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 ATA Nº 4.143 

Aos 14 dias do mês de Junho do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 20ª 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. Informou ainda 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 e assim como vem 

fazendo em Sessões anteriores na intensão de auxiliar os senhores Vereadores, lembra que 

encontram-se num ano eleitoral e as manifestações ocorridas durante as Sessões são transmitidas via 

Rádio, internet e público geral, ou seja, 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. Antes disso a Diretora informou que as respostas das Indicações e Pedidos de Informações 

encaminhadas pelo Executivo Municipal, bem como todas as respostas dos Requerimentos estão 

sendo divulgadas no sistema “Portal de Informações do Legislativo” e ficam à disposição dos 

senhores Vereadores e de toda a comunidade. Ofício D.L. Nº 419, de 08 de junho de 2016: O 

Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho, comunica o Prefeito de nossa cidade, que 

foi realizada transferência de recursos financeiros, referente à devolução do duodécimo, no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data do dia 06 de junho do corrente ano, conforme recibo de 

transferência. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 367/2016, encaminha Lei Municipal nº 5.865, 

sancionada em 03 de junho de 2016. Nº 373/2016, encaminha Lei Municipal nº 5.866, sancionada 

em 08 de junho de 2016. Nº 382/2016, encaminha Memorando interno nº 026/2016, expedido pelo 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Senhor Dircinei Antonelo, onde coloca-se a disposição 

no dia 16 de junho de 2016, para apresentar aos nobres edis as ações realizadas por sua Secretaria. 

Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 068/2016 (Executivo nº 052)  

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Cultural Educacional 

de Taquara, CNPJ Nº 10.299.235/0001-80. PROJETO DE LEI N° 069/2016 - VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Denomina de Nívio Paz Pereira, uma Rua da cidade de Taquara/RS. 

PROJETO DE LEI N° 070/2016 (Executivo nº 053) Autoriza o Poder Executivo contratar, 

temporariamente, 01(um) servidor para o cargo de Veterinário, e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI N° 071/2016 (Executivo nº 051) Altera a Lei Municipal n° 3.771/2006, incluindo ao Quadro 

de Cargos de Provimento Efetivo o Cargo de Cuidador, e, dá outras providências. PROJETO DE 

LEI N° 072/2016 (Executivo nº 054) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 

psicólogos para atuação na Secretaria da Saúde, e dá outras providências. Correspondência diversa 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1362
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1362
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1362
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1411
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1411
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1382
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1382
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1409
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1409
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1409
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1410
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1410
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=1410


Ata nº 4.143, de 14 de junho de 2016                                                                                                 Página 2 de 10 

 

recebida: Convites – 1º; O Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia 

Legislativa do RS, convida para audiência pública que irá analisar e debater a crise de financiamento 

e as intervenções dos municípios nos hospitais das cidades de Jaguarão, Rosário do Sul, Santana do 

Livramento, Rio Grande, Gramado e Cruz Alta, bem como, os resultados efetivos para reversão da 

crise administrativa, financeira e assistencial que atravessam. A referida audiência pública será 

realizada no dia 06 de julho de 2016, às 10 horas, na sala Adão Pretto – térreo da Assembleia 

Legislativa. 2º; O Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do 

RS, convida para audiência pública que irá debater políticas de prevenção e tratamento à gripe 

H1N1, no Vale do Paranhana a realizar-se no dia 27 de junho de 2016, às 14 horas, na Sala 

Educacional Índio Brasileiro Cesar, antigo shopping Viena em Taquara/RS. 3º; A Administração 

Municipal de Taquara convida para a inauguração da Unidade Básica de Saúde do Distrito de 

Fazenda Fialho, que ocorrerá amanhã, dia 15/06, às 18h30min. 4º; A EMEF 25 de Julho convida 

para Festa Junina a ser realizada no próximo dia 26/06, às 14h30min. 5º; Ofício nº 547/2016 – 

Correios, em obediência ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452/97, que dispõe 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. Após a leitura da matéria, conforme determina a Resolução Nº 002, de 22 de 

março de 2016 - o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura da matéria em pauta. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 062/2016 - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da 

administração pública municipal, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. O referido Projeto recebeu 

Parecer Jurídico desta Casa que diz inexistir óbice formal em relação à proposição e dessa forma 

cabe aos Vereadores analisar a viabilidade ou não da mesma. A Comissão de Constituição e Justiça 

e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 

forma original. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por 13 (treze) 

votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Nelson José Martins. Manifestaram-se sobre 

a matéria os Vereadores Nelson e Guido. PROJETO DE LEI N° 067/2016 - VEREADOR 

TELMO VIEIRA: Denomina de ELOI DARCI FAUTH, 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. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Telmo 

e Lauri. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 005/2016 - VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Concede o título de Benemérito Cidadão Taquarense ao 

SENHOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS ROGÉRIO. 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. Requerimentos: Nº 198 

a 201/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: 042 e 043/2016. Indicações: Nº 233 a 

250/2016. 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 LUIZ 

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

vereadores, as pessoas presentes e os meios de comunicação que acompanham. Relatou que esteve 

ontem (13) na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo em visita ao secretário de Segurança do 

referido município. Explicou que foi à localidade buscando mais informações e inclusive auxílio 
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para a criação da Guarda Municipal no município de Taquara. Apontou que no ano de 2015, já 

esteve por duas vezes na mesma cidade para tratar do mesmo assunto. Agradeceu ao ex-vereador e 

ex-presidente desta Casa, Sr. Fabiano Tacachi Matte, por ter divulgado em rede social o projeto do 

ano passado — de autoria deste vereador e encaminhado ao Executivo com a aprovação de todos os 

vereadores — que trata da criação da Guarda Municipal. Declarou que a Guarda Municipal é hoje 

muito necessária nos municípios porque, querendo ou não, a Segurança é mais uma das 

responsabilidades do estado que tem recaído aos municípios. Compartilhou que, em uma entrevista 

bastante esclarecedora, o secretário de Segurança de Novo Hamburgo colocou-se à disposição para 

vir a esta Casa com sua equipe e prestar esclarecimentos sobre os benefícios da Guarda Municipal, 

algo que está agora em tratativas para marcar dia e horário. Compartilhou que a Guarda Municipal 

hamburguense conta com 196 agentes entre mulheres e homens, academia de tiro ao alvo, academia 

de artes marciais e defesa pessoal, e agora, com veículos novos repassados pelo governo federal, 

implantaram trabalho de segurança nas escolas do município. Manifestou que isto é um belo 

exemplo a ser seguido e por isso busca que seja realizado o quanto antes, precisando o prefeito 

mandar a lei para que os vereadores votem e essencialmente efetivem a Guarda Municipal. 

Comunicou aos moradores da Rua Germano Paiva que hoje está sendo feita a troca de canos na rua 

para posteriormente ser colocado asfalto, beneficiando o bairro Mundo Novo com mais uma rua 

asfaltada, as outras sendo as ruas Mundo Novo e Flores da Cunha. Lembrou também aos moradores 

da Rua Celeste Domingos de Souza que logo estará sendo feita nova reunião para a realização do 

calçamento da referida rua. Comentou a respeito de fazer um chamamento à comunidade taquarense 

no que se refere aos quinze vereadores desta Casa, pois qualquer um deles deve sentir orgulho em 

estar vereador e ter sido escolhido pelos munícipes para representa-los no Legislativo taquarense. 

Ressaltou que, ao longo dos três anos e meio da atual legislatura, os vereadores deram vários bons 

exemplos a serem seguidos, um deles sendo a economia com despesas de diárias. Detalhou que entre 

2009 e 2012, a Câmara gastou R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) com isso e eram 

dez vereadores; enquanto de 2013 para cá, os quinze vereadores atuais gastaram apenas R$ 

14.662,96 (catorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais com noventa e seis centavos). Apontou que 

isto demonstra a honestidade e o respeito que a legislatura atual tem pelo dinheiro público, dando 

motivo de sobra para os vereadores se orgulharem. Encerrou desejando uma grande semana a todos 

em nome do bom Deus. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa 

Diretora, os colegas vereadores e as pessoas presentes no plenário. Abordou o assunto das diárias 

levantado pelo vereador Balbino, comentando que daqueles dez vereadores, nunca pegou um 

centavo. Apontou que todas as diárias são legais, mas há aquelas que são morais e as que são 

imorais. Ressaltou, porém, que não é contra vereadores usarem diárias necessárias. Abordou também 

o assunto da Guarda Municipal, comentando que é bastante difícil por causa do custo operacional — 

funcionários, especialização, etc. — e hoje, a situação do país está muito ruim nisso. Comunicou, 

porém, que existe um imposto em Taquara destinado à Segurança — uma taxa de sinistro de 

segurança — e é preciso se prestar contas disso, sugerindo que separem parte dessa arrecadação para 

aplicar em talvez montar a Guarda Municipal para auxiliar o município. Relatou que, no ano 

passado, o município de Taquara foi o antepenúltimo colocado na questão da transparência. 

Reconheceu que, independente do prefeito ou se está no primeiro ou segundo ano, é difícil montar 

uma transparência. Explicou que é por isso que fez uma lei, que não passou, mas hoje está sendo 

provado que deveria ter passado — é só pegar o Jornal NH de sábado que diz lá. Comentou o 

assunto que o vereador Arleu levantou na semana passada, concordando que não se deve separar os 

vereadores, mas quem começou isso foi o prefeito Tito, lendo comunicação do mesmo em que ele 

agradece apenas aos vereadores Guido Mário Prass Filho, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Luiz 
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Carlos Balbino, Sirlei Silveira, Arleu de Oliveira, Adalberto Soares, Beto Timóteo e Valdecir 

Vargas de Almeida pela autorização de repasse das economias da Casa Legislativa que 

complementaram valores para uma aquisição. Manifestou que isso é ruim porque, como o vereador 

Balbino falou, são quinze vereadores. Lembrou que, quando foi presidente, sempre se referiu aos 

quinze vereadores. Declarou que espera que esse tipo de coisa não aconteça mais, pois a Câmara é 

um todo apesar das diferenças de opinião e espera também que o prefeito não se envolva nas 

questões da Casa porque, como também falou o vereador Arleu, os poderes são harmoniosos, mas 

precisam ser independentes. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou 

o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a comunidade no plenário e que acompanha pela 

Rádio Taquara e internet. Relatou que observou números com relação à execução do orçamento da 

prefeitura, tendo consigo o demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução 

orçamentária publicado no Jornal do Comércio dos dias 18, 19 e 20 de junho de 2014, como também 

o deste ano, de 20, 21 e 22 de maio de 2016. Relatou que traz isso porque de nada adianta falar que 

as coisas não estão acontecendo sem saber identificar isso para a comunidade. Detalhou que em 

2014 e 2016, respectivamente: a previsão orçamentária foi de R$ 115.944.248,70 e R$ 

129.383.712,40; foi realizado R$ 56.781.888,71 e R$ 43.797.631,66; as despesas empenhadas foram 

de R$ 63.296.226 e R$ 52.418.404,85; e as despesas liquidadas foram de R$ 46.527.335,76 e R$ 

36.316.763,88. Apontou que os restos a pagar processados totalizaram R$ 12.464.038,64 em 2014 e 

R$ 20.237.741,72 em 2016 — uma diferença de R$ 7.773.703,08 a mais no ano atual. Apontou 

também que os restos a pagar não processados fecharam em R$ 10.244,19 no ano de 2014 e R$ 

95.012,02 em 2016 — uma diferença de R$ 84.767,83 a mais. Prosseguiu detalhando que foram 

investidos em Educação R$ 6.585.156,60 em 2014 contra R$ 4.411.993,00 em 2016; na Saúde, 

foram R$ 6.162.267,65 em 2014 contra apenas R$ 3.623.962,11 em 2016. Explicou que trouxe estes 

números para mostra o comparativo e apontar o disparate orçamentário, uma falta de controle, 

gastando com o que não deve ser gasto. Relatou que no loteador do loteamento Tito foi condenado 

pela Justiça para calçar as ruas, mas a justificativa do prefeito é de que a Corsan não coloca água lá. 

Apontou, porém, que a Corsan anunciou R$ 82 milhões para investir em Taquara e o prefeito 

prometeu na sua campanha meta de que nenhuma rua fique sem pavimentação. Pediu que o prefeito 

explique porque não deixa chegar água da Corsan no loteamento Tito/Eldorado. Encerrou desejando 

um forte abraço a todos, uma boa semana e colocando-se à disposição da comunidade. 

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

Diretora, os colegas vereadores, a imprensa, a comunidade e sua família presente na sessão. 

Externou sua preocupação com a segurança, comunicando que encaminhou através de seu gabinete 

um pedido ao governador do estado que tome providências, fazendo uma solicitação por auxílio dos 

militares, trazendo mais segurança às nossas ruas. Declarou que a cada dia que passa, o estado está 

mais omisso e irresponsável, enquanto a comunidade paga com a vida. Relatou que, na resposta do 

gabinete do governador encaminhado a esta Casa, o estado esclareceu que estará convocando 178 

policiais do concurso público de 2014 para “amenizar os problemas existentes”. Manifestou que 

muito lhe incomoda que se refiram à vida das pessoas como “problemas existentes”. Concedeu um 

aparte ao Vereador Nelson José Martins, que deu razão ao vereador Beto e apontou que a polícia 

só busca carros pra multar ao invés de cuidar da segurança do cidadão. Retomando a palavra, o 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos solicitou ao presidente que esta Casa já faça 

uma manifestação para que sejam destinados dois ou três soldados para Taquara amenizar esta 

situação precária. Lamentou que o estado esteja deixando a desejar, cada dia responsabilizando mais 

os municípios que não suportam mais segurar a política que deveria estar sendo desenvolvida pelo 

estado. Comentou que não vê os deputados preocupados com a situação ou em suas bases onde 
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buscam votos, procurando formas de melhoria. Manifestou que é preciso buscar uma forma, 

opinando que uma das soluções seria trazer o exército às ruas, mas parece que o governador tem 

medo de fazer isso. Relatou que a ajuda do exército já aconteceu em diversos estados como Santa 

Catarina, Minas Gerais e os morros do Rio de Janeiro. Agradeceu à Secretaria de Obras pelo belo 

trabalho que vem fazendo em relação ao tapa-buracos, relatando que fizeram em Santa Rosa um 

tapa-buracos com piche. Comentou o assunto da saúde, manifestando que a Secretaria de Saúde tem 

segurado as pontas com a questão do hospital, tendo o posto 24 horas se empenhado bastante com 

muitas coisas nas quais o hospital vem falhando. Declarou que, como presidente da Comissão de 

Saúde, deixará marcada a partir de hoje uma reunião com o pessoal do hospital para conversarem. 

Encerrou agradecendo a todos e pedindo a Deus que conduza todos ao futuro com respeito e 

dignidade, e até lá se assim Ele permitir. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

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

sessão. Detalhou a criação do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, data 

que coincide com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 

em Estocolmo, no ano de 1972. Explicou que a data tem como objetivo principal chamar a atenção 

de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação 

dos recursos naturais que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Destacou o descarte 

inadequado, a falta de coleta seletiva e projetos de reciclagem, o consumo exagerado de recursos 

naturais, o desmatamento, a inserção de espécies exóticas, o uso de combustíveis fósseis, o 

desperdício de água e o esgotamento do solo como principais problemas que afetam o meio 

ambiente. Declarou que estes problemas e outros poderiam ser evitados se os governantes e a 

população se conscientizassem da importância do uso correto e moderado dos nossos recursos 

naturais. Manifestou que, apesar de muitos acreditarem que a mudança deve acontecer em escala 

mundial e que apenas uma pessoa não consegue mudar o mundo, é fundamental que cada um faça a 

sua parte e que toda a sociedade reivindique o cumprimento das leis ambientais, assumindo uma 

postura de responsabilidade ambiental para conseguir mudar o quadro atual. Relatou que, durante a 

semana passada, aconteceram muitos eventos na rede municipal de ensino para trabalhar os temas 

das questões ambientais e preservação do meio ambiente. Manifestou felicidade em ter sido 

convidada pela EMEF Alípio Sperb, do bairro Santa Maria, para dar uma pequena palestra sobre a 

questão da causa animal, na sexta-feira (10). Relatou que fica muito encantada em perceber que 

esses temas — muito descuidados pelos adultos — estão sendo muito bem tratados nas escolas, 

dando-lhe a certeza de que o futuro será bem melhor. Detalhou que nesta e em outras escolas, 

ocorreram mutirões de limpeza de terrenos baldios — onde os adultos costumam descartar seu lixo 

— e, na escola Alípio Sperb, os alunos fizeram plantio de árvores e flores nos locais limpos. 

Apontou que os alunos também foram incentivados a levar para a sala de aula seus animaizinhos de 

estimação: levaram pato, cachorro, gato, coelho, pintinho e cavalo, todos muito bem cuidados e 

amados por estas crianças e adolescentes. Refletiu que, mais uma vez, as crianças e adolescentes dão 

exemplos para os adultos de que só o ser humano pode salvar esse planeta. Comentou que a água 

que bebemos é a mesma que os dinossauros bebiam quando ocupavam este planeta e aí está a prova 

de que devemos cuidar disso que aí está, pois não virá de fora, de outro planeta, uma nova natureza. 

Manifestou que uma administração não se faz somente com grandes obras — grandes prédios, 

grandes pontes, grandes avenidas —, mas também através de projetos educacionais que mudam a 

forma de as pessoas pensarem e atuarem no meio em que estão. Declarou que por isso fica muito 

feliz em ver que a educação do município está muito bem assessorada pelas direções, supervisões, 

coordenações, professoras e todo o funcionalismo; e que estes projetos que estão sendo 

desenvolvidos nas escolas com certeza trarão um futuro bem melhor do que hoje está. Encerrou 
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agradecendo a atenção de todos e desejando uma semana muito abençoada. VEREADORA 

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

Câmara, os colegas vereadores, o público presente no plenário e todos aqueles que acompanham de 

uma forma ou outra através dos meios de comunicação. Apontou que tem dito nessa tribuna que faz 

um trabalho por provocação e foi provocada anos atrás por algumas pessoas aposentadas que vão 

aos caixas eletrônicos dos bancos e lá não encontram cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00 para levar seu 

pagamento integral para casa. Relatou que os vereadores já fizeram esse projeto de lei, que se 

transformou na lei municipal nº 5.694/2015 e agora estarão reiterando documento aos bancos para 

que façam cumprir a legislação vigente, também sinalizando visivelmente o caixa eletrônico que 

conter todas as cédulas. Comunicou que, no próximo dia 16, às 15 horas, nesta Casa, haverá reunião 

para tratar de estratégias para a implementação dos projetos “Troco do Carinho” e “Troco da 

Saúde”, que destinarão sua arrecadação ao Lar Padilha e ao Hospital Bom Jesus, respectivamente. 

Compartilhou que esteve em reunião com o COMUDE para elencarem as prioridades para a consulta 

popular, chamando a atenção dos ouvintes para o fato de que a consulta popular é uma das únicas 

formas de fazer chegarem recursos do estado para o município. Expressou que ficou um pouco 

preocupada em ver Taquara em um número muito reduzido e ter só dois delegados. Manifestou que 

é preciso que a Secretaria de Educação faça provocação às direções das escolas para que todos 

trabalhem na votação. Detalhou que a votação ocorrerá pela internet nos dias 5, 6 e 7 de julho, e é 

preciso divulgar isso para que haja bastantes votos. Relatou que foi provocada no caixa de um 

supermercado por um senhor que disse ter problemas com os caixas, porque o preço na gôndola é 

diferente do que é cobrado. Prosseguiu relatando que ele pediu aos vereadores que façam alguma 

coisa, porque várias pessoas passam correndo no mercado e não percebem isso. Comunicou que fará 

um documento na próxima sessão para formar nesta Casa a Comissão de Defesa do Consumidor, 

pela qual poderão receber denúncias de pessoas que se sentem lesadas pelos mercados. Manifestou 

que também encaminhará legislações respectivas para que haja um atendimento e o munícipe que 

constatar esse erro no mercado seja beneficiado e leve o produto de graça. Conclamou que os 

vereadores precisam legislar e comprar essa briga, organizando para que os mercados tenham mais 

responsabilidade ao atuar na questão de ofertas. Comunicou também outra legislação para que as 

ofertas sejam anunciadas com letras grandes e o prazo de validade dos produtos, que muitas vezes 

fica obscuro e o munícipe só se dá conta que o produto vencerá logo quando chega em casa. 

Encerrou agradecendo ao presidente pelo tempo em que se excedeu e desejando a todos uma 

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

colegas vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de 

comunicação que acompanham. Iniciou externando grata satisfação em receber aprovação de projeto 

de sua autoria que denomina uma rua no município de Taquara de Eloi Darci Fauth, em homenagem 

a este cidadão parceiro do município de Taquara que doou uma área de terra ao mesmo, na qual foi 

instalada a Escola Barão do Rio Branco na localidade de Rodeio Bonito. Declarou que o Sr. Eloi foi 

um empresário preocupado com a educação e com o desenvolvimento do ser humano. Comentou a 

reunião mantida no dia 9 sobre o desassoreamento, envolvendo a presença da EMATER, do 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as biólogas Irene e Maria Alice e o secretário do 

Meio Ambiente, Serginho. Detalhou que debateram sobre o assunto do desassoreamento, por 

reconhecerem a necessidade e há quanto tempo as comunidades estão “reféns” dos rios assoreados. 

Identificou que as ações para o desassoreamento dos rios são urgentes, pois o inverno está chegando. 

Manifestou que ficaram felizes com o fato de as licenças ambientais já terem sido liberadas e de que 

há dinheiro em uma conta da Associação Regional Sindical Vale dos Sinos e Serra, vinculada ao 

Ministério Público e Comitesinos contendo R$ 800 mil oriundos de multas ambientais que serão 
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destinados à execução destes projetos. Comunicou à comunidade de Rio da Ilha e Vila Teresa que a 

canalização para distribuição do poço comunitário está prestes a ser realizada. Relembrou que em 

2013 quando identificou o problema de carência de água da referida comunidade, juntamente com o 

Executivo Municipal que parabenizou pela atitude. Parabenizou também o Executivo Municipal por 

estar providenciando, através da Secretaria de Educação, melhorias nas escolas municipais, 

comentando que ontem esteve na inauguração da quadra poliesportiva na Escola Rosa Elsa, no 

bairro Santa Rosa. Chamou a atenção do secretário de Educação e Executivo Municipal para que 

sensibilizem com a situação do acesso à Escola Júlio Mauer, em Padilha. Detalhou que no referido 

local, o acesso é de chão batido e as crianças dividem a estrada com os carros. Sugeriu que estudem 

a possibilidade de fazer ao menos um calçamento na lateral da via, o que já melhoraria muito o 

acesso das crianças à escola. Parabenizou a Sociedade 14 de Outubro pelo excelente baile de casais 

que deu no sábado, recebendo todos os presentes com muita euforia e uma excelente janta, 

estendendo os parabéns a todas as comunidades e escolas que realizaram eventos relacionados à 

festa junina neste último final de semana. Encerrou agradecendo a Deus por representar sua 

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

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

da Rádio Taquara. Iniciou parabenizando a equipe do posto de saúde do bairro Empresa — na 

pessoa da coordenadora Jaimara e do dermatologista, Dr. Marcelo — pelo excelente trabalho 

prestado no sábado passado, quando prestaram 70 pequenas cirurgias de verrugas e outros problemas 

dermatológicos. Parabenizou também a diretora Mara Salomé do Colégio Rosa Elsa Mertins como 

também o prefeito Titinho, o secretário de Educação, Prof. Edmar, e o diretor de Educação, Edson 

Melo pela belíssima inauguração da quadra poliesportiva do referido colégio e melhorias na unidade 

de educação infantil.  Abordou o assunto da segurança levantado pelo vereador Beto Timóteo, 

ressaltando que a comunidade clama por segurança. Relatou que conversou agora à tarde com um 

cidadão que disse que bateu na traseira de uma caminhonete que estava com as luzes apagadas e 

estacionada quase no meio da via, próximo à sinaleira em frente ao IACS, provavelmente esperando 

para assaltar alguém; após a colisão, a caminhonete arrancou e saiu veloz. Manifestou que é preciso 

urgentemente mais segurança no município, porque os assaltos estão acontecendo com frequência e 

a situação está crítica. Declarou que os vereadores precisam urgentemente tomar uma posição para 

que o governo do estado olhe para Taquara. Conclamou que os deputados que fizeram uma carreira 

de votos aqui e agora estão no governo do estado também precisam olhar pelo município, inclusive 

pelo hospital que está precisando fazer o convênio. Encerrou convidando toda a comunidade — em 

nome da diretora geral de Saúde, Solange Vargas — para a inauguração da ampliação na unidade 

básica de saúde de Fazenda Fialho, amanhã (15) às 18h30. Encerrou deixando um grande abraço a 

todos e desejando que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 

CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, as 

pessoas presentes, a imprensa e todos os ouvintes da Rádio Taquara. Relatou que tem acompanhado 

os pronunciamentos dos senadores, pessoas que representam o povo em Brasília, destacando o 

trabalho da senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista. Detalhou que faz o destaque pelos 

posicionamentos firmes da senadora e os argumentos que defende, tendo sido contrária ao fundo 

partidário — que o governo aumentou em quase 200% para campanhas eleitorais, chegando a R$ 

867 milhões. Apontou que, enquanto isso, falta dinheiro para investir em educação, falta dinheiro 

para a segurança — que, como outros colegas apontaram, está péssima —, falta dinheiro para a 

saúde: problemas que afetam o governo do estado e automaticamente, os municípios. Seguiu 

compartilhando que a senadora Ana Amélia foi favorável à limitação das viagens da presidente 

Dilma Rousseff, que apesar de estar afastada do cargo, continua fazendo viagens caras com o avião 



Ata nº 4.143, de 14 de junho de 2016                                                                                                 Página 8 de 10 

 

da FAB enquanto o país conta com 11 milhões de desempregados. Manifestou que se não houvesse 

tanta roubalheira e mordomia no alto escalão, tudo estaria funcionando bem melhor. Relatou que 

participou, na última segunda-feira (13), da inauguração da quadra esportiva do Colégio Rosa Elsa, 

parabenizando aqui a administração municipal por estar fazendo um grande trabalho na área da 

Educação. Parabenizou também a diretora Mara por seu empenho, porque se não fosse por suas 

cobranças junto ao governo, as coisas não aconteceriam. Parabenizou ainda o secretário de Educação 

pelo excelente trabalho. Comentou também sobre o calendário de podas do município, comunicando 

que entre os dias 12 e 19 de junho será feita a coleta nos bairros Medianeira e Ideal. Relatou que 

estava caminhando pelo bairro Mundo Novo e notou que o pessoal já está podando, ressaltando que 

é importante não se adiantarem muito no corte porque senão as folhas caem dos galhos e isso torna a 

coleta mais difícil. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

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

vereadores e as pessoas presentes. Manifestou que, ouvindo a leitura do repasse feito ao Executivo, 

fica feliz pelo trabalho que esta Câmara tem feito ao longo dos quatro anos, não gastando nada além 

do necessário e revertendo os valores para que possam ser transformados em obras que ajudarão a 

comunidade. Apontou que tem visto a Secretaria de Obras se esforçando para dar conta do que 

precisa ser feito, mas nem sempre alcança. Sugeriu que o prefeito destine esse repasse para a referida 

secretaria, para ajudar na questão do tapa-buracos, pois como um vereador falou anteriormente, tem 

alguns que os vereadores pedem para ser consertados há anos, inclusive restantes da administração 

anterior. Relatou, por exemplo, caso na sua rua, por onde passam cerca de quinze ônibus por dia e há 

um buraco no início da Rua Montevidéu que ainda causará um acidente. Deixou seu reconhecimento 

aos esforços da diretora do Meio Ambiente, Laura, presente em plenário, comentando que conseguiu 

com ela coisas que não conseguiu com o secretário Serginho antes dela. Abordou o assunto do 

hospital falado antes pelo vereador Beto Timóteo, pedindo ao presidente que se marque a reunião 

com o hospital se já não foi feito, pois o requerimento já foi aprovado, faz quase 30 dias e até agora 

nada, enquanto os problemas têm se acumulado. Neste momento, o Presidente da Câmara 

Vereador Guido Mario Prass Filho se manifestou, comunicando que entrará em contato com a 

administração do hospital para conferir sua disponibilidade. Retomando a palavra, o Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos manifestou que existem muitas coisas sobre o hospital que os 

vereadores não sabem e que precisam ser clareadas, porque a comunidade necessita disso e tem 

cobrado, cabendo aos vereadores lhes dar satisfação. Deixou provocação ao prefeito quanto ao dique 

do bairro Olaria, comentando que os vereadores estavam mais envolvidos nesta questão no ano 

passado, mas desde que a primeira reunião que o prefeito teve com uma tal de diretora, nunca mais 

deu retorno à comunidade. Relatou que o prefeito foi lá falar levando apenas alguns vereadores — 

porque pra ele, não são todos na Câmara que são vereadores —, se meteu no processo que os 

vereadores mal ou bem estavam tocando, depois se encolheu e não disse mais nada. Dirigiu-se ao 

vereador Balbino, reconhecendo seu esforço, mas declarando que não pode mais ver uma fala que 

sabe que não pode se concretizar, que é a questão da Guarda Municipal. Manifestou que o prefeito 

Tito não cumpriu suas promessas de campanha e ficar falando sobre a Guarda Municipal nos últimos 

minutos do jogo — sem avaliar a questão financeira ou poder fazer concurso público — é apenas 

mais um engodo para empurrar com a barriga o que ele não cumpriu na questão da segurança 

pública. 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. 

Concedeu um aparte ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que se dirigiu em resposta ao 

vereador Beto Lemos, manifestando que respeita sua preocupação, mas ressaltando que o projeto 

não é do prefeito e sim deste vereador. Declarou que defende a implantação da Guarda Municipal e 
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não há nada de eleitoreiro nisso, visto que o projeto já vem do ano passado. Retomando a palavra, o 

Vereador Arleu Machado de Oliveira posicionou-se junto ao vereador Balbino, opinando que a 

Guarda Municipal é uma ajuda que Taquara necessita em termos de segurança. Reconheceu que não 

será simples, pois serão gastos que o município terá a mais, mas sabe que o prefeito está com uma 

boa ideia talvez para a próxima legislatura, caso se reeleja. Comentou que este é um ano eleitoral e 

gostaria de pedir que as pessoas na internet e redes sociais baixem a bola, se acalmem, porque não 

têm educação. Relatou que não fala pessoalmente de ninguém, não fere ninguém, não procura ver se 

alguém tem o rabo preso ou não, porque se fizesse, toda a semana teria nomes para dizer. Apontou 

que as pessoas estão raivosas, inclusive os partidos de oposição, sugerindo que vão para o mundo 

das ideias discutirem o que é melhor para Taquara. Refletiu que vivemos no mundo por pouco 

tempo, daqui a pouco ninguém estará por aí, todos estarão mortos e fedendo, então de que adianta 

agredir as pessoas na internet, em anonimato. Relatou que não tem preocupação com o que falam 

mal dele, dizendo que sabe que isso vai estourar em quem fala, pois acredita em Deus acima de tudo 

e se este vereador não fizer justiça, algo maior irá fazer. Apontou eventos como a morte de 50 

inocentes nos Estados Unidos e como aqui, todo o dia, inocentes acabam morrendo, sugerindo que 

as pessoas se acalmem e façam uma campanha leve no mundo das ideias. Relatou que defenderá 

uma campanha no mundo das ideias e não ficará debatendo o que é dito em redes sociais, pois isso é 

algo pequeno e não é uma pessoa pequena. Externou sua preocupação com o estado do Rio Grande 

do Sul, porque mais uma vez o hospital de Taquara não está conseguindo pagar seus médicos pela 

falta de repasses do estado. Apontou que isso não acontece em Taquara, mas em todo o estado, com 

hospitais que dependem do SUS fechando porque o governador não começa a administrar. 

Comentou que não tem verba para a segurança, para a saúde, para a educação e agora o governador 

ainda vetou o projeto de reposição salarial dos poderes ainda de 2014 que foram aprovados inclusive 

por governadores da sua base. Relatou que ouviu do secretário nesta semana que o governo quer 

nivelar o salário por baixo para todos, algo que o PT sempre tentou fazer e até hoje faz. Comentou 

que é isso que está acontecendo com os professores, levando até os alunos a invadirem as escolas — 

algo que nunca aconteceu no Rio Grande do Sul, nem nos piores dias, quando o Pedro Simon foi 

governador e vetou o básico dos professores. Manifestou que o Judiciário está quase parado também 

pela falta de verba. Perguntou onde foi o dinheiro se o Rio Grande do Sul aumentou os impostos 

mais do que os outros estados no ano passado, mas não há verba para educação, saúde e segurança. 

Ressaltou que isso não é nada pessoal conta o governador — assumindo que inclusive votou nele no 

segundo turno —, mas ele precisa refletir e perceber que estar errado, passando a se comunicar mais 

e parar de ouvir as abobrinhas que meia dúzia de pessoas diz no seu ouvido, senão o estado vai falir. 

Encerrou agradecendo, desejando uma boa semana e que fiquem todos com Deus. 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, e especialmente todos os vereadores e vereadoras. Desculpou-se 

com a comunidade taquarense porque, por 22 ou 23 anos, seu celular sempre funcionou no número 

9969-9581, mas ao adquirir um telefone novo, esse número não funcionou por uma semana. Relatou 

que deixou o celular na Guki e há pouco tempo, dois vereadores receberam ligação desse número, o 

que significa que ele agora está liberado novamente. Aproveitou a oportunidade para compartilhar 

com a comunidade um número seu da operadora Oi, que é o 8582-2756. Encaminhou a substituição 

de lâmpadas em três locais: um na estrada Beco Arno Kassel próximo à residência da Sr.ª Iva Luiza 

Martini e dois na estrada de Tucanos, um próximo à residência do Sr. Adelário Francisco Kolling e 

outro próximo à residência do Sr. Luís Carlos Reis. Pediu também a colocação de uma lixeira na 
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estrada de Fazenda Fialho há uns 800 metros da ERS-020, próximo ao nº 371, pois uma lixeira ali 

beneficiará todos os moradores circunvizinhos no local. Solicitou também o alargamento do acesso a 

várias casas próximo ao mesmo local, pois os moradores só conseguem entrar indo no sentido da 

faixa para o antigo Campo dos Dois Louros. Solicitou ainda o patrolamento e ensaibramento da 

estrada de Tucanos, pois a prefeitura explodiu a pedra que tanto causava transtorno na estrada e 

agora é necessário o patrolamento, ensaibramento e sarjeteamento da mesma. Pediu também o 

patrolamento e ensaibramento da travessa Inácio Haubert, localizada no Beco dos Telles, pois o 

serviço foi feito no referido beco, mas não foi feito na travessa, que atende a quatro famílias. Relatou 

que estará amanhã (15) na inauguração da UBS de Fazenda Fialho e já está solicitando a 

permanência de um veículo na mesma para efetuar o atendimento domiciliar, indiferente de o 

veículo ser um dos novos ou dos mais antigos. Encaminhou pedido por limpeza na antiga Casa Vidal 

e na casa em frente ao mercado Todo Dia, ambas tombadas pelo patrimônio histórico dentro das 

quais estão crescendo figueiras enormes que estão penetrando nos alicerces e danificarão tudo. 

Relatou sua presença na inauguração da quadra coberta na Escola Rosa Elsa, parabenizando a 

comunidade. Comunicou que foi feita a vistoria hoje, deve sair o alvará e imediatamente ser 

encaminhado ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. Manifestou que está 

tudo correndo normalmente e só o que é lamentável é a demora dos órgãos competentes em liberar o 

hospital para receber recursos do estado, o que é necessário para que o hospital não corra o risco de 

fechar novamente — algo que talvez até possa ser uma maravilha para alguns, mas não para a 

grande população que mais precisa dele, cabendo aos vereadores se esforçarem para que ele 

continue prestando atendimento. Agradeceu aos colegas por terem aprovado a lei que dispõe sobre a 

responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública — um marco da legislação brasileira na luta contra a corrupção, 

estabelecendo penalidades de acordo com a gravidade dos atos praticados contra a administração 

pública —, esperando que isso seja útil para evitar que empresas venham fazer maus serviços no 

município. Encerrou agradecendo ao presidente e desejando uma boa semana a todos. Antes de 

finalizar os trabalhos desta noite o Presidente fez um breve esclarecimento informando que na 

legislatura de 2009 a 2012 esta Casa gastou com diárias, despesas de locação, cursos entre outros, o 

valor de R$ 232.682,59 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

nove centavos). E agora nesta legislatura de janeiro de 2013 até a presente data, foi gasto apenas R$ 

14.672,00 (quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais) – na Presidência do Vereador Nelson 

(2013), não foi gasto nenhum centavo – no Exercício de 2014 foi gasto R$ 10.400,00 (dez mil e 

quatrocentos reais) – no exercício de 2015 foi gasto R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) e no atual 

exercício até o momento foi gasto apenas R$ 100,00 (cem reais). Então é uma diferença entorno de 

R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), lembrando que a legislatura anterior era composta por 

dez Vereadores. Nada mais havendo a tratar, às 19h50min o Presidente encerrou a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 21 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, 14 de Junho de 2016. 

Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 

 


