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 ATA Nº 4.153 

Aos 09 dias do mês de Agosto do ano de 2016, às 18h06min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 28ª 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. 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. Na 

sequência 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. Publicidade de Projeto de Lei: PROJETO DE LEI Nº 082/2016 – MESA 

DIRETORA: Altera a redação da Lei nº 5.149 de 2013, e dá outras providências. Ofício D.L. Nº 

506 de 04 de agosto de 2016 – Ao Executivo Municipal: Vereador Guido Mario Prass Filho, 

Presidente desta Casa Legislativa, comunica que foi realizada transferência de recursos 

financeiros, referente à devolução do duodécimo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

na data de hoje, conforme recibo de transferência. Correspondência recebida: Ofício Nº 007, de 

02 de agosto de 2016: A Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças encaminha tabela que 

trata da estimativa do fechamento anual das receitas para o ano de 2016, e que a mesma servirá de 

base para o cálculo da Proposta Orçamentária para o ano de 2017. Cabe ressaltar que até o envio 

da referida Proposta a mesma poderá sofrer alterações com posteriores atualizações. Diversos 

Comunicados do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. A Moção de Apelo Nº 034/2016 que foi registrada no sistema deste Legislativo, para 

ser apresentada nesta Sessão, não teve sua devida publicidade, tendo em vista o número 

insuficiente de assinaturas, conforme determina o Artigo 155, § 1º do Regimento Interno desta 

Casa. 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 083/2016 

(Executivo Nº 062) Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.848, de 14 de abril de 2016, que 

ratifica a pactuação do termo Permissão de Uso do Hospital Bom Jesus, bem como de Convênio 

firmado entre o Município de Taquara e o Instituto de Saúde e Educação Vida - ISEV, para 

manutenção de atividades hospitalares. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer 

favorável ao presente Projeto e o mesmo foi APROVADO com 10 (dez) votos favoráveis dos 

Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Arleu Machado, Telmo Vieira, 
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Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. E, 

03 (três) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Eduardo Kohlrausch e Régis de 

Souza. Ausente no momento da votação o Vereador Nelson Martins. Sobre a matéria 

manifestaram-se os Vereadores Eduardo Kohlrausch, Guido Mario, Adalberto Lemos, Telmo 

Vieira, Sirlei Silveira, Nelson Martins e Luiz Carlos Balbino. As manifestações a seguir foram 

solicitadas que constassem nesta Ata como segue: Vereador Eduardo Kohlrausch: “Senhor 

Presidente, quero que fique registrado em Ata o meu pronunciamento. Outro dia quando nós 

votamos este projeto do Instituto Vida me lembro que o Vereador Adalberto dos Santos Lemos 

apresentou inclusive uma cópia da gravação de entrevistas que foram dadas de alguns munícipes 

de outras cidades onde é que o Hospital de suas cidades era gerido pelo mesmo grupo. O fato de 

ter vindo logo – no meu ponto de vista senhor Presidente – não sou dono da verdade, mas ter 

vindo logo agora um novo projeto aqui é sinal que alguma coisa realmente tava errada, porque 

não tinha-se certeza do que estavam fazendo. Na verdade, minha opinião senhor Presidente e das 

pessoas que tenho ouvido eu tava comentando com o colega Vereador Telmo aqui agora – o que 

nós temos lá em cima na verdade é um “postão de saúde”, devido ao que a gente tá ouvindo aí na 

cidade e até vou dizer mais senhor Presidente – eu acho que se o Prefeito investisse um 

pouquinho mais – que já é bom o atendimento no 24 Horas, pelo que a gente vê também, eu acho 

que o “24” tá melhor do que o “postão” la´do Bom Jesus. Só isso que eu gostaria que ficasse 

registrado – o porquê que eu votei contra, porque ou se faz uma coisa bem feita ou não se faz. 

Obrigado.” Vereador Adalberto Lemos: “Obrigado Presidente. Eu sei que tem dois projetos que 

falam com relação a contratualização do Instituto ISEV, vi a sua explicação, mas não é bem isso, 

porque quando veio a contratualização aqui tinha o número do CNPJ, inclusive veio com número 

errado e nós já retificamos esse número do CNPJ quando veio para cá. O que nós estamos 

votando aqui são alterações de novo do CNPJ – eu não quero nem entrar no mérito dessa questão 

Presidente, porque esse assunto pra mim é muito polêmico, falando de Instituto ISEV e é muito 

complicado – até mesmo agora semana passada saiu na capa do Jornal Panorama que está sendo 

investigado pelo Ministério Público Federal. Já ouvi um “zum zum zum” aí que foi denúncias do 

Vereador Beto Lemos – não foi minha denúncia, mas alertei desde a primeira vez os Vereadores 

da base do governo que esta instituição era uma instituição problemática e eu tive ainda que ouvir 

de alguns colegas que não – que tinha sido acompanhado através da internet que era uma 

instituição idônea, embora eu apresentando cem denúncias contra ela que existia aonde elas tem a 

sede lá em Santa Catarina. Então não são coisas do Beto Lemos, essa instituição é uma instituição 

falida, fraudulenta e não sou eu que estou dizendo – são jornais que estão dizendo, são provas e 

só para o senhor ter uma ideia Presidente aqui tem um documento dessa instituição de Santa 

Catarina que o Conselho Municipal de Saúde está pedindo lá de Criciúma/SC – pedindo, votaram 

por unanimidade que a Prefeitura de lá termine o contrato com esta instituição por várias fraudes 

naquele município de Criciúma – não sou eu que estou dizendo, são documentos que está na 

internet para qualquer um que queira. Então não venham aqui dizer que eu quero fechar o 

Hospital como é a cara de pau do senhor Prefeito que fala de mim por aí tudo que eu quero fechar 

o Hospital – nós não queremos, nós estamos alertando ele duma bobagem que ele fez e ele não 

quer assumir o compromisso, tanto é bobagem como o Vereador Eduardo tem razão quando ele 

diz que o Posto tá melhor do que o Hospital. O Hospital não tem remédio e muitas vezes não 

médicos, não tem atendimento – é uma situação deplorável e só bobo que não quer ver que esta 

instituição não presta – só bobo, porque não tem e aqui está se vocês quiserem eu deixo uma 

cópia para cada um de vocês, não tem remédio não tem nada – isso é uma vergonha o que nós 

estamos fazendo Presidente. Então votarei contrário por causa disso, porque aqui nós não estamos 
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brincando, estamos aqui pra fazer as coisas certas e sérias, quem não quiser fazer certo e sério que 

vote as coisas da maneira que está vindo. Obrigado. Quero que conste em Ata tudo que eu falei.” 

PROJETO DE LEI Nº 084/2016 (Executivo Nº 063) Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 

5.848, de 14 de abril de 2016, que ratifica a pactuação do termo Permissão de Uso do Hospital 

Bom Jesus, bem como de Convênio firmado entre o Município de Taquara e o Instituto de Saúde 

e Educação Vida - ISEV, para manutenção de atividades hospitalares. A Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao presente Projeto e o mesmo foi 

APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, 

Sandra Schaeffer, Arleu Machado, Telmo Vieira, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Moisés 

Rangel, Nelson Martins, Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. E, 03 (três) votos contrários dos 

Vereadores: Adalberto Lemos, Eduardo Kohlrausch e Régis de Souza. Sobre a matéria 

manifestaram-se os Vereadores Adalberto Lemos, Telmo Vieira e Sirlei Silveira. MOÇÃO DE 

APELO Nº 033/2016 - VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Ao 

Governador do RS reiterando as Moções de Apelo nº 031 e 032/2016 - para que seja realizado 

curso de formação de Soldados da Brigada Militar, com a finalidade de atuarem em nosso 

Município, tendo em vista o baixo número de policiais ativos em nossa cidade. A Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi 

APROVADA com 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) abstenções dos Vereadores Adalberto 

Soares, Sirlei Silveira e Luiz Carlos Balbino. A seguir o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA 

por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Nelson Martins que precisou se 

ausentar do Plenário com a devida autorização do Presidente. Requerimentos: Nº 243 e 

246/2016. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 048/2016. Indicações: Nº 286 a 

295/2016. Não havendo inscrição para o uso da Palavra em Expediente e nada mais tendo a tratar, 

às 18h50min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 

16 de Agosto 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, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores 

presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 09 de Agosto de 2016.  
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