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ATA Nº 4.162 

Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 37ª Sessão Ordinária deste Legislativo 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). Ausente o Vereador Guido Mario Prass Filho (PP) – 

Presidente desta Casa. 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 e aos demais presentes, informando 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, porém a Sessão desta noite não 

será retransmitida via internet, devido a problemas técnicos que já estão sendo corrigidos. Para 

melhor andamento da Sessão foi pedido a todos que colocassem seus celulares no modo silencioso 

ou os desligassem. A partir deste instante o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos – 

Secretário da Mesa Diretora em exercício da Presidência desta Casa deu início aos trabalhos da noite 

cumprimentando todas as pessoas presentes e convidando as mesmas para realizarem em conjunto a 

Oração do Pai Nosso. Após informou que o Vereador Guido Mario avisou que não chegaria a tempo 

para dar início nesta Sessão e nesse sentido pediu que fosse colocada em apreciação do Plenário a 

inversão de pauta. Antes disso o Vereador Roberto Timóteo passou a condução dos trabalhos ao 

Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira – Vice-Presidente desta Casa, que presidirá a presente 

Sessão, devido à ausência do Presidente, Vereador Guido. Prosseguindo, o Vereador Luiz Carlos 

Balbino colocou em votação a inversão de pauta e a mesma foi aprovada por 12 (doze) votos 

favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Eduardo Kohlrausch e Adalberto Lemos. O 

Vereador Nelson Martins solicitou que sua fala constasse nesta Ata como segue: “Eu quero que 

conste em Ata para servir pra todos, amanhã tem outro Vereador – pode não ser eu – outro Vereador 

tenha um problema, então nós também temos que respeitar e fazer também dessa forma, porque se 

fizer pra um tem que ser pra todos.” O Vereador Adalberto Lemos também pediu que sua 

manifestação ficasse registrada nesta Ata como segue: “Eu penso assim – não se justificava uma 

inversão de pauta aqui nesse momento, foi feita e a maioria ganhou – tudo bem, mas quero que 

conste em Ata também que o Presidente traga uma justificativa – não é assim que vai haver uma 

inversão de pauta e não vá trazer uma justificativa, ele tem que trazer um comprovante e quero uma 

cópia desse comprovante.” Na sequência o Presidente em exercício solicitou que a Diretora 

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

mesma. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 623/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.891 a 5.893, 

sancionadas em 30 de setembro de 2016. Ofício D.L. Nº 541, de 10 de outubro 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. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI N° 094/2016 (Executivo nº 

071) Ratifica e convalida o DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA e requisição dos guichês e 

boxes de ônibus do atual Terminal Rodoviário Intermunicipal de Taquara, bem como a pactuação do 

termo de PERMISSÃO DE USO ONEROSA com a empresa ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE 

http://www.camarataquara.com.br/
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=4005
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=4005
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=4005
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=4005
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TAQUARA LTDA das instalações dos GUICHÊS (LOJA Nº 09), OS BOXES DE ÔNIBUS E A 

ÁREA EXTERNA DO BEM SITUADO NA AVENIDA SEBASTIÃO AMORETTI, Nº 2120/2244, 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 095/2016 (Executivo nº 068) Autoriza o Poder 

Executivo a instituir turno único no serviço público municipal, e, dá outras providências. PROJETO 

DE LEI N° 096/2016 (Executivo nº 069) Institui o calendário de pagamento do IPTU para o 

exercício de 2017 e autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com as instituições bancárias e, 

dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 097/2016 (Executivo nº 070) Institui o Programa de 

Recuperação Fiscal do Município de Taquara, REFIS Taquara. PROJETO DE LEI N° 098/2016 - 

MESA DIRETORA - Fica instituído turno único na Câmara de Vereadores de Taquara/RS, no 

período de 17 de outubro de 2016 a 19 de fevereiro de 2017, e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI N° 099/2016 - VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Denomina de DARCY 

ALBINO BERLITZ, uma Rua da cidade de Taquara/RS. Correspondência diversa recebida: E-

mail da Imprensa da Prefeitura de Taquara sobre a definição dos requisitos para desconto no IPTU 

de 2017. Convite dos integrantes do Projeto Santa Cecília da Paróquia Senhor Bom Jesus de 

Taquara, para a V Festa de Santa Cecília com encontro de Corais, no dia 26/11, iniciando às 17 

horas com Missa. Convite da E.M.E.F. Dr. Alípio Sperb, para Feira do Livro a realizar-se no dia 

14/10, a partir das 8 horas. Após a leitura da matéria o Vice-Presidente deu início ao Grande 

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

estabelecida no Regimento Interno desta Casa. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA 

(PMDB): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a comunidade no plenário, 

a imprensa, aqueles que acompanham pela internet e também pela Rádio Taquara. Iniciou 

nominando locais do município onde recebeu votos, algo que tentou fazer na semana passada sem 

conseguir nominar todos, agradecendo a todos e colocando-se à disposição. Alertou os ouvintes que 

foi aprovado o benefício no IPTU para aposentados, inativos, deficientes físicos e mentais ou não 

aposentados com mais de 65 anos, para que aqueles que tenham o direito possam usufrui-lo. Pediu à 

Prefeitura, que certamente terá essa habilidade, para contornar a situação do lixo que dominou as 

redes sociais e também a questão do hospital quanto a recursos que o governo não vem a passar ou 

está devendo. Relatou que encaminhou a postagem em que o prefeito se manifestou à Secretaria de 

Saúde do estado, que lhe informou que a situação não é conforme o prefeito informou. Comunicou 

que buscará mais informações em relação a isso com a Prefeitura, o hospital e as secretarias de 

Saúde do estado e do município para confrontar os relatórios e averiguar a realidade. Manifestou que 

sabe das dificuldades, é solidário e é parceiro, mas a verdade precisa prevalecer. Encerrou 

agradecendo o tempo que lhe foi dispensado, colocando-se à disposição da comunidade e mandando 

um forte abraço. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): 

Declinou o uso da palavra. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os demais componentes da Mesa Diretora, os colegas 

vereadores e a comunidade em assistência. Relatou que hoje pela manhã, participou do programa 

Painel 1490 da Rádio Taquara—atualmente comandado por Vinícius Linden—onde falou sobre as 

eleições de 2016, sua reeleição para o cargo de vereadora e quais são os projetos para os quais dará 

ênfase no próximo mandato. Comentou que o Vinícius mencionou um projeto desta vereadora que já 

vem da campanha de 2012 que se chama Ama Taquara, sobre o qual quis saber mais. Explicou que o 

referido projeto nasceu de sua vontade de mostrar que a cidade possui muitas qualidades e 

recursos—humanos, físicos e naturais—baseando-se nisso para fazer uma Taquara mais saudável, 

mais bonita, mais limpa e mais feliz. Apontou que vem desenvolvendo este projeto ao longo de seu 

mandato e pretende continua-lo ao longo dos próximos quatro anos. Repetiu o que falou pela manhã, 

de que acredita muito no potencial do município e nas pessoas que nele moram, repudiando a crença 
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antiga de que nada dá certo em Taquara e que é uma cidade do “lá tinha”. Manifestou que lutará e 

trabalhará para que se tenha uma mentalidade diferente no município; pois se vivemos, moramos, 

tiramos o sustento e desenvolvemos atividades—profissionais, de educação, de cultura e de lazer—é 

preciso respeitar a cidade e ter um pensamento diferente: aquele do morador que trabalha para que a 

cidade seja cada vez melhor. Afirmou que temos a obrigação de dar nossa contribuição para 

melhorar o que não está bom, e fazer um trabalho permanente de valorização daquilo que está 

funcionando para haver continuidade. Detalhou que o projeto Ama Taquara é composto por 

iniciativas e ações que visam beneficiar as pessoas, os animais, o ambiente, a economia e a cidade 

em geral. Explicou que, na área da Taquara Saudável, pretende: a reativação do horto municipal na 

Padilha, a ampliação de castração de cães e gatos de rua ou de famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social e a melhoria na qualidade de vida dos cavalos usados para o trabalho—com 

muitas pessoas vindo lhe implorar por ações quanto a estes dois últimos tópicos. Comentou que estas 

são algumas pautas de trabalho que pretende desenvolver nos próximos quatro anos, continuando o 

trabalho sério pela cidade e sempre visando uma Taquara melhor para todos. Encerrou agradecendo 

a atenção de todos e desejando um 12 de outubro—Dia das Crianças—muito abençoado e 

iluminado, com muito amor e carinho. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente da Casa, os colegas vereadores, as pessoas 

presentes no plenário e todos que acompanham através dos meios de comunicação. Relatou que esta 

semana foi provocada pela prof.ª Claúdia a tomar uma atitude com relação à sinalização do 

município. Compartilhou que a professora disse haver projetos muito bons quanto a sinaleiras no 

Cimol, e seria preciso reuni-los com representantes do Trânsito da Prefeitura de Taquara para 

formarem parceria e qualificarem as sinalizações hoje deficitárias. Anunciou que esta reunião será 

feita ainda neste mês de outubro, no dia 18 à tarde. Relatou que recebeu também outra provocação 

de uma senhora amiga sua que caiu e ficou com o rosto machucado por conta da qualidade das 

calçadas da cidade. Apontou que, no artigo 44 da lei municipal nº 4.620/2010, consta que a 

responsabilidade do cuidado com as calçadas é do proprietário do terreno. Manifestou que acredita 

que o que está faltando então é uma fiscalização maior por parte da prefeitura, para notificar os 

proprietários a arrumarem suas calçadas. Concedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, 

que contribuiu relatando que na sua região, o pessoal não consegue fazer calçada exceto se for de 

concreto, porque senão a enchente arranca tudo. Apontou que a população de lá aguarda obra que 

desvie a água para então fazer novas calçadas. Retomando a palavra, a Vereadora Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira agradeceu a colaboração, ressaltando que há outros locais na cidade sem esse 

problema de enchentes onde as pessoas também não cuidam de suas calçadas, tendo a queda de sua 

amiga ocorrido no centro da cidade. Mencionou que na semana passada ocorreu nesta a prestação de 

contas do município de Taquara feita por dois funcionários concursados da Prefeitura. Compartilhou 

que os mesmos disseram que o município tem precisado complementar as verbas para merenda e 

transporte escolar, como também financiar o hospital. Explicou que a breve interrupção da coleta de 

lixo ocorreu em função de um atraso no pagamento à empresa responsável. Detalhou que Taquara é 

uma cidade com poucos recursos—pelas verbas insuficientes que provêm do estado e pela 

inadimplência de muitos com seus impostos—mas aos poucos e com paciência, tudo está se 

resolvendo. Alertou, porém, que os problemas continuarão já que não há como dar certo 

matematicamente quando o recurso vem abaixo do necessário para contemplar as necessidades e o 

município precisar acrescentar de sua própria verba para tapar furos—algo muito preocupante. 

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

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente em exercício, os demais membros da 

Mesa, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos 
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de comunicação que acompanham. Destacou encaminhamentos solicitando ao Executivo que, 

através da Secretaria de Obras e Secretaria de Educação, proceda com a realização de melhorias no 

acesso à Escola Júlio Maurer, hoje de chão batido e sem acostamento. Solicitou também para que 

seja agendada uma reunião para o dia 8 de novembro às 15 horas, convidando representantes da 

Secretaria Municipal de Saúde e os profissionais responsáveis pelo programa antitabagismo para 

estudar a possibilidade de mudança do horário do referido programa—hoje em horário comercial na 

UBS do bairro Mundo Novo—como também estendê-lo ao interior do município, facilitando o 

atendimento das pessoas que o necessitam. Solicitou ainda que a Secretaria de Obras proceda com 

uma revitalização junto ao “centrinho” de Padilha, com pintura de meios fios, conserto de pontes, 

entre outros serviços. Anunciou que esta semana estará entrando em contato com representante do 

setor de iluminação para que proceda com melhorias na iluminação da Rua João Côrrea, no bairro 

Santa Maria, pois iluminação significa segurança e lá muitas das lâmpadas estão queimadas. 

Comunicou ainda que entrará em contato com o secretário do Meio Ambiente, Serginho, para que 

seja feita a poda de algumas árvores na Escola de Educação Vovó Domenica, do bairro Medianeira. 

Justificou que as árvores estão em meio à rede elétrica e interferem no sinal de internet dos 

moradores locais. Relatou que na segunda-feira, estiveram reunidos na Promotoria com a promotora 

Ximena, a Associação de Moradores de Rio da Ilha, o pessoal da EMATER e outros, tratando sobre 

o desassoreamento do Rio da Ilha. Detalhou que se aproxima o mês de dezembro no qual haverá 

muita chuva e, ao longo do referido rio, as estradas estão muito precárias devido à erosão e aos 

deslocamentos dos barrancos. Reconheceu que a Secretaria do Meio Ambiente está atenta a esta 

problemática, mas pediu uma urgência em função da necessidade. Encerrou agradecendo a Deus 

pela oportunidade de estar representando sua comunidade e mencionou o Dia das Crianças, 

declarando que elas são o motivo que o inspira a lutar e defender cada vez mais a cidade como 

agente político, pois as crianças são o futuro do Brasil e o Brasil começa aqui. Desejou que Deus 

abençoe cada criança, pois é delas o reino dos céus; e ainda, desejou uma boa semana a todos. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o presidente em exercício, 

os colegas vereadores, a imprensa em assistência e os ouvintes da Rádio Taquara. Expressou 

intenção de ter feito um requerimento—que o vereador Soares acabou por fazer primeiro—para que 

a representante da RGE, a Polyanna, tome providências quanto à queda de luz que tem acontecido 

quase todo dia ao final da tarde, na Rua Osmar Schafer do Bairro Empresa. Pediu à Secretaria de 

Meio Ambiente que tome providências quanto ao lixão que está se formando ao lado das Piscinas 

Beluga, relatando que até queimaram lixo ali, sugerindo também que intensifiquem a fiscalização na 

região talvez até com o auxílio da Patram. Desejou um feliz Dia das Crianças a todas as crianças em 

nome de sua filha Maria Eduarda, esperando que Deus possa iluminar o coração de cada uma e que 

possam realizar seus sonhos, pois a melhor vida que se tem é a da criança. Manifestou que sabe que 

a crise está grande, mas é bom que os pais possam dar um presentinho ainda que simples, para que 

as crianças se sintam confortadas e felizes. Anunciou que continuará sim trabalhando pela 

comunidade a partir de janeiro ainda que seu mandato vá apenas até 31 de dezembro deste ano. 

Reconheceu que a comunidade entendeu que este vereador deveria ficar de fora, e continuará 

fazendo o que puder para que Taquara cresça porque—como a vereadora Sandra falou antes—

também ama Taquara. Mostrou satisfação pela reeleição do prefeito Titinho, pois é preciso dar 

continuidade ao bom trabalho que ele já vem fazendo, dando a cada dia melhores condições de vida 

para a população taquarense. Esclareceu às inúmeras pessoas que têm lhe ligado que está bem de 

saúde, foi seu irmão em Sarandi que teve um AVC—pelo qual já fez pedido de oração na igreja—e 

acredita que isso gerou alguma confusão. Relatou que graças a Deus, seu irmão já saiu da UTI e está 

no quarto, se recuperando. Agradeceu a todos que oraram por eles e pediu a Deus que possa retorná-
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lo à saúde total, para que continuem a parceria que há entre a família de seus doze irmãos. Encerrou 

mandando um grande abraço a todos e desejando que Deus ilumine o coração de cada um, que 

tenham uma boa semana e um feliz Dia das Crianças. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES (PP): Saudou a Mesa Diretora, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário, a 

imprensa e todos os ouvintes da Rádio Taquara. Encaminhou requerimento à RGE para que proceda 

na revisão da rede elétrica na Rua Osmar Schafer do bairro Empresa, próximo ao nº 1670, conforme 

o colega vereador Valdecir já mencionou. Relatou que teve a oportunidade de estar na residência de 

um morado do local a um fim de tarde e se deparou com a ocorrência dessa queda de luz, ressaltando 

que as mesmas podem até causar danos a equipamentos. Encaminhou também indicação para a 

empresa responsável pelo transporte coletivo na localidade de Entrepelado para que mude o 

itinerário da rota Entrepelado–Centro e vice-versa. Detalhou que hoje a linha vai até a rodoviária 

nova, fazendo com que os moradores do interior precisem se deslocar da rodoviária até o Centro a pé 

e depois retornar para pegar o ônibus de volta. Compartilhou que neste final de semana ocorreram 

vários eventos na cidade, um deles o 12º Encontro de Colecionadores no Clube Comercial e outro, a 

2ª Feira Mix. Relatou ainda que na Rua Coberta ocorreu mais uma edição do Brique da Apata e 

paralelo a isso, a Feira de Agricultura Familiar e Artesanato. Manifestou que acha importante a 

realização destes eventos para que a população tenha um lazer diferente no final de semana. 

Comentou sobre o Dia das Crianças, comentado por outros os colegas, ressaltando que não se pode 

esquecer do Dia do Professor no sábado (15). Deixou seus parabéns a todos os professores e 

professoras, desejando que sempre continuem firmes nesta luta muito importante. Encerrou 

desejando um bom feriado a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): 

Declinou o uso da palavra. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): 

Cumprimentou a Mesa, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa e os ouvintes. 

Manifestou que poderia ficar por horas e horas falando sobre o que vem acontecendo hoje no país, 

talvez um dos momentos mais importantes dos últimos anos. Lembrou que há poucos meses, houve 

a derrubada da presidente da República, com um novo presidente assumindo. Opinou que isto 

aconteceu nem tanto para botar um novo presidente, mas para tirar a presidente Dilma, com quem o 

povo havia se desanimado. Explicou que este é um momento importante porque ontem os deputados 

votaram em 1º turno um projeto de emenda constitucional que irá engessar o Brasil talvez por vinte 

anos. Detalhou que o projeto estabelece um congelamento geral do salário de servidores públicos 

federais no Brasil inteiro—o que certamente se estenderá para os estados e municípios—bem como 

dos aposentados pelo INSS que tinham um ganho real previsto na Constituição que foi derrubado 

ontem na Câmara de Deputados. Apontou que isso significa que o poder aquisitivo dos aposentados 

que já é baixo ficará, dentro de alguns anos, como se hoje eles estivessem ganhando R$ 400,00 ou 

R$ 500,00 aproximadamente. Perguntou-se porque não mexeram nos banqueiros ou taxando as 

grandes fortunas, deixando para mexer justamente nas pessoas de baixa renda. Declarou que os 

repasses que vêm aos estados ficarão ainda mais encurtados, prejudicando ainda mais o acesso ao 

SUS. Ressaltou que não quer assustar ninguém, mas refletiu sobre como isso afeta a Segurança, 

visto que hoje o salário dos policiais já é baixo demais para eles “colocarem o corpo na frente da 

bala” e ainda será congelado, ficando pior. Alertou a população de que temos eleições novamente 

daqui a dois anos e espera sinceramente que ganhe um presidente que consiga modificar o que está 

acontecendo hoje. Sugeriu ainda que as alterações podiam ser feitas contanto que fossem aos 

poucos, estudando com a população através de audiências públicas para ver se resolvem algum 

problema. Apontou que está vindo aí a reforma previdenciária e aí a “chiadeira” será maior, porque 

eles mexerão até nos direitos adquiridos do cidadão, impedindo pessoas prestes a se aposentar de 

conseguir fazê-lo; como também virá uma reforma trabalhista, querendo que o trabalhador tenha 12 
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horas de trabalho por dia. Comunicou que está muito preocupado com o que está acontecendo no 

país, lembrando que é vereador só até o final do ano, mas não deixará de fazer política, verificar o 

que está errado e passar isso para a população. Encerrou agradecendo, desejando que tenham todos 

uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH 

(PDT): Declinou o uso da palavra. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou o 

presidente em exercício, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário e a imprensa. 

Iniciou prestando reconhecimento ao trabalho dos professores, uma classe bastante sofrida, 

esperando que pelo menos se faça do dia deles (15) um momento de lembrança desta classe tão 

importante. Desejou que as crianças, comemorando seu dia amanhã (12), possam desfrutar de muita 

alegria em todos os seus dias porque merecem e precisam. Comentou um pouco sobre o que o 

vereador Arleu falava, manifestando que fica chocado com a situação do país. Apontou que chega a 

ser cômico, um país beirando 12 milhões de desempregados e as pessoas não conseguem fazer 

carteira de trabalho, com filas e filas durante a madrugada. Refletiu que a Segurança há muito foi 

“pro brejo”, a Educação fica mais baixa no ranking mundial a cada ano que passa e Saúde, nem se 

fala. Manifestou que é deprimente e vergonhoso, um país cujas lideranças—na sua grande maioria—

se preocupam em fazer politicagem, com 35 partidos e mais 35 aguardando liberação. Concedeu um 

aparte ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que compartilhou que ouvia na Rádio Gaúcha 

hoje pela manhã um especialista em educação dizer que na Finlândia já foi feita uma reforma na 

educação ainda na década de 70 e agora mais uma, enquanto o Brasil fica só vendo isso passar. 

Retomando a palavra, o Vereador Lauri Fillmann afirmou que isto lhe entristece, pois percebe que 

o país é motivo de chacota perante o mundo e se há 30 anos era chamado de país de terceiro mundo, 

parece infelizmente estar caindo mais um pouco. Encerrou explicando que este era seu desabafo, sua 

bronca como cidadão e como político, pois fica muito triste de ver isso acontecendo da parte de 

quem tem tanto poder e não encaminha e por fim, agradeceu. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 

RANGEL (PSC): Declinou o uso da palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS 

(PMDB): Saudou os vereadores e as pessoas presentes no plenário. Mencionou o assunto da RGE, 

lembrando a todos o que eles haviam prometido após o projeto de parcelamento e justificando que 

votou contra na ocasião porque sabia que eles não iriam cumprir. Manifestou que o que esse pessoal 

da Corsan e da RGE prometeu aqui ao longo de 28 anos em que este vereador esteve nesta Casa 

nunca foi feito, dando razão ao prefeito Délcio que cobrava aluguel quando eles colocaram postes 

em área pública. Apontou que não só não fizeram o que prometeram, mas a situação piorou, pois 

agora se vai ao escritório deles e não se consegue resolver nada. Relatou que entrou com um pedido 

para colocarem dois quebra-molas na Tristão Monteiro porque agora o asfalto está bom e o pessoal 

anda ali a 80 km/h quando deveriam passar a 40 ou 50 km/h. Dirigiu-se ao colega vereador Lauri, 

comentando que—como já disse—alguém paga a conta pela “roubalheira” que fazem e esse alguém 

acaba sendo a população. Falou ainda sobre a questão do achatamento dos salários mencionado pelo 

vereador Arleu, dizendo que isto vem acontecendo ao longo dos anos. Sugeriu que eles deveriam ser 

responsabilizados pelas mortes que cometeram ao roubar dinheiro da Saúde e similares, fuzilando 

esses ladrões de norte a sul. Comentou que os aposentados, se não tiverem filhos pra ajudar ou 

arranjarem um servicinho, não compram nem remédio porque o governo não manda e a Prefeitura 

não compra. Mencionou também o problema da interrupção na coleta de lixo, que agora foi 

resolvido e parece ter surgido porque a empresa responsável não estava respondendo. Apontou que 

isso é problema do prefeito e ele precisa pagar, mas lembrou de que em março apresentou um 

projeto que obrigava o prefeito a apresentar a dívida consolidada do município, mas não foi 

aprovado e agora ninguém sabe nada sobre as dívidas existentes. Comentou que não se pode falar 

quando não se sabe, pois as conversas vão muito longe, citando como exemplo o boato espalhado 
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pelo pessoal da Prefeitura de que este vereador não era candidato numa tentativa de derrubá-lo. 

Manifestou que isso precisa acabar porque senão, vira só conversa. Apontou que o prefeito é 

responsável por tudo no município, sendo seu gestor, e o problema é que ele lotou a Prefeitura para 

fazer campanha colocando trinta pessoas, e disso todo mundo sabe. Alertou que ele precisará 

“enxugar a máquina”—o que já disse que faria—pois agora este mês entra o dissídio, no mês de 

dezembro há o pulo do padrão e como ele não fez concurso, o passivo do fundo aumentou em R$ 

350 mil a partir de janeiro. Encerrou reconhecendo que a eleição do prefeito está consolidada e o 

povo lhe escolheu, mas ele precisa dizer pelo que veio e fazer o que precisa ser feito. Neste 

momento, o Presidente em Exercício Luiz Carlos Balbino de Oliveira transferiu o exercício da 

presidência para o Secretário da Mesa (e Vice-Presidente em Exercício) Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos para poder fazer o uso da tribuna. VEREADOR LUIZ CARLOS 

BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente em exercício, os colegas 

vereadores, todas as pessoas presentes—em especial, sua esposa—os ouvintes da Rádio Taquara e o 

Vinícius, representando o Jornal Panorama. Iniciou comentando que até o dia 31 de dezembro, 

continuará sendo vereador nesta Casa por vontade de 754 pessoas na eleição de 2012, afirmando que 

certamente não foi por demérito de sua parte que não conseguiu lograr êxito em se reeleger e 

parabenizando os eleitos como também os reeleitos que farão um grande trabalho no Legislativo 

taquarense. Manifestou que tem a certeza de que contribuiu e auxiliou no que foi possível, sempre se 

colocando à disposição de todos que lhe procuraram. Declarou que sempre foi um colega leal e um 

parceiro, e que não sai da Casa deixando nenhum rancor e nenhuma mágoa; seja com os eleitos, os 

reeleitos ou mesmo os funcionários da Casa—sempre solícitos e educados, desejando que 

continuem, pois têm experiência e auxiliarão com certeza os próximos vereadores que assumirem a 

partir de janeiro de 2017. Deixou um abraço a toda sua família que o acompanhou nos momentos 

alegres e tristes, estando a seu lado e o amparando no sentido de confortar. Anunciou que mesmo 

não sendo vereador, será o mesmo Balbino, trabalhando e fazendo o máximo que puder, sempre à 

disposição dos que lhe procurarem, como também continuando seu trabalho como motorista de 

ambulância na Secretaria de Saúde. Comentou o assunto levantado vereador Arleu, relatando que 

também vem acompanhando os debates em Brasília e concorda que a situação é realmente de 

assustar, pois—como o próprio vereador disse—o governo não teve coragem de taxar aqueles que 

governam o país a seu bel prazer e detêm as grandes fortunas. Reconheceu que os 12 milhões de 

trabalhadores desempregados estão sentindo os efeitos do governo passado, do PT, mas estas 

mudanças que estão acontecendo—bem como a reforma na previdência e do trabalho—estão 

enxugando naquele que não pode reclamar. Manifestou que isto é assustador, é preocupante e espera 

que em 2018 apareça alguém que possa amenizar a situação; não resolvê-la, pois isso precisaria de 

mais que quatro ou cinco anos. Encerrou deixando um abraço a todos, agradecendo a Deus e 

desejando que Ele ilumine os caminhos de cada um. Após o Grande Expediente o Vice-Presidente 

solicitou que a Diretora legislativa procedesse na leitura dos Projetos que farão parte da Ordem do 

Dia, acompanhado dos Pareceres, para posterior votação em Plenário. ORDEM DO DIA - 

PROJETO DE LEI Nº 092/2016 (Executivo Nº 066) Altera o Anexo da Lei nº 5.395/2013, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e, dá outras providências. A Comissão 

de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram 

Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade 

dos presentes, estando ausente o Vereador Guido Mario Prass Filho. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 009/2016 - VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA - Concede o Título de Cidadã Taquarense a Senhora Denise de Ávila Ferreira. A 

Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 
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o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Guido Mario 

Prass Filho. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2016 - VEREADOR GUIDO 

MARIO PRASS FILHO - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor Franck 

Flamarion Müller. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na 

sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos presentes, estando ausente o 

Vereador Guido Mario Prass Filho. A seguir com a concordância dos demais Vereadores, o 

Presidente em exercício colocou em bloco a votação da matéria adiante e a mesma foi APROVADA 

por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Guido Mario Prass Filho. - Indicações 

Nº 310 a 317/2016; Requerimentos de Pedidos de Informações Nº 052 e 053/2016 e 

Requerimentos Nº 257 a 263/2016. Depois da Ordem do Dia o Vice-Presidente informou que 

diante da urgência da discussão e votação dos Projetos de Lei que tratam do turno único para os 

servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, convoca os senhores Vereadores para Sessão 

Extraordinária Autoconvocada, logo após, para deliberação dos mesmos, pedindo que a Comissão se 

reúna para emissão dos Pareceres. Nada mais havendo a tratar, às 19h44min o Presidente encerrou a 

presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 18 de outubro 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 o tempo de uso da Palavra em Expediente. E, 

conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. 

Sala de Sessões, 11 de outubro de 2016. 

 

 


