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 ATA Nº 4.141 

Aos 31 dias do mês de Maio do ano de 2016, às 18h11min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 18ª 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), 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 (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, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa 

e ao público presente. Para melhor andamento da Sessão pediu a todos que colocassem seus 

celulares no modo silencioso ou os desligassem. Também informou 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, de 

acordo com o Requerimento Nº 172/2016, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, 

aprovado na Sessão Ordinária do dia 24 de maio de 2016, o Presidente convidou o senhor Luis 

Weber – Presidente do CONSEPRO (Conselho Pró Segurança Pública de Taquara), para fazer uso 

da Tribuna pelo tempo de 10min, para prestar as informações requeridas. Antes disso o Presidente 

pediu aos senhores Vereadores que se tivessem perguntas, então que as fizessem antes da fala dos 

representantes. Nesse sentido manifestou-se o Vereador Adalberto Lemos e após o Vereador 

Eduardo Kohlrausch, no qual fez uma colocação em que o Presidente pediu para constar nesta Ata 

como segue – “o Vereador Eduardo disse que o Presidente está dando “carteiraço” aqui na Câmara.” 

Manifestou-se ainda o Vereador Telmo Vieira e logo após o Presidente agradeceu a presença do 

senhor Luis Weber e convidou a Senhora Simone Goldschmidt – Secretária Geral da CUT (Central 

Única dos Trabalhadores) e Tesoureira do 32º Núcleo do CPERGS em Taquara, para fazer uso da 

Tribuna pelo tempo de 10min, na qual falou a respeito do Projeto nº 044 que está em tramitação na 

Assembleia Legislativa. Depois disso o Presidente também agradeceu a presença da Senhora Simone 

e suas convidadas e prosseguiu com os trabalhos, solicitando que a Diretora Legislativa decorresse 

na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Publicidade de 

Projeto de Lei: PROJETO DE LEI N° 066/2016 (Executivo Nº 049) Altera a Lei Municipal nº 

3.800/2006, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDM, revoga a Lei 

Municipal nº 4425/2010, e dá outras providências. A seguir o Presidente deu início a Ordem do Dia, 

conforme determina a Resolução Nº 002, de 22 de março de 2016, solicitando que a Diretora 

Legislativa procedesse na leitura da matéria em pauta. ORDEM DO DIA: VETO PARCIAL ao 

Projeto de Lei Nº 052/2016 de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, 

que: Institui a adoção de locais públicos por pessoas jurídicas, no município de Taquara/RS e dá 

outras providências, o qual suprime o inciso II do Artigo 2º, do mesmo. O referido Veto foi 

encaminhado pelo Executivo Municipal através do Ofício Gab. nº 317/2016 e a Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao mesmo. Posto em discussão, seguido de 

votação o Veto Parcial foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 063/2016 

(Executivo Nº 037) Autoriza o Município de Taquara/RS a firmar Convênio com a COMUNIDADE 
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TERAPÊUTICA NOVA VIDA, inscrito no CNPJ nº 19.446.372/0001-74, 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. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Moisés Rangel, Sirlei Silveira e 

Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 064/2016 (Executivo Nº 047) Altera a redação do Art. 5º da 

lei Municipal Nº 5.800/2015. 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 

manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Adalberto Lemos, Guido Mario e Telmo Vieira. 

PROJETO DE LEI Nº 065/2016 (Executivo Nº 048) Altera Incisos do Art. 90, da Lei Municipal 

nº 3.770/2006. 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 manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins e 

Guido Mario. Após o Vereador Luiz Carlos Balbino solicitou ao Presidente votação separada do 

Requerimento Nº 186/2016 e do Pedido de Informação Nº 039/2016, o qual foi deferido de plano. 

Antes disso o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação do 

restante da matéria e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 208 a 221/2016. 

Requerimentos: Nº 177 a 185 e 187 a 189/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 

040 e 041/2016. A seguir foram deliberadas em separado as seguintes proposições: Requerimento 

nº 186/2016, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, destinado ao Presidente do Tribunal 

de Contas do Estado do RS, no qual solicita informações sobre os recursos financeiros oriundos da 

Câmara de Vereadores através  da Lei Municipal Nº 4.866, de 28 de Setembro de 2011 que: - Fixa o 

valor do repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores de Taquara 

– RS, nos exercícios financeiros de 2013 a 2016. Posto o Requerimento em discussão manifestaram-

se os Vereadores: Sirlei Silveira, Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Moisés Rangel, Sandra 

Schaeffer, Telmo Vieira, Adalberto Lemos, Nelson Martins, Guido Mario e Arleu Machado. Posto 

em votação o Requerimento foi rejeitado com 08 (oito) votos contrários dos Vereadores: Adalberto 

Soares, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Telmo Vieira, Luiz Carlos Balbino, 

Roberto Timóteo e Valdecir de Almeida. E, 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores: Eduardo 

Kohlrausch, Nelson Martins, Régis de Souza, Moisés Rangel, Adalberto Lemos e Lauri Fillmann. 

Requerimento de Pedido de Informação Nº 039/2016, de autoria do Vereador Eduardo 

Kohlrausch, solicitando cópia do apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado do RGS, 

com relação à verba destinada ao auxílio moradia dos policiais em Taquara, bem como comprovação 

escrita e documentada dos benefícios que vinham sendo pagos até 2015 e onde os mesmos foram 

aplicados a partir do corte. Posto em discussão, seguido de votação o Pedido de Informação foi 

rejeitado com 08 (oito) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Arleu 

Machado, Sandra Schaeffer, Telmo Vieira, Luiz Carlos Balbino, Roberto Timóteo e Valdecir de 

Almeida. E, 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins, Régis 

de Souza, Moisés Rangel, Adalberto Lemos e Lauri Fillmann. Depois da Ordem do Dia o Presidente 

Guido Mario deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada 

Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. 

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): 

Cumprimentou a comunidade e os demais colegas vereadores. Comentou que seguidamente, desde 

sua presidência no passado, tem ouvido na Casa que o cobertor é curto porque o recurso é o mesmo 

e a fonte é a mesma, justificando o fato de não terem feito o concurso público ou terem equipado o 

caminhão que compraram. Apontou que, apesar do recurso ser o mesmo e o dinheiro ser pouco, a 

prestação parcial de contas da Expocampo mostra que gastaram R$ 189.354,00 (cento e oitenta e 
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nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) com o show do Fernando e Sorocaba, R$ 47.000,00 

(quarenta e sete mil reais) com o show do Só Pra Contrariar e mais os R$ 105.000,00 (cento e cinco 

mil reais) repassados da Câmara, totalizando no mínimo R$ 341.354,00 (trezentos e quarenta e um 

mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) gastos na festa. Ironizou que para shows o dinheiro dá, mas 

para segurança não. Abordou novamente a questão do desemprego, sobre a qual fala desde janeiro, 

reconhecendo que é um problema nacional, mas que se apresenta de maneira fora do comum em 

Taquara. Relatou que já convidou e convocou o secretário de Desenvolvimento, Sr. Antonello, do 

PP, para que viesse à Casa dar satisfações. Compartilhou ranking sobre empregos publicado no 

Jornal NH de ontem (30), envolvendo 46 municípios, no qual Taquara parece em 46º lugar – a 

última posição da lista. Detalhou que, como o ranking apontava a FGTAS como fonte, ligou e 

mandou um email para a fundação para entender se informação estava correta, perguntando também 

se era possível mostrar como Taquara estava num ranking de todos os municípios gaúchos. 

Comentou que, após receber o ranking, ligou novamente para a funcionária que o produziu porque 

achou que ela estava enganada. Comunicou que, no mês de abril, dentre 497 municípios, Taquara 

ficou em 490º lugar no quesito de geração de emprego, algo vergonhoso. Apontou que Taquara fica 

com escolas de educação infantil não terminadas; falta de remédios nas farmácias; o fechamento e 

reabertura do hospital que nem precisaria ter fechado, foi só para que o prefeito pagasse de herói; e 

também a insegurança tomando conta da cidade enquanto se gasta com Fernando e Sorocaba e Só 

Pra Contrariar, para dar uma dançadinha na Expocampo. Comentou que disse na semana passada 

que tem horas em que tem vergonha de ser vereador, porque os colegas às vezes derrubam seu 

trabalho enquanto este vereador só quer o bem do município e do cidadão. Fez apelo à oposição para 

que se unam e não deixem o essa administração ficar por mais quatro anos, pois vai acabar com o 

município, enquanto tem gente que diz que é o melhor governo dos últimos anos. Encerrou 

agradecendo o presidente pela paciência, o apoio dos colegas e poder fazer seu trabalho honrando 

cada voto que lhe foi depositado, agradecendo também ao Senhor por estar vereador e pela saúde de 

sua família, desejando que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR LUIZ CARLOS 

BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, 

as pessoas presentes no plenário – que vieram à Casa assistir aos trabalhos dos vereadores, algo 

muito importante – e os meios de comunicação. Iniciou seu pronunciamento dizendo que pode ter 

muitos defeitos, mas certamente não é falso, mal agradecido e desleal. Manifestou que, no dia em 

que tiver vergonha de ser vereador, subirá nesta tribuna e renunciará, porque daí estará se julgando 

incapaz. Apontou que a demagogia vem de cima daquilo de mostrar aquilo que não foi feito e de 

uma atitude infantil quando um vereador, na frente de várias testemunhas – inclusive deste vereador 

–, dirige-se ao prefeito Titinho dizendo que o mesmo não é leal porque, quando pediu a ele um 

emprego para sua mãe, o prefeito não deu. Apontou ainda que a grande maioria dos requerimentos e 

dos projetos do vereador Eduardo foram aprovados pelos vereadores em sua totalidade. Comentou 

sobre o setor da Vigilância Sanitária na Secretaria de Saúde, coordenado pela funcionária Lúcia 

Batista juntamente com a Michele e o Mário, que fazem fiscalização não só nos mercados, escolas e 

creches, mas também em salões de beleza e outros estabelecimentos. Prosseguiu detalhando que 

com eles também trabalha a Dr.ª Marlise, que passa em 38 locais durante as manhãs de segunda e 

terça-feira coletando larvas de mosquitos nas armadilhas colocadas pela Prefeitura que são 

encaminhados para análises em Porto Alegre, cujos resultados apontam que não há presença do 

mosquito da dengue no município de Taquara. Apontou que outro funcionário coleta água das 

torneiras do município duas vezes por mês, em recipiente esterilizado, e leva estas amostras a Porto 

Alegre para fazer uma análise da qualidade da água. Manifestou que isto vem dar tranquilidade para 

os moradores de Taquara. Comunicou que na próxima sessão, falará de outros setores da Prefeitura 
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que prestam serviços importantes ao município. Encerrou agradecendo e desejando que o bom Deus 

guie todos no caminho do bem por toda a semana. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 

(PSC): Saudou o presidente da Câmara, os demais colegas vereadores, a comunidade presente e 

todos os que acompanham pela internet e meios de comunicação. Comentou que quem assiste pelo 

YouTube pode enxerga e a quem ouve, está dizendo que está usando um boné e uma bandeira da 

Fetag, ilustrando sua participação do 22º Grito da Terra Brasil estadual, em Porto Alegre: evento 

organizado pela Fetag que contou com quase cinco mil agricultores de todo o estado do Rio Grande 

do Sul. Detalhou que este evento acontece todos os anos e nele os agricultores têm a oportunidade de 

lutar de modo pacífico pelas suas demandas. Leu um breve relato do evento, que detalhou que 

muitas políticas existentes no meio rural foram conquistas obtidas na mobilização dos 21 Gritos da 

Terra que já ocorreram; ilustrou como os agricultores garantem a soberania e a segurança alimentar, 

produzindo mais 70% dos alimentos consumidos pela população; e evidenciou o descaso que lhes é 

apresentado por parte do governo, além de criticar a proposta de reforma previdenciária que, se 

aprovada, retirará direitos significativos dos trabalhadores rurais – lembrando que essa proposta foi 

apresentada pelo governo anterior, do PT. Parabenizou a Fetag e comunicou que na próxima 

semana, fará uma moção de apoio às reivindicações do Grito da Terra. Relatou que saiu daqui de 

Taquara às 5h30 da manhã com cerca de 30 agricultores do município para passar o dia no evento. 

Encerrou parabenizando o vereador Eduardo pela luta que tem travado para que os policiais recebam 

o auxílio-moradia, possibilitando que eles recebam um incentivo a mais para que fiquem no 

município, reconhecendo a dificuldade do Executivo municipal e que a responsabilidade é do estado, 

mas opinou que é importante que o município ajude se for possível. VEREADOR NELSON JOSÉ 

MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os colegas vereadores e as pessoas presentes no 

plenário. Dirigiu-se ao vereador Balbino, pedindo que faça o projeto senão este vereador terá de 

fazê-lo. Comentou que andou pagando um imposto na Prefeitura nesta semana e, apesar de não ter 

certeza, tem a impressão de que há uma taxa de segurança nesse imposto – o que seria o fim, ter essa 

taxa e não aplicar o dinheiro. Relembrou que antes disso, existia uma taxa de incêndio cujo dinheiro 

as Prefeituras retiveram e nunca repassaram para os bombeiros. Comprometeu-se a averiguar para 

discutir o assunto na próxima semana. Relatou que não conseguiu passar um projeto mudando a lei 

orgânica, mas agora o governo federal está fazendo projeto similar para dar mais transparência. 

Abordou a questão da legalidade dos repasses ao CONSEPRO, comentando que se o Tribunal de 

Contas determinou que não pode ser feito, deve fazer isso para todos os outros municípios; a não ser 

que o CONSEPRO esteja fazendo alguma coisa que não esteja correta, o que precisa ser averiguado. 

Relatou que não tinha amoxicilina e outros remédios para crianças no posto 24 horas, a única 

segurança que há no município visto que o hospital está piorando. Lembrou que havia até sido 

prometido na campanha que os remédios seriam entregues em casa, e estava junto quanto isso foi 

prometido. Comentou as informações trazidas pelo vereador Eduardo, explicando que a taxa de 

desemprego taquarense parecia pequena porque os taquarenses trabalhadores estavam empregados 

em Igrejinha, Três Coroas ou Parobé. Detalhou os dados do ranking que apontam que Taquara teve 

392 desempregados no mês passado, isso é reflexo de uma situação a nível nacional, mas o 

município precisa se mexer para ajudar as empresas se for necessário para manter os empregos. 

Encerrou apontando que se os municípios maiores como Novo Hamburgo se assustaram em perder 

cerca de 100 empregos, que dirá Taquara que perdeu 392. VEREADOR RÉGIS BENTO DE 

SOUZA (PMDB): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e a comunidade 

que acompanha no plenário, pela Rádio Taquara ou internet. Apresentou reivindicação de morador 

da Rua Franscisco de Paula, nº 354, que pede a reposição urgente de uma lâmpada, inclusive pela 

questão da segurança proporcionada pela iluminação pública. Relatou que, no assunto da segurança, 
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tiveram a satisfação de receber na Casa hoje à tarde o CONSEPRO que apresentou umas 

informações pertinentes às dificuldades enfrentadas por todos. Comunicou que analisarão a 

documentação que foi deixada na Casa e encaminharão mais esclarecimentos para poder 

contemporizar e achar uma saída salutar para essa dificuldade. Comentou que receberam também o 

CPERS Sindicato que pediu atenção com relação ao PL 44 que tramita na Assembleia Legislativa, 

comunicando que recebeu informações da Casa Civil de que o referido projeto não será votado em 

regime de urgência ou mesmo dentro dos próximos três meses. Explicou que isso se deve para haver 

o amadurecimento e esclarecimento do referido projeto, como também a participação do CPERS 

Sindicato através de sugestões. Comunicou ainda que foi encaminhado pelo governador um ofício ao 

CPERS Sindicato com informações e respostas de nove itens. Observou que, após perceber um 

problema infelizmente por perder amigos e pessoas próximas, esteve na capela mortuária do bairro 

Cruzeiro e percebeu a mesma carecendo de algum tipo de segurança, como também reformas gerais 

em bancos e parquetes, o que o levou a encaminhar solicitação à Prefeitura para que dê mais atenção 

a isso. Reivindicou também pela capela mortuária de Santa Maria que está inutilizada em razão de 

furtos, sugerindo que seja colocado um monitoramento ou patrulhamento para que a referida capela 

volte a ser ativada. Comunicou que recebeu hoje resposta a um pedido de informação referente ao 

bueiro que haveria de ser consertado na Rua Felipe Marx, nº 768, no bairro Santa Teresinha. 

Compartilhou que a resposta, assinada pelo secretário de Obras, coloca um prazo entre final de maio 

e início de junho para proceder com o conserto. Abordando a questão das podas, relatou que tem 

solicitações de moradores do município que podas desde o ano passado ainda não foram atendidas, 

anunciando que estará reencaminhando e refazendo o protocolo destes pedidos. Comentou o 

desassoreamento do Rio Paranhana, comentando que estão aguardando resposta da Secretaria 

Municipal, da Defesa Civil municipal, da FEPAM, do estado, do “Ministério do Raio que o Parta” e 

até agora não foi feito nada. Encerrou colocando-se à disposição da comunidade e agradecendo a 

atenção de todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o 

presidente da Câmara, colegas vereadores e a comunidade que assiste à sessão. Apontou que as 

sessões da Câmara de Taquara são transmitidas pela Rádio Taquara e pelo canal no YouTube; 

portanto, são assistidas e escutadas por um grande número de pessoas. Manifestou que, em função 

disso e como representante das mulheres dentro do meio político, não pode se calar diante de 

determinadas situações que acontecem. Abordou o assunto do estupro coletivo de uma jovem de 16 

anos no Rio de Janeiro e a divulgação do vídeo do crime em redes sociais, manifestando que isto 

colocou em evidência o debate público sobre a cultura do estupro: o mecanismo de aceitação e 

replicação de conceitos que normalizam o estupro com base em construções sociais sobre gênero e 

sexualidade. Comentou que enquanto as mulheres crescem, ouvem os pais censuram as roupas e os 

corpos, mesmo que não de forma bruta – um zelo e cuidado de quem não quer ver sua filha vítima 

de violência. Ressaltou que com os meninos a preocupação é menor e, crescendo, eles notam menos 

restrições e dificuldades, surgindo assim um sentimento de superioridade. Reconheceu que existem 

muitos que enxergam essas vantagens como uma construção injusta; outros que se entendem 

superiores e, embora não pratiquem violência contra mulheres, não contesta quando outros – 

conhecidos ou não – cometem tais crimes; e sempre existirão aqueles que levam a cultura da 

superioridade ao extremo. Manifestou que ninguém educa um filho para ser estuprador, mas criam-

se meninos imbuídos de um sentimento de superioridade, sem atentar para aquilo que 

cotidianamente pode transformá-lo em pessoas que praticam ou compactuam com a violência contra 

a mulher. Declarou ainda que estes detalhes do dia-a-dia também reforçam o hábito de culpar a 

vítima, classificando fatores como sinais de que estava “pedindo”. Refletiu que o estupro é a 

expressão mais radical e dramática do sentimento de superioridade, manifestando que sempre será 
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complexo combater o estupro enquanto homens se julgarem superiores a mulheres. Manifestou que a 

cultura do estupro seguirá firme enquanto acharmos que falar mal de machismo é “mimimi”, 

continuarmos tratando a luta pelo respeito à mulher como uma luta feminista e não uma luta da 

humanidade, ou acharmos que igualdade de gênero se refere exclusivamente aos direitos das 

mulheres e não aos direitos de todos. Reconheceu que o tema é controverso e o reconhecimento de 

uma cultura que banaliza o estupro é algo negado com frequência, mas é algo identificado por 

sociólogos, antropólogos e ativistas, como também reconhecido pelas mulheres, para quem a ameaça 

aparece como um medo recorrente. Explicou que essa sua fala tem o objetivo de fazer com que 

atentem mais à educação dada aos filhos, pois as crianças de hoje serão os adolescentes e adultos de 

amanhã, e repetirão os comportamentos que aprenderam na infância. Encerrou agradecendo a 

atenção de todos e desejando uma semana muito abençoada. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas 

vereadores e todos que acompanham através dos meios de comunicação. Chamou a atenção da 

comunidade taquarense para um evento amanhã (1º de junho) nesta Câmara de Vereadores, onde 

receberam representantes das agências bancárias para mais uma vez abordar o tema dos carros-

fortes. Detalhou que desta vez haverá um diferencial, pois chamarão as administradoras das 

empresas que transportam valores no município de Taquara. Relatou que são várias as reclamações 

de pessoas pedindo posicionamento dos vereadores e, visto que não receberam respostas de um 

documento enviado às empresas, amanhã conversarão para debater sobre a atitude truculenta dos 

vigilantes e do estacionamento indevido dos carros-fortes. Comunicou que, num futuro próximo, 

estarão sendo implementados dois programas com força de lei, o Troco do Carinho e o Troco da 

Saúde que arrecadarão valores a serem revertidos, respectivamente, ao Lar Padilha e ao Hospital 

Bom Jesus. Detalhou que será feita reunião no dia 16 de junho com representantes do comércio 

taquarense, entidades e membros das Secretarias de Saúde, de Desenvolvimento Social e de 

Educação para tratar da divulgação deste programa. Relatou que as caixas para a arrecadação do 

troco está sendo projetada pela arquiteta Mariana Cecin, enquanto o Prof. Sílvio Quintino de Melo, 

diretor do Cimol, estará fazendo a produção em grande escala. Detalhou que as caixas do Troco da 

Saúde e do Troco do Carinho conterão em sua parte externa o logo e o CNPJ das instituições que 

estarão ajudando – respectivamente, Hospital Bom Jesus e Lar Padilha. Manifestou que certamente o 

programa dará bom retorno, em função do intenso comércio que o município tem, relatando que 

municípios vizinhos noticiaram arrecadação variando de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 8.000,00 

(oito mil reais) mensais. Comentou também a presença do CPERS Sindicato, dizendo que – como 

professora com 34 anos de sala de aula – vê o movimento grevista do CPERS Sindicato e do 

magistério público estadual com uma cara diferenciada neste momento, pois a comunidade e os 

alunos estão entrando nas escolas, encampando 150 escolas estaduais. Refletiu que uma vez 

brigavam por melhorias no salário e hoje brigam apenas para recebe-lo, com os alunos brigando por 

coisas básicas como remendo de goteiras ou energia elétrica para ligarem os computadores. 

Manifestou que este movimento é diferente e quiçá os professores terão sucesso na luta, desejando 

que estas pendências se resolvam logo para que nem os alunos, nem os professores percam muito. 

Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi dispensado e desejou a todos uma excelente semana. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e o 

público prestigiando a sessão, como também os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de 

comunicação. Relatou requerimento de sua autoria que foi colocado à apreciação dos colegas 

vereadores, pedindo o agendamento de uma reunião no plenário desta Casa às 14 horas do dia 22 de 

junho, com convidados como os representantes do SINE, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Habitação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
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Agricultura e Pecuária, o COMDICA, o CRAS, o CREAS, Ministério do Trabalho, Ministério 

Público e o Lar Padilha. Explicou que a intenção é de encontrarem juntos alternativas para inserir os 

jovens de lares de acolhimento no mercado de trabalho. Detalhou que uma das causas da 

insegurança que afeta a Segurança Pública são os jovens que crescem em lares de acolhimento sem 

estrutura familiar e depois de completar 18 anos, ficam sem oportunidades – aproveitando para 

parabenizar o Lar Padilha por manter uma espécie de “república” onde acolhe alguns jovens maiores 

de 18 anos com o apoio da comunidade. Manifestou que zelar pelo bem estar desses jovens é uma 

prerrogativa primordial, trabalhando no princípio de toda a violência e criminalidade que existe por 

tirar esses jovens do meio dos meliantes que os aliciam. Detalhou que das demandas que indica é 

destinar uma porcentagem de vagas em cursos do Pronatec para esses jovens, como também uma 

porcentagem de oportunidades de emprego através da Agência de Empregos da Assistência Social. 

Relatou que na quarta-feira, dia 9 de junho, haverá reunião nesta Câmara tratando do 

desassoreamento dos rios, citando projeto parado para o Rio da Ilha e citando outros rios que 

necessitam deste trabalho como o Rio Paranhana mencionado pelo vereador Moisés, o Rio dos Sinos 

e o Rio Rolante, entre outros. Manifestou que é preciso tratar com as autoridades competentes para 

saber o andamento destes trabalhos tão necessário, principalmente em virtude do inverno que se 

aproxima e da possibilidade de que pessoas fiquem desabrigadas em função do assoreamento dos 

rios mencionados. Neste momento, o Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho 

comunicou que hoje os representantes da Secretaria de Meio Ambiente estiveram em Porto Alegre 

tratando deste assunto. Retomando a palavra, o Vereador Telmo Vieira mencionou conversa que 

teve com o secretário distrital Mário Pires pedindo que fosse executado um trabalho de roçada, 

patrolamento e ensaibramento em Cruzinha Alta, na localidade de Padilha, com isso melhorando a 

situação do povo que mora lá. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando a sua 

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

ALMEIDA (PROS): Saudou o presidente da Câmara, colegas vereadores, a plateia e os ouvintes da 

Rádio Taquara. Parabenizou as irmãs do círculo de oração da congregação do Mundo Novo e 

Aimoré pelo 20º Encontro do Círculo de Oração ocorrido neste final de semana, com o tema 

“Mulheres frágeis nas mãos de um Deus forte” (Hebreus 11:34), estendendo os parabéns ao pastor 

Enilton Bittencourt, pastor Paulo Roberto, diácono Gilmar, diácono Marcelo e os dirigentes do 

círculo de oração Joana Machado, Lisane de Oliveira e Maria de Lurdes. Parabenizou também o 

pastor Jussier Teixeira pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da Igreja Assembleia de 

Deus Madureira, com os jovens e as crianças. Comentou sobre o recolhimento dos restos de poda no 

bairro Empresa, reconhecendo que está sendo feito um grande trabalho, mas apontando que é muita 

poda e está preocupado que demore demais, venha uma chuva e leve as folhas para dentro das bocas 

de lobo, entupindo-as e gerando grande problema. Abordou também o assunto da Segurança Pública, 

reconhecendo que há poucas viaturas, mas comentando que quando as motos andavam pelos bairros, 

tinham um respeito maior – o que pouco acontece hoje. Sugeriu que façam batidas de vez em 

quando com mais agilidade e precisão, em pontos estratégicos onde ocorrem mais coisas. Comentou 

que quando a polícia está na ponte, ao invés de fiscalizar carros para achar drogas ou outras coisas, 

só verifica os documentos para ver se conseguem dar multas e arrecadar para o estado. Manifestou 

que é importante fazer uma ação mais forte para diminuir um pouco a violência que está afetando o 

município, a região e o estado todo. Encerrou desejando uma boa semana e que Deus ilumine o 

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

da Câmara, colegas vereadores, a plateia presente e todos os ouvintes. Relatou que esteve, na noite 

do dia 30, participando da inauguração de melhorias feitas na Escola Calisto do bairro Fogão 

Gaúcho. Parabenizou a diretora e toda sua equipe de trabalho pelo empenho em deixar aquela escola 
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bonita do jeito que ela é. Reconheceu também o bom trabalho da Secretaria de Educação juntamente 

da Administração Municipal, comentando que o prefeito tem se preocupado em melhorar as escolas 

e construir quadras esportivas, como as das escolas Rosa Elsa Mertins, João Martins Nunes, 17 de 

Abril e Lauro Miller. Fez indicação para que a Secretaria de Trânsito coloque uma placa de parada 

obrigatória na esquina das ruas José Gonçalves das Neves com Henrique Dias, no bairro Mundo 

Novo, pois os moradores têm reclamado que os motoristas não estão respeitando a referida esquina e 

passam em alta velocidade. Pediu também à Secretaria de Trânsito que melhore a sinalização na 

rótula em frente à Prefeitura. Enviou pedido ao secretário Mário Pires por melhorias no Morro da 

Pina e Estrada dos Fischborn, reconhecendo o esforço do referido em atender a todos. Abordou o 

assunto das podas, concordando com o vereador Valdecir de que tem muita poda nessa época do 

ano, e sugerindo aos moradores de Cruzeiro do Sul que adiem suas podas, pois certamente o 

calendário irá atrasar. Comentou as colocações do vereador Nelson sobre as datas adequadas para 

poda, comentando que pesquisou na internet e viu apontarem que a data é entre abril e agosto. 

Relatou que, quando cobrou da Secretaria do Meio Ambiente, os mesmos mostraram que estão 

dentro das datas previstas em legislação, mas pelo volume de podas, opinou que talvez as podas 

devessem ter começado um pouco antes. Encerrou agradecendo a todos 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. Lembrou que falava nesta tribuna, na 

semana passada, sobre o “governo da desculpa” – algo que ficou comprovado com a vinda do 

CONSEPRO a essa Casa, pra quem o prefeito prometeu repasses, não cumpriu e agora deu a 

desculpa de que os repasses seriam ilegais. Relatou que o prefeito ainda disse que o CONSEPRO 

não presta contas, algo que o próprio CONSEPRO desmentiu hoje na Câmara. Apontou que a 

comunidade está ansiando por segurança pública e não dá para se viver nesse mundo de enrolação e 

mentira. Compartilhou que ontem (30) pela manhã sumiu um menino no bairro Empresa que até 

agora não apareceu e não se sabe o que aconteceu. Manifestou que não concorda que dê dinheiro 

para o estado, mas se o prefeito prometeu, é porque tem condições de dar. Ressaltou que o prefeito é 

advogado e deve saber o que fala, mas se não sabe, deveria ficar quieto ao invés de fazer a 

comunidade de boba. Comentou que viu no Facebook uma pessoa se manifestando a favor do 

governo atual, falando que os que acham que podem fazer mais devem se candidatar e fazer sua 

parte. Opinou que, melhor do que este governo, até os anteriores que menos fizeram são. Apontou 

que as vagas nas escolas estão zeradas e a geração de emprego e renda esteve em seu melhor quando 

ex-vereador Lamperti assumiu, estando ele de parabéns por isso; depois dele, só o que fizeram foi 

perder empresas. Comentou também os problemas do hospital, apontando que no plano de governo, 

o prefeito prometia fazer “a manutenção do Mãe Deus no Hospital Bom Jesus”, trocou a 

administração e agora a situação está muito séria. Respondeu os comentários daqueles que dizem 

que os que acham que podem fazer melhor devem se candidatar, anunciando que pensou com muito 

cuidado e que colocará seu nome à disposição do PDT para concorrer em uma chapa majoritária. 

Manifestou que é pré-candidato sim e que, se o seu partido o indicar e chegar lá, não fará um 

governo de desculpas. Declarou que tentará fazer o que for melhor para a comunidade, mas 

esclarecerá antes e depois o que é possível fazer, ao invés de fazer uma enganação e depois dar mil 

desculpas para não fazer. Encerrou desejando a todos uma boa semana. Neste momento, o 

Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho transferiu o exercício da presidência a 

seu colega Vice-Presidente Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira para que pudesse se 

manifestar em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o presidente 

em exercício, vereador Balbino. Relatou que hoje participou de audiência pública com o secretário 

adjunto da Saúde do estado do Rio Grande do Sul, Francisco Paz, onde foi confirmado o envio de 
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documentos que faltavam para finalizar o processo de credenciamento do serviço de oncologia do 

hospital de Taquara. Comentou que também trataram do convênio que o hospital firmará com o 

estado do Rio Grande do Sul. Apontou que ainda foram encaminhados vários documentos e na 

sexta-feira, o estado pediu ainda mais três documentos que não constavam referidos no primeiro 

pedido. Salientou que hoje o diretor do hospital, Pedro Stein, foi a Porto Alegre entregar estes três 

documentos e o prefeito estará indo também na quinta-feira. Comunicou que estão tendo o apoio do 

deputado João Fischer e toda sua equipe, com o deputado ainda se colocando à disposição para ir a 

Brasília falar com o atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, seu partidário e amigo de longa data. 

Manifestou que espera sucesso e que essa documentação toda se resolva para que a oncologia possa 

começar a funcionar, dando um ganho de 30% no faturamento do hospital. Comunicou que indicou a 

troca de postes quebrados na estrada Travessa da Sociedade em Santa Cruz, em frente aos números 

315 e 335. Solicitou também patrolamento da Estrada Alvício Haubrich em Figueirão, patrolamento 

e ensaibramento na Estrada do Feixe em Padilha e melhorias na estrada de Morro Pelado na qual se 

iniciou uma obra no ano passado, mas não foi concluída e a estrada segue em péssimo estado. Pediu 

também colocação de lâmpadas na subida de Morro Alto, em frente à propriedade do Sr. Dorivaldo. 

Fez indicação à Secretaria de Educação para que estude a possibilidade de construir uma cobertura 

na área esportiva da Escola 25 de Julho, em Entrepelado. Relatou que isso vem sendo bastante feito 

por escolas e espera que haja projeto para fazer isso também nesta referida escola, para acobertar as 

crianças nos dias de chuva ou de muito sol. Indicou também ao Executivo que estude a possibilidade 

de criar o Núcleo de Assistência Jurídica Gratuita para a comunidade, em parceria com a 

comunidade. Apontou a Feevale atende Novo Hamburgo na prestação deste serviço, e a UCS atende 

as cidades de Vacaria, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha e São Sebastião do Caí. 

Detalhou que seriam atendidas pessoas de baixa renda nos casos de adoção, alimento, guarda, 

interdição, reintegração de posse, indenização, separação judicial, inventários e também usucapião. 

Comunicou que esteve na inauguração das melhorias na pavimentação, pintura e energia elétrica nas 

escolas Calisto Letti e 17 de Abril. Encaminhou votos de pesar pelo falecimento de seu vizinho, Sr. 

Almiro Alves, pai da funcionária pública Simara Alves. Encerrou desejando a todos uma boa 

semana e que fiquem com Deus. Nada mais havendo a tratar, às 20h45min o Presidente encerrou a 

presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 07 de Junho 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, 31 de 

Maio de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


