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 ATA Nº 4.142 

Aos 07 dias do mês de Junho do ano de 2016, às 18h08min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 19ª Sessão Ordinária deste Legislativo, 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 o Presidente 

fez um breve comunicado aos senhores Vereadores, dizendo ser apenas na intensão de auxiliar, 

pois como encontram-se num ano eleitoral e as manifestações ocorridas durante as Sessões são 

transmitidas via Rádio, internet e ao público geral - o conteúdo de cada manifestação será de 

inteira responsabilidade do Vereador que utilizar a palavra. A seguir o Presidente solicitou que a 

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

publicidade da mesma. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 337/2016, encaminha relatório do 

atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente aos meses de março e abril de 2016, para ser 

fixado no mural desta Casa. Nº 339/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.860 e 5.861, 

sancionadas em 18 de maio de 2016. Nº 354/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.862 a 5.864, 

sancionadas em 01 de junho de 2016. Requerimento nº 003, de 31 de maio de 2016 (Sala das 

Comissões desta Casa): Com base no inciso I, do Artigo 142 do Regimento Interno, eu, 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, solicito ao senhor Presidente desta Casa a retirada do 

Projeto de Lei nº 57, de 03 de maio de 2016 – Fica limitado à construção e funcionamento de 

até 12 (doze) Postos de Abastecimento de Combustível no Município de Taquara/RS. Ofício 

D.L. Nº 401, de 02 de junho de 2016: O Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass 

Filho, solicita a devolução da Redação Final do Projeto de Lei nº 052, de 19 de abril de 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 

referido Projeto recebeu Veto Parcial do Executivo Municipal ao Inciso 2º do Artigo 2º, o qual 

foi aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 31 de maio de 2016. Nesse sentido 

encaminha nova redação, corrigindo a falha da numeração e renumeração no final do Projeto. 

Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 067/2016, de autoria do VEREADOR 

TELMO VIEIRA: Denomina de Eloi Darci Fauth, uma Rua da cidade de Taquara/RS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2016, de autoria do VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Concede Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao 

Senhor João Batista dos Santos Rogério. Moção de Apoio nº 023/2016, de autoria do 
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Vereador Moisés Rangel: À FETAG que neste ano realiza o 22º Grito da Terra Brasil – GTB 

Estadual, oportunidade em que a categoria busca sua valorização e reivindica seus principais 

anseios. Moção de Apoio nº 024/2016, de autoria do Vereador Moisés Rangel: Ao Deputado 

Missionário Volnei, pela proposta de criação da Comissão Especial sobre a Família. Moção de 

Apelo nº 025/2016, em nome da Casa: Pela retirada ou reprovação do PL 044, que tramita na 

Assembleia Legislativa. Moção de Apelo nº 026/2016, de autoria do Vereador Eduardo 

Kohlrausch: Ao Diretor da Faccat - possibilidade de efetivação dos vestibulares em outros dias 

da semana que não sejam aos sábados, tendo em vista a dificuldade no horário das provas a 

serem realizadas pelos sabáticos. Correspondência recebida: Parecer Técnico Nº 132/2016, 

oriundo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Taquara, com relação à poda e época 

correta para realização da mesma. Ofício nº 543/2016 Correios/RS, referente ao disposto no 

Artigo 1º da Lei nº 9.452/97, que dispões sobre a liberação de recursos financeiros a qualquer 

título para os Municípios, informando à realização entre os Correios e a Prefeitura Municipal de 

Taquara/RS do convênio para operacionalização da AGC – Agência de Correios Comunitária. 

Comunicado nº 048115/2016 – Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Convites: 1º - Chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, 

Delegado de Polícia Emerson Wendt e o Diretor do Departamento de Polícia do Interior, 

Delegado João Silveira Goulart, convidam para Cerimônia de Posse do Titular da 2ª Delegacia 

de Polícia Regional de Gramado, Delegado de Polícia Heliomar Athaydes Franco, a ser 

realizada no dia 09/06, às 11 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Gramado. 2ª – 

Escola Municipal Arlindo Martini, convida para Festa Junina que ocorrerá no dia 25/06, às 14 

horas. 3º - Escola Municipal Rudi Lindenmeyer, convida para Festa Junina no dia 02/07, às 15 

horas. 4º - Administração Municipal convida para atividades as IV Feira Socioambiental alusiva 

à Semana do Meio Ambiente, que ocorrerá no dia 11/06, das 8h às 17h, no Parque do 

Trabalhador. Na sequência o Vereador Valdecir de Almeida manifestou-se em Questão de 

Ordem, solicitando ao Presidente a viabilidade de encaminhar Ofício em nome da Casa, 

prestando pêsames aos familiares do jovem Enos Muniz Strasser, que veio a falecer 

tragicamente na semana passada com 23 anos de idade. A referida solicitação foi acatada por 

unanimidade. Prosseguindo com os trabalhos 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: 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 Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao 

Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Após o Presidente 

com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a 

mesma foi APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 222 a 232/2016. Requerimentos: 

Nº 190 a 197/2016. A pedido do Presidente os membros da Comissão de Constituição e Justiça 

manifestaram Parecer verbal em Plenário sendo favoráveis as Moções Nº 023 a 026/2016, 

apresentadas nesta noite e as mesmas foram APROVADAS por unanimidade. 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 LAURI 

FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO 

DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, os 
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funcionários da Casa, todas as pessoas presentes no plenário e os meios de comunicação — 

como a Rádio Taquara — que divulgam o trabalho dos vereadores. Iniciou falando algumas 

palavras sobre o que entende por boa política: ser honesto, fazer jus ao salário que ganha e não 

passar dia e noite procurando defeito no trabalho de outros, mas sim procurar mostrar seu 

próprio trabalho e — na medida do possível — o de seus pares. Apontou que quem realmente 

deve julgar os vereadores e tem o poder de mantê-los ou não no cargo são os munícipes. Opinou 

que um vereador ficar apontando defeitos em outros é muito desleal e deselegante, inclusive 

uma ofensa às pessoas que ouvem ou vêm à Casa assistir aos trabalhos. Explicou que agir com 

decência é ser respeitoso com todo o cidadão e cidadã, e com os poderes. Manifestou que o 

reconhecimento do trabalho dos vereadores vem da comunidade e para isso basta que todos se 

dediquem e, na medida do possível, deem o melhor de si em retorno. Parabenizou o prefeito 

Tito por mais um compromisso que está sendo realizado, que é a canalização da Rua Germano 

Paiva para posterior asfaltamento. Ressaltou que, contrário ao que muitos dizem, muito se fez, 

está sendo feito e ainda se fará nesta administração. Explicou que por isso não tem nada do que 

se envergonhar, embora pessoas de baixa índole coloquem o trabalho dos quinze vereadores de 

maneira pejorativa. Salientou que não citará nomes, porque são tão insignificantes e a aceitação 

das pessoas de bem no município não pontua aquilo que essa minoria de desordeiros tenta 

colocar nos meios de comunicação, tentando desqualificar o trabalho do Executivo e do 

Legislativo. Comentou que muitos desta minoria gostariam de estarem vereadores e até 

tentaram sê-lo, mas a comunidade sabiamente os rejeitou nos votos. Declarou que todos os 

vereadores da Casa adquiriram o direito de estarem onde estão, e se algum ou alguns não 

estiverem contentando a comunidade, isto ficará sabido daqui a poucos meses. Relatou que por 

isso procura trabalhar para fazer jus e respeitar as pessoas que o colocaram onde está. Finalizou 

anunciando que recebeu esta noite uma medalha do Instituto Tiradentes, que obteve através de 

“idônea enquete de opinião pública realizada no estado do Rio Grande do Sul por amostragem 

via consulta telefônica aos municípios entre os dias 12 e 23 de maio”, condecorando-o como o 

legislador mais atuante em sua cidade nos critérios do instituto e contando com sua presença na 

sessão solene ao fim do 103º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, 

Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais que 

ocorrerá no dia 30 de junho e 1º de julho. Apontou que seus colegas vereadores Telmo e Guido 

ficarão em 2º e 3º lugar respectivamente. Manifestou que isso demonstra que estão no caminho 

certo e a comunidade não errou ao apostar neles com seu voto. Comunicou que se esforçará para 

honrar isto e a partir de agora, dia após dia trabalhar mais para dar mais respeito a todos que 

acreditaram nele. Encerrou agradecendo ao presidente, a todos que ouvem e aos presentes, 

desejando que o bom Deus dê uma ótima semana a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Saudou o presidente da Câmara, demais colegas vereadores, a comunidade 

presente e todos que ouvem pelos meios de comunicação e pela internet através do YouTube. 

Parabenizou a comunidade de Açoita Cavalo pela realização da Festa da Colheita no último 

domingo. Comentou que diversas vezes já ouviu críticas por parabenizar as festas do interior em 

sua palavra de expediente. Explicou que as festa do interior são festas que fazem parte da 

cultura da colonização do nosso povo e a comunidade se sente valorizada quando um vereador 

ou outra autoridade prestigia seu evento. Ressaltou ainda que é um momento de muita 

importância onde o vereador consegue conversas com a comunidade e eles têm a oportunidade 

de trazer os seus anseios. Relatou que conversou com muitas pessoas no domingo e um dos 

pedidos é do Sr. Raimundo Fischer, de Açoita Cavalo, endossado pelo presidente da sociedade, 

Sr. Élio Behs — ambos pediram que a Prefeitura largue montes de saibro ao longo da estrada de 
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Açoita Cavalo para que a comunidade possa fechar os buracos. Agradeceu aos colegas por 

terem aprovado duas moções nesta noite: uma em apoio à realização do 22º Grito da Terra 

Brasil na última sexta-feira (3) e a outra em apoio do deputado Missionário Volnei, do PSC, que 

criou na Assembleia Legislativa a Comissão Especial da Família. Detalhou que esta comissão 

tem como principal objetivo discutir as adoções feitas no estado. Compartilhou que hoje há mais 

de mil crianças na fila para serem adotadas e mais de seis mil famílias dispostas a adotar, mas 

burocracia muitas vezes não permite que os sonhos de ambos os lados sejam realizados. 

Desejou que esta comissão tenha sucesso nas discussões e que possa no final conquistar seu 

objetivo de fortalecer a instituição familiar. Encerrou agradecendo ao presidente e desejando um 

abraço a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, 

os colegas vereadores e as pessoas que se encontram presentes no plenário. Relatou que às 17h 

de hoje tiveram uma reunião com pessoas do Conselho de Saúde, a Sr.ª Úrsula e a Sr.ª Patrícia, 

que esclareceram alguns pontos onde havia dúvidas. Salientou que alguns pontos ainda não 

ficaram claros, como o hospital que está demorando a se adaptar. Pediu ao prefeito que tome as 

rédeas e resolva o caso dos medicamentos que estão faltando, comentando que as pessoas vão à 

farmácia com quatro remédios em receita pedida pelo médico da Secretária e às vezes tem um, 

às vezes tem nenhum. Opinou que alguém deve estar faltando com seu trabalho, porque é de 

praxe fazer as licitações antes de acabarem os remédios. Apontou que não há amoxicilina em 

uma época de inverno e gripe. Comentou que o desemprego em Taquara também estourou, com 

pessoas todo dia perdendo empregos e os convênios com o SIMUT tirando seus funcionários 

por falta de vender mercadorias. Concedeu um aparte ao Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que refletiu sobre como vai ficar a situação assim que acabar o seguro-desemprego 

do pessoal todo que está desempregado. Retomando a palavra, o Vereador Nelson José 

Martins pediu que priorizem a questão do remédio, pois enquanto não têm, o gasto para o 

atendimento de uma pessoa no posto 24 horas — para pagar a luz, um atendente, um enfermeio 

e um médico — acaba sendo inútil quando ela chega na farmácia e não tem o remédio que o 

médico receitou, vai para casa, toma um chá e dois dias depois, é o paciente no posto 24 horas 

de novo. Apontou que o custo disso tudo é muito mais alto do que se tivesse o remédio 

disponível. Reiterou pedido para que o prefeito veja isso e cumpra com o que prometeu em sua 

campanha. Reconheceu que talvez ele nem saiba dessa situação, mas agora que este vereador 

falou, ele saberá. Comentou sobre o asfaltamento da Rua Germano Paiva, manifestando para 

que fiscalizem para que a empresa não saia sem deixar tudo pronto, como aconteceu com 

asfaltamentos anteriores e foi confirmado pelo secretário da Fazenda, João Moura, em resposta 

a pedido de informação desse vereador. Declarou que se isso acontecer novamente, irá à 

Promotoria, porque a população de Taquara não pode pagar por uma empresa que foi contratada 

para prestar um serviço e não o faz. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a comunidade que acompanha 

pelo plenário, escuta pela Rádio Taquara e pela internet. Externou alguns problemas que vêm 

acontecendo na área da saúde do município, compartilhando que um senhor quebrou um pé, 

teve uma radiografia feita no dia 9 de maio e até hoje não recebeu o laudo necessário para que 

encaminhe uma perícia médica marcada para o dia 10 deste mês. Relatou que foram até o 

hospital com a família explicar a situação e a resposta do hospital foi de que não sabem quando 

ele terá o laudo. Lamentou que isso esteja acontecendo, comprometendo-se a averiguar de 

maneira mais pontual e pedindo que o hospital tome uma providência, emitindo uma nota 

explicando porque isso está demorando tanto. Comentou também vídeo de morador que postou 

nas redes sociais, mostrando deslizamento de barro de um condomínio. Detalhou que antes esse 
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barro deslizava para a faixa e foi feito um calçamento para resolver, mas agora está caindo para 

trás do morro e prejudicando os moradores no final das ruas Honório Lemos, Henrique Dias e 

Flores da Cunha. Pediu à autoridade competente — Secretaria municipal, Prefeitura, FEPAM — 

que tome uma providência com aquilo. Mencionou também reclamações de diversas pessoas 

que têm crianças pequenas em casa sobre o falta de remédios na Secretaria de Saúde, posto 24 

horas e farmácia pública. Relatou que o principal remédio faltante é a cefalexina líquida, 

sugerindo que os médicos receitem outro remédio ou orientem as pessoas do que fazer ao invés 

de receitar um remédio que está em falta. Perguntou onde está indo o dinheiro que a Prefeitura 

diz estar investindo em saúde mais do que o limite. Fez reivindicação com relação ao ginásio 

Titão no Parque do Trabalhador, pois ali está sendo disputado o torneio municipal ali — e, 

dentro de uns meses, o torneio regional —, mas estão faltando chuveiros, bancos e portas nos 

banheiros. Declarou que tem fotos para mostrar a quem achar que não está falando a verdade. 

Pediu que a Prefeitura tome uma ação com isso, dando situação mínima a aqueles que praticam 

esportes ali e usufruem do espaço público. Relatou ficar sabendo de que estava faltando 

professor de braile em uma escola municipal e, conversando com o vereador Eduardo, ficou 

sabendo que o que havia antes desistiu. Manifestou que procurará o professor Edmar pedindo 

que a Secretaria de Educação tome providências, pois conhece ao menos uma criança que 

precisa desse tipo de profissional para continuar seus estudos. Agradeceu pelo patrolamento da 

estrada Linha São João — que agora também está sendo ensaibrada — e pela desobstrução de 

um bueiro que a própria Prefeitura obstruiu com um monte de terra na Rua Nilo Dias, 

ressaltando que o monte de terra ainda está lá, mas eles ainda estão trabalhando no local. 

Reclamou que a Prefeitura prometeu colocar bloquetos na Rua Carlos Chagas através do 

PROPACOM, mas — em reunião com os moradores — disse que eles precisam ajudar a pagar. 

Encerrou agradecendo a atenção de todos, colocando-se à disposição da comunidade e 

desejando a todos uma boa semana. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

(PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e a comunidade que assiste 

à sessão. Refletiu que uma coisa que chama atenção dentre os fatos diários nos noticiários, que é 

o alto índice de mortalidade na adolescência — algo que não está longe do nosso cotidiano. 

Observou que no passado, em função de epidemias, as mortes de jovens e até de crianças eram 

bastante comuns; hoje, inúmeras vidas de jovens ainda são interrompidas apesar do progresso 

imenso das técnicas médicas. Apontou que hoje os jovens morrem de suicídios, acidentes, uso 

de drogas e homicídios — mortes consideradas perdas injustificadas. Manifestou que desta 

forma é urgente e necessária uma reflexão sobre essa mudança da causa de mortalidade dos 

adolescentes; para isso, é fundamental estar disponível para ouvir e tentar compreender os 

pensamentos, as opiniões e os sentimentos deles, pois os jovens não percebem a morte como 

uma possibilidade pessoal, expressando sentimentos de imortalidade e onipotência. Relatou que 

hipóteses sobre os altos índices de mortalidade na adolescência são o uso de drogas; a violência; 

a banalização da morte; situações sociais desfavoráveis; AIDS; falta de empregos; falta de 

perspectivas para o futuro; suicídios; dificuldade na comunicação com profissionais, amigos e 

familiares; dificuldades para expressar seus sentimentos e pedidos de ajuda; acidentes; falta de 

limites e a postura para desafiar o mundo; más influências, e a não imposição de 

responsabilidades pela sociedade. Declarou que a magnitude na violência na população infanto-

juvenil deve ser considerada como um grave problema de saúde pública dentro da realidade 

brasileira atual. Comentou que há um predomínio do sexo masculino na mortalidade por causas 

externas, em função da maior exposição deste grupo a fatores de riscos individuais como o 

consumo do álcool, consumo do fumo e/ou outras drogas e o uso de arma de fogo. Analisou que 
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os homicídios de adolescentes tem relação com a superexposição de carências e a ampliação da 

desigualdade de direitos referentes à educação, à saúde, à moradia e ao trabalho. Manifestou que 

há influência também da baixa escolaridade — bem como as escolas que não estimulam os 

jovens ao conhecimento —, a baixa renda, os baixos índices de emprego, casas precárias, 

habitações com vários núcleos familiares gerando tensão, pouco acesso à rede de esgotos e 

leitos hospitalares, ruas sem asfaltos e iluminação, e poucas áreas de lazer. Compartilhou que 

uma alternativa apontada seria o investimento em atividades de lazer, cultura e esporte, que 

poderiam influenciar no desenvolvimento físico e emocional dos adolescentes, como até em 

uma melhora do desempenho escolar. Opinou que essa ocupação do tempo dos jovens ao 

oferecer novos interesses e desenvolver novas habilidades coletivamente construídas pode 

influenciar no afastamento deles do consumo de drogas e do mundo do crime. Apontou que 

medidas preventivas custam mais barato que medidas repressivas, como a internação dos jovens 

em entidades que os acolhem após cometerem um crime. Manifestou que os pais e os 

educadores devem estabelecer os limites dos jovens; além disso, devem agir como mediadores 

das informações que os adolescentes recebem, por exemplo, pela mídia. Declarou que há um 

grande risco de incentivar nos jovens cada vez mais tendências agressivas e criar uma 

insensibilidade à violência que é absorvida passivamente ao invés de despertar sentimentos de 

indignação. Relacionou esta indiferença com a sensação de que os bens de consumo e até os 

meios de sobrevivência financeira são descartáveis. Sugeriu ainda que a sociedade e a família 

procurem ocupar o tempo dos adolescentes e desde cedo orientá-los para o caminho correto, 

tirando-os da rua e complementando seu tempo com algo que os ajudará futuramente. Encerrou 

agradecendo a atenção e desejando uma boa semana a todos. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente da Câmara, 

os colegas vereadores, o público presente e todas as pessoas que de uma forma ou outra 

acompanham através dos meios de comunicação. Chamou a atenção dos ouvintes para o fato de 

que parece que estamos vivendo em países diferentes quando vemos na Constituição brasileira 

que é proibido o trabalho de menor de idade — salvo na condição de menor aprendiz a partir 

dos 14 anos — e vemos na televisão brasileira crianças atuando desde bebês, envolvidas em um 

trabalho que mexe com a questão emocional porque se vive uma vida de mentira. Reconheceu 

que não se pode privar a veia artística ou cultural que uma criança apresenta, mas o trabalho na 

televisão brasileira acontece desde sempre e todos fecham os olhos para isso. Sugeriu aos 

vereadores de fazerem uma moção ao Congresso, neste tempo de mudança do nosso país, que 

deem uma atenção a todas as emendas constitucionais colocadas na casa que não estão andando 

porque não estão querendo votá-la. Detalhou que estas emendas trazem alterações à 

Constituição brasileira e uma delas diz que o jovem pode sim trabalhar aos 14 anos. Relatou que 

de janeiro a abril deste ano, mais de 10.000 jovens saíram da escola porque não deu certo. 

Apontou que estes jovens com idades entre 13 e 15 anos ficam na rua e não podem trabalhar 

porque a legislação não permite. Manifestou que se a sociedade não der conta de mudar a 

legislação brasileira e colocar estes jovens em um compromisso com o trabalho para tirá-los da 

rua, no futuro não haverá lugar para tanta gente que estará no mundo da droga e do crime. 

Comunicou que fará na próxima semana uma moção elencando todas as emendas à Constituição 

que estão paradas no Congresso para que agilizem e votem, permitindo um Brasil justo onde 

não só quem vai para a televisão possa trabalhar como menor. Apontou que há um estudioso 

querendo passar a maioridade para 23 anos, pois quer que o jovem entre na educação infantil e 

só entre no trabalho depois de sair da faculdade, comentando que isto não vale para o Brasil. 

Declarou que é de uma geração que começou a trabalhar cedo e tornou-se melhor por isso, 
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portanto é preciso cuidar dessa questão para melhorar a sociedade na questão do jovem que fica 

pela rua desocupado. Compartilhou que teve, na semana passada, uma reunião com os carros-

fortes e todos os gerentes de banco de Taquara. Comunicou que estabeleceram um canal aberto 

entre as empresas de carro-forte e a Câmara de Vereadores para que as denúncias pontuais de 

truculência sejam imediatamente repassadas. Detalhou que ainda encaminhará pela Casa um 

pedido para reunião com o Conselho Municipal de Trânsito para que se aproveite para os 

carros-fortes os estacionamentos destinados à Brigada Militar e aos bombeiros na Rua Júlio de 

Castilhos, restando então fazer apenas mais dois estacionamentos para deixar os carros-fortes 

tão perto quanto possível das agências bancárias, evitando colocar os munícipes em risco na 

hora do transporte de valores. Encerrou agradecendo a atenção e desejando a todos uma 

excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente da Câmara, os 

colegas vereadores, o público prestigiando a sessão, os ouvintes da Rádio Taquara e os demais 

veículos de comunicação que acompanham. Solicitou ao Executivo Municipal que, através da 

Secretaria competente, estude a possibilidade de realizar o calçamento na Rua Júlio Leitensdorf 

no trecho de 20 metros antes da Rua Germano Paiva, relatando que a referida rua foi calçada 

parcialmente por um loteador e agora está sendo realizado o calçamento da Rua Germano Paiva, 

ficando esse trecho de 20 metros sem o calçamento. Solicitou também que a Secretaria 

responsável proceda com a limpeza de um terreno localizado na Rua Rio Branco, ao lado do nº 

299. Reiterou pedido para que Secretaria competente proceda com urgência na limpeza e 

retirada de entulhos no loteamento Habitar Brasil, pois o local como está tem sido criadouro de 

ratos e levando a infestação aos moradores próximos. Solicitou à Secretaria de Educação que 

proceda com um estudo visando melhorias na estrada que dá acesso à Escola Júlio Mauer, 

porque a mesma é uma estrada de chão por aonde os alunos vão à referida e, quando passam 

carros, eles precisam se colocar no acostamento que é um banhado. Externou que ontem tiveram 

a presença do SBT na localidade de Padilha, na Escola Infantil Comunitária Vovó Mina, 

diferenciada por ser a primeira escola comunitária do município através de um projeto pioneiro 

de parceria pública-privada onde a Administração Municipal viu a necessidade e na falta de 

recurso, encaminhou este projeto, que foi uma grande luta deste vereador. Agradeceu ao 

administrador municipal pelo empenho e a Deus por esta ação estar servindo de exemplo a 

outros municípios. Convidou os moradores de Padilha e Rio da Ilha para virem à Casa no dia 9, 

quinta-feira, às 14 horas aonde terão uma reunião sobre o desassoreamento dos rios. 

Reconheceu que esta é uma necessidade que urge, porque os moradores do interior ficam 

ilhados em função do assoreamento dos rios. Comentou que a reunião será profícua e terão 

encaminhamentos que realmente darão resultados. Externou alegria ao ser indicado através de 

pesquisa do Instituto Tiradentes como o segundo vereador mais atuante no município, relatando 

que isto lhe envaidece, agradecendo a Deus por lhe dar sabedoria e saúde para lutar pelo povo 

taquarense e fazer o que precisa ser feito na representação do bem estar de sua comunidade. 

Convidou a comunidade de Padilha e todos os interessados a se fazerem presentes no 3º Baile 

de Casais a ser realizado nas 20 horas do dia 11 de junho, no 14 de Outubro. Encerrou 

agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e desejando a todos uma boa 

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

da Câmara, colegas vereadores, a plateia e os ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou a 

Secretaria de Educação na pessoa do professor Edmar e diretor Edson Melo — também vice-

presidente do PROS — pelas inaugurações de melhorias em escolas como a 17 de Abril, Vovó 

Mathilde e Calisto. Externou votos de pesar à família Muniz pela morte trágica do rapaz Enos, 

de 23 anos. Pediu, em nome da família, que seja feita justiça — não só divina, mas das leis —, 



Ata nº 4.142, de 07 de junho de 2016                                                                                                 Página 8 de 11 

 

que investiguem e que o responsável venha a pagar por ter assassinado covardemente um jovem 

na flor da idade. Lamentou mais uma vez o ocorrido, relatando que lhe chamou a atenção a 

presença de colegas de trabalho do rapaz, vindos de uma firma de móveis de Gramado durante o 

horário de serviço para prestar sua última homenagem. Opinou que vivemos em uma sociedade 

muito má, que pensa em conseguir as coisas na base da força e da bala quando não consegue de 

outra forma. Manifestou que fica cada vez mais impressionado com a situação que existe de 

casos de morte no estado e no país que ainda não foram desenrolados pela polícia. Relatou que 

estava com a família do Enos e outras duas pessoas na beira da ERS-020, já em São Francisco 

procurando o corpo do Enos com base em denúncias feitas. Prosseguiu relatando que 

lamentavelmente não o encontram, mas localizaram outro cadáver que estava ali há quase um 

ano, chamaram a polícia e se envolveram até quase as 21 horas da noite. Perguntou-se quantas 

pessoas desaparecidas devem estar na beira desses matos, tendo sido jogadas ali e nunca mais 

encontradas. Reiterou seu pedido por justiça ao Enos, para que a pessoa que fez isso pague 

perante a lei. Encerrou desejando um grande abraço 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 no plenário e todos os ouvintes. Relatou 

que na última semana esteve presente na inauguração da Escola Taquarense de Jovens e Adultos 

– ESTAJA, junto ao Colégio Teófilo Sauer. Compartilhou que a referida escola foi criada por 

esta administração e já passarão por lá mais de 2.000 alunos que concluíram seus estudos e hoje 

estão formadas, pessoas estas que não tiveram oportunidade de estudar e então retomaram seus 

estudos através dessa escola. Parabenizou toda a equipe da Secretaria de Educação e a 

Administração Municipal por ter dado abertura para que fosse criada esta escola em Taquara. 

Elogiou ao Afonso e toda sua equipe do setor de Iluminação Pública que tem sempre se 

esforçado em atender a todos os pedidos, algo que tem sido possível porque a administração 

atual nunca deixou faltar material para que façam seu trabalho. Fez indicação para que a 

Secretaria Distrital de Padilha faça o conserto de um bueiro na localidade de Padilha Velha, 

próximo à residência do Sr. Celso Tovo. Abordou o assunto do Habitar Brasil levantado pelo 

vereador Telmo, comentando que já faz mais de três anos que diversos vereadores têm pedido 

para que o local seja limpo. Reforçou então o pedido do vereador Telmo à Secretaria de Meio 

Ambiente para que façam essa limpeza. Alertou os moradores sobre o calendário de poda, 

comentando que o período do dia 5 a 12 de junho é para o bairro Santa Teresinha fazer suas 

podas. Apontou, porém, que o recolhimento dos galhos está atrasado, com muitos galhos ainda 

nos bairros Empresa e Cruzeiro. Pediu para que a Secretaria agilize o trabalho e faça um 

mutirão para limpar a cidade o mais rápido possível. Relatou que a Secretaria do Meio 

Ambiente estará fazendo no próximo sábado (11), das 8 às 17 horas, a 4ª Feira Socio-Ambiental 

alusiva à Semana do Meio Ambiente. Comunicou que o evento ocorrerá no Parque do 

Trabalhador ou, se chover, no Ginásio Titão. Convidou todos também para o Baile dos 

Namorados no sábado, na Sociedade 14 de Outubro em Padilha Velha, ao preço de R$ 60,00 

(sessenta reais) por casal. Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o presidente da Câmara, os colegas 

vereadores e a comunidade presente. Manifestou-se em respeito da morte brutal do jovem Enos, 

lamentando o ocorrido que estragou a vida de praticamente três famílias e esperando que seja 

feita justiça, porque este tipo de coisa não pode ficar dessa forma, precisando haver uma 

apuração e a responsabilização do culpado. Relatou que participou de uma reunião proposta 

pelo vereador Nelson com o Conselho Municipal de Saúde — considerado por este vereador um 

dos conselhos mais importantes a nível municipal, por ser deliberativo e fiscalizador dos atos de 
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Saúde do município. Manifestou que lhe chama a atenção o fato de o presidente do referido 

conselho nunca se fazer presente nessas reuniões, apesar de que na reunião que ocorreu hoje, foi 

dada a justificativa de que ele estava com um problema de saúde. Compartilhou que na reunião, 

foi indagado ao Conselho de Saúde se estavam sabendo da questão da falta de remédios na 

Secretaria de Saúde e no Hospital Bom Jesus, tendo este último inclusive pedido remédio ao 

primeiro. Relatou que há informações de que na sexta-feira passada (3), a UTI do hospital 

chegou a parar de funcionar por falta de remédio e que as desculpas para isso foram várias, 

inclusive de que a nova empresa ainda precisa se adequar. Perguntou-se como uma empresa que 

vem para o município administrar não se organizou sequer para fazer a contratualização. 

Comentou ainda que dizem que, na semana passada, a administração do hospital foi a Porto 

Alegre com o prefeito fazer a contratualização, mas não conseguiram por falta de negativas, por 

estarem devendo no mercado. Lembrou que, quando questionaram a questão da saída do Mãe de 

Deus, ouviu dizer que era porque era muito caro e esta nova empresa viria resolver vários 

problemas. Manifestou que na verdade, dificultaram ao usuário, pois hoje quem não está 

baixado no hospital precisa ir a Parobé para fazer tomografias e radiografias. Pediu ao Conselho 

da Saúde e à Comissão de Saúde da Câmara que averigue tudo isto que está falando, porque é 

algo muito sério. Declarou que os vereadores precisam se colocar a disposição e entender se 

tudo está na normalidade para também dar sua parceria de contribuição. Elogiou o grande 

esforço da Secretaria de Obras para realizar os pedidos dos vereadores, mas comentou que pediu 

providências em algumas coisas nesta semana e os trabalhadores da referida secretaria alegaram 

que estão sendo tirados para dar prioridade aos locais onde será feito asfalto. Perguntou se as 

emergências não serão atendidas enquanto estiverem fazendo asfalto, como por exemplo, um 

esgoto que estourou. Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU 

MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e 

as pessoas presentes. Comentou que tem quase toda a semana repetido suas falas sobre o direito 

do consumidor, mas parece que terão de fazer novamente uma reunião na Câmara como fizeram 

no passado, pois a situação está complicada. Relatou que as pessoas lhe abordam na rua ou 

telefonam para compartilhar problemas que têm nos mercados. Compartilhou que vai a todos os 

mercados da cidade procurando promoções e nesta semana, esteve no Supermercado Nacional e 

viu um preço bem grande numa gôndola anunciando um achocolatado de R$ 23,00 (vinte e três 

reais) por R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos), mas no caixa ele passava pelo preço integral. 

Comentou que teve de levar o atendente para a gôndola para lhe mostrar o preço, e ele 

prontamente tomou providências para retirar o anúncio da promoção, pois aquilo não devia mais 

estar ali. Reiterou que terá de trazer os mercados para a Câmara para conversar para que isso 

não aconteça mais, porque inúmeras pessoas acabam sendo lesadas por isso e não percebem, 

sendo praticamente roubo. Concedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que sugeriu que 

chamem a atenção do PROCON. Retomando a palavra, o Vereador Arleu Machado de 

Oliveira apontou que já comentou isso diversas vezes e acha que realmente é preciso melhorar 

a situação do PROCON no atendimento e na fiscalização, algo que já discutiu com o prefeito. 

Comentou sobre a página na internet chamada Jornal Informal de Taquara, onde pessoas 

covardemente escondidas ofenderam dez vereadores e deixaram cinco fora, perguntando-se 

porque os deixaram de fora. Concedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, que disse 

que acha isso errado, mas apontou que o prefeito criou um grupo dentro da Câmara e que isso 

não devia acontecer, pois a Câmara deveria ser um todo. Retomando a palavra, o Vereador 

Arleu Machado de Oliveira manifestou que não há nada errado em grupos, mas isto é uma 

página que está ofendendo os vereadores. Comentou que isso é uma vergonha, alguém 
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covardemente se escondendo atrás da internet. Perguntou-se como a Justiça Eleitoral enxerga 

tanta coisa, mas não enxerga isso. Encerrou agradecendo a todos e desejando boa semana. 

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou a Mesa Diretora, os 

colegas vereadores, a comunidade presente na Casa e que acompanha pela internet através do 

YouTube. Comentou a trágica morte do jovem Enos Muniz, manifestando que é preciso orar 

para que o Senhor Jesus conforte a família enlutada. Lembrou que, na semana passada, cobrou a 

posição em que Taquara está na questão da criação de emprego. Apontou que desde o começo 

do ano tem comentando que a questão do desemprego é nacional, mas Taquara se destaca de 

uma maneira impressionante — ocupando em abril a 490ª posição dentre os 497 municípios do 

estado, de acordo com o FGTAS. Comunicou que na próxima semana tentará mais uma vez 

convocar o secretário Antonello para que ele diga qual é sua política de geração de emprego 

para estancar essa situação. Manifestou que é muito fácil dizer que há desemprego em todo o 

lugar, mas quer saber o que está sendo feito aqui para melhorar isso. Mencionou o assunto da 

falta de remédios trazido pelos vereadores Régis e Nelson, lembrando que há cerca de um mês 

este vereador denunciou essa situação e foi dito que era desinformação sua. Apontou que como 

vereador, não pode cobrar, porque o prefeito é intocável — pode falar da Dilma, do Sartori, mas 

não do prefeito. Ressaltou que está como vereador para cobrar e representar a comunidade. 

Comentou que na campanha, o prefeito dizia que ouviria firmas taquarenses antes de se 

preocupar com as de fora, mas ficou em volta da Fruki por dois ou três meses fazendo vídeos 

apelativos enquanto firmas daqui fecharam ou foram embora. Declarou que esse mês de junho é 

de boas notícias para aqueles pais que estão com os seus filhos há quase dois anos na fila de 

espera por vagas nas escolas de educação infantil municipais. Explicou que no dia 15 de março 

fez pedido de informação para que o prefeito diga quando ficariam prontas as escolas de 

educação infantil que estão sendo construídas, para que a população possa saber quando vai 

poder trabalhar e ter vaga para seu filho, compartilhando que o secretário Ferreira respondeu 

que seria no mês de junho. Constatou, portanto, que faltam 23 dias para que esses pais tenham 

vagas nas creches, baseado em documento do secretário — talvez em março o secretário tenha 

chutado pra frente uma data achando que daria certo, mas se não tem condições de provar o que 

falou, a assinatura dele não deve valer nada. Comentou que não há remédio no posto, mas se 

gastam R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) com a Expocampo, R$ 189.000,00 (cento e 

oitenta e nove mil reais) com Fernando e Sorocaba e mais R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 

reais) com Só Pra Contrariar — esse é o governo da festa, não de remédio no posto; sem falar na 

insegurança, porque o prefeito não consegue pagar o auxílio-moradia também. Encerrou 

agradecendo ao presidente e agradecendo também ao Senhor por estar representando sua 

comunidade, por estar vereador e pela saúde de sua esposa e filhas, desejando a todos que 

fiquem na paz de Jesus. 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. 

Comunicou que acabaram de aprovar uma moção que foi via internet e a Faccat já se manifestou 

anunciando que eles fazem horário diferenciado para os alunos adventistas na prova de 

vestibular. Apontou então que os vereadores aprovaram uma moção sem necessidade e pagarão 

um mico. Manifestou que é preciso ter cuidado nas moções, porque às vezes na ânsia de ajudar, 

acabam cometendo um engano. Relatou que esteve neste final de semana em um baile de 

formatura de uma turma de aula de dança, em Arroio Grande, com a comunidade toda reunida e 

cultivando a cultura gaúcha. Parabenizou a todos os envolvidos pela belíssima festa. 
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Parabenizou também os organizadores do chá beneficente na capela da igreja católica de 

Fazenda Fialho. Solicitou o patrolamento e ensaibramento da parte de chão batido da estrada 

para o presídio, porque passam ali as pessoas que saem da capelinha São Cristóvão. Solicitou 

também que a prefeitura conserte os recortes que fizeram no asfalto na Rua Júlio de Castilhos, 

abaixo da Secretaria de Educação e próximo da Câmara de Vereadores, após o quebra-molas. 

Relatou que esteve no ESTAJA, parabenizando todos os envolvidos porque cerca de 2.500 

pessoas se formaram no ensino fundamental e médio através dessa escola. Parabenizou o 

prefeito por estar formando estas pessoas, algumas das quais já estão até na faculdade. Relatou 

que quando era mais jovem, não queria estudar e seu pai exigiu. Comentou que queria ter 

dinheiro pra comprar suas coisas, mas seu pai dizia que as coisas podiam ser roubadas, mas a 

educação, ninguém lhe tiraria. Compartilhou que hoje estiveram na inauguração de reformas na 

Escola Vovó Mathilde e na próxima semana, terão a inauguração do ginásio da Escola Rosa 

Elsa Mertins. Manifestou que é importante a administração municipal investir na educação de 

uma forma maciça, como investe também na saúde. Encaminhou votos de pesar aos familiares 

do Sr. João da Cunha, vereador do PMDB em Caraá e colega do Comitê Interlegislativo de 

Acompanhamento do Pró-Sinos que faleceu em consequências do câncer de pulmão no dia 1º de 

junho. Parabenizou todos os times que estão disputando o campeonato municipal de futsal, que 

também é sensacional e investir nisso é fundamental. Encerrou deixando um grande abraço a 

todos. Nada mais havendo a tratar, às 19h45min o Presidente encerrou a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 14 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, 07 de Junho 

de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 

 


