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ATA Nº 4.113 

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária deste Legislativo, do ano de 2016, 

sob a Presidência do Vereador Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos 

seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 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 (PSDB), 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 

primeira Sessão Ordinária convocada por esta Presidência para o dia de hoje, tendo em vista a 

aprovação da Resolução Nº 001, de 09 de fevereiro de 2015 que alterou o Regimento Interno desta 

Casa, modificando as Sessões Ordinárias das segundas-feiras para as terças-feiras. A Diretora 

desejou boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa, ao público presente 

e para melhor andamento da Sessão pediu a todos que colocassem seus celulares no modo silencioso 

ou os desligassem. Também foi informada a comunidade taquarense que as Sessões da Câmara de 

Vereadores de Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o endereço eletrônico 

www.camarataquara.com.br, no link TV Câmara. A partir deste instante o Presidente do Legislativo 

Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes, desejando um bom 

trabalho aos colegas Vereadores neste ano de 2016 e que possam preservar sempre pelo diálogo e 

pela harmonia. Nesse momento convidou o Pastor Jussiê Alberto Teixeira, da Igreja Assembleia de 

Deus de Madureira, para deixar uma mensagem seguida de oração. Depois disso o Presidente 

solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta 

Casa para publicidade da mesma. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 856/2015 

encaminhando Leis Municipais nº 5.758 a 5.763, sancionadas em 03 de dezembro de 2015. Lei 

Municipal nº 5.764, de 04 de dezembro de 2015. OFÍCIO Nº 897/2015 encaminhando Lei Municipal 

nº 5.765, sancionada em 16 de dezembro de 2015. OFÍCIO Nº 906/2015 encaminhando Leis 

Municipais nº 5.766 a 5.770, sancionadas em 17 de dezembro de 2015. OFÍCIO Nº 910/2015 

encaminhando Leis Municipais nº 5.771 a 5.800, sancionadas em 18 de dezembro de 2015. OFÍCIO 

Nº 021/2016 encaminhando Lei Municipal nº 5.801 a 5.803, sancionada em 18 de dezembro de 

2015. OFÍCIO Nº 033/2016 encaminhando relatório do atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, 

referente aos meses de novembro e dezembro de 2015, para serem fixados no mural desta Casa. 

PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: Projeto de Lei n° 001/2016 - Executivo 

Municipal (nº 001/2016) Autoriza o Poder Executivo a firmar Contrato de Rateio de Custeio das 

Despesas de Manutenção do Consórcio Regional do Paranhana - CONREPAR. Projeto de Lei n° 

002/2016 - Executivo Municipal (nº 003/2016) Altera a Lei Municipal nº 5.768/2015. Projeto de 

Lei n° 003/2016 - Executivo Municipal (nº 004/2016) Altera a Lei Municipal nº 5.774/2015. 

Projeto de Lei n° 004/2016 - Executivo Municipal (nº 002/2016) Autoriza o Município de 

Taquara/RS a firmar Convênio com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá 

outras providências. Projeto de Lei n° 005/2016 - Executivo Municipal (nº 005/2016) Prorroga o 

prazo de contratação temporária dos Servidores que atuam no Residencial Terapêutico, prevista na 

Lei nº 5.055, de 15 de junho de 2012, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 006/2016 - 

Executivo Municipal (nº 006/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente, até 14 

(quatorze) Professores de Educação Infantil, por tempo determinado e dá outras providências. 
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Projeto de Lei n° 007/2016 – Executivo Municipal (nº 007/2016) Autoriza o Poder Executivo 

contratar até 60 (sessenta) Professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e, dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 008/2016 - Executivo Municipal (nº 008/2016) Autoriza o Poder 

Executivo contratar, emergencialmente, Professor de Educação Especial, com especialidade de 

Braile, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 009/2016 - Executivo Municipal (nº 009/2016) Autoriza o Poder 

Executivo contratar, emergencialmente, Professor de Cultura Gaúcha, para atuação na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 010/2016 - 

Executivo Municipal (nº 010/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 

Professor de Educação Especial com especialidade Interprete de Libras, para atuação na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 011/2016 - 

Executivo Municipal (nº 011/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente até 11 

(onze) Secretários de Escola e, dá outras providências. Projeto de Lei n° 012/2016 - Executivo 

Municipal (nº 012/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, até 03 (três) 

Agentes Administrativos e, dá outras providências. Projeto de Lei n° 013/2016 - Executivo 

Municipal (nº 013/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, professores para 

as disciplinas de Português, Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Artes, Física, Química, 

Sociologia, Ensino Religioso, Filosofia, Biologia, Geografia, História, Educação Física, para o ano 

letivo de 2016, e, dá outras providências. Projeto de Lei n° 014/2016 - Executivo Municipal (nº 

014/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar servidores, temporariamente, para os cargos de 

Merendeira e Servente, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 015/2016 - Executivo 

Municipal (nº 015/2016) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, Professor de 

Música,  para atuação na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e dá outras 

providências. Projeto de Resolução Administrativa n° 001/2016 - Mesa Diretora - Reconhece a 

PONTO FACULTATIVO, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016, e na manhã do dia 10 de fevereiro 

de 2016, face ao período de Carnaval, conforme Lei Municipal Nº 3.528, de 21 de dezembro de 

2005 e transfere o horário de funcionamento da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, do turno 

único da quarta feira de cinzas, previsto na Lei Municipal Nº 5.745, de 22 de outubro de 2015, da 

parte da manhã. Após a leitura da matéria, conforme ficou acordado em Plenário, no final do período 

das Sessões Ordinárias do ano passado (2015), neste momento o Presidente deu início à composição 

das Comissões Permanentes desta Casa, para o exercício de 2016, bem como a escolha dos membros 

Líderes de Bancada, lembrando que o Presidente não poderá compor as mesmas. Depois das devidas 

indicações foi deliberado o seguinte: LÍDERES DE BANCADA – TELMO VIEIRA (PTB); 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP); ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT); RÉGIS 

BENTO DE SOUZA (PMDB); SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB); MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC) E VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS). Comissões Permanentes – 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ): ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS 

(PDT); ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP) E SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA (PTB). COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 

FISCALIZAÇÃO (COFF): ADALBERTO CARLOS SOARES (PP); LUIZ CARLOS BALBINO 

DE OLIVEIRA (PTB) E SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB). COMISSÃO DE SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CSAS): ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP); 

TELMO VIEIRA (PTB) E VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS). COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO (CECET): SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA (PTB); SANDRA SCHAEFFER (PSDB) E ADALBERTO 

CARLOS SOARES (PP). COMISSÃO DE TERRAS, AGRICULTURA, PATRIMÔNIO E 
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HABITAÇÃO (CTAPH): LAURI FILLMANN (PDT); TELMO VIEIRA (PTB) E MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL (PSC). Dando continuidade aos trabalhos da noite o Presidente deu início ao 

Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem 

alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o 

Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e todos os ouvintes. 

Desejou à Mesa Diretora êxito em seus trabalhos neste ano, estendendo o desejo aos demais 

Vereadores, para que possam contribuir para que o bom andar do Município em 2016. Comentou 

que há uma grande expectativa da população neste ano, inclusive por ser ano eleitoral, o que leva a 

população a esperar mais das Administrações. Apontou que é sabido que o Município carece de 

várias melhorias citando, na cidade, a necessidade urgente de uma operação tapa-buracos tanto no 

asfalto como no calçamento; e no interior, a manutenção das estradas. Relatou que, com o corte dos 

repasses tanto do Estado quanto do Governo Federal, as Administrações passam por dificuldades 

financeiras. Dirigiu-se aos cidadãos de Taquara abordando a questão do IPTU, explicando que o 

pagamento deste imposto é a única forma que os contribuintes têm de ajudar o Município e o 

mínimo que deve ser feito pelo morador de Taquara para poder cobrar melhorias. Mencionou que 

hoje há grande inadimplência em relação ao IPTU e entende que as pessoas passam por dificuldade, 

mas opinou que há má vontade de alguns em buscarem fazer um parcelamento para poder pagar. 

Sugeriu aos cidadãos então que busquem a Prefeitura e encontrem a melhor maneira de quitar suas 

dívidas com o Município. Encaminhou requerimento à Corsan para que faça a ampliação da rede de 

água na Travessa Ostermann, no Bairro Santa Teresinha, explicando que aproximadamente 150 

metros daquela rua ainda não têm rede da Corsan. Fez também indicação à Secretaria de Obras 

pedindo que ponha uma equipe na reposição do calçamento irregular da cidade; faça operação tapa-

buraco no asfalto, principalmente no Bairro Santa Teresinha onde há muitos buracos; efetue o 

conserto de um cano quebrado na Rua Antônio Lehn, nº 3068, no Bairro Santa Rosa; e faça o 

patrolamento, encaibramento e roçada da estrada de Ilha Nova, que está bastante danificada. 

Convidou toda a população a participar da grande festa de reinauguração da Sociedade EIA Alegre 

que ocorrerá no próximo domingo (7) na localidade de Ilha Nova, detalhando que haverá terno de 

tiro pela manhã e almoço servido ao meio dia, com animação de ótimas bandas – dentre elas, a 

Super Banda do Choppão. Encerrou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. 

VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o Presidente da Câmara e 

os demais componentes da Mesa, desejando aos mesmos um bom trabalho neste ano de 2016 e 

declarando que poderão contar com este Vereador no que for para ajudar. Saudou também os demais 

colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Compartilhou que, enquanto a Câmara 

estava em recesso, fez algumas indicações julgou pertinente e de extrema importância através de seu 

gabinete – destacando indicações referentes às obras do PAC e da Academia de Saúde, ambas no 

Bairro Empresa. Relatou que vândalos roubaram todo o material das casas já prontas do PAC, 

faltando apenas pintá-las e entrega-las à comunidade, e mandou uma correspondência ao Prefeito no 

dia 6 de janeiro sobre isso – não tendo obtido respostas dentro de 15 dias, comunicou ao Ministério 

Público que havia notificado o Prefeito pedindo providências e nada foi feito. Quanto à Academia de 

Saúde, relatou que estranhou a ausência de providências de parte do Poder Público mesmo após 

tantas cobranças de tantos Vereadores desta Casa, lembrando que a referida obra foi destruída por 

vândalos já por duas vezes. Surpreendeu-se ao tomar conhecimento da existência de um projeto 

contemplado pelas obras do PAC que seria em outro local, sendo feito em cima de um projeto que já 

foi destruído duas vezes e ainda não foi inaugurado. Comunicou que está fazendo novo pedido de 

informação ao Executivo, desta vez por esta Casa, e espera que o mesmo mande resposta sobre a 
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possibilidade de tomar providências. Lamentou o desleixo do Executivo com projetos que ficaram e 

são de suma importância para a comunidade, principalmente aos mais carentes, parecendo que o 

Executivo não está dando bola e ficando mais no “oba-oba”. Relatou que todo o dia em sua casa, 

pessoas estão procurando-o e cobrando porque as coisas estão dessa forma. Compartilhou que tem 

dezenas de pedidos por providência, todos com respostas prometendo que estão providenciando, mas 

nada é feito. Comentou entrevista do Prefeito à Rádio na sexta-feira (29), em que o mesmo dizia que 

havia Vereador incentivando a invasão das referidas casas. Esclareceu, também na Rádio, que não 

incentiva a invasão e inclusive é contra, mas relatou que no ano de 2014, aqui estiveram e disseram 

que incentivaram sim que se apropriassem das casas quando não havia água ou luz – algo que está 

registrado aqui na Casa. Classificou como leviandade do Prefeito ir à Rádio fazer esse tipo de 

acusação sem dar nomes, algo que beira a covardia – pois sem citar nomes, a coisa fica no ar, 

subentendida. Explicou que tomou as dores por esta acusação, pois foi quem fez os pedidos de 

informação sobre as casas e também é o único Vereador de oposição no Bairro Empresa hoje – 

excetuando o Vereador Eduardo, que se posiciona muito bem e faz oposição às balelas da 

Administração Municipal, mas ainda é do PTB. Classificou como uma vergonha o que vem 

acontecendo, com a comunidade reclamando todo dia e alguns dizendo que o Governo é bom, este 

Vereador não sabendo para quem e para o quê. Encerrou agradecendo a paciência de todos. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou o Presidente da Câmara, 

colegas Vereadores, pessoas presentes e imprensa. Iniciou comentando que, durante o período de 

recesso da Câmara, parece que a situação geral do Brasil piorou muito. Alegou que poderia ficar 

horas e horas abordando os grandes problemas que apareceram neste curto período, mas desejou 

primeiramente que neste ano avancemos cada vez mais espiritualmente, pois parece que só através 

de Deus, de força espiritual e pensamento positivo poderemos ajudar a resolver os problemas do País 

como um todo – que, mais do que cruciais, são quase intransponíveis. Manifestou que obviamente 

não nasceu ontem e já passou por muitos governos neste País, mas opinou que talvez estejamos nos 

preparando para entrar em uma das piores fases que já tivemos neste País agora em 2016 – 

ressaltando que acha isso mesmo tentando ter pensamento positivo, querendo acreditar que será 

melhor. Constatou que a preocupação imediata que os taquarenses têm hoje é a situação da Saúde do 

Município e com o Hospital, dizendo que estamos na iminência de algo sério acontecer se não for 

cumprido o compromisso do Estado com o Município de repassar as verbas necessárias para cobrir 

aquilo que é devido. Enfatizou que a responsabilidade financeira do Hospital não cabe ao Município 

de Taquara, mas sim do Hospital Mãe de Deus – merecedor de inúmeros agradecimentos pela ajuda 

que tem prestado ao Município, mas que não está dando conta de gerir o Hospital de Taquara 

adequadamente, dependendo de uma série de verbas estaduais que não estão vindo a Taquara. 

Lamentou a situação terrível em que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra hoje, citando como 

o exemplo os diversos aumentos de diversos tributos ocorridos só no mês de janeiro. Apontou 

também o aceno do Governo Federal ao retorno do famoso “imposto do cheque” (o CPMF). Pediu 

aos taquarenses que se unam com orações e pensamento positivo, pois a coisa no Brasil está mais 

para espiritual do que material neste ano, beirando o abismo. Opinou que o País está pior que países 

pobres da América Central, com pobreza aumentando cada vez mais e muita fome acontecendo. 

Manifestou que continuará aqui, ao menos este ano, passando à comunidade seu entendimento do 

que está acontecendo e trazendo à baila realmente aquilo que ocorre, sem meios termos. Encerrou 

agradecendo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a 

imprensa e a comunidade presente, como também a comunidade que acompanha pelo YouTube, 

Rádio Taquara e internet. Iniciou apontando que este ano de 2016 é ano de eleição e lamentou que as 
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coisas só estejam acontecendo agora, ao invés de acontecer ao longo dos quatro anos de mandato 

como deveriam. Opinou que o Governo atual se resume em torno de seis quilômetros de asfalto 

durante três anos e lamentando perceber isso, tendo sido um Vereador que ajudou a eleger este 

Governo. Comunicou que fez protocolos na Prefeitura durante o período de recesso e alguns 

requerimentos na noite de hoje: dentre os quais, um solicitando à Mesa Diretora que marque reunião 

junto ao DAER para o dia 17 de fevereiro, às 14 horas, com o intuito de dar segmento à questão da 

ponte – pois segundo a última reunião marcada por este Vereador, as obras deveriam ter iniciado 

agora em janeiro. Outro requerimento que fez foi em relação a um buraco na Rua 13 de Maio, 

próximo ao nº 165 – situação sobre o qual foram feitos protocolos já algumas vezes e nada foi 

resolvido. Fez também requerimento solicitando ao Executivo Municipal a canalização do valão 

junto à Rua Dorico Ferreira Paiva, no Bairro Santarém, com o intuito de prevenir casos de dengue, 

zika e chigunkunya – sugerindo inclusive ao Executivo Municipal que use para esta obra o recurso a 

ser destinado ao Carnaval. Requereu também o calçamento da referida rua, comentando que não 

adianta o Prefeito fazer reuniões – como a feita na Rua Ricardo Olm, em que este Vereador esteve 

presente, há mais de ano –, iludir a comunidade e não fazer o calçamento. Solicitou também por 

outro requerimento que sejam recolhidos montes de terra deixados pela Secretaria de Obras também 

na Rua Dorico Ferreira Paiva, em frente ao nº 265, que estão criando mato. Debateu os comentários 

de colegas Vereadores que dizem que esta Administração está na História pelo tamanho número de 

asfalto que foi feito, apontando que talvez também entraria para a História no sentido de ruas 

esburacadas. Detalhou que a Secretaria vai lá e recorta o asfalto aonde ele precisa ser consertado, 

mas demora meses para realmente arrumá-lo – o que vem acontecendo em locais como a Rua 7 de 

Setembro em esquina com Rua Roberto Bonito, Rua Pernambuco nas proximidades da Ferragem do 

Anibaldo e Rua Marechal Floriano próximo à Florauto. Apontou que assim se ilude a comunidade 

com uma promessa, uma expectativa de conserto do asfalto, mas deixam a situação por meses, 

enquanto os motoristas detonam seus carros e precisam gastar com oficina mesmo não tendo muito 

dinheiro – creditando isso ao pensamento de resolver tudo no ano de eleição e pedindo que tratem a 

comunidade pagadora de impostos com respeito. Tornou a abordar o assunto de pais ainda na lista 

de espera para vagas nas escolas de educação infantil – alguns esperando há mais de dois anos. 

Comentou declarações do Prefeito de que havia criado 1.500 vagas, apontando que mesmo se 

crianças tivessem saído e sido substituídas – o que não é criar vagas –, ainda há pais esperando com 

crianças há dois anos na fila de espera. Encerrou comentando que para andar nas ruas esburacadas 

de Taquara, é preciso comprar um jipe, mas como nem todo mundo consegue comprar um jipe, a 

comunidade taquarense continua sofrendo com os buracos. Agradeceu ao Senhor por estar Vereador, 

pela saúde de sua família e desejou a todos que fiquem na paz de Jesus. VEREADOR LAURI 

FILLMANN (PDT): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a imprensa, a 

comunidade presente e todos que acompanham de uma forma ou outra. Iniciou dando boas vindas à 

Mesa Diretora, na qualidade do Presidente Guido, Vereadores Balbino e Beto Timóteo, desejando 

que possam conduzir esta Câmara à altura que ela precisa e que Deus ilumine seus trabalhos assim 

como o dos demais Vereadores desta Casa. Compartilhou da preocupação do Vereador Arleu com a 

situação do País, concordando que parece realmente que, mês a mês, a coisa tem piorado, com novas 

descobertas de coisas absurdas sobre as maiores lideranças políticas dos últimos anos aflorando a 

cada semana. Afirmou que é preciso que o povo brasileiro se una mais do que nunca, trabalhe 

bastante e tenha pensamento positivo, torcendo para que essas roubalheiras parem e nossa nação 

possa voltar a crescer. Relembrou os tempos em que era mais novo, nos anos 70, quando ouvia 

dizerem no rádio: “Brasil: o país do futuro” e pensava se esse futuro seria em 10 anos ou 20 anos, 

ficando na expectativa – comentando que hoje vê que esse futuro ficou um pouco mais distante, 
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infelizmente. Reconheceu que é ruim fazer estes comentários, mas olhando a situação precária em 

geral da Saúde, Educação e da Segurança Pública é difícil dizer algo mais positivo, não sabendo o 

que esperar para as gerações que vêm aí. Opinou que é preciso dar uma guinada nesta situação, pois 

está tudo errado. Desejou que Deus ilumine a cabeça das lideranças para que o brasileiro possa 

voltar a acreditar e ter perspectiva de ter uma vida melhor, não só para si, mas para seus filhos. 

Desculpou-se com a comunidade taquarense por esta espécie de desabafo, mas apontou que a 

situação é realmente preocupante e este será um ano difícil, ainda mais por ser um ano de eleição 

que é naturalmente complicado. Desejou, porém, que possamos ver adiante um horizonte melhor na 

comunidade, Município, Estado e País como um todo. Encerrou agradecendo pela oportunidade. 

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

da Câmara e iniciou sua fala dando boas-vindas a todos os Vereadores e aos funcionários desta Casa 

e desejando que possam, em unidade, continuar o ótimo trabalho este ano seguindo como bom 

exemplo que vêm sendo de economia e honestidade, como também compartilhar feitos e melhorias 

junto ao Executivo. Abordou assunto de Ofício do Vereador hoje Presidente da Câmara, Guido 

Mario, dirigido à Presidência da Caixa Econômica Federal indagando o motivo que levou à perda da 

verba para a construção de uma galeria que resolveria problema de enchente no centro da cidade, e 

que tem sendo creditado por algumas pessoas como culpa do Prefeito Titinho. Leu a resposta 

encaminhada ao Prefeito, que dizia que o Termo de Compromisso expirou no dia 31/12/2012 – o 

que significa que o Prefeito anterior não iniciou as obras em tempo e, portanto, o Ministério das 

Cidades cancelou o contrato. Apontou que foram perdidos mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais) destinados a esta obra por simples descaso e desrespeito do ex-Prefeito Délcio Hugentobler 

com o cidadão taquarense. Mudando de assunto para uma notícia boa, anunciou que Taquara tem 

grande possibilidade de receber a Empresa Fruki – depende ainda de estudos e há outros Municípios 

no páreo, mas a possibilidade é grande. Manifestou que todos os taquarenses, independente da 

filiação partidária, devem lutar para que isso aconteça sem criar obstáculos. Comentou que o 

Hospital Bom Jesus está na iminência de enfrentar diversas dificuldades, pois enquanto o Prefeito 

Municipal adiantou dinheiro até o mês de março para manter o pagamento dos médicos e 

funcionários do Hospital, o Governo do Estado não paga o que precisa. Estranhou inclusive que os 

Vereadores do PMDB nesta Casa não quiseram assinar Moção de Apelo ao Governador do Estado, 

perguntando-se se eles não querem que o Hospital continue, o que parece ser a vontade do 

Governador. Encerrou comentando que a política de “quanto pior, melhor” para que possam falar da 

Administração prejudica diretamente o povo taquarense, cabendo aos Vereadores zelar pela 

segurança e o bem-estar dos munícipes independente do partido ao qual o Prefeito é filiado. 

VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, a comunidade presente. Compartilhou que vem fazendo vários pedidos de conserto de 

estradas, usando redes sociais para incentivar a comunidade à pedir ao Prefeito também e inclusive 

protocolando pedidos diretamente na Prefeitura – ideia que aprendeu com o Vereador Eduardo, pois 

na Prefeitura o mesmo pedido pode ser repetido toda semana enquanto pela Câmara, o mesmo 

pedido só pode ser feito em 60 dias. Relembrou a última Sessão do ano passado, em que o Vereador 

Régis disponibilizou sua Kombi para irem olhar a estrada, e em que este Vereador foi ironizado, 

sendo aconselhado a andar mais por sua comunidade. Um aparte foi concedido ao Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch, que contribuiu lembrando que foi dito que a estrada era um tapete, e 

manifestando que gostaria de descobrir onde está isso, pois andou pela localidade no final de semana 

e não encontrou. Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel concordou com o 

Vereador Eduardo, comentando que anda por lá todos os dias e também ainda não encontrou o 

referido “tapete”. Reconheceu que deram uma passada na estrada que liga Açoita Cavalo a Morro 
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Alto – a Estrada dos Renck –, mas fizeram como a cara deles e não conforme prometeram. 

Compartilhou que esteve lá no último fim de semana e foi abordado por um morador que disse que 

fotos não adiantam e que era preciso mandar fazerem. Lamentou então que é Vereador e quem tem a 

máquina para fazer é o Executivo, não cabendo então a este Vereador mandar fazer. Apontou que 

começou seu mandato pedindo a estrada de Açoita Cavalo e certamente terminará da mesma forma. 

Solicitou também consertos na Rua Martin Lutero – um trecho pequeno de cerca de 100 metros – e 

na estrada de Quarto Frio, onde esteve no dia da festa de Morro Alto, aproveitando para parabenizar 

a comunidade pela realização. Abordou a questão do Hospital, trazendo informações sobre repasses 

mensais que outros Municípios da região fazem a seus hospitais: Rolante, com repasse de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); Dois Irmãos, com repasse de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais); Parobé, com R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); enquanto Taquara – cujo 

hospital é o maior da região, com 99 leitos, UTI e diversas outras especialidades – aparentemente 

passou a fazer repasse de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) este mês, sendo antes o repasse no 

valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Reconheceu que o grande problema do Hospital 

realmente é a falta do repasse do Estado, mas opinou que o Município poderia contribuir muito mais. 

Apontou também que tem havido um déficit de atendimentos da Secretaria da Saúde nos postos de 

saúde que tem levado o Hospital a ficar cada vez mais lotado, com cada vez mais demanda e 

inviabilizando seu trabalho. Constatou que é necessário que o Município – a Secretaria da Saúde e o 

Prefeito Municipal – faça uma reavaliação para que possamos ajudar mais o Hospital, sem deixar de 

cobrar do Governo do Estado. Encerrou agradecendo por seu tempo. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. 

Respondeu às cobranças do Vereador Balbino, explicando que não assinou a Moção de Apelo 

porque faz sua parte, lembrando que trouxe R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) pro Hospital 

no mês de novembro, algo que não foi falado. Apontou que o Governo do Sartori, que pregou a 

Saúde como meta, não está cumprindo com que prometeu – como também o Prefeito Tito, que optou 

por fazer asfaltos e não pagou o Hospital. Manifestou que não tem chefe ou patrão na política, 

externando que acha o Sartori um “caco” e pode dizer isso porque não depende dele, não tem cargo 

no Governo. Opinou que o Sartori conversou fiado na eleição, como também fez o Prefeito Tito. 

Comentou que quem quer ser candidato a Prefeito precisa saber da situação do Município – algo que 

sempre diz nesta Casa nas eleições – e assim também deveria ter sido o Sartori com o Estado. 

Alegou que o Município está virado em parcelamentos, detalhando que o Prefeito Tito assumiu já 

com dois parcelamentos do RPPS e um da Caixa, deixados pelo ex-Prefeito Délcio, fez mais dois 

parcelamentos do RPPS, um do asfalto, outro do Hospital, mais um do RPPS, outro do INSS e por 

fim um da RGE – totalizando dez parcelamentos atualmente a pagar. Enfatizou que quem se 

candidata a Prefeito precisa saber desta situação; do contrário, ganha a eleição e sai por aí dizendo 

que não sabia. Explicou que passou o tempo do recesso analisando porque a cidade está virada em 

buracos de asfalto, constatando ao menos dois trechos em que a Corsan abriu buracos e, ao fechar, 

colocou o asfalto diretamente sobre a terra. Compartilhou também que mediu a espessura do asfalto 

e constatou que, em pontos onde o mesmo deveria ter seis centímetros de espessura, tinha apenas 

dois ou três. Apontou que isso ocorre porque as empresas fazem o serviço a seu bel prazer e não 

colocam a espessura que precisa ser feita. Quanto à situação da Rua Tristão Monteiro, explicou que 

a qualidade do asfalto já está tão ruim que os remendos que são feitos já nem adiantam mais. 

Encerrou enfatizando que trabalha para a área da Saúde cobrando e trazendo o que pode, como a 

emenda parlamentar que obteve através de seu Deputado, mas não dá satisfação pra ninguém – 

Prefeito Tito, Sartori, Dilma – pois não deve nada a eles e é livre, sem chefe ou patrão na política. 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os 
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colegas Vereadores, toda a comunidade que acompanha pela Rádio Taquara ou internet e a imprensa 

presente. Iniciou colocando-se novamente à disposição da comunidade, de suas demandas e 

dificuldades. Constatou que continuará atuando de maneira muito linear e firme para que as coisas 

possam começar a acontecer efetivamente na cidade. Reconheceu realizações da Administração 

Municipal nestes três anos, destacando o Parque do Trabalhador, o Posto 24 Horas, os asfaltos e 

alguns calçamentos. Contrastou isso às dificuldades que a comunidade enfrenta, citando estradas no 

interior do Município que estão intransitáveis e também ruas na cidade, como a Rua Professora 

Pascoalina Amoretti Faedrich no Bairro Santa Rosa, com buracos, problemas com a iluminação e 

bueiro entupido escorrendo sobre a estrada. Apontou também situação problemática do pavilhão da 

Escola Santa Rosa, que é muito bonito, mas está sem cerca e acaba ocupado pela vagabundagem nas 

noites e no final de semana, fumando maconha e incomodando o cidadão de bem. Comentou sobre 

as ruas do Loteamento Tito/Eldorado: as mesmas foram patroladas, mas a chuva estragou o trabalho, 

então patrolaram de novo e colocaram saibro, o que virou um “lodo” e o saibro colocado era do 

tamanho de pedregulhos. Externou que é uma vergonha prestar serviços dessa forma à comunidade. 

Compartilhou que há grande demanda por fraldas nos postos de saúde dos bairros que não estão 

chegando para a comunidade e o transporte da Saúde também está com grande dificuldade, havendo 

reclamações diárias quanto a isso. Declarou não saber o que está acontecendo e pediu atenção do 

Município a isso. Relatou ocorrência com a Empresa Crisdu, de moda íntima, que firmou parceria 

com o Município em que o mesmo se comprometia a destinar R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês 

para ajudar com aluguel e gerar mais empregos, conforme lei aprovada nesta Casa. Divulgou que a 

Prefeitura pagou apenas uma parcela e, em vista disso, demonstrou-se incrédulo frente a declarações 

de que a Empresa Fruki virá a Taquara, comentando que devem achar que está escrito “idiota” em 

sua testa. Urgiu então o Município a pagar as contas para as empresas que já estão aqui, pois elas 

estão indo embora e os empresários da cidade estão sofrendo. Relatou vazamento de água na Rua 

Dorothea Schäfke do Bairro Empresa, em frente ao nº 433, que está há mais de ano nessa situação, 

comentando que tanto a Prefeitura quanto a Corsan estiveram lá, mas o problema continua sem 

solução e alguém precisa consertá-lo. Manifestou-se como desanimado e desesperado com a 

situação da Segurança Pública. Constatou que a Empresa Beira Rio nunca mais irá passar perto de 

Taquara, e a praça que foi prometida na antiga sede da mesma também não ocorrerá. Apontou que o 

mesmo parece ser o caso com a sede do Corpo de Bombeiros no centro da cidade, que também havia 

sido prometida. Seguiu citando outras promessas não cumpridas, como a UPA, as creches e a usina 

do asfalto – projeto inclusive aprovado por esta Câmara, perguntando-se aonde foi parar o dinheiro 

destinado a tal. Dirigiu-se ao Vereador Balbino dizendo que, no dia e horário em que ele e seu 

Prefeito quiserem conversar com o Governador do Estado, devem avisar este Vereador – porque este 

resolve enquanto o Prefeito não. Comentou que o Prefeito só vai à Rádio dizer que estes Vereadores 

são “papagaios de pirata”, mas que enquanto os papagaios de pirata estavam trabalhando, estava 

caindo dinheiro no cofre do Hospital. Encerrou agradecendo a atenção de todos e desejando uma boa 

semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou os 

colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Um aparte foi concedido ao Vereador 

Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que se dirigiu ao Vereador Régis dizendo que, se o mesmo tem o 

poder de agendar uma entrevista com o Governador, faça que este Vereador e o Prefeito certamente 

irão. Constatou, porém, que não adianta irem lá perder tempo se o Governador não for repassar do 

mesmo jeito. Retomando a palavra, o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

concordou com os comentários feitos pelo Vereador Lauri sobre a gestão pública estadual e federal, 

comentando que é uma vergonha o que tem acontecido. Lembrou que disse – quando o Estado 

estava para aumentar o ICMS – que se aumentassem, a arrecadação diminuiria e isso se comprovou, 
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pois a arrecadação do Estado foi menor que a anterior. Comentou que os pais da Administração – 

Taylor, Fayol, o próprio Henry Ford – devem estar se virando em seus caixões sem conseguir 

compreender como as pessoas chegam ao poder sem ter o mínimo conhecimento de Administração e 

Gestão Pública – o que têm feito tanto o Governo do Estado e o Federal. Apontou que isso é uma 

lástima, pois estamos no inverso do crescimento. Constatou que, para haver crescimento, é preciso 

diminuir o ICMS e dar mais condições para os empresários poderem investir, gerarem emprego, 

renda e então com isso arrecadarem mais. Observou que isso não é mágica, é forma certa e correta 

de fazer gestão pública. Aponto que infelizmente, entra Governo, sai Governo e parece que não 

entendem o processo da gestão pública – uma coisa simples, prática e fácil. Lamentou que o 

Governo do Estado esteja fazendo isso, e constatou que pagamos isso com a saúde dos nossos filhos, 

nossos idosos e nossas famílias. Manifestou que é uma vergonha que isto esteja acontecendo em um 

Estado tão rico e trabalhador quanto o Rio Grande do Sul. Comentou que não é necessário ser expert 

em Administração e Gestão Pública pra saber que o Governo está fazendo uma grande burrada. 

Comunicou que conversou com o Prefeito em relação a fazer parcerias com a comunidade criando 

um kit de pneus para serem feitos os brinquedos nas praças, através de Projeto que foi apresentado 

por este Vereador. Detalhou que o exemplo para isso é o que foi feito nos Trilhos, onde a Prefeitura 

retirou o lixo de lá e a comunidade vem fazendo uma praça maravilhosa com a ajuda de empresários. 

Protocolou nesta Casa também um pedido de reunião com o Cimol, a Faccat, fabricantes de imóveis, 

o pessoal da Administração e grupos como o PEIEX, o Apex, a Caixa Econômica Federal e o Banco 

do Brasil, com o intuito de discutirem a possibilidade de criarem uma linha de produção voltada à 

exportação e gerar mais empregos. Encerrou agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA 

BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores e a 

comunidade assistindo à Sessão. Iniciou compartilhando que, na contramão da maioria dos 

pensamentos e comentários nos quais o pessimismo é a tônica, inicia esta primeira Sessão Ordinária 

do ano de 2016 sentindo-se realizada, feliz e vendo que um trabalho realizado como voluntária a 

mais de 13 anos neste Município começa a dar seus frutos, comentando que tudo é assim na vida: é 

preciso plantar a semente, trata-la bem, adubá-la e molhá-la para então colher os frutos. Detalhou 

que, no dia 4 de agosto de 2014, fez a Indicação nº 432 ao Executivo Municipal juntamente com a 

Secretaria competente para que fizesse a aquisição de uma unidade móvel para castração de cães e 

gatos para o Município de Taquara. Explicou que o Castramóvel é um veículo adaptado que serve 

como centro cirúrgico para a castração de cães e gatos. Justificou o pedido na época em razão do 

grande número de animais de rua no Município, assim como o frequente abandono de animais, de 

ninhadas de cães e gatos como as mães ou mesmo sem elas em vias públicas. Apontou que, em seu 

entendimento, esta situação só começará a melhorar quando houver no Município um grande projeto 

de castração que pode ser realizado através dessa unidade móvel. Constatou que é um investimento 

que visa melhorar a saúde pública de Taquara, assim como promover o bem estar físico e mental da 

população. Relatou que, no dia 26 de janeiro deste ano, finalmente foi realizada a licitação para a 

aquisição deste Castramóvel, e hoje foi realizada a assinatura do contrato entre o Executivo e a 

empresa ganhadora da licitação, justificando a felicidade e realização expressada por esta Vereadora. 

Comentou que só quem está diretamente ligado a toda a problemática da causa animal sabe da 

importância deste momento que esta Vereadora considera histórico para o Município. Opinou que 

Taquara começa a escrever uma nova história para a causa animal, valorizando o trabalho de quem 

se envolve com todos esses animais que diariamente sofrem o abandono e os maus tratos, mostrando 

que é possível a implantação de políticas públicas para esta causa e que a boa vontade e o trabalho 

sério conseguem juntos alcançar resultados positivos. Agradeceu à Administração Municipal e à 

Secretaria do Meio Ambiente em nome de todos animais, pois os mesmos não têm vozes, e também 
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em nome de todos os protetores. Agradeceu também ao Conselho Municipal de Meio Ambiente por 

viabilizarem a compra deste Castramóvel e à Diretora do Meio Ambiente, Laura Huff, por trabalhar 

incansavelmente neste projeto. Manifestou que iniciar um projeto de castração é um avanço 

considerável, pois os animais precisam de mais respeito e uma vida mais digna, e os protetores 

precisam sentir um pouco mais de tranquilidade em suas vidas. Declarou que seu trabalho no Poder 

Público é lutar para viabilizar a implantação de políticas efetivas, pois desde sua campanha e sua 

posterior entrada para o Poder Legislativo, tem trabalhado para que isto ocorra no Município. 

Reiterou que todos os munícipes saem lucrando com a aquisição deste Castramóvel. Encerrou 

agradecendo a atenção de todos e desejando uma semana muito abençoada e iluminada. 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou o 

Presidente da Câmara e desejou que a Mesa Diretora tenha um ano de exercício de trabalhos, mas de 

muita paz e muita conversa, estendo o desejo de que o ano seja bom para todos. Cumprimentou os 

colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos que acompanham através dos meios de 

comunicação. Analisou que iniciamos o ano de 2016 com algumas perspectivas boas e outras não 

tão boas. Opinou que estarmos na iminência de sermos escolhidos dentre os dez Municípios que 

serão visitados pelo Presidente da Fruki é uma boa perspectiva. Esclareceu que diz que temos chance 

porque Taquara se enquadra bem nos critérios estabelecidos pela própria indústria para que ela 

escolha o Município e se estabeleça. Explicou que estes critérios são geográficos e Taquara é 

geograficamente beneficiada porque está perto da Serra, do Litoral e da Capital e também é 

entrecortada por diversas estradas estaduais. Seguiu explicando que os critérios pelo Sr. Nelson 

Eggers, Presidente da Fruki, incluem também uma água de qualidade – o que Taquara também tem. 

Comentou também que o Sr. Nelson, como visionário que é, investe em indústrias com bolsistas na 

faculdade e prima por um ambiente educacional no qual instalar sua indústria – e Taquara é um polo 

educacional. Constatou então que muitas são as condições que colocam Taquara no páreo para ser 

escolhida. Relatou que esta Casa Legislativa enviou documento dando força ao trabalho de 

negociações realizado pela Administração Municipal desde o início de 2015. Observou, porém, que 

também temos notícias tristes, como os problemas enfrentados pelo Hospital, e esta Casa Legislativa 

agiu fazendo um documento que será enviado ao Governador do Estado, ao Presidente da 

Assembleia Legislativa e aos Secretários de Finanças e de Saúde do Estado. Detalhou que, no 

documento, apontam algo que o Vereador Nelson sempre fala nesta Casa: esta cidade já teve três 

hospitais e hoje permanece com uma, com uma população excessivamente maior do que havia 

quando eram três. Apontou também que muitas casas de saúde sofreram avarias com o temporal 

ocorrido na Capital, estragando muitas clínicas que atendiam povo do interior, inclusive da cidade e 

região, dando mais motivo para que o envio deste documento ao Sr. Governador e demais políticos 

pedindo que tomem um posicionamento e paguem a conta devida ao Hospital Bom Jesus. Explicou 

que o pagamento desta conta – beirando os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) – é a única 

forma de manterem os médicos trabalhando, e esta Casa Legislativa trabalhará para que isso 

aconteça. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi dispensado e desejando a todos uma excelente 

semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores e desejou à Mesa Diretora excelência e paz no transcorrer deste ano da nova presidência 

do Legislativo, pois é isso que falta: união, paz e comprometimento com a comunidade. 

Cumprimentou a todos os presentes e os ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou seu pronunciamento 

com muita satisfação e muita força em seu engajamento por representar a comunidade taquarense 

com afinco. Apontou que é preciso estar preparado para enfrentar dificuldades no que tange os 

recursos públicos, neste ano. Comentou que mais uma vez, apesar dos esforços incansáveis do 

Prefeito e de toda a Administração Municipal, nosso Município encontra-se temerário quanto à 
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questão do Hospital Bom Jesus já que outra vez, o Governo do Estado não cumpre com sua palavra 

de repassar o recurso para pagar a manutenção do Hospital, deixando uma dívida de milhões e os 

médicos sem receber há mais de três meses, prejudicando também os serviços essenciais. Criticou a 

falta que este Governo Sartori tem com o povo quanto fala que a prioridade é a Saúde. Conclamou 

aos Vereadores da Casa que são da base do Governo Estadual para que lutem sim, junto a todos os 

outros e com o Executivo Municipal para que consigam obter a garantia da vinda deste recurso para 

o Hospital Bom Jesus. Detalhou que o Município de Taquara já investe mais de 25% do seu 

orçamento na Saúde e não tem como assegurar a sobrevivência deste Hospital sozinho, vindo então a 

prejudicar a Saúde Pública do Município. Manifestou-se temerário quanto à questão da Segurança 

Pública, apontando que o Governador foi um ótimo Prefeito em uma cidade que tinha recursos, mas 

agora – encarado com a dificuldade – não está elencando o que é prioridade, pois enquanto a 

prioridade não for a Saúde, a Segurança Pública e tudo mais que envolve, o cidadão fica refém de 

uma má administração. Declarou que lutará incansavelmente para isso, pedindo o apoio dos colegas 

Vereadores e que esqueçam o ano eleitoral, unindo-se em prol da comunidade taquarense que 

precisa dessa união para que consigam a garantia de um futuro melhor para este Município, nosso 

Estado e nosso País. Comunicou que, junto ao Executivo Municipal, tem diversas ações 

encaminhadas referentes ao desassoreamento dos rios do Município que certamente, depois das 

várias reuniões no ano passado, devem ter ações efetivas sendo executadas, tendo a certeza de que 

com o Vereador Guido Mario como Presidente da Câmara, terão mais força para requisitarem estas 

ações. Encerrou desejando a todos uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, a Mesa Diretora 

e desejou sucesso aos trabalhos desta Casa, que sejam estes voltados à paz e ao trabalho em conjunto 

de todos os Vereadores e que cada um possa fazer seu trabalho da melhor forma com a presidência e 

o apoio do Vereador Guido e demais colegas da Mesa. Saudou os demais colegas Vereadores e a 

imprensa. Apontou que o ano de 2016 será um ano de bastante trabalho onde cada vez mais os 

Vereadores terão de mostrar para a comunidade o que fizeram e o que poderão fazer, pois é 

novamente um ano eleitoral onde serão discutidos e será decidido quem continuará à frente no 

comando do Município. Relatou requerimentos feitos, o primeiro solicitando a abertura da Rua 

Roberto Halmel em ligação à Rua Osvaldo Aranha e também a construção de um pontilhão no 

Arroio Sonda. Requereu também a abertura da Rua Passo Fundo – antiga Rua Um – do Loteamento 

Olaria, ligando ao lado do IACS com a RS-239, o que facilitará bastante a saída do Bairro Empresa. 

Solicitou também ao Prefeito juntamente à Secretaria da Saúde que estudem a possibilidade de 

abertura da farmácia do Posto Mundo Novo com máxima urgência para entregar medicamentos à 

comunidade do Bairro Mundo Novo que hoje precisa atravessar o bairro e a Avenida Sebastião 

Amoretti para buscar os medicamentos no centro da cidade. Fez também solicitação para reforma e 

colocação do nome da Academia de Saúde do Bairro Empresa, pois notou que foi começada uma 

obra praticamente em cima da Academia e já levou os técnicos da Secretaria do Planejamento ao 

local ontem para que isso seja adequado e não venha a prejudicar a Academia, e que possa ser dada 

continuidade à reforma prevista para a Academia ao lado do Posto de Saúde, onde haverá algumas 

mudanças e trará melhoria para o atendimento à comunidade. Solicitou ao Presidente Guido Mario 

uma Sessão Solene em homenagem aos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus, pedindo o apoio dos 

colegas Vereadores para a aprovação deste requerimento, pois este Vereador considera de grande 

importância esta homenagem. Externou preocupação sobre o Hospital Bom Jesus, constatando que é 

um absurdo que o Governo do Estado deixe o Hospital fechar. Reconheceu o empenho dos 

Vereadores do PMDB, Vereadores Régis e Nelson, pedindo a eles que falem com o Secretário 

Giovani e peçam que ele olhe para a votação que fez em Taquara e que abra a mão para mandar 
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recurso para Taquara e região, para que o Hospital permaneça aberto. Estendeu este pedido a outros 

Vereadores – como o Vereador Beto do PDT, que faz parte do Governo do Estado – para que falem 

com seus Deputados sobre a importância de manter aberto este Hospital, e também ao Vereador 

Moisés, Presidente Estadual do PSC, que detém certa influência no Estado. Encerrou desejando uma 

boa semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente em Exercício Vereador Balbino, o Vereador Beto 

Timóteo que também compõe a Mesa Diretora, os demais Vereadores, as pessoas presentes e os 

representantes da imprensa. Declarou que se inicia mais um ano de trabalho do Poder Legislativo, 

apontando que foi eleito por seus pares para presidir o Poder Legislativo junto com seus colegas 

Vereadores Balbino e Beto Timóteo. Manifestou que seu trabalho será de harmonia, de amor e de 

ajudar a resolver os problemas do Município. Constatou que todos que ouvem sabem que 

enfrentamos uma grande crise no País, a população tem conhecimento dessa crise e tem 

conhecimento de que ela irá se agravar. Comentou que os recursos para prestar os serviços 

essenciais à comunidade diminuíram. Compartilhou que o Governo fez uma lei repatriando dinheiro 

brasileiro que estava no exterior e os Deputados fizeram uma emenda à Lei dizendo que este recurso 

repatriado deveria ser dividido aos Municípios para poder atender a população brasileira que está 

morrendo por falta de Saúde, falta de Segurança Pública e um monte de outras coisas que se sabe 

que falta. Apontou que a Presidente vetou a emenda dos Deputados. Expressou que hoje, a melhor 

coisa é ser oposição a qualquer Prefeito e qualquer Governador, pois eles não têm o recurso, o 

Governo Federal quebrou o país e fica agora para quem administra os Estados e Municípios a 

mágica de administrar e dar condição digna a cada um. Manifestou que, a exemplo dos Vereadores 

Nelson, Arleu e Eduardo, esta Casa deve seguir fazendo economia para ajudar o Município em suas 

necessidades. Citou exemplo de Novo Hamburgo, onde a Câmara de Vereadores agora era limitar as 

viagens a quatro por Vereador, o que ainda dará bastante dinheiro. Comentou que a Câmara de 

Taquara seguirá fazendo sua parte com a economia e que o Executivo precisará fazer a sua também, 

economizando e cuidando onde gasta o dinheiro. Comunicou que fez requerimento para o conserto 

das estradas de Açoita Cavalo conforme o Vereador Moisés comentou, pois este Vereador também 

esteve na festa de Morro Alto e constatou que as estradas estão horríveis e os moradores estão 

clamando com razão. Solicitou também melhorias nas estradas da Grota, Colina do Sol, estrada dos 

Côrreas, troca de uma lâmpada na Rua Palmeira das Missões, nº 1.046. Alertou os Vereadores que 

forem a Porto Alegre que antes da parada 134 em Passo do Mundo Novo, o asfalto está afundando e 

ali logo ocorrerá um acidente. Relatou que fez ano passado encaminhamento ao DAER, no qual o 

Vereador Nelson não acredita, e fez hoje de novo. Dirigiu-se ao Vereador Régis, sem demagogia, e 

pediu encarecidamente a ele que marque um encontro com o Governador se tiver condições, pois é 

preciso ajudar o Hospital – de novembro e dezembro, foram R$ 1.600.000,00 (um milhão e 

seiscentos reais) que deixaram de ser repassados ao Hospital, mais R$ 700.000,00 (setecentos mil 

reais) da oncologia. Encerrou desejando a todos um bom 2016 e anunciando que colocará algo para 

cortar os microfones após cinco minutos porque não podem se estender noite adentro em uma 

Sessão, pois a comunidade precisa de respeito. Após a Palavra em Expediente o Presidente solicitou 

que fosse dada publicidade nas Moções abaixo descritas, pois inicialmente as mesmas estavam 

sendo repassadas aos Vereadores para coleta de assinaturas. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 

001/2015 EM NOME DA CASA. Os Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS que abaixo 

subscrevem encaminham a presente Moção ao Senhor Nelson Eggers - Presidente da Empresa 

FRUKI no que segue: Ao cumprimentar Vossa Senhoria, aproveitamos para referendar a atitude da 

Administração Municipal, que desde o início do ano de 2015, se empenha para colocar o município 

em evidência, buscando a implementação de uma Unidade da Indústria Fruki em Taquara. Ao 
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tomarmos conhecimento que a Empresa FRUKI, brilhantemente administrada por Vossa Senhoria, 

estabelece critérios importantes a serem contemplados pelos municípios que estarão na concorrência 

pelas futuras instalações de uma filial, ficamos otimistas, pois Taquara se coloca muito bem no 

páreo para realizar essa disputa. Taquara possui áreas apropriadas, longe do centro urbano, com o 

tamanho adequado, é geograficamente beneficiada, pois tem uma localização que a deixa próxima 

da Serra, do Litoral e também da Capital, é considerada um Polo Educacional, pois contempla a 

comunidade, com excelentes escolas, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, contando 

ainda no Setor Educacional, com excelentes Escolas de formação técnica, disponibilizando no 

mercado, profissionais competentes. Importante mencionar que, num passado recente, Taquara foi 

chamada de “Encruzilhada do Turismo”, motivada pela sua localização geográfica de facilitação ao 

acesso as mais variadas regiões e também por ter as suas terras cortadas por três importantes 

Rodovias Estaduais: RS 239: liga o município de Estância Velha ao distrito de Barra do Ouro em 

Maquiné, passando pelos municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Nova 

Hartz, Parobé, Taquara, Rolante e Riozinho. é fundamental ligação entre o Vale dos Sinos e o 

Litoral Norte, possui 115,01 quilômetros; RS-020: liga a RS-030 em Gravataí a BR-285 em São José 

dos Ausentes, possui 213,08 quilômetros; RS-115: liga a RS-239 em Taquara à Gramado, passando 

também por Igrejinha e Três Coroas, possui 41,97 quilômetros. Não menos importante, 

mencionamos as águas do Aquifero Guarani, maior manancial de água doce subterrânea 

transfronteiriço do mundo, existente sob a superfície do solo taquarense, imprescindível para a 

fabricação de um refrigerante de qualidade. Assim sendo, o Legislativo Municipal Taquarense, nesse 

importante momento, respalda a cidade de Taquara, colocando-a em evidência por considerá-la em 

condições para receber essa grande empresa de bebidas, que estará bem atendida nos critérios 

estabelecidos, facilitando assim a continuidade do seu crescimento e favorecendo o desenvolvimento 

de nosso município. Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição de Vossa 

Senhoria para qualquer esclarecimento ou para somar forças, na resolução de qualquer situação que 

se apresente, futuramente! MOÇÃO DE APELO Nº 002/2015 EM NOME DA CASA. Os 

Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS que abaixo subscrevem encaminham a presente 

Moção ao Governador do Estado do RS; ao Secretário Estadual da Saúde/RS, ao Secretário Estadual 

da Fazenda/RS e ao Presidente da Assembleia Legislativa, no que segue: Ao cumprimentar Vossa 

Excelência, aproveitamos para relatar-lhe a realidade recente, experimentada por nosso município, 

que contava com o atendimento de três Unidades Hospitalares, hoje, com um significativo aumento 

populacional, conta, apenas com atendimento do Hospital Bom Jesus, atualmente administrado pela 

Associação Educadora São Carlos, Mantenedora do Mãe de Deus. Nesse difícil momento em que se 

encontra o Hospital de nossa cidade, devido aos atrasos nos repasses financeiros por parte do 

Governo Estadual, esta Casa Legislativa vem por meio deste, mostrar-se mobilizada, unida no 

intento de não permitir que mais esta Unidade Hospital cesse o seu atendimento em nossa cidade, 

pois será um prejuízo irreversível a toda a comunidade taquarense e regional. Assim sendo, 

solicitamos a Vossa Excelência a colocação dos repasses mensais em dia, para que os médicos, 

prestadores de serviço do Hospital Bom Jesus, possam ter os seus salários colocados em dia, e 

possamos continuar os atendimentos, tão necessários, a toda a população de Taquara e também da 

região. Aproveitamos para alertar a Vossa Excelência, sobre a atual precariedade de atendimento aos 

pacientes oriundos do interior, pelas avarias sofridas pelos hospitais da capital gaúcha, sendo que 

urge, nesse momento, uma atitude resolutiva para cumprir com os pagamentos em atraso, para com o 

nosso hospital, para que os profissionais recebam, possibilitando a continuidade do atendimento, 

impedindo que pessoas morram, motivadas pela ineficiência do Poder Público. Sendo o que havia 

para o momento, esta Casa Legislativa, ficará no aguardo de uma atitude positiva por parte da 
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Administração Estadual, se colocando no aguardo de futuras e urgentes deliberações. Após a leitura 

acima o Presidente informou que as referidas Moções não foram assinadas por unanimidade dos 

Vereadores e diante disso as mesmas deveriam ser encaminhadas ao Parecer da Comissão (CCJ). 

Os Vereadores em consenso opinaram que pela relevância das matérias, as Moções deveriam ir à 

votação mesmo sem Parecer. Nesse momento o Vereador Régis de Souza disse que não encontra 

nenhum problema em passar as Moções, não assinou, mas é favorável ao trabalho que os colegas 

estão encaminhando. Da mesma forma o Vereador Nelson Martins disse que concorda em colocar 

em votação e mesmo não assinando uma delas é favorável ao andamento dos trabalhos. Nesse 

sentido o Presidente com a concordância do Plenário decidiu que a partir desta data todas as 

Moções que entrarem na pauta das Sessões e obtiverem a maioria de assinaturas, no caso 08 (oito) 

de 15 (quinze), serão deliberadas no mesmo dia sem direcionar a Comissão. Dessa forma, as 

Moções nº 001 e 002/2016 foram aprovadas de plano. Na sequência o Presidente comunicou que 

hoje por ser a primeira Sessão Ordinária do ano abrirá espaço para Requerimentos Verbais, mas a 

partir da próxima Sessão estas proposições deverão ser feita durante a Palavra em Expediente, para 

melhor andamento dos trabalhos, salvo em casos de inversão de pauta. Após o Presidente com a 

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

mesma também APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 001 a 020/2016 e 022 a 031/2016 (a 

Indicação nº 021 foi anulada pelo autor Vereador Adalberto Soares, tendo em vista um erro de 

digitação). Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 001 e 002/2016. Requerimentos: Nº 

001 a 011/2016 (o Requerimento nº 012 foi retirado de pauta pelo autor Vereador Eduardo 

Kohlrausch, pois o serviço solicitado já havia sido feito). Requerimentos Verbais: Vereador 

Adalberto Lemos: Solicita que o setor de iluminação pública viabilize revisão e conserto de 

lâmpadas nas seguintes Ruas: Almiro Nunes de Medeiros, nº 1626, Montevidéo e Buenos Aires, 

Bairro Empresa. Vereador Régis de Souza: Solicita que a Prefeitura estude a viabilidade de executar 

licitação junto ao Parque do Trabalhador para instalação de alguns setores de alimentação, pois um 

excedente trabalho foi encaminhado naquele local e precisa desta complementação de melhoria à 

comunidade. Vereador Régis de Souza: Solicito que o Executivo Municipal informe a esta Casa em 

quais áreas foram investidos os recursos economizados pelos Vereadores ao longo dos três últimos 

anos. Vereador Telmo Vieira: Solicita a Mesa Diretora que agende reunião o mais breve possível 

para tratar do conhecimento das ações a serem tomadas referentes à proliferação dos mosquitos 

causadores de diversas doenças. Para tratar deste assunto solicito que sejam convidados os demais 

Vereadores desta Casa, Secretário Municipal da Saúde, Vigilância Sanitária, Imprensa e demais 

órgãos vinculados a esta pauta. Vereador Telmo Vieira: Solicito que seja tomada providência o mais 

rápido possível sobre a questão da ponte situada na Rua Loureiro da Silva. Vereador Nelson 

Martins: Solicito que a senhora Maria Seloi, Diretora Executiva do Hospital Bom Jesus de nossa 

cidade informe a esta Casa valores discriminados (separados) da dívida geral que envolve o Hospital 

tanto com o Município quanto com o Estado. Também informe quanto a Prefeitura ainda deve 

depois dos pagamentos parcelados. Nada mais havendo a tratar, às 20h25min o Presidente encerrou 

a presente Sessão Ordinária, Convocando uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para logo 

após, para discussão e votação do Projeto de Resolução Administrativa nº 001/2016, referente ao 

Ponto Facultativo, no período do Carnaval, lembrando que a CCJ já emitiu Parecer ao mesmo. 

Finalizou lembrando que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 10 de fevereiro do corrente ano 

(quarta feira) e diante da publicidade nesta noite de inúmeros Projetos relacionados à área da 

Educação e início do ano letivo, solicitou que as Comissões desta Casa se reúnam com antecedência 

para emissão de Pareceres, para que estes Projetos possam ser deliberados já na quarta feira (10/02). 

Diante do exposto as Comissões agendaram reunião das mesmas para o dia 10/02, sendo a CCJ às 
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14h e a COFF às 15h30min.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 vai assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 02 

de fevereiro de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


