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ATA Nº 4.169 

Aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 41ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto 

Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo 

Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-

presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza 

(PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - Secretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), 

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 

(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho, a Diretora 

Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas 

vindas aos Vereadores desta Casa e aos demais presentes, informando 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. Para melhor andamento da Sessão pediu a todos que 

colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. A partir deste instante o Presidente do 

Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos, cumprimentando todas as pessoas presentes e de 

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

nesta Casa para publicidade da mesma. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 677/2016, encaminha Leis 

Municipais nº 5.906 a 5.911, sancionadas em 03 de novembro de 2016. Publicidade de Projetos de 

Leis: PROJETO DE LEI Nº 111/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 

Denomina de Assis Ramos, uma Rua da cidade de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 112/2016 

(Executivo Nº 079) Prorroga o prazo de contratação temporária dos servidores previsto na Lei 

Municipal nº 5.608, de 19 de novembro de 2014. PROJETO DE LEI Nº 113/2016 (Executivo Nº 078) 

Prorroga o prazo de contratação temporária do servidor para o cargo de Farmacêutico, previsto na Lei 

Municipal nº 5.755, de 12 de novembro de 2015. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

014/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Concede o Título de Benemérita 

Cidadã Taquarense a Senhora Vera Lucia Beck. Correspondência diversa recebida: E-mail 

informativo da Prefeitura de Taquara sobre retirada e vencimento do carnê do IPTU de 2017. E-mail da 

Prefeitura de Taquara informando sobre o 2º Desfile de Abertura do Natal Mágico 2016, que ocorrerá 

no próximo dia 16/11, a partir das 20h30min, com saída em frente às Igrejas na Rua Júlio de Castilhos. 

Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora 

Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhado dos Pareceres, segundo a 

organização observada no Artigo 106 do Regimento Interno desta Casa. ORDEM DO DIA: 

PROJETO DE LEI Nº 110/2016 (Executivo Nº 077) Autoriza a utilização de enfeites natalinos nas 

vias públicas do Município com a indicação do nome dos respectivos doadores. A Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o 

mesmo foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Arleu 

Oliveira, Sandra Schaeffer e Telmo Vieira. A seguir o Presidente pediu desculpas, pois o primeiro 

assunto a ser tratado nesta noite é a respeito do pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), 

protocolado nesta Casa no dia 03 de novembro de 2016, sob o nº 006 Leg/2016, apresentado pelo 

Vereador Nelson José Martins, contendo assinatura dos Vereadores Adalberto dos Santos Lemos, 

Eduardo Carlos Kohlrausch, Lauri Fillmann e Régis Bento de Souza. O Presidente declarou acolhido o 

pedido de abertura da CPI, solicitando que os Líderes de Bancada indicassem os membros que farão 

parte da mesma, onde por concordância unânime foi decidido pela composição do número máximo de 

membros que é de 05 (cinco) Vereadores. Após as devidas indicações a Comissão Parlamentar de 
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Inquérito ficou composta pelos seguintes Vereadores: ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP); 

LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB); NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB), ROBERTO 

TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP) e TELMO VIEIRA (PTB). As Bancadas do PSC, 

PROS e PDT declinaram suas vagas. O Presidente nomeou a Servidora desta Casa, senhora Marilene 

Wagner como Secretária da CPI. Sobre o assunto manifestaram-se os Vereadores Telmo Vieira, Nelson 

Martins, Moisés Rangel, Adalberto Lemos, Arleu Oliveira e Lauri Fillmann. Dando continuidade aos 

trabalhos o Presidente seguiu com a Ordem do Dia. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

013/2016 - VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Concede o Título de Cidadão 

Taquarense ao Senhor ALCIDES DAVENIR DOS SANTOS LIMA. A Comissão de Constituição e 

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

APROVADO por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2016 - 

MESA DIRETORA: Declara PONTO FACULTATIVO, no dia 14 de novembro de 2016, com 

posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na 

sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Após o Presidente com a 

concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria adiante e a mesma foi 

APROVADA por unanimidade. – Requerimentos: Nº 278 a 280/2016, Requerimentos de Pedido de 

Informação: Nº 057 e 060/2016 e Indicações: Nº 342 a 344/2016. Depois da Ordem do Dia o 

Presidente Guido Mario deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a 

cada Vereador inscrito, seguindo a ordem estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. 

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente do 

Legislativo, os demais vereadores e vereadoras, o público presidente, os ouvintes da Rádio Taquara e 

os demais veículos de comunicação que acompanham. Relatou que hoje houve na casa uma reunião de 

sua proposição tratando o Programa de Combate ao Tabagismo, um programa do governo do estado ao 

qual o município aderiu por entender a necessidade dele e o clamor daqueles que querem abandonar 

este mau hábito que traz tantos malefícios. Apontou que se entende que a prevenção é o melhor 

caminho, sendo melhor então conduzir o cidadão a deixar o hábito de fumar, o que dá um grande 

resultado na Saúde pública. Relatou que sua proposição, junto à Secretaria de Saúde, é de estender este 

programa a mais localidades do município e fazê-lo com um horário mais flexível (hoje, o programa 

funciona em horário comercial). Lembrou que neste mês se inicia o Novembro Azul, também um 

programa de prevenção. Observou que os homens—este vereador incluso—costumam ser resistentes às 

questões de fazer exames ou ir ao médico, mas é preciso ter este cuidado porque a vida não pertence só 

ao indivíduo, mas a todos que compõem seu ser. Parabenizou a UBS de Padilha na pessoa da 

coordenadora Bárbara, a Sr.ª Iva e a enfermeira Jéssica que fizeram um grande evento em parceria com 

a Faccat no dia 26 de outubro, para encerrar o Outubro Rosa. Ressaltou que os homens devem seguir o 

exemplo das mulheres e fazerem sua parte agora no Novembro Azul. Comunicou que hoje, também, 

obtiveram as cinco assinaturas para o encaminhamento da CPI. Anunciou que será favorável à CPI e 

apenas não a assinou porque já haviam colhido as cinco assinaturas. Esclareceu que não foi favorável à 

CPI anterior porque o Ministério Público já havia acatado aquela denúncia e o prefeito, aberto uma 

sindicância; o que tornava desnecessária a abertura da CPI. Detalhou que desta vez, há um novo objeto 

e a denúncia chegou diretamente à Comissão de Saúde desta Casa, trazida pelo propositor da CPI, 

vereador Nelson. Ressaltou que está totalmente em acordo com esta CPI porque quer que apurem todos 

os fatos, pois os vereadores estão aqui para fiscalizar, atentar e zelar pelo bem estar da comunidade. 

Chamou a atenção da comunidade ao fato de que não é o prefeito que está sendo investigado. Encerrou 

desejando à comunidade uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR 

VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o presidente da Câmara, demais vereadores e vereadoras, 
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os presentes na Casa e os ouvintes da Rádio Taquara. Encaminhou votos de congratulações à Igreja 

Assembleia de Deus de Taquara pelo 25º congresso da JUAD – Juventude Unida da Assembleia de 

Deus de Taquara, ocorrido dos dias 4 a 6 de novembro, com o tema “Jovem, quanto vale a tua 

adoração?” (Mt. 4:9). Parabenizou-os na pessoa dos pastores Enilton Bittencourt e Milton Tavares, dos 

superintendentes Jessé e Rose Lara, e também do Jairinho, sua esposae todos que fazem parte da 

juventude. Relatou que estava muito lindo para todos que tiveram a oportunidade de estar lá, 

agradecendo ao vereador Adalberto Soares que se fez presente, como também o prefeito Tito e Dr. 

Hélio com suas esposas Fabi e Marelise. Dirigiu-se ao presidente Guido, dizendo que sabe que não é 

mais possível fazer requerimento verbal, mas pedindo que o mesmo encaminhe um ofício à EGR e ao 

DAER pedindo que providenciem com urgência o tapa-buraco na ERS-239 especialmente perto da 

COOTALL, onde há vários buracos e agora com o início da movimentação à praia, isto pode causar 

problemas. Pediu também que a EGR informe por que não terminaram a ciclovia. Neste momento, o 

Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho se manifestou, compartilhando que será 

feito um contato direto com a EGR em relação aos buracos, mas quanto à ciclovia, o próprio presidente 

já fez encaminhamentos. Retomando a palavra, o Vereador Valdecir Vargas de Almeida agradeceu. 

Aproveitou seu tempo para falar sobre o Natal Mágico, declarando que vale a pena assisti-lo e nem é 

necessário subir a Gramado para ver coisas lindas de Natal. Manifestou que no ano passado viu coisas 

que nunca tinha visto na região com a forma que fizeram o evento e tem certeza que neste ano, será 

ainda melhor. Pediu que toda a comunidade participe, pois é importante para ver que em Taquara as 

coisas dão certo. Anunciou que o desfile será no dia 16 e partirá das igrejas às 20h30 e irá até a praça. 

Encerrou desejando a todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR 

ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o presidente da Câmara, os membros da Mesa, os 

colegas vereadores, a comunidade presente, a imprensa e todos os ouvintes. Convidou a comunidade a 

participar sempre das sessões da Câmara, pois isso é muito importante para acompanhar o trabalho dos 

vereadores. Comentou também sobre o 2º desfile do Natal Mágico que acontecerá na próxima quarta-

feira (16). Detalhou que serão mais de 20 alas que desfilarão, com mais de 400 componentes 

representando diversos temas natalinos. Comunicou que este evento é promovido pela Administração 

municipal com a iniciativa da Secretaria de Cultura e Educação e a participação do SESC, Sindilojas e 

das Voluntárias do Natal. Concordou com o vereador Valdecir de que o evento não perde nada para 

Gramado. Anunciou que o evento se dará a partir das 20h30, na Rua Júlio de Castilhos, iniciando nas 

igrejas e indo até a praça onde haverá apresentação na chegada com fogos de artifício. Solicitou à 

Secretaria de Obras que faça um tapa-buraco com asfalto na Rua Armindo Eugênio Bohrer, no bairro 

Tucanos—uma via de calçamento que está bastante esburacada, justificando urgência no serviço. Pediu 

também que seja feito tapa-buracos nas estradas do interior, reconhecendo que o município esteja com 

dificuldades em atender as demandas no final do ano, mas pedindo que ao menos isso seja feito. 

Relatou que esteve na localidade de Tucanos e encontrou a estrada lá em ótimas condições, mas a 

mesma necessidade de saibro em alguns pontos. Mencionou que, na noite do último sábado (5), 

participou do 25º congresso da Juventude Unida da Assembleia de Deus em Taquara e está enviando 

votos de congratulações juntamente com o vereador Valdecir a aquela comunidade. Parabenizou todos 

os envolvidos e desejou que Deus abençoe a referida comunidade para que possam dar continuidade a 

esta belíssima obra. Encerrou desejando a todos um bom final de semana. VEREADOR 

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

componentes da Mesa, os vereadores e as vereadoras. Anunciou que hoje, em sua fala, se debruçaria 

sobre a questão da Saúde. Apontou que tem ouvido muito que está tudo uma beleza e dentro dos 

conformes, mas não é o que tem assistido com os usuários. Relatou um problema que há muito tem 

pedido que se resolva, que é a questão do posto de saúde do bairro Empresa, que foi mais uma vez 
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arrombado esta semana. Expressou satisfação por não terem levado nada, mas alertou que pode vir a 

acontecer. Sugeriu que se coloque um portão com uma placa proibindo a entrada fora do horário de 

atendimento, para que as pessoas observem e reconheçam quando os vândalos estão lá fazendo coisas 

erradas. Pediu novamente que alguém tome uma providência antes que venha a acontecer um mal 

maior. Relatou ainda caso de idosa que passou mal em casa, foi chamada uma ambulância várias vezes 

e após uma hora e meia, tiveram que coloca-la num carro e levá-la ao hospital. Apontou que esta 

senhora acabou tendo problemas porque foi atendida tardiamente e há suspeitas de que ela aspirou 

líquido no pulmão. Declarou que o pagamento dos médicos não está ocorrendo desde junho e um 

profissional de especialidade comunicou que parará de trabalhar em função da falta de condições. 

Manifestou que precisam parar de dizer para a comunidade que está às mil maravilhas porque não está 

e para ficar, o prefeito precisa tomar atitude e parar de mandar projetos enganosos dizendo que 

repassará a mais enquanto deve em torno de R$ 20 milhões ao hospital, segundo ele próprio. Apontou 

que ninguém soube explicar porque ele irá repassar “a mais” e é por fazerem as coisas desse jeito, sem 

nitidez, que a situação está como está. Comunicou que esteve conversando esta semana com o deputado 

federal Pompeo de Mattos tratando de uma emenda parlamentar que ele se comprometeu a mandar, 

juntamente com o deputado Afonso Motta, no valor de R$ 500 mil para comprar um aparelho para o 

hospital. Manifestou que é preciso ajudar o hospital, mas é preciso também saber onde está indo o 

dinheiro. Criticou que não basta dizer que passará dinheiro a mais para o hospital se não está 

respeitando a contratualização e atendendo o teto máximo da Saúde. Comentou que certas coisas, se 

não fossem trágicas, eram cômicas, manifestando que o pessoal do governo que afirma estar na CPI faz 

isso para atender ao prefeito e abafar as coisas. Explicou que não está nesta CPI porque está encerrando 

seu mandato e precisa resolver alguns compromissos; senão, estaria e não seria para abafar as coisas, 

mas sim para ajudar o vereador Nelson a clarear as coisas para deixar a comunidade a par do que está 

acontecendo. Lamentou que alguns colegas não entendam isso e tratem de outra forma, mas se eles 

acham que é certo, só resta seguir em frente. Alertou que logo mais, isso tudo vai estourar e não é por 

agouro deste vereador, mas pela trajetória pela qual a Saúde está sendo conduzida. Encerrou desejando 

uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou o 

presidente da Câmara, demais membros da Mesa, senhores e senhoras vereadores, comunidade presente 

e imprensa em geral. Afirmou que a Saúde de Taquara hoje é uma das que melhor funciona hoje no Rio 

Grande do Sul. (Manifestações ocorreram fora do microfone.) Alertou que não aceitará grito ou 

qualquer coisa do plenário, comentando que se forem democráticos, devem respeitar o vereador e ficar 

quietos, e vai impor isto se o presidente não o fizer. Neste momento, o Presidente da Câmara 

Vereador Guido Mario Prass Filho se manifestou, lembrando a plateia de que não podem se 

manifestar, algo que todos sabem, e que se continuar, terá que suspender a sessão e chamar alguém. 

Retomando a palavra, o Vereador Arleu Machado de Oliveira observou que pode divergir, mas 

respeita a opinião de todos, e quer que a sua seja respeitada também. Manifestou que está aceitando que 

se faça a CPI porque é o momento de fazê-la. Ressaltou que, num estado democrático de direito, existe 

situação e oposição, e ambas devem funcionar, mas precisa haver principalmente o respeito mútuo. 

Apontou como exemplo sua relação com o vereador Beto: ambos têm sérias divergências no mundo das 

ideias, mas não passa disso; nunca se ofenderam ou se vaiaram. Expressou que gostaria que Taquara 

entendesse isso; que cada um pode dizer o que quiser, mas precisa ter respeito. Salientou que a 

comunidade será sempre bem-vinda à Casa, mas enquanto for vereador até o final do ano, quer ter 

respeito. Manifestou que quem lhe conhece sabe que sempre ajudou as pessoas, sem interesse nenhum, 

e que continuará assim. Repetiu que pode divergir dos outros, mas procura dizer aquilo que sente—

desde 1974, quando ingressou na função pública. Relatou sua trajetória no serviço público, passando 

por funções como fiscal tributário, oficial de justiça e assessor jurídico. Lembrou que o próprio 
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vereador Nelson participou com este de várias CPIs, algumas que este vereador inclusive presidiu, 

então não é contra as CPIs. Ressaltou, porém, que deve haver democracia, aceitando as ideias que são 

colocadas, não da maneira como tem visto nos últimos tempos. Tornou a dizer que em Taquara 

funciona a Saúde, reconhecendo que pode estar errado sobre isso e a comunidade discordar, mas há 

maneira correta de se expressar quanto a isso—não vaiando ou aplaudindo, pois isto não condiz com a 

Casa Legislativa. Explicou que acha que a Saúde está funcionando em Taquara porque as pessoas estão 

vindo para cá para consultar e tanto o hospital quanto o posto de saúde 24 horas estão funcionando, 

mesmo que não às mil maravilhas. Relatou que quando ingressou na Câmara de Vereadores, se propôs 

a fazer um trabalho de direito ao consumidor. Aproveitou o momento para parabenizar os empresários 

da área dos mercados, pois no início de sua vereança fez um trabalho em ajudar os mercados a 

funcionar de acordo com o Código do Consumidor e hoje, depois de três anos, observa que muita coisa 

mudou para melhor nos mercados de maneira geral. Expressou satisfação em não ver mais as queixas 

que havia em relação aos mercados, especialmente aos grandes. Declarou que isto foi um ganho que o 

município teve nestes quatro anos, e ele sobrevive hoje graças aos mercados, que geram bastante em 

tributos e impostos. Manifestou ainda que sentiu muita vergonha em ver no Jornal do Almoço os 

coitados dos alunos na rua pedindo dinheiro para as pessoas para poder pagar seus professores, que 

receberam apenas R$ 180,00 de salário do governador. Lamentou que isto tenha chegado a este ponto, 

comentando que jamais imaginou que isso aconteceria. Desculpou-se pelo desabafo, ressaltando, 

porém, que foi pertinente. Encerrou agradecendo a todos, desejando uma boa semana e que fiquem com 

Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Cumprimentou o presidente da 

Câmara, demais colegas vereadores e vereadoras, comunidade presente e a comunidade que assiste 

através do YouTube—canal que foi disponibilizado através de ação deste vereador como presidente no 

ano passado. Relatou que hoje foi encaminhado o pedido do vereador Nelson pela CPI, comentando 

que havia entrado com um pedido na semana passada que não foi aprovado por não ter todas as 

assinaturas. Refletiu, como disse em reportagem no dia posterior, que a democracia é assim e 

precisamos respeitar quando ela não acontece como queremos. Salientou, porém, que gostaria de 

saber—conforme alguns vereadores argumentaram—qual é o “custo desnecessário” de uma CPI, 

pedindo que o presidente lhe informasse se tivesse os números. Relatou que trabalhou por muito tempo 

no departamento de custos em empresa de calçados e tudo precisa ter um custo. Perguntou-se se 

gastariam com xerox ou talvez com luz no plenário. Ressaltou que respeita a decisão dos colegas, mas 

com todo respeito, não pode aceitar o custo como desculpa. Confessou que queria muito esta CPI 

independente de o Ministério Público estar fazendo seu trabalho, porque gostaria de descobrir quem é o 

arquiteto por trás disso tudo, opinando que não acha que a Magali pensou isso tudo. Aproveitou o clima 

de eleição nos Estados Unidos para repetir uma frase de Barack Obama que citou anteriormente, em 

que o atual presidente dizia que não existe sistema de saúde perfeito, mas o que os agentes políticos 

podem fazer é buscar melhorá-los. Relatou o caso de uma senhora no bairro Empresa que ficou de duas 

a três horas aguardando uma ambulância ir busca-la. Comentou que os enfermeiros estão usando os 

próprios celulares porque não há telefone disponível no hospital e, um dia, pediram para uma mãe botar 

o dedo na boca do filho porque não tinha espátula para fazer isso. Concluiu que não se pode dizer que o 

sistema de saúde está perfeito com isso. Dirigiu-se ao vereador Arleu com todo respeito, reconhecendo 

que nem ele ou este vereador são donos da verdade, mas que as pessoas têm procurado o SUS de 

Taquara porque aqui se abrir uma brecha para malandragem. Relatou que um vereador de Ivoti viria à 

Casa, conforme reportado pelo João Ávila em sua coluna no Jornal NH da terça-feira passada (1º), para 

ver como funcionava a CPI na Câmara de Taquara e aplicar os mesmos moldes na Câmara de Ivoti. 

Compartilhou que um colega do partido desse vereador disse que inventaram uma sessão de última hora 

lá em Ivoti para que ele não pudesse vir. Declarou que, independente de não estar mais aqui a partir do 
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dia 1º de janeiro, gostaria muito de ver esta CPI funcionando—independente do Ministério Público 

estar fazendo o trabalho dele, porque este vereador é pago para fazer o seu. Ressaltou também que, 

mesmo não estando mais aqui, está ansioso para ver no futuro o resultado da CPI do Código Tributário 

e outras questões. Explicou que não quis integrar a CPI porque, quando está presente em uma situação, 

o prefeito fica se vitimando, alegando que este vereador o ataca e o persegue. Relatou que está 

confortável com a composição da CPI, pois o vereador Nelson e os demais colegas são pessoas sérias. 

Expressou que espera que ela funcione e espera também que, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, 

quando começar o segundo mandato do prefeito, o mesmo consiga concluir as duas escolas de 

educação infantil que não conseguiu até agora. Ironizou que talvez, quando este vereador não estiver 

mais aqui para “persegui-lo”, o prefeito terá força para fazer estas coisas. Manifestou que haverão 

outras pessoas no próximo ano—como o vereador Fifi—que procurarão fazer seu trabalho. Encerrou 

agradecendo a Jesus por estar aqui representando sua comunidade mais uma vez, pela saúde de sua 

família e desejou que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS 

(PMDB): Saudou os vereadores e as pessoas presentes no plenário. Manifestou que está apavorado 

com a cobrança que o pessoal vem fazendo: não tem lâmpadas, a ponte de Olhos-D’Água está para cair, 

ônibus de Saúde e Educação não foram pagos, o lixo na Cachoeira está apodrecendo na frente das casas 

e ninguém recolhe. Comentou também sobre a situação precária das estradas, ironizando que alguém 

deve ser sócio de uma oficina de amortecedores. Apontou que metade do imposto que paga pelo seu 

carro fica em Taquara para fazerem estradas. Lembrou ao presidente que passou o prazo para que a 

Prefeitura enviasse a este vereador a folha de pagamento em resposta a pedido de informação dele, e se 

o presidente não as solicitasse, este vereador as buscará na Justiça. Relatou que acabou a merenda 

escolar e ninguém dá explicação. Mencionou que um exame de urgência feito no hospital demora 30 

dias para dar resultado. Expressou que a sorte é que há o posto 24 horas, onde os abnegados 

funcionários trabalham além da miséria que recebem. Comentou que houve problema com Bolsa 

Família em Taquara e, segundo informações, foi feita uma sindicância; mas ninguém da população sabe 

sobre isso. Refletiu que são vereadores e, independente de partido ou de gostarem, cada um tem sua 

opinião—o que é um direito e deve ser respeitado. Comentou que fizeram esquema político em cima 

disso que tá aí, e vai surgir. Manifestou que não falará muito porque precisa provar e é isso que a CPI, 

mas fizeram coisas que não deveriam fazer. Pediu aos colegas vereadores da CPI que não comentem 

nada, deixando para resolver o problema e depois passar para a população o relatório final. Encerrou 

oferecendo aos colegas a oportunidade de marcar uma reunião da CPI na ainda quinta ou sexta desta 

semana—que estaria disponível—ou se preferirem, depois do feriado da próxima semana. 

VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, 

demais componentes da Mesa, colegas vereadores e a comunidade que assiste à sessão desta noite. 

Relatou que recebeu uma mensagem de uma pessoa através das redes, que respondeu, mas então a 

pessoa treplicou e bloqueou esta vereadora de respondê-la novamente. Decidiu então endereçar esta 

questão aqui na tribuna, esperando que a resposta chegue a esta pessoa. Sugeriu que há dois motivos 

para que esta pessoa tenha dito o que falou: por ignorância no sentido de desconhecimento ou porque 

ela de fato acredita no que disse. Ressaltou que está vereador—não nasceu e nem morrerá com este 

título. Comentou que está indo para mais quatro anos no cargo e não obriga ninguém a gostar da sua 

pessoa ou de seu trabalho, mas quer respeito apenas porque é a forma que costuma usar para com as 

pessoas. Compartilhou que a pessoa com quem conversava disse que o Castramóvel estava parado 

desde sempre, não soube de ninguém que castrou seu cãozinho com o serviço e que era uma vergonha, 

porque esta vereadora havia usado isso apenas para se reeleger. Comentou que em apenas uma semana 

teve que encaminhar nove filhotes de cães e dez filhotes de gato com suas mães, além de uma cadela 

grávida prestes a dar cria. Perguntou então quem, em sã consciência pensaria que esta vereadora não 
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quer que o Castramóvel funcione—apontando que em janeiro completará 14 anos na causa animal e é 

provavelmente a pessoa que mais quer que o Castramóvel funcione. Esclareceu que o funcionamento 

do Castramóvel não está sobre o poder e a vontade desta vereadora; foi um projeto de indicação sua que 

foi acatado pelo Executivo. Detalhou que desde o ano passado ele está em trâmites legais para entrar 

funcionamento. Relatou o histórico do Castramóvel, que precisou de duas licitações para achar uma 

empresa que o construísse (a primeira licitação, feita em dezembro do ano passado não teve 

concorrentes suficientes) e depois duas visitas da Inspeção Veterinária estadual até que fosse aprovado, 

sendo inaugurado alguns dias antes do início do perídodo eleitoral, quando tudo parou—pois o período 

dura três meses antes e depois das eleições, indo até o dia 31 de dezembro. Comunicou que a partir de 

janeiro, pretende cobrar do Poder Executivo—que é quem realmente pode fazer as coisas—para que 

coloque o Castramóvel em atividade. Manifestou que se alguém tiver alguma sugestão para coloca-lo 

em funcionamento sem ser através da contratação de um veterinário, esta vereadora está à disposição 

em seu gabinete nesta Câmara de Vereadores. Encerrou agradecendo a atenção de todos e desejando 

um excelente de final de semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas vereadores e todas as pessoas 

escutando neste momento. Fez um apelo às comunidades das escolas Breno Oswaldo Ritter do bairro 

Empresa, 27 de Maio do bairro Jardim do Prado e Tristão Monteiro do bairro Petrópolis. Explicou que 

há uma portaria no Diário Oficial do dia 19 de outubro de 2015 que proíbe a matrícula de crianças de 5 

anos na educação infantil de escolas estaduais do município. Apontou que as três escolas citadas ainda 

têm educação infantil, mas o governo está usando a mesma portaria de 2015 para dizer que não haverá 

mais matrículas. Compartilhou que sabe de inúmeros inscritos nessas três escolas, mas precisa que os 

pais que tenham filhos de 5 anos vá até a escola e os inscreva também, pois só será possível brigar para 

ter de volta esta modalidade nas três escolas se houver um número significativo de inscritos. 

Manifestou que sabe haver demanda, pois foi diretora da escola Breno Ritter por 15 anos e brigou 

enquanto estava lá para manter esta modalidade de ensino. Reconheceu que o governo municipal não 

tem condições de encampar esta modalidade, mas que o estado tem. Observou que a lei prega que a 

educação infantil é de responsabilidade do município, enquanto o ensino médio é responsabilidade do 

estado. Apontou, porém, que Taquara atende o ensino médio nas escolas Teófilo Sauer e ESTAJA. 

Lembrou que utilizaram esta barganha em 2015 para permitir as matrículas (de crianças de 5 anos) para 

2016 e pretende fazer isto de novo neste ano. Salientou que para isto, é preciso que a comunidade 

busque as vagas, faça a inscrição e assine o abaixo-assinado que está correndo nas três escolas. Pediu 

atenção porque o momento é importante e é preciso de união para mais esta vitória. Relatou que foi 

procurada pelo treinador Francisco—um dos voluntários do Projeto BEM que atende mais de 100 

crianças no bairro Empresa—e ele demonstrou que tem muito interesse em colocar os atletas do Projeto 

BEM a participar de campeonatos regionais; o que, como a comunidade muito bem sabe, custa 

dinheiro. Anunciou que o projeto estará fazendo um meio-frango no campo do Palmeiras, no dia 10 de 

dezembro, convidando os pais e responsáveis pelos atletas do Projeto BEM a participarem de uma 

reunião com os voluntários na sexta-feira (19) às 19 horas para estabelecerem parceria e conseguirem 

inscrever os atletas do projeto em um campeonato. Sugeriu que se parceria estabelecer, lograrão êxito, 

mais jovens esportistas serão felizes e terão no futuro uma sociedade um pouco melhor. Comunicou 

ainda que as caixinhas do Troco Comunitário—que auxilia o Lar Padilha e o Hospital Bom Jesus—já 

estão em mais de 100 estabelecimentos comerciais em Taquara com ligações de novas adesões. 

Agradeceu os comerciantes e alertou a comunidade que já é possível auxiliar as instituições com seu 

troco graças a este programa solidário funcionando em Taquara. Encerrou agradecendo o tempo que lhe 

foi concedido, desculpando-se por excedê-lo e desejando a todos uma excelente semana. Neste 

momento, o Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass—na ausência dos demais 
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membros da Mesa—transferiu o exercício da presidência ao Vereador Arleu Machado de Oliveira 

para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): 

Saudou o presidente em exercício, os vereadores e vereadoras, as pessoas presentes e aqueles que 

escutam através dos meios de comunicação. Encaminhou pedindo que seja feita uma boca de lobo na 

Rua Paraguai do bairro Empresa, pois esta rua tem um rebaixamento que evita que a água chegue à 

boca de lobo que há na esquina próxima, fazendo com que a água venha a cair na residência de nº 1536 

e incomodando o morador do local. Lembrou que é autor de uma lei que obriga a RGE a substituir os 

postes de madeira por postes de concreto uma vez que os contribuintes que pagam a conta merecem 

postes cuja qualidade garanta o recebimento de energia. Relatou que, no interior, os ventos derrubam os 

postes e é muito mais demorada a recomposição do que é na cidade, deixando os agricultores sem 

energia por uns dois ou três dias—estragando a produção de carne e leite que é armazenada em 

refrigeradores. Apontou que no bairro Santa Rosa, na Rua dos Bancários, há três postes precários—um 

quase caindo—que podem causar altos danos. Relatou que, em Morro Pelado, caiu um poste em um 

potreiro que rendeu prejuízo ao dono, pois o mesmo perdeu um cavalo de raça e cinco novilhas 

prenhas. Encaminhou então requerimento para que a RGE resolva o problema em Santa Rosa o mais 

rápido possível. Comentou que pessoas estão lhe ligando para falar sobre o mosquito borrachudo, que 

se prolifera nos arroios, pois em regiões como o bairro Empresa ou o IACS a infestação já está 

chegando. Apontou que o problema também aparece em Santa Cruz, Fialho, Entrepelado, Morro 

Negro, Morro da Pedra, Morro Pelado, Padilha, Padilha Velha, Passo da Ilha, Batingueira, Açoita-

Cavalo, Ilha Nova, Arroio Grande e Três Piheiros. Mencionou que algumas pessoas—principalmente as 

de pele mais clara—têm alergia às suas picadas, causando grande irritação. Relatou que hoje também 

tiveram uma reunião trabalhando sobre o tabagismo, proposta pelo vereador Telmo e contando com a 

presença de pessoas da Secretaria da Saúde. Detalhou que já há um grupo sendo atendido na UBS de 

Mundo Novo e também no antigo Lar das Meninas, onde o IACS fará uma programação para eliminar 

o cigarro da vida das pessoas. Convidou as pessoas para a grande festa de Arroio Grande no domingo 

(13) e também para o desfile de Natal no dia 16, que se inicia às 20h30 ali nas igrejas e é uma grande 

festa que poderá elevar o nome do município a toda a região. Encerrou mandando um grande abraço a 

todos. Nada mais havendo a tratar, às 19h34min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, 

convocando a próxima para o dia 17 de novembro de 2016, às 19 horas neste Plenário, tendo em vista o 

Ponto Facultativo do dia 15 de novembro (terça-feira), lembrando que a Sessão do dia 17 será numa 

quinta-feira, conforme acordado anteriormente pelos Vereadores e o horário de funcionamento desta 

Casa será na parte da tarde assim como ocorre nos dias de Sessões Ordinárias. 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 os 

pronunciamentos durante 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, 08 de 

novembro de 2016. 

 

 

 


