem, 

citando exemplo de um conserto na Rua Carlos Chagas para sanar problema de enchente, solicitado 

por este Vereador. Solicitou urgentemente a recolocação de calçamento, tanto os tirados pela 

Secretaria de Obras quanto pela Corsan, comentando que Corsan é campeã em abrir buracos e não 

fechar. Citou exemplo de vazamento de água da Corsan no meio da Rua Dorothea Schäfke onde o 

Vereador Eduardo mora, que está ali há um ano e pouco e eles não fazem nada, mas não deixam de 

aumentar o valor da cobrança de água. Um aparte foi concedido ao Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que esclareceu que a Corsan esteve lá no ano passado e disse que não podia fazer nada, 

tendo detectado que o vazamento não era da rede de água deles e sim de um poço artesiano geral. 

Porém, concordou com o Vereador Valdecir de que até agora não foi feito nada. Um aparte foi 

concedido também ao Vereador Régis Bento de Souza, que comentou que fez solicitação sobre 

isso na semana passada, pois passou lá, viu e os moradores cobraram. Comentou que é uma situação 

inusitada, pois a Prefeitura vai ali, a Corsan vai ali e ninguém resolve nada. Deu razão ao Vereador 
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Valdecir pelo exposto e o parabenizou pela atitude. Retomando a palavra, o Vereador Valdecir 

Vargas de Almeida comentou que já tinha feito indicação sobre isso outras vezes, dizendo que é um 

absurdo o quanto sai de água no local e como ninguém faz nada, pedindo então que a Secretaria de 

Obras dê uma atenção melhor. Encerrou desejando uma boa semana a todos e que Deus ilumine o 

coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o 

Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, as pessoas presentes – em especial o Secretário de 

Pega Fogo, Everton e o Secretário de Desenvolvimento, Antonello – como também todos os 

ouvintes. Enviou Votos de Congratulações à diretoria da Sociedade EIA Alegre, de Ilha Nova, pela 

grande festa de reinauguração do novo pavilhão feita no último domingo (7). Comentou que a 

comunidade unida se empenhou, se ajudou e trabalhou, mostrando a força que tem o interior nesse 

tipo de atividade – reconhecendo, porém, que o Município contribuiu também com algum recurso. 

Parabenizou toda a comunidade e aqueles que estiveram envolvidos ou participaram da referida 

festa. Agradeceu ao Secretário Distrital Mario Pires por ter atendido seu pedido para dar uma 

arrumada nas estradas de lá, que estavam em péssimas condições. Esperou, porém, que nos 

próximos dias a máquina possa realmente subir a Ilha Nova e abrir a saibreira que tem lá e já está 

liberada, para dar uma melhoria geral nas estradas. Comentou que existem algumas estradas 

secundárias onde os produtores estão esperando o conserto, e este Vereador acredita que com a 

abertura da saibreira, ficará mais fácil atender a demanda daquela região. Fez indicação ao 

Secretário Distrital da Padilha, Mario Pires, para que faça a troca de algumas pranchas na ponte de 

Três Irmãos, que há meses está em situação muito feia, pedindo então que o mesmo agilize e faça o 

conserto o mais rápido possível. Fez também indicação à Secretaria de Segurança ou Secretaria de 

Obras para que façam parada de ônibus em frente a Escola Rudi Lindenmeyer, na localidade de 

Fazenda Fialho. Relatou que ali já existia uma parada, mas a mesma caiu, tendo a necessidade de 

fazer nova parada com urgência, pois são muitas as crianças e demais pessoas que usam aquela 

parada para pegar o ônibus. Manifestou também que é preciso fazer um reparo geral nas paradas de 

ônibus do Município, pois diversas delas estão sem telhas, sem calçadas ou pichadas. Indicou 

também que fosse consertada lâmpada na localidade de Arroio Grande, em frente à propriedade do 

Sr. Darci Sone, indicação que este Vereador já havia feito há vários meses e o pessoal da Iluminação 

ainda não atendeu. Fez indicação também à Secretaria de Obras para o desentupimento de um cano 

na Travessa Ostermann aos fundos da Empresa Citral, no bairro Santa Teresinha, pois há meses o 

esgoto corre ali a céu aberto. Solicitou à RGE a poda de uma árvore na Rua Celeste Domingos de 

Souza, nº 563, no Bairro Medianeiras. Detalhou que esta grande árvore esta por cima dos fios, em 

risco de causar um curto circuito nos mesmos, e por isso encaminhou requerimento à RGE, pois 

quando a árvore está pegando nos fios, este serviço compete à empresa. Encerrou agradecendo pelo 

tempo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO 

(PP): Saudou o Presidente em Exercício, Vereador Beto Timóteo, como também os demais 

Vereadores e Vereadoras. Comentou que o assunto do Hospital traz preocupação muito grande e já 

havia sido discutido na semana passada, em relação aos atrasos e os repasses por parte do Governo 

do Estado que contratou com o Hospital Bom Jesus um valor mensal, mas não vem cumprindo com 

isso. Respondeu a comentário do Vereador Nelson de que a Prefeitura também estaria devendo, 

apontando que se realmente estiver devendo, também deve pagar, mas o Governo do Estado precisa 

fazer sua parte pois o maior valor vem dele. Agradeceu ao Vereador Régis por prontamente ter feito 

contato com a Secretaria de Saúde do Estado, responsável por essa área. Comentou que convidou 

seu deputado, o Deputado João Ervino Fischer, a estar presente na reunião para cobrar, pois este 

levou chumbo quando aprovou o aumento de impostos – inclusive sendo contestado por pessoas do 

próprio partido –, tendo o feito com o intuito de garantir o atendimento dos hospitais. Relatou que a 
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servidora Marilene encaminhará os convites, inclusive ao SIMERS, a pedido do Vereador Régis. 

Apontou que apoiou o Governador Sartori no segundo turno e se vê no direito de cobrá-lo, pois 

apesar das dificuldades, Saúde e Segurança é prioridade – tanto que os próprios Vereadores do 

PMDB cobram isso. Mencionou que também esteve presente na reinauguração do pavilhão da 

Sociedade EIA Alegre em Ilha Nova, com excelente churrasco e onde foram muito bem recebidos, 

como sempre ocorre nas localidades do interior. Reparou lá que, apesar dos patrolamentos estarem 

sendo feitos, não são feitos os desaguadouros adequados e na primeira chuva que vem, a água 

danifica tudo. Deu razão também às reclamações da população de Açoita Cavalo, pois as estradas 

estão péssimas e o Secretário Lisandro precisa atender aquela comunidade, se não com patrola, ao 

menos tapando buracos maiores com saibro. Comentou sobre o assunto das creches, dizendo que o 

Governo anterior não as concluiu e este também não. Apontou que certo foi como fez o Governo 

Kaiser, deixando obra concluída precisando o governo sucessor apenas inaugurá-la.  Reconheceu 

que o Governo Federal não repassa recursos, mas o Prefeito tem a responsabilidade de buscar os 

recursos e conclui-las, pois a comunidade precisa de vagas. Um aparte foi concedido ao Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que comentou que tem dito isso sobre o Governo Kaiser, que deixou 

a obra para ser inaugurada, apontando que este Governo deixará apenas um carnê de asfalto, pois 

deixa nenhuma obra para outro inaugurar. Retomando a palavra, o Vereador Guido Mario Prass 

Filho comentou também sobre a UPA, dizendo que a mesma é um elefante branco e relatando caso 

similar em Capão da Canoa de uma UBS com o prédio prontinho, pintadinho, mas com nenhum 

equipamento dentro – o que é como ter um carro sem o motor dentro. Ressaltou, porém, que a 

Prefeitura precisa falar com a empresa responsável pela obra, pois os tapumes às margens da 

Avenida Sebastião Amoretti podem acabar caindo em cima de um carro. Encerrou pedindo que 

realmente sejam tomadas providências e reiterando sugestão para que o Prefeito vá atrás de recursos 

para concluir as creches, pois a comunidade realmente precisa das vagas. Finalizando os trabalhos da 

noite o Presidente convidou os senhores Vereadores para participar de uma reunião no dia 16/02, 

próxima terça feira, às 17 horas, no Plenarinho desta Casa, para tratar sobre assuntos internos deste 

Poder Legislativo. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min o Presidente encerrou a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 16 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 vai assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 

2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


