ATA Nº 4.171
Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 43ª 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), 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 Luiz Carlos Balbino de
Oliveira (PTB – Vice-presidente), com falta justificada. 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
da noite, cumprimentando as pessoas presentes e convidando a todos para realizar em conjunto a
Oração do Pai Nosso. Na sequência, conforme solicitação do uso da Tribuna na noite de hoje o
Presidente convidou o Senhor Ademir Wiederkher, representando o Sindicato dos Bancários do Vale
do Paranhana, disponibilizando a ele o tempo de 15 minutos para falar a respeito do Projeto de Lei
que trata sobre a vigilância aramada 24 horas, nas instituições bancárias de nossa cidade. O referido
Projeto encontra-se em tramitação nesta Casa. Depois disso o Presidente solicitou que a Diretora
Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da
mesma. Publicidade de Projetos de Leis e Moção: PROJETO DE LEI Nº 117/2016 - VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Denomina de PASTOR FIDÊNCIO VASCONCELOS DE
BITENCOURT, uma repartição pública do Município de Taquara/RS. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 016/2016 - COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DAS CONTAS
MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO DE 2010: A Comissão Especial da Câmara Municipal de
Taquara/RS, criada com a finalidade de cumprir o inciso V do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal,
e o artigo 165, caput do Regimento Interno desta Casa, EXPEDE o presente Decreto Legislativo,
com base no Processo nº TCE/RS 946-02.00/10-4. MOÇÃO DE APELO Nº 037/2016, de autoria da
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA, assinada pelos Vereadores
presentes: Ao Governador do RS; Secretaria Estadual da Educação e 2ª CRE - que trata das
matrículas de turmas de Educação Infantil para o ano letivo de 2017 nas Escolas Estaduais 27 de
Maio, Dr. Breno Oswaldo Ritter e Tristão Monteiro. Correspondência diversa recebida: A
Prefeitura Municipal Mirim de Taquara, através da Secretaria de Educação, convida para o
Lançamento do Projeto “Conheça Taquara através da Dança – 130 de História”, que ocorrerá no
próximo dia 25/11, às 20 horas no Ginásio do Colégio Santa Teresinha. Comunicado nº
201694/2016 – Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício nº
10/2016 – Conselho Municipal de Educação: - Considerando as deliberações da Conferência
Nacional de Educação de 2010, referendadas no Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei
Federal nº 13.005/2014 e o Plano Municipal de Educação, Lei Municipal nº 5.710 de 11 de junho de
2015 e a necessidade de traduzir, no conjunto das ações dos órgãos de educação, políticas
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educacionais que garantem a democratização da gestão e a qualidade social da educação. Será
instituído o Fórum Municipal de Educação, de caráter permanente, com a finalidade de acompanhar
a política educacional no território municipal, por meio do monitoramento e avaliação do plano
municipal e da coordenação das conferências municipais de educação, zelando pela implementação
de suas deliberações e promovendo as articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de
educação do estado e da União. Solicitamos a esta entidade que indique um representante titular e
um representante suplente para compor o Fórum Municipal da Educação – FME, até o dia 24 de
novembro de 2016. Assina Senhora Vivian Elisabete da Silveira Angeli – Presidente deste Conselho.
O Executivo Municipal expediu Decreto Legislativo que institui o Fórum Municipal de Educação –
FME do Município de Taquara/RS. Diante do exposto, o Presidente desta Casa de acordo com o
Artigo 3º, Inciso III do Decreto, solicitou aos Vereadores que fazem parte da Comissão de Educação
para indicar um titular e um suplente, para compor o Fórum de Educação. Os Vereadores indicados
foram a Vereadora Sirlei Silveira como Titular e a Vereadora Sandra Schaeffer como Suplente.
Prosseguindo com os trabalhos o Presidente solicitou 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 116/2016
- VEREADOR TELMO VIEIRA: Inclui inciso V, no parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei Municipal
Nº 5865, de 03 de junho de 2016, incluindo na adoção de locais públicos por pessoa jurídica, os
abrigos das paradas de ônibus, no município de Taquara/RS, e dá outras providências. 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 Luiz Carlos Balbino
com falta justificada. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Telmo Vieira, Guido Mario e
Adalberto Lemos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2016 - VEREADOR
NELSON JOSÉ MARTINS: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Sr. Paulo Emílio Skusa
Morassutti. 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 Luiz Carlos Balbino com falta justificada. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores
Adalberto Lemos, Nelson Martins, Telmo Vieira e Guido Mario. A pedido da Vereadora Sirlei
Silveira e com aceitação unânime dos Vereadores presentes, o Presidente colocou em deliberação do
Plenário a Moção de Apelo nº 037/2016, tendo em vista a relevância da matéria. Antes disso foi
solicitado Parecer verbal da Comissão de Constituição e Justiça, onde seus membros manifestaramse favoráveis à matéria. Posta em votação a referida Moção foi aprovada por unanimidade dos
presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino com falta justificada. Após o Presidente
com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria adiante e a
mesma foi APROVADA por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Luiz Carlos
Balbino com falta justificada. – Requerimentos: Nº 289 a 295/2016; Requerimento de Pedido de
Informação: Nº 062/2016 e Indicações: Nº 350 a 356/2016. Logo após o Presidente lembrou a
todos que na próxima segunda-feira (28), a partir das 20h será realizada Sessão Solene de entrega
dos Títulos de Cidadania do ano de 2016; na terça-feira (29), às 18h ocorrerá Sessão Ordinária e na
quarta-feira (30), às 19h será a Audiência Pública solicitada pela Vereadora Sirlei, para tratar das
questões que envolvem as matrículas das turmas de Educação Infantil para o ano letivo de 2017, das
Escolas Estaduais 27 de Maio, Tristão Monteiro e Breno Ritter. A seguir 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 ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o
Presidente desta Casa Legislativa, os membros da Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas
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presentes na sessão e em especial os membros do Sindicato dos Bancários, funcionários do banco,
vigilantes, imprensa e a todos os ouvintes. Ressaltou que gostaria de dizer as pessoas interessadas no
projeto que com certeza esta Casa vai analisar bem o projeto e será favorável ao ponto que o mesmo
é para o bem de toda a comunidade, segurança para toda a comunidade e também aos funcionários.
Mencionou ainda que nas últimas semanas um dos assuntos mais comentados nos meio de televisão
foi os escândalos de corrupção do Rio de Janeiro envolvendo dois ex-governadores, Anthony
Garotinho e Sergio Cabral, uma vergonha nacional. Lembrou que Sergio Cabral recebeu somente em
propina R$ 224 milhões em dinheiro vivo, um governador que criou 25 empresas fantasma para
poder receber dinheiro de propina, é uma pouca vergonha para a classe política, nós que somos
políticos, ter pessoas deste quilate nos representando, a classe política já ganha um bom salário e
ainda tem que roubar da população, dinheiro esse que poderia ser aplicado em saúde, educação,
segurança, dinheiro que vai pelo ralo. Frisou a esperança de que a operação lava-jato continue
pegando essas falcatruagem, esses corruptos que tem no meio político e não é de varde que Rio de
Janeiro está nesta situação que está essa quebradeira e há que se questionar também o nosso estado
que também está quebrado. Lembrou que está sendo votado na Assembleia Legislativa um pacote de
medidas tentando driblar a crise e o Vereador disse acreditar que alguma coisa deve ser feita mas
acredita que algumas pessoas, com esse pacote de medidas, também serão prejudicadas porém
alguma coisa tem que ser feita e mencionou que o que mais lhe chamou a atenção foi uma pergunta
que fizeram ao Secretário de Finanças, Giovani Feltes, se estas medidas iriam resolver o problema
do Estado e ele disse que não iria resolver, mas então que esperanças vamos ter de melhoras? Se o
pacote de medidas não vai resolver, e ressaltou sua opinião de que o pacote de medidas deveria
resolver ao menos parcial. Disse que ficamos meio indecisos com certas posições dos governantes,
principalmente com a corrupção, corrupção é uma coisa que não deveria existir e disse ter certeza
que muita coisa seria melhor nesse sentido. Ressaltou que tem dois encaminhamentos feitos para a
Secretaria de Obras que seria providenciar o patrolamento e ensaibramento da Rua João Luis Nicoli,
no bairro Santa Rosa e também o ensaibramento da Rua Beco dos Marcianos no Bairro Empresa.
Finaliza fazendo um convite proveniente da Sociedade Recreativa de Padilha Velha que no próximo
domingo está realizando sua 8ª Novemberfest na localidade de Padilha Velha. VEREADOR
NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os Vereadores e as pessoas presentes no plenário.
Solicitou que o Prefeito mande tampar os buracos na estada da cachoeira que agora estão com os
tratores em cima e não tem amortecedor que dure e como a gente paga imposto dos carros e metade
fica na prefeitura que ele pegue este dinheiro e vá arrumar as estradas. Disse ao pessoal dos bancos
presentes na sessão que eles tem o apoio dos Vereadores e que estes vão cobrar de quem tem direito
de fiscalizar, o Município vai ter que fiscalizar e os Vereadores irão cobrar e agir de acordo com a
lei, tem a lei e tem multa não tem que levar ninguém pra compadre, tem que ir la multar e acabou a
história, não tem papo furado porque é meu amigo, a amizade termina nesta hora, na hora que a
população precisa do apoio termina o amigo. Ressaltou que o Temer, membro do mesmo partido que
o Vereador fez um pacotão que é bonito, todo mundo roubou e quem é que vai pagar a conta? Nós
vamos pagar a conta. No estado ao invés do Sartori tirar aquele mundarel de partido que estão junto
com ele, tira os CC para poder tocar o estado, não ele quer ficar com os CC e tirar funcionário, isso é
um absurdo tirar quem trabalha. Ressaltou que aqui no Município não é muito diferente, o Prefeito já
esta devendo de novo acho que uns R$ 3 milhoes ou R$ 4 milhoes para o fundo de aposentadoria
que paga o aposentado, este nós vamos entrar na justiça para buscar por que ele parcelou agora a
pouco tempo quase R$ 5 milhoes, não adianta parcelar o dinheiro tem que estar no caixa apesar de
que tem um dinheiro no caixa, mas nós temos que cuidar porque cada um que vai se aposentando vai
recebendo dali. Continua a fala dizendo que tem coisas que os governantes fazem e não perguntam
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para ninguém na hora de fazer, mas na hora que falta o dinheiro nós é que vamos ter que pagar a
conta, não somos consultados mas vamos ter que pagar a conta. Lembrou quando em janeiro de
2013 os Vereadores sabiam a situação da Câmara e o que foi feito? Enxugamos a maquina, pagamos
as contas da Presidente que ela deixou e devolvemos para a sociedade quase R$ 898 mil e o
Vereador Nelson ressaltou que naquela época só repassava o dinheiro se o Prefeito usasse aonde a
Câmara achava que deveria usar, portanto prova que da para administrar quando tem crise, quando
tem crise tem que buscar administrar de uma forma em que tu gastes igual ou menos do que aquilo
que tu arrecadas, qualquer governante ou pessoa sabe que é que nem a tua casa, tu vai gastar mais do
que tu ganha tu não vai pagar conta daí, então é uma coisa muito clara e o Giovani Feltes deu um
monte de explicação, ai da explicação la não sei aonde mas o cara foi Prefeito e sabe agora se ele
assumiu a Secretaria porquê não larga? Frisou ainda que o Sartori jamais teria o voto dele
novamente por que nós não temos que pagar a conta por desvio de dinheiro. Finalizou dizendo que o
dinheiro que falta para governar este país está no roubo, roubaram esse país de uma forma que não
da pra contar e nós não sabemos de 10% do que está ai pela frente. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Saudou o Presidente deste Legislativo, demais componentes da
Mesa Diretora, colegas Vereadores e uma saudação especial aos representantes dos funcionários da
rede bancaria do nosso Município na figura do Sindicato. Mencionou que ontem pela manhã esteve
participando do programa “painel 1490” com o jornalista Vinicius Linden para falar sobre a situação
dos protetores dos animais de Taquara e na ocasião disse a Vereadora que comentou com o Vinicius
que as pessoas provavelmente pensam “lá vem ela novamente com esse assunto”. Ressaltou que
quanto mais trabalha, quanto mais voluntaria nesta causa, mais sabe e sente na pele as necessidades
de se trabalhar esta causa no Município de Taquara. Lembrou que no dia 09/11/2016 foi feita uma
reunião na Câmara de Vereadores de Taquara para tratar especificamente sobre os protetores dos
animais de pequeno porte do Município que no inicio são protetores, quando eles recolhem o
primeiro, o segundo, o terceiro, mas com esse recolhimento sendo feito constantemente eles vão se
tornando acumuladores e hoje nós temos no Município de Taquara uma associação que é
representada pelo Luis Ricardo que possui mais de 240 animais sob seus cuidados e ai começamos a
ver que essas pessoas estão com as suas vidas seriamente comprometidas por que elas não têm mais
a liberdade, não tem mais saúde física nem saúde mental. Continuou a fala mencionando que nesta
reunião estiveram presentes o Sr. Petry Secretário Municipal da Saúde, a diretora de meio ambiente
Laura Huff, Lenara Ballin Coordenadora da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e
Habitação, Jorge Amaral Coordenador Técnico de Enfermagem, Dr. Fabio Brack Assessor Jurídico
da Câmara, Neusa Stein representando “vida animal”, Fernanda Branchini representando a APATA,
e nesta reunião começou a ser traçado um programa de auxilio a esses protetores acumuladores do
nosso Município. Frisou que a situação dos animais de Rua no Brasil está cada vez mais delicada e
representa hoje um problema de saúde pública, cães e gatos sujos, magros, famintos, doentes e
muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade reviram lixo atrás de comida, transmitem doenças,
vivem no relento sob sol forte ou frio intenso, são maltratados e rejeitados até que finalmente são
recolhidos por alguma pessoa ou alguma associação de proteção. Funcionando como depósitos
superlotados recebem todos os tamanhos e raças, muitos deles cães e gatos que foram abandonados
por quem um dia já lhes prometeu amor e proteção, estima-se que de dez animais abandonados, oito
já tiveram lar e são animais que por um motivo ou outro foram rejeitados, não superaram as
expectativas dos seus donos e por isso foram descartados, cresceram demais, adoeceram, não foram
educados o suficiente, geraram gastos e aborrecimentos. A OMS (organização mundial de saúde)
estima que só no Brasil existam mais de trinta milhões de animais abandonados (entre dez milhões
de gatos e vinte milhões de cães), em cidades de grande porte para cada cinco habitantes há um
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cachorro, destes 10% estão abandonados. Continua a fala mencionando que no interior a situação
não é muito diferente, em muitos casos o número chega a ¼ da população humana e Taquara não
foge desta estatística, temos pessoas aqui que diariamente se preocupam e ocupam a sua vida apenas
para cuidar de animais. Lembrou ainda que mantém contato com a dona Nelci moradora do bairro
tucanos com mais de trinta gatos na sua casa, ela tem toxoplasmose e diabetes e esta perdendo a
visão em função dessas doenças, isso são poucos casos diante de todas as dificuldades que os
protetores independentes do nosso Município encontram. Ressaltou que como Vereadora reeleita
continuara nessa luta tentando achar o inicio de alguma solução para toda essa problemática.
Finaliza agradecendo a atenção de todos e desejando uma excelente semana. VEREADORA
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora,
colegas Vereadores, a todos os presentes no plenário e aqueles que de uma forma ou de outra
acompanham através dos meios de comunicação. Inicia a fala reforçando o pedido à comunidade
taquarense que busque as escolas estaduais Breno Ritter, 27 de Maio e Tristão Monteiro para fazer
as inscrições das crianças de cinco anos de idade que tem idade para entrar na educação infantil.
Ressaltou que é importante que estas crianças tenham a sua inscrição realizada para que na noite de
30/11/2016, sentados nesta casa com os governantes, se possa brigar por estas crianças, se não
houver as relações de alunos com as crianças inscritas a briga fica mais difícil, precisamos
apresentar um numero razoável para que nós tenhamos a luta ganha junto ao governo. Mencionou
que as caixinhas do troco do carinho e do troco da saúde, estabelecidas por Lei Municipal para
ajudar o Lar Padilha e o Hospital Bom Jesus, estão sendo muito bem recepcionadas no comércio
taquarense e lembrou que hoje pela manhã a funcionaria Alessandra do Lar Padilha e Larissa do
Hospital Bom Jesus conseguiram colocar vinte e uma caixas e com isso já temos em torno de cento e
cinquenta caixas da campanha solidaria que arrecada recurso para auxílio do Lar Padilha e para
auxílio do Hospital Bom Jesus. Ressaltou o desejo de que os munícipes taquarenses saibam disso e
quando forem ao comércio façam as suas doações, isso será revertido diretamente ao Lar Padilha e
ao Hospital Bom Jesus. Relatou também que ontem a noite foi convidada por alunos da escola
estadual de ensino médio Felipe Marx para falar sobre cotas raciais, tivemos a semana da
consciência negra e no dia vinte é o dia da consciência negra. Para estabelecer um parâmetro de
discussão com os alunos a Vereadora disse que reviveu com eles a historia do Brasil e o negro no
Brasil, relatou que chegaram juntos a conclusão que por mais de trezentos anos o negro Brasileiro, o
escravo, tocou a economia e enriqueceu os seus senhores, foi responsável pelo desenvolvimento
econômico do país e era açoitado, e era machucado, e era morto ou queimado, apanhava, vivia em
condições precárias, era injusto o tratamento e o que nós vemos são fatos na historia que nos
mostram o quanto a historia deve, o quanto a sociedade deve ao negro. Continuou dizendo que a Lei
das cotas raciais veio para abrandar um pouquinho da injustiça cometida contra o negro e foi uma
gota em um oceano de divida, nós temos sim que ter a discussão e a semana da consciência negra,
nós temos sim que ter o dia da consciência negra e nós temos que olhar o passado e ter muito
respeito pelo negro e dizer que a nossa historia existe porque o negro trabalhou para isso e nós
devemos muito a essa classe e precisamos colocar nas escolas essa consciência de que nos temos que
respeitar a todos, não importa a cor, somos todos irmãos. Frisou que não pensava estar preparada
para falar a respeito disso, mas saiu de lá satisfeita, pois uma aluna adulta pegou o microfone e disse
que até então não havia entendido dessa forma e que passou a ter um olhar diferente sobre as cotas.
Finaliza desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou
o Presidente deste Legislativo, os demais Vereadores, o público presente e a imprensa.
Cumprimentou o Sindicato bancário que se fez presente na sessão e colocou em pauta um Projeto de
Lei que o Vereador julga tão importante que é a questão da reestruturação segurança nas agências
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bancarias algo mais que necessário neste momento que estamos vivendo no nosso Brasil, no nosso
Estado e em nosso Município. Comentou que gostaria de externar alguns encaminhamentos feitos
nesta semana em visitas a localidades como Ilha Nova, onde lembrou que visitou o Sr. Sérgio que é
uma liderança daquela localidade e apresentou ao Vereador algumas demandas referentes ao
recolhimento de lixo que não está sendo realizado e também à necessidade de uma perfuração de um
poço comunitário, poço este que já foi realizado em comum acordo com Rolante, mas não rendeu
bons frutos e esta comunidade está ainda aquém dessa necessidade. Continuou dizendo que gostaria
de falar aos moradores de Ilha Nova que colocou estas demandas a disposição da apreciação do
Executivo Municipal onde no decorrente ano de 2017 se iniciarão as tratativas para contemplar esta
necessidade, e sobre a questão do lixo, a empresa que está fazendo esse recolhimento está em
tratativas com a Prefeitura para ver se vai ou não continuar fazendo o serviço. Ressaltou que
apresentou também esta noite para apreciação e votação dos colegas Vereadores o Projeto de Lei
que inclui a adoção de locais públicos, também abrigos de parada de ônibus, por pessoas jurídicas,
porque entende o Vereador que a comunidade quer ser parceira, quer também fazer a sua parte, pois
entende também que a Prefeitura não consegue contemplar todas as demandas e temos ai muitos
abrigos de ônibus que estão precários colocando a comunidade sujeita a chuvas e tudo mais.
Lembrou que foi também na localidade do bairro Santa Maria onde viu a falta da iluminação e
também conversando com o Executivo Municipal pediu para que seja realizada a melhoria da
iluminação pública lá. Comentou que escutando atentamente a Vereadora Sirlei que o antecedeu
falando sobre a semana da consciência negra lembrou que ele foi o primeiro negro eleito pelo voto
direto na comunidade Taquarense e comentou que é com orgulho que se coloca como negro, mas
não para ser mais e nem menos porque nos todos temos uma raça só, a raça humana, e este é o
entendimento do Vereador. Continuou dizendo que temos sim que saber viver com nossas
diferenças, de cor, de etnia, de religião, acabarmos com a intolerância, termos respeito e sabermos
que nós aqui estamos só de passagem e queremos muitas vezes ser um mais que os outros. Finaliza
sugerindo a reflexão, saibamos respeitar as nossas diferenças, intolerância é para o ignorante e
ignorante é uma palavra que diz: não tenho conhecimento que sou ser humano. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente desta Casa Legislativa e
demais colegas Vereadores, a imprensa que nos assiste e os ouvintes da rádio taquara como também
ao sindicato dos bancários. Mencionou que acha de grande importância o projeto do Vereador Guido
e disse que será favorável para que venha a ter mais segurança nas agências bancárias. Inicia suas
manifestações parabenizando o voto de congratulações da igreja pentecostal ministério da fé pela
realização do 9º encontro de talentos ocorrido neste final de semana na escola CIEP no bairro
empresa. Continua sua fala dizendo que o que lhe chamou muito a atenção é que é uma igreja muito
unida, tinha ônibus de Pelotas, de Dom Pedrito, caravana de Ijuí, caravana de Santo Ângelo,
portanto vimos a união da igreja onde tinha por volta de 400 pessoas presente neste evento e
mencionou como é bonito o trabalho que eles fazem. Ressaltou que também está enviando votos de
congratulações a Igreja Assembleia de Deus pela realização do 2º aniversario departamento de
milagres ocorrido nos dias 17, 18, 19 e 20 deste mês no templo central onde o tema é “provocadores
de milagres Jó 12:6”. Frisou que estão de parabéns na pessoa do pastor Enilton, pastor Marcelino
Guerra, Valmor Buratti e o presbítero Antonio Marques pelo lindo trabalho realizado ali neste fim de
semana. Ressaltou que hoje participava da prestação de contas da saúde porque queria ver como está
a situação e lembrou que já havia conversado esses dias com o Prefeito e ele havia passado, mas
ouviu a servidora que está sendo licitada novamente para continuação da UPA e o importante é que
está depositado o dinheiro de quase R$ 700 mil para continuação da obra. Citou que também
apresentou um Projeto nesta noite na Casa dando o nome de uma repartição pública ao pastor
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Fidencio Vasconcelos Bittencourt que é um guerreiro que trabalhou muitos anos em Taquara, um
batalhador, começou com poucas Igrejas e construiu 20 templos no Município de Taquara.
Mencionou também que acha de grande importância que o Município reveja a empresa que ganhou a
licitação para iniciar logo a obra da Rua Brasília, no bairro Empresa. Finaliza desejando um grande
abraço a todos e que deus ilumine o coração de cada um. Neste momento, o Presidente da Câmara
Vereador Guido Mario Prass—na ausência dos demais membros da Mesa—transferiu o exercício
da presidência ao Vereador Adalberto Carlos Soares para que pudesse se manifestar em tribuna.
VEREADOR GUIDO MARIOS PRASS FILHO (PP): Saudou o colega Adalberto Carlos Soares
que neste momento preside a Casa para que ele possa se manifestar, fez uma saudação especial aos
colegas Vereadores, à imprensa que se faz presente, ao sindicato dos bancários onde temos Ana
Furquim como Diretora Geral e uma grande mobilizadora do sindicato haja vista sempre que algo
precisa do apoio do sindicato todos vem à sessão. Também agradeceu ao Diretor da Confederação
Nacional dos trabalhos no ramo financeiro, Sr. Ademir, que foi muito importante nas suas
colocações para clarear aos Vereadores da importância da Câmara porque se formos aguardar que o
Governo Federal vá olhar aqui para o Município e vá atender as nossas necessidades nós vamos
esperar por muitos anos. Fez também um agradecimento especial ao sindicato dos vigilantes de
Novo Hamburgo e toda região, de 22 cidades, presidido pela Maria Rosane do Amaral que está junto
conosco também preocupada e ligada a esse setor. Mencionou que gostaria de falar à comunidade
que nos ouve que semana passada ingressou com um Projeto de Lei que cria a vigilância armada 24
horas nos bancos. Disse ainda que talvez quem esteja ouvindo em casa pense que a noite não tem
ninguém no banco e o Guido quer que tenha um gasto para ter um guarda armado lá dentro, mas
sabemos que hoje o assalto a banco modificou um pouco, hoje o ataque é mais a caixas eletrônicos e
ai os caras explodem a agência toda para ir lá e saquear os caixas eletrônicos e tirar o dinheiro que
tem dentro. Ressaltou que para o banco, que tem seguro, o banco não está nem ai, mas quem está no
entorno, quem mora do lado e as vezes deixa seu automóvel encostado na frente está sujeito a uma
explosão danificar o veículo dele, e se essa Lei já funcionasse lá em Riozinho talvez o Banrisul
estivesse funcionando e atendendo a comunidade, mas Riozinho não tem mais o banco porque foram
lá e explodiram. Conclui que portanto é um conjunto de serviços que vai atender bem a nossa
comunidade, que vai dar segurança em todos os aspectos, aos usuários, a quem trabalha, vai gerar
mais emprego e dar segurança, e no momento que Porto Alegre faz esta lei e coloca nos bancos os
vigilantes eles vão deixar de explodir o banco da capital e vão vir explodir o banco de Taquara, é
próximo, então aqueles que não protegerem a sociedade através de Projetos de Lei Municipais a
possibilidade que algo aconteça é muito maior que daquele que não se previne. Finaliza
mencionando a importância de aprovar esta Lei a partir do ano que vem e com apoio dos dois
sindicatos que vão ajudar a fiscalizar. Deseja um grande abraço a todos e até semana que vem. Nada
mais havendo a tratar, às 19h45min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
convocando a próxima para o dia 29 de novembro de 2016, às 18 horas neste Plenário. 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 Rafael Roth Fries, 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, 22 de
novembro de 2016.
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