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 ATA Nº 4.144 

Aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, às 18h08min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 21ª 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. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 388/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.867, sancionada 

em 08 de junho de 2016 e 5.868, sancionada em 15 de junho de 2016. Publicidade de Projetos de 

Lei: PROJETO DE LEI Nº 073/2016 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Denomina 

de Arlindo Leal da Rosa, uma Rua da cidade de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 074/2016 

(Executivo Nº 056) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação 

Recanto Galponeiro, para a realização do “X Festejos Farroupilhas do Paranhana”, e dá outras 

providências. Moção de Apelo nº 027/2016, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch: Ao 

Governador do RS e Secretário Chefe da Casa Civil - chamamento da totalidade dos agentes 

aprovados nos concursos de Inspetor e Escrivão da Polícia Civil. Correspondência diversa 

recebida: Documentos recebidos durante a reunião realizada nesta Casa, no último dia 16/06, do 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária – Senhor Dircinei 

Antonelo, relacionado a esta pasta. Convite da Secretaria Municipal de Educação de Taquara, para o 

lançamento do projeto “Tropeirismo Geral” e “Tropeirismo nas Escolas Municipais”, a realizar-se 

no dia 23 de junho do corrente ano, às 8h15min, no CTG O Fogão Gaúcho – Centro de nossa cidade. 

Convite do Conselho Tutelar de Taquara, para uma tarde festiva e cultural em comemoração ao 26º 

aniversário da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, SEMANECA, que ocorrerá 

no dia 11 de julho de 2016, a partir das 14 horas, no Ginásio do Parque do Trabalhador. Calendário 

Municipal de Eventos/2016 (folder), encaminhado pela Prefeitura Municipal. Relação de 

eventos/2016, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Informativo 

da RGE sobre a tarifa de energia elétrica que será reduzida, a partir de 19 de junho de 2016. Ofício 

nº 566/2016 – 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 
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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 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. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 

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

unanimidade. PROJETO DE LEI N° 069/2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO: Denomina de Nívio Paz Pereira, 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. 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. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e 

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

APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador Telmo Vieira. 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. A Comissão de Constituição e Justiça 

e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 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 202 a 206/2016. Requerimento de Pedido de 

Informação: 044/2016. Indicações: Nº 251 a 261/2016. O Presidente encaminhou à Comissão de 

Constituição e Justiça a Moção de Apelo nº 027/2016, para Parecer e votação na próxima Sessão. 

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 MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a 

comunidade presente na Casa e todos os ouvintes da Rádio Taquara e internet através do YouTube. 

Agradeceu à Secretaria de Obras e à Administração Municipal pelo conserto feito na estrada de Alto 

Tucanos e, mais importantemente, por terem dinamitado uma barranco que estava desmoronando e 

causando grande perigo, tendo este vereador várias vezes falado em tribuna que aquilo era uma 

tragédia anunciada. Relatou que eles dinamitaram, abriram o espaço, patrolaram e ensaibraram a 

estrada. Pediu, porém, que sejam feitas as roçadas no interior do município — ou intensificadas se já 

estiverem sendo roçadas, comentando que não sabe se as roçadeiras estão funcionando. Concedeu 

um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que contribuiu informando que o trator roçadeira está em 

manutenção, mas já foi pedido pelo secretário distrital de Padilha o trator roçadeira da Agricultura. 

Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel relatou que fez uma indicação na 

semana passada para que fossem colocados montes de saibros em Açoita Cavalo para que a própria 

comunidade tapasse os buracos nas estradas — algo que não feito —, mas sabe que lá eles também 

estão precisando de roçadas. Levantou um assunto antigo, bastante mencionado pelo vereador Lauri 

ao longo de seus mandatos, que é a importância de um zelador. Observou que algumas estradas do 

interior são distantes ou fazem divisa com outro município, e nesse caso é necessário um zelador. 

Detalhou que o zelador faz um trabalho mais importante do que muitos pensam, que é o de manter 

abertos desaguadouros e bueiros — afinal, o que estraga as estradas do interior é a água da chuva 

correndo por elas; dessa forma, as estradas se preservam boas por mais tempo. Sugeriu que a 
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Administração Municipal tente resgatar isso, contratando novos zeladores para as estradas do 

interior, ressaltou que isso não precisa ser feito para todas as estradas, apenas aquelas que têm uma 

necessidade maior. Apontou que outra coisa que funcionou na Administração Municipal foi a 

terceirização da patrulha agrícola, sugerindo — sem saber se será aplaudido ou apedrejado — que se 

pense na terceirização de alguns trabalhos da Secretaria de Obras. O Presidente da Câmara 

Vereador Guido Mario Prass Filho manifestou-se, relatando que sugeriu que isto fosse feito em 

alguns distritos como experiência, fazendo o levantamento do custo e licitando algo pelo mesmo 

valor. Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel reconheceu que é uma ideia 

ainda vaga e que seria preciso um estudo para ver viabilidade, deixando isso como uma sugestão. 

Encerrou agradecendo. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa 

Diretora, os colegas vereadores e as pessoas presentes no plenário. Dirigiu-se ao vereador Moisés, 

comunicando que a Secretaria já tem alguns setores terceirizados como calçamento, caminhões e 

algumas máquinas — ressaltando, porém, que é contra a terceirização da Secretaria de Obras em sua 

totalidade. Comentou panfleto que recebeu, com fotos ilustrando “algumas das muitas ações 

realizadas com recurso do IPTU”, apontando que tem algo errado ou os engenheiros mentiram, pois 

disseram que os asfaltamentos novos — como o da Rua Rio Branco — foram feitos com recurso do 

Badesul. Mencionou também a oncologia, esclarecendo que a mesma só foi acertada porque passou 

por essa Casa. Relatou que o promotor chamou os vereadores porque lá, os culpados eram eles. 

Refletiu que talvez o problema no panfleto tenha sido de escrita, por pressa de fazer. Apontou que, 

no bairro Santa Maria, tem um valo que atravessa da Rua João Manoel Corrêa até o rio, do qual já 

foi pedido conserto pelos moradores, um prédio está caindo lá, a Prefeitura já prometeu, foi lá umas 

cinquenta vezes, a Secretaria do Meio Ambiente também e nada foi feito. Compartilhou 

acontecimentos do hospital como o fato de não estarem atendendo pelo IPE — apesar de terem dito 

aqui na Casa que atenderiam. Relatou caso de uma professora aposentada do município — a Sr.ª 

Maria do Carmo de Oliveira, conhecida como Mariquita — que não pôde baixar aqui e baixou no 

hospital de Igrejinha, mas ficou muito mal e foi trazida à UTI do hospital. Prosseguiu relatando que, 

na quarta-feira, mandaram a senhora de volta para Igrejinha e ela veio a falecer no sábado. 

Compartilhou ainda que o Dr. Pimentel deixou ontem (20) uma criança na observação para baixar 

hoje quando abrisse o leito, o médico que entrou mandou-a embora e agora ela está mal de novo. 

Sugeriu que está na hora de levar essas coisas à Promotoria para levantar estes dados. Relatou que 

foi convidado para ir a um baile dos bombeiros de Igrejinha e a situação lá é de tirar o chapéu. 

Detalhou que um empresário doou um terreno de quase um hectare valendo mais de R$ 2 milhões, 

passando a escritura em mãos para os bombeiros no evento e lá será feita a maior escola de 

bombeiros voluntários da América Latina. Lembrou que esta Casa, quando este vereador foi 

presidente, doou um caminhão para os bombeiros e o vereador Eduardo, quando foi presidente, 

passou R$ 200 mil para o prefeito que pegou o dinheiro e não botou no caminhão, agora querem 

trazer os bombeiros sem o caminhão. Comentou que o caminhão mais novo que têm é de 2001. 

Apontou que a Igrejinha é diferente de Taquara por isso e, conversando com uma pessoa conhecida 

que ajuda lá, ouviu dela que ajuda por achar que merecem o que ele faz para ajudar. Encerrou 

dizendo que, tendo sido motorista dos bombeiros, chegou a ficar com inveja da coisa lá e espera que 

o município faça a mesma coisa. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a comunidade pela Rádio Taquara e 

internet, e os presentes na sessão. Destacou alguns comunicados que a Casa Legislativa recebeu: 

uma relação de eventos da Secretaria de Educação, um convite do Conselho Tutelar para a 

comemoração do 26º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, um convite da 

Administração Municipal com relação ao tropeirismo nas escolas para o dia 23, um informativo da 
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RGE ao poder público anunciando redução em algumas tarifas da energia elétrica a partir do dia 19 

— comentando que espera que isso aconteça e fiscalizará para ver se será feito o abatimento — e um 

relatório de diversas empresas que foram abertas no município. Detalhou este último, que trazia 36 

razões sociais de empresas, das quais 21 eram MEI ou microempreendedores individuais; ou seja, 

não são exatamente empresas, mas formas de formalização do trabalho. Comunicou que analisará 

com mais calma e agradeceu pelas informações. Comentou também sobre o calendário de eventos de 

Taquara, que traz fotos que — de acordo com o texto — “ilustram algumas das muitas ações da 

atual Administração realizados com recurso da arrecadação do IPTU”. Apontou, porém, que 

algumas das obras, como as creches nos bairro Mundo Novo e Santa Rosa — as quais ainda não 

estão prontas —, foram feitas com recursos do governo federal. Concedeu um aparte ao Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que perguntou se também constava no panfleto a Rua Anita 

Garibaldi. Retomando a palavra, o Vereador Régis Bento de Souza respondeu que não. Manifestou 

que é interessante observar, pois até a oncologia consta como sendo feita com dinheiro do IPTU, 

sendo que cobravam do governo do estado que o mesmo não pagava. Comentou que nos últimos 

meses, não se pronunciou muito sobre os governos federal e do estado, atentando-se mais ao 

governo municipal, mas observou ações positivas — tanto do presidente em exercício Michel Temer 

quanto do governador José Ivo Sartori — deverão fazer com que sobre um pouco mais de dinheiro. 

Mencionou que o governo federal aparentemente resolveu a banca, deu um fôlego, terá sobra no 

caixa, e espera que esse reflexo em Brasília e no estado ocorrerá aqui em Taquara, pois a choradeira 

é grande, esperando que as demandas voltem a acontecer e o prefeito tenha dinheiro para cumprir as 

promessas que fez. Destacou estas ações por achar importante observar que é um efeito cascata, e o 

mesmo não pode acontecer só na forma negativa quanto tem despesas, mas também na forma 

positiva quando tem recurso para fazer coisas boas. Manifestou que a Prefeitura precisa correr, 

precisa estar com o pires na mão no Palácio do governador, pegando as forças políticas e indo pra lá. 

Lembrou que tempos atrás, o convocaram, foi lá e fez; agora, convoca as forças políticas a irem lá e 

fazerem o mesmo. Listou as questões do desemprego, da insegurança, da deficiência na saúde, das 

ruas esburacadas — apesar das operações tapa-buracos —, da falta de sinalização das vias e do mato 

tomando conta das estradas no interior. Esperou que, com essa explanação, a Prefeitura possa tomar 

um pé e correr atrás do dinheiro que foi informado na imprensa que o governo federal liberou para o 

governo do estado. Encerrou agradecendo, desejando a todos uma boa semana e que fiquem com 

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

Diretora, os colegas vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Iniciou seu pronunciamento 

falando de algo muito bom que mostra o diferencial e que a união da comunidade e dos poderes vale 

à pena. Relatou que tempos atrás, buscaram uma forma de tirar os pneus descartados em terrenos 

baldios e nas ruas e reutilizá-los, estudando fazer vasos, fossas e inclusive canalização pluvial — 

este último se tornando um projeto aprovado e quem dado muito certo. Compartilhou que 

começaram também a fazer praças com os pneus, uma ideia que a comunidade abraçou, 

desenvolvendo um trabalho muito bonito. Agradeceu à comunidade do loteamento Jaeger e ao apoio 

que a prefeitura deu. Comunicou que a referida comunidade estará inaugurando no dia 26 uma praça 

de pneus numa área de 700 m² com uma pista para bicicleta de 90 metros, playground com gangorra 

e quatro balanços, e dez bancos. Detalhou que foram usados 410 pneus numa área que estava 

abandonada e era depósito de lixo. Reconheceu também o trabalho da vereadora Sirlei, comentando 

que por vezes os vereadores auxiliam a comunidade para que as coisas aconteçam e as pessoas como 

se as coisas feitas fossem de um ou de outro, ressaltando que a praça é da comunidade, de todos, 

desta Casa e do Executivo Municipal. Mencionou que a vereadora Sirlei também está preparando 

uma parceria para fazer lá uma cancha de futebol de areia e isso é que preciso: união para fazer a 
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diferença. Convidou todos os vereadores e a comunidade para a inauguração da praça no dia 26, a 

partir das 15 horas. Anunciou que conversou com o Executivo hoje e esteve olhando um local no 

loteamento Nunes que necessita de uma canalização e lá também será feita a canalização com pneus, 

com a comunidade se comprometendo a iniciar uma praça de pneus também. Apontou que isso 

mostra que o projeto dos pneus montado por este vereador tem dado resultados e a comunidade tem 

abraçado esta ideia, algo muito importante que o deixa muito feliz, pois só assim as coisas vão 

acontecer. Manifestou que não adianta ficar reclamando, é preciso buscar soluções e foi isso que 

tentou fazer. Agradeceu ao Executivo Municipal por ter entendido a proposta da canalização de 

pneus, ter abraçado a ideia e estar colocando-a em prática. Parabenizou também a comunidade do 

loteamento no bairro Jardim do Prado que também fizeram uma praça em um local onde era um 

lixão, declarando que iniciativas como esta é que trarão a diferença ao município e precisamos nos 

unir em torno dessas ideias. Encerrou agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, os demais colegas vereadores e a 

comunidade assistindo à sessão. Comentou que só o que se escuta é sobre crise, destaque em 

quaisquer jornais, telejornais ou na internet. Apontou que logo se pensa na crise econômica e 

financeira, constituída pelo desequilíbrio entre a produção e o consumo, acarretando aumento nos 

preços e na moeda. Comentou que esta modalidade de crise existe desde os primórdios da 

civilização e é passageira, conforme mostra a história. Declarou que estas crises integram o processo 

evolutivo da sociedade, pois mesmo provocando mal estar nas pessoas, oferecem a oportunidade de 

recomeçar, ressaltando que até mesmo as grandes tragédias mundiais acontecem para despertar a 

sociedade para uma nova realidade. Observou que não raramente e de forma inesperada, a crise traz 

consigo a pedagógica missão educativa de despertar, instruir e transformar o homem para fazer 

avançar a humanidade, pois a dor física ou moral é com certeza a maior pedagoga da humanidade. 

Manifestou que unindo esforços, coragem, determinação e trabalho conjugado de todos os 

interessados, a crise desaparece e a esperança se renova, dando a oportunidade de recomeçar, 

enfrentar e combater a adversidade. Mencionou que o pior da crise financeira é a fomentação e o 

estridente alarde das suas consequências, havendo muitos que se comprazem em disseminar o 

“vírus” inconsequente da maledicência, espalhando-a como erva daninha por toda a parte e 

dificultando a oportunidade do recomeço. Observou que a crise mundial tardou a chegar a território 

brasileiro e por certo não permanecerá para sempre. Manifestou que é necessária a união urgente dos 

governos em esforços sistemáticos para reverter a crise avassaladora que se abateu sobre o país, 

através de impactantes medidas que objetivam coibir gastos exagerados e diminuir despesas 

desnecessárias. Esperou que os brasileiros possam reconhecer que esta é uma problemática social e 

humana de responsabilidade de todos, e que é indispensável que cada um ofereça sua própria 

contribuição para minimizá-la ao invés de jogar a culpa dos governantes — algo totalmente ineficaz. 

Afirmou que o mundo poderá ser melhor quando cada um decidir assumir com responsabilidade o 

comando da própria individualidade e agir com uma postura de cidadão do universo. Manifestou que 

o momento crítico pelo qual se passa exige que, independente de credo religioso ou cor partidária, 

sem preconceitos se abrace a causa de ajudar a tirar o Brasil da crise. Declarou que as crises vêm da 

crise moral, e a autoeducação é a forma mais eficaz de combatê-la. Manifestou que pensar 

positivamente é um dever, contribuindo para que o Brasil e o mundo saiam da crise, pois o 

pensamento é onde tudo começa, força criadora do universo e poderoso antídoto contra qualquer 

espécie de pessimismo. Ressaltou que as autoridades governamentais não foram constituídas ao 

sabor do acaso, pois este último não existe. Declarou que o amor sempre foi e será a maior força 

criadora do universo, somente ele podendo contribuir para viabilizar as mudanças que tanto se quer. 

Encerrou agradecendo a atenção e desejando uma semana muito abençoada para todos. 
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VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a 

Mesa Diretora, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário e todos que acompanham de 

uma forma ou outra através dos meios de comunicação. Comentou que a bandeira de seu trabalho é 

sempre a criança: seja amparada na escola, recebendo educação de qualidade, ou através de projetos 

sociais. Relatou que, passando por Rolante tempos atrás, viu lá um projeto solidário, colou a ideia e 

transformou-a no projeto Troco do Carinho em Taquara. Prosseguiu relatando que lançou o projeto 

na Câmara, o mesmo foi votado por unanimidade e hoje é lei municipal. Comentou que, após 

provocação de alguns munícipes, fez novo projeto para o Troco da Saúde, também aprovado e 

tornado lei. Detalhou o desenvolvimento destes dois programas, explicando que neste momento está 

sendo feita a arrecadação de doações para a confecção das caixas que serão colocadas no comércio 

taquarense para coletar o troco que será revertido ao Lar Padilha ou ao Hospital Bom Jesus. Pediu 

que o comerciante madeireiro que puder doar chapas de MDF se disponibilize a fazê-lo, pedindo 

também dobradiças cola, cadeados, caixa de pinos e parafusos para a confecção de 200 caixas com 

uma divisória e dois orifícios, comtemplando o Troco do Carinho e o Troco da Saúde. Manifestou 

que o envolvimento do comércio é importante para que estes programas tenham sucesso, pois se o 

munícipe não for provocado a fazer doação, não haverá estabelecimento do troco na caixinha. 

Comunicou que na próxima quinta-feira, dia 22, será implementado nas escolas municipais o tema 

do tropeirismo, graças à luta do estudioso Marco Aurélio, incansável na defesa do tropeirismo que é 

uma parte esquecida, mas importante da história. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi 

concedido e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): 

Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio 

Taquara e demais veículos de comunicação. Destacou encaminhamentos que fez à Secretaria de 

Obras para providencie o mais urgente possível a recuperação de canalização na Rua Alcides Levino 

Bauer, no bairro Petrópolis. Detalhou que, em função da quebra do cano, um casal de idosos que 

mora no local precisa usar uma tábua para entrar em casa e um deles, o Sr. Plínio, inclusive já caiu e 

se machucou. Solicitou à Secretaria Distrital de Rio da Ilha para que providencie melhoramentos — 

ensaibramento, roçada — nas estradas gerais de Açoita Cavalo, Morro Alto e Rio da Ilha, lembrando 

que a roçadeira está em manutenção, mas que foi pedido à Secretaria competente para que provoque 

a Agricultura a ceder sua roçadeira para estes serviços. Solicitou também melhorias no distrito de 

Padilha, nas estradas de Ilha Nova, na Batingueira e na estrada geral de Padilha, reconhecendo o 

comprometimento do secretário Mário Pires em cumprir estes trabalhos. Relatou que este em evento 

no bairro Santa Maria, onde foram inauguradas as melhorias realizadas na Escola Alípio Sperb 

através de recursos oriundos da Administração Municipal e do CPM da escola, apontando a parceria 

da comunidade e citando fala da vereadora Sandra sobre união em meio às dificuldades. Relatou 

ainda que hoje à tarde estiveram em Fazenda Fialho para a inauguração de melhorias na Escola 

Emílio Leichtveis, também através de parcerias entre a Administração Municipal, a Secretaria de 

Educação, o CPM da escola e a comunidade, parabenizando a todos por unirem-se e fazerem sua 

parte. Comunicou também que na quinta-feira (16) tiveram a reunião tão solicitada pelo colega 

vereador Eduardo, que infelizmente não pôde estar presente, mas se estivesse, estaria à par das 

colocações feitas. Concedeu um aparte ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que esclareceu 

que não solicitou a reunião, mas sim que o secretário se fizesse presente no horário da sessão. 

Retomando a palavra, o Vereador Telmo Vieira detalhou que o secretário do Desenvolvimento, 

Antonello, esteve presente e colocou os vereadores à par de todo o trabalho que a Secretaria vêm 

desenvolvendo desde o início desta Administração Municipal em 2013, trazendo empresas para o 

município como a Dielat, a iGUi e gerando empregos. Reconheceu que o momento econômico afeta 

Taquara, mas a Secretaria de Desenvolvimento está pronta para o trabalho e o prefeito favorece que 
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isso acontece. Agradeceu ao empresário dono da empresa Verazzi por ter cumprido o prometido e 

reaberto hoje a fábrica da mesma na localidade de Padilha, dando empregos a mais de 90 pessoas e, 

ao fim das contratações, terá empregado mais de 120 pessoas da comunidade. Apontou que isto 

mostra que, quando os empresários realmente se preocupam com o cidadão, isso se torna viável. 

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 juventude da 

Igreja Assembleia de Deus pelo 8º Encontro de Jovens realizado no bairro Santa Rosa entre os dias 

17 e 19, com o tema “Jovem, põe-te em pé e falarei contigo”, desejando que Deus continue os 

abençoando. Solicitou às servidoras da Casa que providenciem uma moção de repúdio ao DAER, 

que mais uma vez cancelou a licitação para melhorias da ponte na ERS-020, agora sem prazo para 

acontecer. Concedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, que disse que precisam colocar 

o responsável pela Secretaria de Transporte no olho da rua. Retomando a palavra, o Vereador 

Valdecir Vargas de Almeida se perguntou se irão esperar que aconteça uma tragédia grande antes 

de reformarem a ponte. Relatou que o repórter da Rádio Gaúcha tentou entrevistar representantes do 

DAER, mas os mesmos não quiseram se manifestar. Alertou a comunidade sobre assaltos que vêm 

ocorrendo em Novo Hamburgo, em que meliantes jogam ovos no para-brisa que, após o motorista 

tentar limpar, obstruem a visão forçando-o a parar, momento em que os assaltantes tomam o carro. 

Comentou que viu a Brigada Militar atuando na entrada do bairro Empresa com oito viaturas, mas 

lhe chamou a atenção que eles só pediam os documentos do carro e a carteira de motorista, sem 

revistar os carros. Concordou com a execução da ação, mas sugeriu que eles revistem os carros 

também. Parabenizou o prefeito; o secretário da Saúde, Petry; e a diretora geral, Solange pela 

reinauguração e ampliação do posto de Fazenda Fialho e disposição de um veículo 0 km para 

atender a comunidade do local. Parabenizou também a diretora da Escola Alípio Sperb; o Prof. 

Edmar; o diretor-geral de Educação, Edson Melo e o CPM da referida escola pelas melhorias feitas 

na escola, de cuja inauguração participou ontem (20) à noite. Solicitou à Secretaria de Obras que 

termine o serviço de conserto de rede de esgoto que iniciaram na Rua Cantuário Abelardo Britto, 

recolocando o calçamento que está atrapalhando o trânsito dos veículos. Cobrou também do prefeito 

que agilize a reforma da academia no posto de saúde do bairro Empresa, pois a comunidade cobra 

muito isso. Encerrou desejando a todos uma boa semana 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. Encaminhou votos de 

congratulações à direção da fábrica de calçados Verazzi Design, antiga Calçados Talita, pela 

reabertura de sua unidade na localidade de Padilha. Detalhou que no ano passado a empresa fechou 

suas portas em função das baixas vendas e necessidade de reforma do prédio, deixando 120 pessoas 

desempregadas. Apontou que a situação tocou o coração do empresário, Sr. Cláudio, que mesmo em 

meio à crise reabriu a fábrica. Relatou que essa fábrica esteve funcionando por muitos anos na 

referida localidade — tendo o vereador Lauri inclusive sido gerente dela no passado — e tem uma 

valia muito grande para Padilha e região. Desejou sucesso a toda a equipe de trabalho e direção, 

agradecendo também a todos os vereadores que assinaram os votos de congratulações. Compartilhou 

que esteve na última semana conversando com o secretário de Desenvolvimento, Antonello, que 

comentou que o município está atrás de novos investimentos para diversificar a economia. Relatou 

que estiveram visitando o abatedouro frigorifico de frangos Nutrifrango, de Picada Café, que tem 

interesse em procurar criadores de frango no município para ampliar seu mercado. Convidou os 

agricultores que tiverem interesse de criar frango a procurarem a Secretaria de Desenvolvimento no 

piso térreo da Prefeitura para buscar maiores informações. Fez indicação para que a Secretaria de 
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Obras efetue conserto do calçamento no trecho da Rua Pinheiro Machado entre as ruas Federação e 

Ernesto Alves, e também efetue o desentupimento de uma boca de lobo em frente ao nº 2461 da Rua 

24 de Junho no bairro Tucanos. Abordou o assunto das roçadas levantado por alguns vereadores, 

concordando que há trechos bem tomados pelo mato e compartilhando que, pelo que ficou sabendo, 

a roçadeira que era pra estar na localidade de Padilha está dependendo apenas do conserto do 

alternador, pedindo ao setor de manutenção que procure providenciar rapidamente o conserto dessa 

máquina. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

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

vereadores e a comunidade presente no plenário. Iniciou instigando novamente o presidente da 

Câmara a marcar reunião com os administradores do Hospital Bom Jesus, pois não é mais possível 

continuar da maneira que está. Relatou que falta remédio na UTI, falta remédio para as pessoas, 

inclusive tendo mandado pacientes de cirurgias bem graves por falta de remédio. Compartilhou que 

ligou para o presidente da Comissão de Saúde e este também não tomou uma atitude. Manifestou 

que é preciso trabalhar sério. Lembrou que, quando fez a primeira crítica em tribuna ao Instituto 

ISEV que viria para Taquara, o prefeito de imediato foi para a rádio dizer que a oposição quer que o 

hospital feche e que o Mãe de Deus não servia mais para Taquara porque era caro. Perguntou-se o 

que o prefeito quer dizer com caro, pois ele não deixou de repassar os mesmos R$ 130 mil para o 

atendimento da comunidade no pronto-atendimento do hospital. Perguntou se é caro o hospital 

fechar como está fechando, com a endoscopia interditada, a UTI sem remédio e a impossibilidade de 

fazer cirurgias por não ter soro para passar. Apontou que esta instituição veio e não consegue 

contratualizar porque não tem as negativas, apesar de alguns vereadores terem dito aqui que era uma 

entidade séria. Comunicou ainda que o contrato com o Mãe de Deus até hoje não foi rescindido, eles 

estão à cata do prefeito e ele se nega a atendê-los. Sugeriu que se o prefeito quer trabalhar sério e se 

reeleger, ele deve fazer uma análise de tudo que fez e reconhecer perante a comunidade a bobagem 

que fez ao tirar o Mãe de Deus da administração do hospital, colocando no lugar esta instituição 

falida que nem consegue manter o hospital aberto. Desafiou alguém a dizer que está fazendo política 

com o que diz, comprometendo-se a provar com documentos tudo que está falando. Manifestou que 

esta situação é muito séria e a reunião precisa ser marcada esta semana, ressaltando que se a 

Comissão já fez uma reunião, foi por outro motivo que não esse. Compartilhou que outra coisa que 

lhe chama atenção é o quão ligeiras as coisas estão andando este mês, com o prefeito indo à rádio 

anunciar um monte de coisas boas: disse que vai resolver a questão da Casa Vidal, que achou lugar 

para trazer o Corpo de Bombeiros — apesar de não ter conseguido fazer isso nesses últimos quatro 

anos —, anunciou as obras para o Centro Comunitário no bairro Empresa — botando a placa em um 

lugar onde já havia uma obra anterior — e  trabalhando a proposta de trazer a Guarda Municipal, 

apesar de não ter feito nada com a segurança pública até então. Manifestou que é preciso falar com 

seriedade, pois ninguém aguenta mais a enganação com o povo e a comunidade vai saber separar 

isso com certeza. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

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

vereadores e as pessoas presentes no plenário. Salientou mais uma vez que em suas peregrinações 

pelos mercados da cidade, se deparou com mais um problema — dessa vez, no Mercado Dia — de 

preço que é colocado em folder e, ao chegar no mercado, não se encontra o produto. Relatou que o 

leite Ninho foi anunciado em oferta por R$ 2,45 e logo esgotou, mas a promoção continuou sendo 

anunciada. Explicou que, nesse caso, o Código do Consumidor prevê que deverá ser fornecida outra 

marca de leite com qualidade igual ou superior à do leite em oferta, pelo mesmo preço. 

Compartilhou que uma vez, o Supermercado Miller errou o preço em um folder, mas “matou no 

peito” e assumiu o erro, vendendo o produto pelo preço anunciado incorretamente apesar de isso 
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lhes acarretar prejuízo. Comentou que esteve no Supermercado Nacional comprando leite Sustagen 

cujo valor é de cerca de R$ 23, mas um panfleto enorme anunciava que o mesmo estava em 

promoção por cerca de R$ 10. Detalhou que, ao chegar ao caixa, quiseram lhe cobrar o preço 

integral — apontou então o erro e conseguiu levar o leite pelo preço promocional, mas ficou 

imaginando quanta gente foi enganada nesse meio tempo. Reiterou seus pedidos por uma 

fiscalização municipal mais forte em cima dos comércios, especialmente os mercados. Lamentou a 

questão da ponte na ERS-020, manifestando que os vereadores ficaram bancando palhaços ouvindo 

os mentirosos do DAER há três anos, arriscando uma catástrofe muita séria porque a ponte não tem 

condições de funcionar como está. Sugeriu que processem o DAER, perguntando-se o que o 

Ministério Público está fazendo a respeito disso. Neste momento, o Presidente da Câmara Guido 

Mario Prass Filho se manifestou comunicando que a Dr.ª Ximena entrou com uma ação em relação 

à ponte, mas a mesma foi derrubada pelo estado. Retomando a palavra, o Vereador Arleu Machado 

de Oliveira ressaltou que o Ministério Público não é juiz: ele opina ou denuncia e quem decide após 

avaliação é o Judiciário; portanto, alguma coisa não está correta. Manifestou que os taquarenses 

terão de tomar uma atitude para que não aconteça algo maior naquela ponte, pois hoje as pessoas 

passam por ali em fila dupla ou desrespeitando o sinal vermelho e nem mesmo a Polícia Rodoviária 

Estadual tem coragem de ficar ali fiscalizando. Encerrou agradecendo a todos e desejando uma boa 

semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou a comunidade 

presente na Casa e os que acompanham na internet através do YouTube. Iniciou compartilhando 

que, em junho do ano passado, o deputado estadual Basegio foi denunciado pelo seu ex-assessor por 

estar exigindo parte dos salários dos seus servidores; em novembro do ano passado, os outros 

deputados cassaram seu mandato por esta prática. Relatou que fez pedido de informação no dia 4 de 

agosto de 2015 — ao qual não houve resposta — sobre informações de que a Secretaria de Olhos-

D’Água não existia, apesar de haver uma portaria de 25 de janeiro de 2013 onde o prefeito 

municipal nomeava o Sr. Otávio Augusto Fontes, o “Tavex”, para secretário distrital da referida 

secretaria. Prosseguiu relatando que mais tarde se viu que o Sr. Otávio era na verdade diretor de 

Esportes, apesar de amigos deste vereador jamais o terem visto em algum evento esportivo da 

Prefeitura. Apontou que o servidor “Tavex” fez denúncia no Ministério Público de que o prefeito 

tomava parte de seu trabalho — mesma coisa que aconteceu com o deputado mencionado 

anteriormente, mas isso não se viu em lugar nenhum da imprensa. Sugeriu que o presidente da 

Câmara deve satisfações à sociedade, porque isso era de conhecimento dele e mesmo assim 

contratou o referido servidor para trabalha na Câmara para, entre outras coisas, levar ofícios para o 

prefeito. Compartilhou que dizem que ele foi contratado aqui para “pegar leve” com o prefeito 

quando for chamado novamente para depor contra o ele no Ministério Público. Lembrou que no dia 

17 de abril deste ano — dia do aniversário de Taquara —, a Câmara dos Deputados admitiu o 

processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff; e no dia 12 de maio — dia 

do aniversário de Três Coroas —, o Senado Federal admitiu a possibilidade de impeachment da 

presidente e ela foi afastada do cargo em função das pedaladas fiscais. Lembrou também que, no ano 

passado, fez uma denúncia sobre as 103 alterações que o prefeito fez no Código Tributário, tendo 

sido rechaçado e chamado de “imaturo” pelo próprio. Relatou que o Ministério Público acolheu a 

denúncia e apontou que foram achadas coisas que a Câmara não viu. Observou que cassaram a 

Dilma pelas pedaladas fiscais, mas o prefeito é intocável e dele, não se pode falar nada. Manifestou 

que quanto viram no Jornal do Almoço o deputado Basegio, todo mundo se apavorou com o que ele 

fez, mas enquanto isso o prefeito nomeia um servidor para uma Secretaria que não existia e depois, 

como diretor de Esportes, sendo que o próprio servidor disse que nunca apareceu lá. Lamentou que 

ainda precisa ouvir aqui que não há igual ao prefeito, que ele faz e acontece. Comentou que a 
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FGTAS lhe mandou um email mostrando que Taquara, na questão de geração de empregos, ficou 

em 7º lugar de baixo pra cima: o 490º município numa lista de 497. Encerrou agradecendo ao Senhor 

por estar vereador, estar representando sua comunidade e desejou a todos que fiquem na paz de 

Jesus. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou os colegas vereadores, a 

imprensa e todos os presentes na Casa. Saudou o Sr. Marco Aurélio Angeli por seu grande trabalho 

nas questões ligadas à cultura e tradição gaúchas, mencionando o convite para o evento do qual ele é 

o principal protagonista, parabenizando-o como também todos os outros que estão envolvidos neste 

projeto. Comentou também a questão da empresa Calçados Sandra, mencionada pelos vereadores 

Adalberto Soares e Telmo, manifestando que com isso Padilha volta a sorrir. Manifestou que se 

veem empresas fechando a toda semana no estado e no país, mas uma comunidade pequena como 

Padilha reabre uma empresa que já readmitiu 97 funcionários. Parabenizou a comunidade de Padilha 

e a família Schmidt na pessoa do Sr. Claúdio, que são os diretores da empresa Sandra, com filial em 

Nova Hartz. Relatou que no ano de 2000, teve o privilégio de fazer contato com ele numa conversa 

que contribuiu para que a empresa viesse a se instalar na localidade de Padilha quando a Calçados 

Trevo deixou de existir. Comunicou outra notícia que vê com bons olhos, que é o anúncio do acordo 

que o presidente Temer fará com os governadores dos estados, dando um fôlego de alguns meses e 

criando esperança para que o estado volte a investir em coisas como segurança. Manifestou que isso 

vem em boa hora e que a União vinha sendo uma madrasta com os estados, cobrando e recobrando 

valores de acordos mal encaminhados no passado, ressaltando que apenas dois estados não têm 

dívida com a União. Convidou os colegas vereadores e a comunidade taquarense, especialmente as 

vizinhas de Morro Alto, para a festa junina que realizarão no sábado à noite através do CPM da 

Escola Menino Jesus. Encerrou agradecendo, desejando que todos tenham uma semana iluminada e 

que mais coisas boas como a reabertura da empresa de Padilha aconteçam no município de Taquara. 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente da 

Câmara, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário e os meios de comunicação. 

Discordou sobre a terceirização da Secretaria de Obras mencionada anteriormente, por achar que 

isso desqualifica o trabalho dos funcionários públicos de carreira que são profissionais e dão o 

máximo de si, merecendo serem mantidos trabalhando. Relatou que, além do que o vereador Moisés 

comentou antes, foi feito também um trabalho de ensaibramento na estrada de Tucanos, tendo a 

Polícia Rodoviária inclusive entrevistado um caminhão do município que estava lá sem lona. 

Mencionou projetos de lei que apresentou, um sobre a criação de bandas marciais nas escolas 

municipais que parou no gabinete por motivos que não soube dizer, defendendo que bandas marciais 

são cultura e criam entre as crianças e adolescentes um espírito de participação. Mencionou também 

o outro projeto de sua autoria, da Guarda Municipal, que espera que vá a diante porque auxiliaria em 

dar mais segurança aos munícipes. Concedeu um aparte à Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes 

da Silveira, que alertou a comunidade sobre a votação das prioridades e demandas de Taquara para 

consulta popular, que ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de julho. Instruiu os ouvintes de que basta pesquisar 

no Google pelo endereço <www.consultapopular.rs.gov.br> que isso os levará para um site 

explicando como funciona a consulta popular e como se faz para votar. Ressaltou que é importante 

divulgar para que o maior número possível de pessoas vote e consiga trazer o recurso para Taquara. 

Retomando a palavra, o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira concedeu um aparte também 

ao Vereador Telmo Vieira, que manifestou que no período pré-eleitoral se vê a verdadeira 

oposição, que não é parceira com Administração Municipal como é a comunidade. Lamentou que os 

vereadores sejam eleitos pelo povo para lutar por ele de mãos dadas com a Administração 

Municipal, mas o que se vê são vereadores despidos de humildades e totalmente pretensiosos, que 

não reconhecem as dificuldades inerentes do poder. Ironizou que é lindo ver um vereadore que tem 
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pretensão, de repente, de chegar até o Palácio falando que uma entidade como o Centro Vida — que 

está administrando o Hospital Bom Jesus aqui em Taquara — não tem qualificação. Ressaltou que, 

muito pelo contrário, esta entidade está junto com a Administração Municipal levando o hospital de 

portas abertas mesmo sem o recurso do governo estadual. Relatou que já viu vereadores juntos em 

reunião com o secretário Gabbardo aonde o secretário disse que estava ali para fazer a partilha de 

recurso independente de partido ou de o vereador ser da base do governo. Explicou que isso 

significa que nenhum vereador — independente do partido que seja — consegue recurso direcionado 

sozinho, e é preciso que sejam transparentes e honestos quanto a isso. Retomando a palavra, o 

Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira manifestou que não é desleal e procura ser honesto, 

sem fazer injustiças, mas não consegue ver um vereador subir na tribuna para tentar passar para a 

população uma pessoa que se diz íntegra, correta e critica muito o prefeito Titinho que muito o 

ajudou. Esclareceu à comunidade que o vereador Eduardo ficou de revanchismo com o prefeito 

Titinho quando este último negou pedido do vereador por um cargo na Prefeitura para sua mãe, 

perante testemunhas que incluíam este vereador que fala. Neste momento, o Presidente da Câmara 

Guido Mario Prass Filho assumiu a palavra pedindo aos vereadores que se contivessem após breve 

desentendimento. Em seguida, 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 — 

interrompendo para pedir aos vereadores que ainda discutiam que lhe permitissem falar — e os 

colegas vereadores. Parabenizou a comunidade de Entrepelado pela bela festa de São João que 

realizou no domingo, o evento em Santa Cruz da Concórdia para arrecadar recursos para uma 

família que perdeu a casa em um incêndio e também um meio-frango realizado no Figueirão para 

arrecadar recursos para a candidata a rainha da Festa dos Motoristas que ocorrerá no mês que vem. 

Solicitou encaibramento na estrada Beco dos Wilhelms, ao final da Rua Germano Paiva, próximo à 

ERS-239 em sentido a Rolante. Solicitou também a substituição de três luminárias fluorescentes na 

estrada em Santa Cruz da Concórdia, após a Escola Tomé de Souza, pois qualquer vento ou outra 

coisa faz com que parem de funcionar. Encaminhou pedido de informação sobre a instalação do 

Corpo de Bombeiros municipal junto ao prédio onde era a fábrica da Beira Rio, pois se sabe que 

estão construindo lá uma praça, um campo de futebol e uma área de lazer, mas ficou uma área 

coberta com um pequeno prédio ao lado que não queimou, surgindo comentários de instalar o Corpo 

de Bombeiros lá. Apontou que isso seria um grande avanço, principalmente para os bairros Santa 

Teresinha, Medianeira, Mundo Novo e Empresa, que seriam mais bem atendidos. Relatou que 

participou de inauguração de melhorias nas escolas municipais Alípio Sperb e Emílio Leichtveis, 

tendo amanhã mais uma inauguração na Escola Arlindo Martini da localidade de Morro Negro, 

ressaltando como é importante semear e depois colher. Comunicou que amanhã (22) às 19 horas o 

prefeito entregará à comunidade oficialmente a capela mortuária de Pega Fogo, uma reivindicação 

antiga de vários anos sobre a qual foram feitos alguns encaminhamentos nesta Casa, restando apenas 

agradecer ao prefeito por ter atendido esta reivindicação daquela comunidade que acabava velando 

seus entes queridos nas igrejas ou em suas casas — algo não mais permitido por lei. Pediu à 

Administração através da Secretaria de Saúde que façam convênio com o hospital de Igrejinha para 

o atendimento de cirurgias bucofaciais, pois o estado só dá as cirurgias de grande porte, mas há a 

necessidade de atender a população nessas pequenas cirurgias que não são feitas nos gabinetes 

dentários que o município tem. Relatou que espera que isso seja encaminhado, reconhecendo que o 

vereador Moisés também trabalha nisso, havendo já uma lista de espera para esse tipo de 

procedimento. Concedeu um aparte ao Vereador Moisés Cândido Rangel, que compartilhou ter 

conversado com o Secretário que lhe garantiu que em quinze dias este contrato com o Hospital de 
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Igrejinha estará pronto. Retomando a palavra, o Vereador Guido Mario Prass Filho mostrou se 

contente com o custo dos atendimentos fixado em R$ 125, significando que 40 atendimentos podem 

ser feitos com R$ 5 mil por mês, um montante que é pouco para o município. Comentou ainda a 

presença do secretário do Desenvolvimento falando da geração de emprego, citando empresas como 

a Paludo, a Bertol, a iGUi e a Dielat. Reconheceu que se está perdendo empregos com a crise, mas 

está havendo um contraponto em busca de novos espaços de trabalho que a comunidade tanto clama. 

Encerrou comunicando que no dia 6 de junho, o secretário de Desenvolvimento virá novamente à 

Casa para detalhar mais números. Finalizada a Palavra em Expediente, manifestaram-se em Questão 

de Ordem os Vereadores: Adalberto Lemos, Telmo Vieira, Eduardo Kohlrausch e Roberto Timóteo. 

Diante da aprovação do Requerimento nº 203/2016, de autoria da Vereadora Sirlei Silveira o 

Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem os Vereadores que irão compor a 

Comissão Temporária de Defesa ao Consumidor: Após as devidas indicações a referida Comissão 

ficou composta da seguinte forma: VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA (PTB); VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP). Os membros das 

Bancadas do PMDB, PDT, PROS e PSC declinaram suas vagas e nesse sentido o Presidente 

disponibilizou as mesmas a quem tivessem interesse. Dessa forma os Vereadores TELMO VIEIRA 

(PTB) e ADALBERTO CARLOS SOARES (PP), também integraram-se a esta Comissão. Ficou 

decidida ainda a nomeação dos membros sendo o Vereador Arleu como Presidente – Vereadora 

Sirlei como Relatora e Vereadores Telmo e Adalberto Soares como Vogais. Nada mais havendo a 

tratar, às 20h07min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o 

dia 28 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, 21 de Junho de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 

 


