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 ATA Nº 4.126 

Aos 29 dias do mês de março do ano de 2016, às 18h09min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 9ª 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 (PDT), Idalci Renato Lamperti (PMDB), Lauri Fillmann 

(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Nelson José Martins (PMDB), 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - Secretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), 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 convidando os mesmos para realizarem em conjunto a Oração 

do Pai Nosso. Após o Presidente lembrou a todos que o Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC) não 

se faz presente na Sessão Ordinária desta noite, tendo em vista o Requerimento Verbal de sua 

autoria solicitando seu afastamento, pois está atendendo compromissos políticos em Brasília/DF. O 

referido Requerimento foi aprovado por unanimidade do Plenário, na última Sessão Ordinária 

ocorrida no dia 22 de março do corrente ano. A seguir o Presidente deu início a Homenagem da 

noite, conforme solicitação do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, contida no Requerimento 

Verbal aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 1º de dezembro de 2015, o qual 

requereu que fosse realizada Homenagem Especial no início de uma Sessão Ordinária no ano de 

2016, com entrega de Certificados de Reconhecimento e Honra ao Mérito a cada membro do PIM – 

Primeira Infância Melhor, pelo excelente trabalho realizado em nosso município, que no ano de 

2015, pelos dez anos de atividades. Nesse momento o Presidente convidou o Vereador Valdecir, 

propositor desta homenagem, para fazer uso da Tribuna pelo tempo de até 05 (cinco) minutos, 

conforme determina a Resolução Nº 003, de 22 de março de 2016, aprovada neste ano. Depois das 

congratulações, o Vereador Valdecir, juntamente com os demais Vereadores fez a entrega dos 

Certificados às pessoas que fazem parte do PIM, presentes no Plenário e em seguida a senhora 

Mariza Dutra foi convidada para falar em nome das profissionais homenageadas. Também foi 

convidado para fazer uso da Tribuna neste ato, o Secretário Municipal da Saúde, senhor Vanderlei 

Petry. Finalizada a homenagem o Presidente agradeceu a presença de todos e prosseguiu com os 

trabalhos solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos documentos que deram 

entrada nesta Casa para publicidade dos mesmos. Antes disso a Diretora informou que as respostas 

dos Pedidos Verbais, dos Pedidos de Informações encaminhadas pelo Executivo Municipal bem 

como todas as respostas dos Requerimentos encaminhados aos órgãos públicos a partir de 27 de 

outubro de 2015, estão sendo divulgadas no novo sistema “portal de informações do Legislativo” e 

ficarão a disposição dos Vereadores, e de todos que acessarem o mesmo. As respostas das 

informações, anteriores a data do dia 27 de outubro de 2015, serão providencias cópias por meio 
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físico, lembramos ainda que conforme acordado na Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 

2015, a leitura dessas respostas será dispensada nas Sessões. Publicidade de Projetos de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 039/2016 (Executivo Nº 029) Altera a denominação da Rua Luis Carniel para 

Avenida Faccat. PROJETO DE LEI Nº 040, de 29 de março de 2016 de autoria da VEREADORA 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Institui o Programa Troco da Saúde e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 041, de 24 de março de 2016 (Executivo Nº 030) 

Autoriza a realização de convênio para realização de transporte escolar entre os Municípios de 

Taquara e Parobé. PROJETO DE LEI Nº 042, de 28 de março de 2016 (Executivo Nº 031) Autoriza 

o Poder Executivo a estabelecer Permissão de Uso Onerosa das instalações de indústria de 

lacticínios (antiga COOTAL), para a empresa DIELAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

LATICÍNIOS LTDA, e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

004/2016 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL – Concede o Título de Cidadão 

Taquarense ao SENHOR DANIEL DA SILVA. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004, de 29 de 

março de 2016 - MESA DIRETORA - Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos 

servidores públicos municipais ativos e dos Vereadores, ambos da Câmara Municipal de 

Taquara/RS. PROJETO   DE   RESOLUÇÃO Nº 005, de 29 de março de 2016 - MESA DIRETORA 

- Mantém os valores das diárias previstas no exercício de 2008 para viagens dos Servidores Públicos 

Municipais e Agentes Políticos do Legislativo, e acrescenta registro de comprovação das despesas. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006, de 29 de março de 2016 - MESA DIRETORA - Cria 

parágrafo único ao Art. 38 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. Inclusão 

de Pauta: PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003, de 29 de março de 2016 - 

Dispõe sobre a transferência do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara – RS, nos dias 07 a 10 de abril de 2016 por ocasião do XXXII EXPOCAMPO na Sede 

Campestre do CTG O Fogão Gaúcho, e dá outras providências. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 

143/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.829 e 5.830, sancionadas em 10 de março de 2016. Nº 

158/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.831 e 5.832, sancionadas em 16 de março de 2016. Nº 

159/2016, encaminha Lei Municipal nº 5.833, sancionada em 16 de março de 2016. Publicidade de 

Resoluções promulgadas pelo Presidente desta Casa: Resolução Nº 002, de 22 de março de 2016 

– Dá nova redação aos artigos 90, 91 e 92 do regimento Interno da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS. Resolução Nº 003, de 15 de março de 2016 – Dá nova redação ao artigo 80 do 

regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. Protocolo nº 2096, de 29 de março de 

2016: O Partido Democrático Trabalhista, respeitosamente, por intermédio de seu Presidente 

signatário, com honra e satisfação informar que o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch está 

regularmente filiado em nosso Partido, com base na Emenda Constitucional nº 91, de 18 de fevereiro 

de 2016, tendo registro de filiação junto ao Tribunal Regional Eleitoral sob nº 39337187, e 

consoante cópia do documento de ingresso no Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Correspondências Diversas: Comunicado nº 237954/2015 do Ministério da Educação, informando 

a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. OAB-Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 

Taquara, encaminhando relatório elaborado pelo Conselheiro Federal, Dr. Erick Venâncio Lima do 

Nascimento – OAB/AC, sobre pedido de Impeachment da Presidente da República, decisão 

proferida na última sexta-feira pela OAB Nacional, em Sessão Extraordinária, para que seja feita 

ampla divulgação, reproduzindo a manifestação oficial do Conselho Federal da OAB. Diante do 

exposto, ao reafirmar nosso empenho e compromisso com a luta pelo fortalecimento de nossa jovem 

democracia, renovamos nossos votos de elevado apreço. Após a leitura da matéria a Vereadora Sirlei 

Silveira manifestou-se em Questão de Ordem solicitando ao Presidente que colocasse em 
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deliberação do Plenário a sugestão de apreciar ainda esta noite, em Sessão Extraordinária 

Autoconvocada, o Projeto de Lei nº 042/2016, que trata da permissão de uso onerosa à nova 

Empresa que se instalará no prédio da antiga COOTALL. O referido Projeto teve sua publicidade 

anteriormente nesta Sessão e devido à importância da matéria e a pressa nas tramitações posteriores 

à aprovação do mesmo, justifica-se tal pedido. De imediato o Presidente colocou em votação do 

Plenário a referida sugestão e a mesma foi acatada por unanimidade dos presentes. Nesse sentido o 

Presidente informou que ao final da Ordem do Dia desta Sessão estará suspendendo a mesma pelo 

tempo necessário para realização de Sessão Extraordinária Autoconvocada para apreciação do PL 

042/2016, e, após retomará os trabalhos com andamento da Palavra em Expediente. Prosseguindo o 

Presidente deu início a Ordem do Dia, conforme determina a Resolução Nº 002/2016, solicitando 

que a Diretora Legislativa desta Casa procedesse na leitura dos Projetos em pauta acompanhados dos 

seus Pareceres para discussão e votação dos mesmos. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 

034/2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de ARACY PEREIRA 

DA SILVA, uma Rua da cidade de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

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

dos presentes. Ausente Vereador Moisés Rangel. PROJETO DE LEI Nº 035/2016 (Executivo Nº 

025) Autoriza o Poder Executivo prorrogar convênios com Entidades Educacionais, 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 dos presentes. Ausente Vereador Moisés Rangel. PROJETO DE 

LEI Nº 037/2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO – Denomina de MARIA 

ARLETE WALLAUER JAEGER uma repartição pública do Município de Taquara/RS. A Comissão 

de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo 

foi APROVADO por unanimidade dos presentes. Ausente Vereador Moisés Rangel. PROJETO DE 

LEI Nº 038/2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de MARIA 

MAGDALENA MARTINS uma Rua da cidade de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e 

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

por unanimidade dos presentes. Ausente Vereador Moisés Rangel. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 002/2016 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao SENHOR AIRTON ADEMIR 

SCHIRMER. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos presentes. Ausente Vereador 

Moisés Rangel. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2016 - VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR 

ADRIANO ROGERIO CARVALHO DO AMARANTE. A Comissão de Constituição e Justiça 

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

unanimidade dos presentes. Ausente Vereador Moisés Rangel. Manifestou-se sobre a matéria o 

Vereador Eduardo. Após com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco 

a votação da matéria a seguir, e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos presentes. Ausente 

Vereador Moisés Rangel. Indicações: Nº 122 a 129/2016. Requerimento de Pedido de 

Informação: Nº 025/2016. Requerimentos: Nº 075 a 079/2016. Depois da votação acima, 

conforme acordado anteriormente pelos Vereadores presentes, às 19h02min, o Presidente suspendeu 

a presente Sessão Ordinária, pelo tempo necessário para deliberação do Projeto nº 042/2016 em 

Sessão Extraordinária Autoconvocada, a ser realizada logo após, tendo em vista a urgência da 

matéria. Finalizada a suspenção, às 19h17min, o Presidente retomou os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária dando início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada 
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Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. 

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR RENATO IDALCI LAMPERTI (PMDB): 

Cumprimentou o Presidente da Câmara e os colegas Vereadores. Comunicou que está fazendo 

pedido de informação para saber se o Município realmente cadastrou a emenda do Deputado Márcio 

Biolchi conquistada juntamente com o Vereador Régis, pois as informações até agora são de que 

isso ainda não foi feito. Encaminhou também Votos de Congratulações ao Governador Sartori pela 

entrega das 22 viaturas da EGR, visto que uma virá para a Brigada Militar de Taquara. Convidou os 

Vereadores à inauguração de empresa – dia 31, no Bairro Campestre – na área de terra que antes 

pertencia à Associação de Moradores, ressaltando que lá é possível serem instaladas no mínimo mais 

dez empresas pequenas no local, inclusive já existindo protocolos na Secretaria de Desenvolvimento 

para tal. Reconheceu que empresas pequenas não geram tanto emprego quanto empresas grandes, 

mas várias empresas pequenas tornam o potencial do Município mais interessante além de que lidam 

melhor com problemas do que uma empresa grande. Ressaltou para que o Município dê atenção 

especial e coloque lá as empresas que já têm protocolo na Prefeitura. Manifestou o reconhecimento 

ao trabalho da Vereadora Sirlei na vinda da Dielat, lembrando sua participação também na vinda da 

Usaflex, trabalhando em conjunto com este Vereador que na época era Secretário. Declarou que 

todos os municípios precisam buscar suas alternativas e Taquara é um dos municípios da região que 

mais tem condições de atrair investimentos na área da indústria e comércio. Manifestou ainda que o 

município que tem indústria e agricultura fortes não fica mal, e o comércio vem naturalmente atrás. 

Apontou que nas eleições, os prefeitos geralmente dizem que temos que ter segurança, saúde e 

educação – coisas que reconhece como importantes –, mas se não houver indústria, comércio e 

agricultura fortes para gerarem vagas de trabalho e impostos, não haverá recursos para investir em 

saúde, educação e segurança. Ressaltou que o microcrédito também é importante, do qual o 

Vereador Telmo fez alguns financiamentos e a Secretaria de Desenvolvimento – quando este 

Vereador foi Secretário – fez cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em financiamentos 

atingindo 350 empresas, o que fomenta o pequeno empresário. Agradeceu ao Vereador Régis por ter 

permitido que estivesse aqui nesse mês, agradecendo a todos os demais pela compreensão e 

manifestando que esta Casa tem tudo para continuar o bom trabalho que vem sendo feito. Encerrou 

desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ROBERTO RODRIGUES TIMÓTEO DOS 

SANTOS (PP): Saudou a Mesa Diretora, os colegas Vereadores, a imprensa, a comunidade e todos 

que escutam através da Rádio e pela internet. Parabenizou a Administração Municipal como também 

o trabalho do Secretário Antonello e da Vereadora Sirlei em trazerem a empresa Dielat a Taquara, 

dizendo que é assim mesmo que deve ser, buscando de todas as formas gerar emprego e renda no 

Município. Relatou que na semana passada, esteve na comemoração dos 57 anos do Banco do Brasil 

em Taquara e 100 anos no Estado, onde teve a surpresa de saber por conversas que R$ 9.000.000,00 

(nove milhões de reais) são investidos na carteira de crédito para o agricultor e pecuarista do 

Município. Apontou que isto mostra como nossa agricultura é forte, opinando que quanto mais o 

Governo fomentar políticas, mais forte ficará. Agradeceu a iniciativa do Prefeito Municipal por ter 

conseguido convencimento para fazer a primeira canalização de escoamento pluvial com pneus, o 

que ocorrerá dentro dos próximos dias, no Morro da Cruz. Manifestou que há vários estudos sobre 

isso, inclusive um documento da Universidade Federal de Santa Catarina que orienta ao uso de 

pneus para fazer canalização de esgoto, caixas d’água, escoamento pluvial e outras utilidades. 

Relatou que esse é um momento importante e deixou seu agradecimento ao Prefeito e à Secretaria de 

Obras por terem tido o entendimento que é o momento para começar a fazer isso. Compartilhou que 

tiveram uma reunião muito importante com a Corsan nesta tarde, onde ficou sabendo que a empresa 

continua as tratativas para trazer a primeira estação de tratamento de esgoto ao Município, já sendo 
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comprado o terreno e feita a canalização. Parabenizou a forma com que vem sendo conduzida a 

Secretaria de Saúde do nosso Município, enaltecendo o trabalho e a criatividade do Secretário Petry 

em manter as demandas apesar da falta de recurso, estendendo os elogios à Secretaria de Educação 

chefiada pelo Professor Edmar que faz um excelente trabalho. Encerrou manifestando sua 

indignação com o que vem acontecendo a nível internacional, classificando como uma vergonha o 

que os políticos vêm fazendo com este país e opinando que todo e qualquer corrupto deve ir pra 

cadeia, pois o dinheiro que tomam sai do saneamento básico e da saúde, matando crianças e idosos 

que precisam desses serviços. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): 

Cumprimentou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores e a comunidade que assiste à sessão. 

Iniciou sua fala refletindo que geralmente o ser humano não gosta de mudanças, pois as mesmas 

causam transtorno e quebram a rotina já estabelecida. Apontou que estamos há algumas décadas 

vivenciando uma profunda transição na forma de viver em nosso planeta, vendo fortes sinais da 

decadência da nossa civilização na forma de escândalos financeiros e políticos, crises, assassinatos 

por motivos frívolos, venda de armas e drogas como os negócios mais rentáveis do plante, a 

banalização da sexualidade, desrespeito à natureza e aos direitos humanos. Manifestou que o país 

está aparentemente dividido por muros que impedem qualquer contato que não seja aos gritos ou que 

se realiza por espancamentos na tentativa de literalmente deletar o outro do espaço público – cada 

pessoa tornou-se um muro em si mesma, um portão armado, um vidro blindado. Declarou que é 

preciso promover um desarmamento e tentar enxergar acima dos muros, derrubando-os não à 

marretada, mas com o instrumento mais subversivo desse momento histórico: o diálogo. Esclareceu 

que isso só pode acontecer através do reconhecimento do outro como alguém que pensa diferente, 

não um inimigo a ser eliminado. Relatou que estamos nos tornando um novo país, com as várias 

autoimagens brasileiras se dissolvendo. Prosseguiu relatando que a democracia implementada desde 

a Constituição de 1988 transformou o país, com a estabilidade do Plano Real e a inclusão social do 

período lulista, mas a etapa posterior ainda está para ser escrita. Opinou que se deve abrir mão das 

velhas identidades para sair do impasse atual, o que faz com que a transformação do país deva passar 

por um novo pensamento, um novo programa experimental e novas formas de organização, 

repensando sem dogmas e escapando da polarização que herdamos do século XX e que já não é 

capaz de dar conta da imensa quantidade de problemas que o século XXI passou a apresentar. 

Expressou que parece que não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo as consequências 

gravíssimas de um autoengano generalizado, com todos vivendo em profunda negação da autocrítica 

e responsabilidades pessoais, buscando culpas nos outros. Opinou que direitos humanos, 

transparência de gastos, respeito incondicional aos ecossistemas e maior permeabilidade do Estado à 

participação cidadã devem ser os norteadores de qualquer nova visão política do país. Manifestou 

que é preciso agir, falar, estar nas ruas, debater nas redes e enxergar linhas minoritárias em meio aos 

grandes blocos que cobram coesão. Refletiu que existe uma energia grande à solta, buscando 

emergir desde as jornadas de junho de 2013 que a polarização partidária vem violentando; ao mesmo 

tempo, se observam bons sinais que – apesar de toda esta confusão – convergem para reverter esta 

situação e buscar uma melhoria, sem deixar isso tudo impune. Apontou que para que haja evolução, 

é necessário eliminar estas situações incômodas e trazer novas alternativas de vida, substituindo os 

velhos conceitos pelos novos, mudando atitudes nos relacionamentos humanos, respeitando mais os 

animais e natureza, utilizando tecnologias para o desenvolvimento das pessoas e não sua destruição. 

Encerrou comentando que toda a mudança é bastante incômoda, mas se for para a melhora de nosso 

mundo, será bem vinda. Agradeceu a atenção e desejou uma boa semana a todos. VEREADORA 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora e 

demais colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e todos que acompanham através dos 
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meios de comunicação. Convidou os responsáveis pelos atletas que frequentam o Projeto BEM para 

uma reunião amanhã (30), para conversar com o treinador Chico e organizar o projeto para o ano de 

2016. Compartilhou que há intenção do treinador Chico de marcar jogos fora para que os atletas 

possam participar de campeonatos, sendo necessária a organização para a saída dos atletas, como 

também outras questões relativas ao funcionamento do projeto nos sábados. Desejou que todos os 

pais possam se fazer presentes para que possam somar forças e fazer o projeto funcionar neste ano 

corrente. Detalhou o histórico da COOTALL, cooperativa leiteira surgida quando funcionários da 

estatal Corlac assumiram o polo após falência da mesma há cerca de 20 anos, e que funcionou até 

recentemente, com cerca de 105 empregos diretos e mais de 250 indiretos. Prosseguiu relatando que 

a crise nos empregos e na indústria, somada a uma atitude bastante tendenciosa do Ministério da 

Agricultura e sua fiscalização ruim, resultou na falência também da COOTALL. Apontou que ainda 

assim, a cooperativa merece respeito por ter assumido a Corlac sucateada e tê-la transformado em 

um polo leiteiro cobiçado por muitas empresas de fora que gostariam de se instalar ali. Manifestou 

felicidade em saber que o polo não foi assumido pelas empresas grandes que ajudaram a falir a 

COOTALL, mas sim uma empresa que já era parceira da cooperativa, terceirizando o trabalho junto 

a ela. Expressou que o Prefeito Tito conquista sua simpatia a cada atitude responsável que toma, 

classificando como responsável a atitude de dar um ano de incentivo, cobrando apenas uma URM 

mensal de aluguel desta nova empresa, para que ela possa lograr êxito investindo em seu espaço e 

seus funcionários. Detalhou que, no segundo ano, este aluguel – que será repassado para o 

investimento e fomento do pequeno produtor – também será utilizado para subsidiar gastos do 

Hospital Bom Jesus, subindo à quantia de 21 URMs e enfim a 22 URMs no terceiro ano. Apontou 

que a empresa também se comprometeu a contratar, de imediato, 50 empregos diretos e 100 

empregos indiretos – aumentando ao longo do tempo e de seu desenvolvimento. Resumiu que serão 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de investimento inicial para se chegar a R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais) de investimento. Declarou que ganham com isso todos os cidadãos 

taquarenses, e ganha também o Prefeito Tito respeito desta Vereadora, por ter sido ágil em buscar 

uma solução para uma empresa que fechava. Agradeceu a todos os cooperativados da COOTALL 

que muito fizeram por Taquara e agora estão passando a empresa para outros. Encerrou agradecendo 

pelo tempo que lhe foi dispensado e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR TELMO 

VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os demais Vereadores, o público presente e os 

ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que acompanham a sessão. Destacou 

a reunião com os representantes da empresa Oi que ocorrerá nesta Casa no dia 6 do decorrente mês, 

quarta-feira às 15 horas. Detalhou que propôs a reunião em decorrência do que anda acontecendo 

com os fios telefônicos e a maneira com que a referida empresa trata os taquarenses que usam a 

telefonia fixa. Apontou que a Oi não tem compromisso em atender danos à fiação, relatando que é 

possível ver principalmente no interior do Município fios atirados pelo chão em meio ao mato ou 

fios que acabam sendo abarrotados por caminhões de dois e três metros de altura. Explicou que fez 

um projeto a ser discutidos com os representantes da empresa visando à regulamentação da altura 

destes fios telefônicos, pois não dá para aguentar a falta de respeito e de comprometimento da 

empresa com o cidadão. Relatou reunião tida hoje à tarde com a Corsan, proposta pelo Vereador 

Guido Mario, pautada pela problemática dos buracos nas ruas oriundos das ações da Corsan, pois a 

mesma abre valas para conserto e reparação dos canos de água e não cumpre com o contrato firmado 

com o Município, que prevê que uma empresa terceirizada da Corsan deverá proceder com o 

fechamento das valas em até 24 horas depois de finalizado o serviço da Corsan no local – algo que 

hoje demora até mais de 24 meses. Explicou que os Vereadores estão cobrando da Corsan e a Corsan 

hoje relatou que está cobrando desta empresa, que não está atendendo a contento e está prejudicando 
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o trabalho da Corsan com a comunidade. Declarou que a reunião foi muito esclarecedora e que as 

ações posteriores renderão resultados muito positivos à comunidade. Comunicou que, em parceria 

com o Município de Igrejinha, será feita uma recuperação da ponte de Três Irmãos, na localidade de 

Padilha. Relatou que estiveram no local o Secretário Distrital, Mário Pires; o Secretário de 

Planejamento, Ferreira; e o Secretário de Obras de Igrejinha, junto com engenheiros avaliando a 

problemática da ponte que não se restringe ao madeirame, mas também na sua estrutura, devido à 

passagem de caminhões com sobrepeso, o que causou prejuízo à comunidade do local. Abordou o 

assunto da crise no País que afeta também o Estado e o Município, dizendo que o envio de uma 

viatura à Brigada Militar de Taquara por parte do Estado – elogiada pelo Vereador Lamperti – não é 

mais que a obrigação do Governador, que deve zelar pela Segurança Pública, a Saúde, ou mesmo o 

pagamento de seus servidores públicos, com o qual não vem cumprindo, deixando os mesmos em 

dificuldades financeiras. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e 

desejando a todos uma boa semana. Assumindo a palavra, o Presidente da Câmara Vereador 

Guido Mario Prass Filho reiterou seu pedido para que os Vereadores procurem se ater ao tempo de 

cinco minutos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o 

Presidente da Câmara e os demais Vereadores, todos os ouvintes da Rádio Taquara e a plateia. 

Iniciou ressaltando a homenagem aos 10 anos do Projeto PIM – Primeira Infância Melhor –, 

coordenado pela Sr.ª Marisa Rost Dutra, que faz um grande trabalho. Apontou que o PIM, como o 

Samu, foi instalado no Município quando o Presidente da Câmara era Vice-Prefeito. Parabenizou 

mais uma vez os integrantes do PIM pelo ótimo trabalho realizado. Comunicou que também fez 

indicação para que o Prefeito tome atitude urgente quanto ao antigo lixão do bairro Empresa, pois há 

pessoas invadindo e construindo casas mesmo sabendo que há cerca de dez metros de lixo enterrado, 

podendo ocorrer grande tragédia, como incêndios que queimam por dias. Relatou que já solicitou 

isto e, segundo o Secretário que estava na Casa mais cedo, já estiveram lá hoje e serão tomadas 

providências. Apontou que não se pode deixar que construam em cima de forma alguma, pensando 

na vida das pessoas e na segurança de cada um. Reconheceu o grande trabalho – feito pelo Prefeito 

com auxílio da Vereadora Sirlei e demais Vereadores – para reabrisse a antiga COOTALL com nova 

empresa, a Dielat. Compartilhou que conhece a empresa, que é de Boa Vista do Sul, relatando que já 

a visitou e é uma potência na localidade. Comentou a troca da administração do Hospital Bom Jesus, 

com a saída do Mãe de Deus e entrada do Instituto Vida. Manifestou que o Mãe de Deus “já vai 

tarde”, pois desde que assumiu a ULBRA em Canoas e teve a filantropia garantida, abandonou os 

municípios pequenos – tendo já deixado os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Campo Bom. 

Expressou felicidade com a agilidade do Prefeito em trazer o Instituto Vida, que atende cidades 

vizinhas como Estância Velha e Dois Irmãos como também Balneário Camboriú e Florianópolis. 

Desejou que o Hospital Bom Jesus siga tendo a referência que teve até agora, o que é muito 

importante para o Município. Abordou comentários sobre um ex-Prefeito que fez um monte de 

asfalto no Município, apontando que não falaram sobre como o mesmo, quando foi diretor do 

Hospital, deixou uma situação bem complicada que foi o fechamento do Hospital por sua culpa. 

Declarou que não citará seu nome, pois sabem de quem está falando. Manifestou ainda que ele foi 

quem meteu a mão nos cofres do Hospital, que vem há tempos penando. Encerrou desejando um 

bom abraço a todos, uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR 

ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, demais colegas 

Vereadores, as pessoas presentes e os ouvintes da Rádio Taquara. Relatou que tiveram na Casa, esta 

tarde, reunião com o gerente da Corsan para tratar da demora quanto ao conserto dos buracos abertos 

na cidade pela própria Corsan. Compartilhou que o gerente admitiu a demora e está contratando 

nova empresa para dar agilidade a estes trabalhos. Reconheceu que a Corsan não é culpada por todos 
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os buracos, alguns são responsabilidade do Município e portanto, estão cobrando junto à Secretaria 

de Obras para que agilize este trabalho. Apontou que tiveram também reunião com o gerente do 

BADESUL e o responsável técnico pela empresa que fez o recapeamento asfáltico das ruas do 

Município, onde os Vereadores fizeram questionamentos sobre a espessura do asfalto e tiraram 

dúvidas sobre este trabalho, tendo sido uma reunião muito boa e muito esclarecedora. Comentou que 

os Vereadores recebem diariamente reclamações de todos os lados cobrando agilidade nos serviços, 

mas o Município é muito grande e não consegue atender todos os pedidos rapidamente, 

principalmente pela escassez de maquinário que o Município sempre enfrenta. Comunicou que esta 

Casa estará repassando nos próximos dias valor à Prefeitura para a aquisição de máquinas, como um 

caminhão truque, uma nova patrola e duas retroescavadeiras que estarão chegando já na próxima 

semana e certamente darão maior agilidade aos trabalhos de conserto. Citou como exemplo a 

saibreira de Ilha Nova que há muito tempo já está liberada, mas a Prefeitura não consegue chegar lá 

porque só tem uma escavadeira PC e esta máquina não dá conta de atender a demanda. Relatou que 

esteve também em Açoita Cavalo nessa semana e constatou que a estrada de lá está realmente em 

precárias condições, pedindo ao Secretário Lisandro que busque atender aquela comunidade o mais 

rápido possível. Encaminhou requerimento por Votos de Congratulações aos membros da Igreja 

Adventista Sete de Setembro pela bela encenação da Paixão de Cristo em comemoração à Semana 

Santa, realizada na última sexta-feira (25). Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa 

semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o Presidente da 

Câmara, os colegas Vereadores e a comunidade presente. Saudou especialmente, com a permissão 

do Presidente, o novo membro do PDT, Vereador Eduardo. Declarou que com certeza vão 

aperfeiçoar e fazer um trabalho sério, digno do que a comunidade precisa e merece. Saudou também 

o Dr. Pimentel, que também se filiou ao PDT, dando-lhe as boas vindas e garantindo que ele veio ao 

grupo sério que fará de tudo para dar o que é de melhor à querida comunidade. Mencionou o sinistro 

ocorrido, com a queima das sete casas no bairro Santa Maria, comentando que viu o envolvimento 

de vários membros políticos além da comunidade, destacando o Grupo Força Tarefa, pois recebeu 

ligação de uma pessoa pedindo ajuda, mas como não estava em Taquara, ligou ao Grupo Força 

Tarefa que fez um grande trabalho trazendo bastantes doações. Comentou ainda que fez um 

requerimento sobre a questão do aluguel social, projeto que foi votado na Câmara e poderá ajudar 

aquela comunidade até que se reconstruam suas casas. Expressou que finalmente está sendo feito o 

patrolamento das ruas do bairro Empresa, pois as mesmas estavam em estado deplorável com 

algumas pelas quais nem passavam carros mais. Comentou que hoje à tarde ocorreu uma reunião 

com relação à Saúde, que já havia sido pedido por este Vereador lá no dia 22 de fevereiro, e mais 

uma vez o Prefeito e o Executivo Municipal chegaram à reunião de mãos vazias para dar 

explicações. Detalhou que o Prefeito alegou que será feita uma auditoria nas contas do Hospital, 

pedida pelo Conselho Municipal de Saúde, o que não tinha muito a ver com o pedido que este 

Vereador havia feito, mostrando mais uma vez que o Prefeito não está de boa vontade para clarear as 

coisas para a comunidade. Explicou que tentou sensibilizá-lo, pois ele está pedindo ajuda à 

comunidade e a mesma está disposta a ajudar, mas quer as coisas bem claras para poder fazer isso. 

Concordou com o que foi apontado por alguns colegas, de que se precisa de transparência. 

Demonstrou-se surpreso, inclusive, com o fato de a nova administração do Hospital ter sido 

escolhida sem consulta ao Conselho de Saúde, que é um membro deliberativo e fiscalizador, sob 

alegações de que isto é prerrogativa do Prefeito e é legal ele fazer isto. Ressaltou que não está 

questionamento a legalidade do ato, mas a falta de participação da comunidade, que precisa opinar 

sobre como devem ser investidos e contratados os serviços, fazendo isto através do Conselho de 

Saúde. Manifestou que sempre defenderá a opinião popular em tribuna, pois vem da classe popular e 
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considera que assim deve agir todo o Executivo que quiser preservar as coisas boas no Município. 

Manifestou que teria mais coisas a falar, mas como pretende respeitar o tempo estabelecido, 

encerrou desejando uma boa semana. Neste momento, o Presidente da Câmara Guido Mario 

Prass Filho assumiu a palavra, referenciando o ex-Vereador Fabiano e o Zequinha, ex-Secretário de 

Obras do Município. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou o 

Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, as pessoas presentes e aqueles que ouvem de seus 

lares. Manifestou que uma coisa muito importante esta sendo deixada de lado no Brasil neste 

momento, em função do que acontece na vida política, que é a questão da segurança. Repetiu, como 

já falou em outra ocasião, que as pessoas não estão mais conseguindo andar nas ruas e ficam 

trancadas em casa com medo, especialmente nas capitais. Opinou que a solução a longo prazo é que 

os pais pudessem cuidar melhor de seus filhos, que o Estado desse condições e colégios adequados 

para que as crianças estudassem em tempo integral e houvesse comida em suas casas, porque o que 

se vê hoje e cada vez mais é a proliferação da pobreza e da miséria, nascendo e vivendo na 

promiscuidade, por fim encaminhando-se ao crime onde matam, roubam e fazem de tudo. Apontou 

que a uma das soluções agora, em curto prazo, que precisamos e não está acontecendo refere-se aos 

presídios, pois o que ocorre hoje com eles – principalmente no Rio Grande do Sul – é uma 

calamidade pública. Relatou que esteve conversando à tarde com uma pessoa que esteve presa por 

alguns dias em um presídio e é impressionante o que este rapaz contou que acontece. Apontou que 

em primeiro lugar, a Justiça infelizmente não funciona, com pessoas inocentes sendo presas sem 

condenação em meio a presos violentos, o que não deveria acontecer – pessoas que mais a frente 

serão absolvidas e tem sua vida colocada em risco grande ao ser presa com estes presos perigosos. 

Comentou que outro problema é a superlotação, com celas muito pequenas ocupadas por 25 a 30 

pessoas, que dormem direto no chão, pessoas com AIDS ou tuberculose e as drogas proliferando 

junto. Sugeriu que a primeira coisa a ser feita é humanizar os presídios, pois afinal no Brasil não há 

prisão perpétua ou pena de morte, todo o preso volta à sociedade de uma das seguintes maneiras: 

com vontade de arrumar emprego e voltar à sociedade numa boa, ou mais violento do que entrou. 

Compartilhou que foi inaugurado recentemente em Canoas um presídio modelar que é uma pequena 

luz no fim do túnel para que a partir desde, possa se remodelar todos os presídios do Rio Grande do 

Sul ou até do Brasil. Detalhou que foram investidos R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) 

neste presídio com 5.000 m² onde não haverão armas ou pessoas para cuidar dos presos, ficando eles 

próprios encarregados de cuidar das celas. Explicou que será assim porque os presos deste presídio 

não são perigosos, mas sim aqueles que cometeram o primeiro crime e lá dentro terão formas de 

voltar à sociedade para viver normalmente sem regredir à delinquência. Conclamou que prestemos 

atenção ao fato de que os governantes não estão investindo nos presídios do Rio Grande do Sul e do 

Brasil, citando o exemplo do Presídio Central de Porto Alegre que tem muito mais presos do que 

comporta, já devia ser demolido e é comandado por facções criminosas que comandam de lá a 

criminalidade fora do presídio, causando a morte das vítimas inocentes. Encerrou agradecendo, 

desejando a todos uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

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

comunidade que acompanha na internet via YouTube e pela Rádio Taquara. Saudou especialmente a 

Vereadora Sirlei, o ex-Secretário Renato Lamperti e também o Prefeito pelo trabalho em trazer a 

nova empresa que está se instalando na antiga COOTALL. Manifestou que quem gosta de Taquara 

precisa torcer pelo Município, e espera que mais a frente a Fruki se torne uma realidade, assim o 

guaraná sairá mais barato em Taquara. Ressaltou que, apesar de não ser mais do partido do Prefeito, 

quer ver Taquara crescer, pois apesar da diferença das posições políticas, o ideal precisa ser um só 

que é o bem do Município. Relatou que tem acompanhado a situação das duas EMEIs em 
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construção, apontando que foi feita uma roçada em torno da EMEI 17 de Abril e ela parece estar 

mais de 90% pronta. Pediu ao Executivo Municipal para que tente apertar um pouquinho mais para 

conseguir inaugurar esta EMEI o quando antes, criando mais vagas para as crianças de Taquara. Fez 

indicação para que fosse feita boca de lobo na Rua Wilson Aguiar em frente ao nº 251, no bairro 

Santa Rosa, pois os moradores ficam empenhados com os alagamentos que se formam ali. Relatou 

que, como o Vereador Adalberto Soares, esteve presente na encenação da Paixão de Cristo na Igreja 

Sete de Setembro, neste último dia 25, parabenizando o pastor Gilberto Messias assim como toda a 

equipe de atores que participaram da bonita e emocionante encenação. Saudou o Vereador Renato 

Lamperti – também pré-candidato a Prefeito pelo PMDB – por este período que esteve na Casa. 

Dirigiu-se ao Presidente da Câmara com muito respeito que o mesmo olhe com cuidado três 

questões: retomar o Projeto Cinema na Câmara que trouxe 2.984 crianças à Casa no ano passado, 

chamar a empresa responsável pelo sistema informatizado da Câmara para auxiliar os serviços da 

Casa e evitar mais problemas, como também considerar a renovação do contrato da empresa que faz 

a segurança da Casa hoje e que foi contratada mediante processo licitatório, não por indicação de 

conhecido e o funcionário da empresa que aqui trabalha – o servidor Reinaldo – é um excelente 

profissional que recepciona muito bem as pessoas na portaria da Câmara. Opinou que, por ser um 

ano de eleição, talvez fosse antiético colocar um cargo de confiança no lugar de um funcionário 

profissional para esta função. Esclareceu, porém, que a decisão sobre todas estas questões fica 

inteiramente a cargo do Presidente e que respeitará o que for decidido. Encerrou agradecendo à 

comunidade e a Deus por estar representando sua comunidade aqui mais uma vez, agradecer a Deus 

pela saúde de suas filhas e esposa, desejando aos colegas e seus familiares que tenham muita saúde e 

que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da 

palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o 

Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, as pessoas no Plenário e especialmente o amigo 

Zequinha que superou recente uma situação grave de saúde, lutando por quase dois anos em busca 

de um transplante de fígado, hoje se recuperando e com saúde, graças a Deus. Dirigiu-se à 

Vereadora Sirlei dizendo que um Vereador se destaca pelo seu trabalho, caráter e honra, tendo a 

Vereadora todos estes predicados e ainda mais. Enalteceu as ações da referida Vereadora com o 

Projeto BEM e junto ao Prefeito pela permanência da COOTALL, que prestou um grande serviço a 

este Município por anos, mas que por diversos motivos não pode se manter. Apontou que, também 

por luta da Vereadora Sirlei junto ao Prefeito, veio uma nova empresa trazer maior segurança a 

muitas pessoas, principalmente aquelas que necessitam de trabalho. Manifestou que se sente honrado 

em ter a Vereadora Sirlei no PTB e como companheira, esperando que a mesma logre êxito 

novamente, tendo neste pleito nova vitória. Parabenizou o Prefeito por ter buscado uma solução e 

evitado o fechamento do Hospital. Declarou que infelizmente existem poucas pessoas que torciam 

na surdina para que o Hospital Bom Jesus fechasse as portas e fosse embora, deixando uma região 

inteira desemparada, mas satisfazendo o vil desejos destas de poderem criticar uma administração 

mesmo às custas de um povo inteiro, covardes demais para ousar dizer em altos brados o que 

pensam. Esclareceu que não dirá que acha bom que o Mãe de Deus foi embora, pois não pensa assim 

e gostaria que tivesse dado certo, mas está esperançoso que dias melhores virão com esta nova 

empresa, principalmente contando com todos os Vereadores desta Casa. Encerrou desejando que o 

bom Deus dê força a todos, principalmente ao Prefeito para que continue na luta fazendo um bom 

trabalho pelo Município, desejando também que tenham todos uma boa semana. VEREADOR 

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

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os colegas Vereadores e as pessoas que se 

encontram no Plenário. Manifestou que sabia que o Mãe de Deus não ficaria no Hospital, sem saber 
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se eram eles que queriam sair ou alguém que queria entrar, mas estava na hora de saírem pois eles 

paravam, voltavam, não tomavam uma decisão e se tivessem saído antes, talvez a situação tivesse 

sido diferente. Comentou que até agora ainda não veio a prestação da compra do aparelho de raios-X 

e do carrinho de anestesia, perguntando-se se esse dinheiro ficará em Taquara, pois são R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Relatou que é preciso proceder com conserto do 

calçamento na Rua Guilherme Lahn, da faixa para cima como também no trecho próximo à Unipacs, 

pois ele está baixando – o mesmo se aplica à Rua Tristão Monteiro, também da faixa para cima. 

Comentou a reunião com o pessoal da empresa que fez o asfalto em Taquara, pedindo a ata da 

reunião na íntegra, pois alguns documentos que chegaram a este Vereador estão diferentes do que foi 

dito na reunião. Compartilhou conteúdo de um documento em que o Departamento de Engenharia 

reconhece que realmente a pavimentação de alguns trechos das ruas foi prejudicada pela 

irregularidade da pavimentação existente – algo que este Vereador classificou como uma mentira, 

pois a Rua Rio Branco tinha um dos melhores calçamentos do Município, tanto que a população se 

opôs inicialmente à decisão de asfaltar. Seguiu compartilhando que o documento confirma que a 

pavimentação não obteve a espessura de seis centímetros contratada, sendo solicitado então à 

empresa contratada – OCX Construtora Ltda. – retornasse ao canteiro de obras e executasse mais 

uma camada de três centímetros. Apontou que ninguém entrega uma obra e volta quatro meses 

depois para termina-la, tendo sido necessário que este Vereador medisse o asfalto para que 

corrigissem o erro. Manifestou que ainda assim, se o asfalto for medido hoje, há trechos que ainda 

não têm os seis centímetros contratados. Declarou que encaminhará este caso a diante para que o 

Tribunal de Contas tomar uma posição sobre isto. O Presidente da Câmara Vereador Presidente 

Guido Mario Prass Filho assumiu a palavra, esclarecendo ao Vereador Nelson que não é possível 

fazer toda a ata na íntegra, mas que os funcionários redigirão seu pronunciamento na íntegra e lhe 

entregarão um CD com cópia do áudio da reunião. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO (PP): Saudou a Mesa Diretora, os demais colegas Vereadores e as pessoas presentes, em 

especial o ex-Vereador Fabiano e o ex-Secretário Zequinha. Iniciou sua fala relatando que mais um 

acidente ocorreu na sinaleira da Tristão Monteiro, onde sobe para a Faccat próximo à Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Explicou que isso se dá porque a lâmpada dos semáforos queima 

facilmente e, portanto, está fazendo sugestão para que sejam colocadas lâmpadas de LED, por terem 

durabilidade maior. Encaminhou pedido para que sejam plantadas hortênsias no barranco do acesso 

à Rua Júlio de Castilhos pela RS-239, para embeleza, podendo buscar as mudas de graça através da 

Secretaria do Meio Ambiente. Um aparte foi concedido ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 

que se posicionou a favor do projeto do Presidente Guido, contribuindo que em 2010 ou 2011 

ganhou 3.000 mudas de hortênsia de Gramado que foram plantadas próximo ao IACS, ao Posto de 

Saúde da Empresa, da COOTALL e em alguns pontos da Avenida Sebastião Amoretti, mas são 

plantas complicadas de florescerem nesta região em função do clima, precisando de muita água – 

tanto que em alguns países é chamada de hidrângea, significando “bebedora de água”. Retomando a 

palavra, o Vereador Guido Mario Prass Filho comentou que o referido barranco não pega tanto sol 

pela manhã, ficando o orvalho ali por mais tempo, o que pode fazer com que dê certo. Destacou a 

homenagem ao PIM pelos 10 anos de trabalho, iniciados na administração em que este Vereador era 

Vice-Prefeito. Destacou também a reunião do asfalto, muito esclarecedora sobre como tudo procede 

e dando aos Vereadores um entendimento de como funciona. Comentou também a reunião com a 

Corsan, deixando encaminhamento sobre o acordo que fizeram para que os Vereadores informem 

toda a comunicação que receberem sobre abertura de vala ou outra coisa do gênero, para que então a 

Câmara repasse estas informações mensalmente ao administrador da Corsan em Taquara, que 

prometeu providências em relação a isso. Ressaltou também a importância da vinda da Dielat que 
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investirá R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com estimativa de industrialização de cem mil 

litros de leite e faturamento de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ao ano, além de parceria 

com o Município e a EMATER para fomentar o setor da agricultura. Comunicou que está 

encaminhamento três projetos, dois deles para nome de rua. Detalhou que o primeiro busca nomear 

uma rua em homenagem à Prof.ª Maria Magdalena Martins, primeira professora na localidade de 

Morro da Pedra, reconhecimento fruto de um abaixo-assinado dos moradores da localidade; o 

segundo projeto de nome de rua é em homenagem à Sr.ª Aracy Pereira da Silva, falecida moradora 

de Arroio Grande. Explicou que seu terceiro projeto encaminhado é um Projeto de Lei para que o 

Município nomeie um prédio público em homenagem à ex-Vereadora Marisa Arlete Wallauer Jaeger 

que, de acordo com a servidora Marilene Wagner, foi uma excelente Vereadora que trabalhou em 

prol do Município. Encerrou desejando um abraço à comunidade e manifestando que todos os 

Vereadores estão aqui trabalhando em prol do desenvolvimento do Município. Nada mais havendo a 

tratar, às 20h31min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o 

dia 05 de abril de 2016, às 18 horas no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes 

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

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

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

presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 29 de março de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


