ATA Nº 4.173
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 18h15min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 45ª 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), Anildo Ribeiro Araújo (PP),
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), 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 da noite, cumprimentando as pessoas
presentes, momento em que convidou a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso.
A seguir, devido ao Pedido de Licença à vereança a partir do dia 30.11.2016, do senhor Roberto
Timóteo Rodrigues dos Santos, foi convocado o senhor Anildo Ribeiro Araújo, 1º Suplente do PP, a
partir do dia 1º.12.2016, para assumir a vaga de Vereador nesta Casa. Nesse sentido o Presidente
decorreu a eleição do novo Secretário da Mesa Diretora desta Casa e por unanimidade o Vereador
Adalberto Carlos Soares foi indicado para ocupar a respectiva vaga, a partir da data de hoje (06) até
31.12.2016. Na sequência o Presidente convidou o Senhor Vanderlei Villi Petry- Secretário
Municipal da Saúde de Taquara para fazer uso da Tribuna Popular, conforme solicitação contida no
Ofício Nº 142/2016, protocolado nesta Casa no dia 29 de novembro de 2016 e deferido por esta
Presidência, para falar sobre o Dezembro/Vermelho (prevenção contra DST/AIDS). Em seguida o
Vereador Régis de Souza deixou como sugestão para que representantes dos Contadores de nossa
cidade protocolem nesta Casa o uso da Tribuna para a próxima Sessão Ordinária, para falar a
respeito do Código Tributário que tramita nesta Casa antes da deliberação do mesmo. O Vereador
Régis propôs ainda que representantes da ACON também possam debater sobre a matéria com a
CCJ e a COFF (Comissões permanentes). Diante do exposto o Presidente fez a seguinte observação:
O Dr. Hélio Cardoso Neto, Assessor Jurídico da Prefeitura esteve nesta Casa no do dia 1º de
dezembro do corrente ano, às 10 horas, conforme anunciado na última Sessão Ordinária (29), para
esclarecer as alterações propostas no Código Tributário com sua Consolidação – Projeto de Lei Nº
118/2016. Estiveram presentes os Vereadores Adalberto Soares, Anildo Araújo, Telmo Vieira, Arleu
Oliveira, a Vereadora Sirlei Silveira e este Presidente. O Dr. Hélio veio para esclarecer possível
dúvida referente à proposta de consolidação, onde foi feita revisão de palavra por palavra,
ordenamento de artigos e as alterações propostas, item por item, que estão anexadas na Mensagem
junto ao Projeto de Lei que encontra-se na íntegra no sistema da Câmara. Conforme Artigo 168 do
Regimento Interno desta Casa os Vereadores terão 10 (dez) dias para apresentarem Emendas, ou
seja, até a manhã do dia 09 de dezembro de 2016, próxima sexta-feira e as Comissões deverão se
reunir e apresentar parecer o mais breve possível, tendo em vista que o recesso Legislativo que
começa no dia 21 de dezembro. O Vereador Adalberto Lemos citou a questão dos contabilistas,
quanto à alteração e a questão da hemodiálise, quanto à isenção do atendimento pelo SUS. O
Presidente contribuiu dizendo que as Emendas que serão apresentadas se darão por Artigo e não por
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página, para não ter possibilidade de erro técnico. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente
solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta
Casa para publicidade da mesma. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 745/2016 – Apresenta Mensagem
Retificativa, solicitando algumas alterações no texto do Projeto de Lei nº 118/2016 (Executivo nº
080), que institui a consolidação do Código Tributário Municipal, objetivando aprimorar o texto
legal, sendo que estas alterações propostas atendem indicações verbais formuladas pelos Vereadores
em reunião de análise deste projeto realizada no dia 01 de dezembro de 2016, na sede do Poder
Legislativo. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 119/2016 (Executivo Nº 081)
Dispõe sobre a elaboração do Projeto de Lei de Orçamento Anual para o exercício econômicofinanceiro de 2017, no Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 120/2016 - VEREADOR
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - Denomina de SELMIRO URBANO SCHMIDT, uma
Rua da cidade de Taquara/RS. Publicidade do Decreto Legislativo nº 018/2016 promulgado pelo
Presidente desta Casa, no dia 29.11.2016: 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, conforme segue: Artigo 1º - As contas do
Exercício de 2010 do Poder Executivo do Município de Taquara, relativo à gestão do Senhor Délcio
Hugentobler ficam aprovadas. Artigo 2º - As contas do Exercício de 2010 do Poder Executivo do
Município de Taquara, relativo à gestão da Senhora Michelle Franck Sápiras ficam aprovadas.
Artigo 3º - As contas do Exercício de 2010 do Poder Executivo do Município de Taquara, relativo à
gestão do Senhor Lauri Fillmann ficam aprovadas. Alteração – Portaria Nº 021/2016: Altera
composição dos nomes dos Vereadores membros da Comissão de Constituição e Justiça para
atuarem na Câmara de Vereadores de Taquara/RS, no exercício de 2016. Tendo em vista o Pedido
de Licença à vereança do senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, a partir do dia 30.11.2016
– assume o Vereador Anildo Ribeiro Araújo, 1º Suplente do PP, a partir do dia 1º.12.2016, o
respectivo cargo. Alteração – Portaria Nº 023/2016: Altera composição dos nomes dos Vereadores
membros da Comissão de Saúde e Assistência Social para atuarem na Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, no exercício de 2016. Tendo em vista o Pedido de Licença à vereança do senhor
Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, a partir do dia 30.11.2016 – assume o Vereador Anildo
Ribeiro Araújo, 1º Suplente do PP, a partir do dia 1º.12.2016, o respectivo cargo. Alteração –
Portaria Nº 057/2016: Altera a composição dos nomes dos Vereadores que compõe a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que encontra-se em tramitação nesta Casa. Tendo em vista o Pedido
de Licença à vereança do senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, a partir do dia 30.11.2016
– assume o Vereador Adalberto Carlos Soares, conforme decisão unânime do Plenário, na Sessão
Ordinária do dia 29.11.2016. Correspondência diversa recebida: Convites para Formatura nas
Escolas Municipais Júlio Maurer; Getúlio Vargas; Calisto Letti e Escola Estadual Hermínia
Marques. Convite para Cantata de Natal, na Escola Calisto Letti. Convite da SMECE para
lançamento da revista “Saberes na Educação Infantil”. E-mail da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico que trata do modelo de priorização dos Projetos e lista de assinaturas do COREDE.
Ofício nº 1960/2016 do Tribunal de Contas da União, informando que em conformidade com os
regulamentos internos deste Tribunal, o Ofício D.L. nº 574/2016, dessa procedência, por meio do
qual foi encaminhada cópia de Decreto Legislativo 012/2016, que trata da desaprovação das contas
do exercício de 2012, foi arquivado sem constituição de processo específico de controle externo,
podendo servir de subsídio para o planejamento de fiscalizações, produção de conhecimento e outros
fins gerenciais e de inteligência. E-mail da Prefeitura de Taquara, informando que no dia 15/12,
promoverá Conferência Pública com o tema “Consolidação do Processo de Elaboração da Política
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de Saneamento e do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico”, às 19h, no Plenário desta
Casa Legislativa. Ofício Convite 016/2016, da União dos Vereadores do Brasil – UVB, para o
Congresso Nacional de Legislativos Municipais, que ocorrerá nos dias 13 a 16/12. Convite da
Brigada Militar de Taquara, para Formatura do PROERD, no dia 09/12. Após a leitura da matéria,
diante da publicidade do Projeto de Lei nº 119/2016 – elaboração da LOA para 2017, o Presidente
perguntou aos Vereadores se desejavam criar uma Comissão Especial para analisar o referido
Projeto ou preferiam manter a Comissão Especial que analisou o Projeto nº 093/2016 - LDO para
2017. Os Vereadores por unanimidade decidiram manter a mesma Comissão que analisou a LDO,
para analisar também a LOA, na qual está composta pelos seguintes membros: Telmo Vieira, Luiz
Carlos Balbino de Oliveira, Sandra Beatriz Schaeffer, Arleu Machado de Oliveira e Moisés Cândido
Rangel. Após o Presidente Convocou os senhores Vereadores para Audiência Pública que ocorrerá
amanhã de manhã, dia 07 de dezembro, às 10 horas no Plenário desta Casa, para tratar do Projeto nº
119/2016 - momento em que a mesma será feita em conjunto (Legislativo e Executivo), onde os
Vereadores poderão tirar suas dúvidas e perguntar sobre as possíveis Emendas. Dando continuidade
aos trabalhos o Presidente passou para a Ordem do Dia e não havendo Projetos na pauta, colocou em
bloco a votação da matéria adiante, sendo a mesma APROVADA por unanimidade. –
Requerimentos: Nº 302 a 305/2016; Requerimento de Pedido de Informação: Nº 064/2016 e
Indicações: Nº 361 a 365/2016. 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 EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou a comunidade presente na
Casa e aqueles que acompanham a sessão de forma online, o Presidente da Câmara, a mesa diretora
e demais colegas Vereadores e Vereadoras. Iniciou fazendo um esclarecimento, dirigindo-se ao
Vereador Telmo na premissa de que uma mentira repetida várias vezes torna-se uma verdade. Disse
ter uma “conversinha” pela Casa a qual ele desconhece a origem, de que no ano seguinte (2017) ele
seria Diretor, na possibilidade da Vereadora Carmem assumir. Dirigiu-se a todos, dizendo não se
apegar em “teta”, tendo outros planos para o ano seguinte, os quais não fazem parte da política.
Seguiu dizendo que concorreu pelo partido PDT, mencionou ter uma grande amizade com a
Vereadora Carmem, e justificou que sua amizade não está vinculada a interesses pessoais com ela,
estando vinculada a admiração a qual ele tem pela Vereadora, portanto se ela viesse lhe oferecendo
(este cargo), ele não aceitaria, por fazer parte de outro grupo. Continuou afirmando que esse “zum
zum zum”, o qual se escuta muito, está ficando até chato, e dirigiu-se ao Presidente da Câmara
solicitando que este assunto seja “estancado”, pois ele não sabe se o intuito disso seja minar a
Vereadora, por ela estar intencionada a ser Presidente da Câmara ano que vem, e não se poderia
votar nela para que ela não traga o Eduardo. Afirmou ser tudo mentira, dizendo não ter vontade
nenhuma de trabalhar aqui, justificando ter concorrido para ser Vereador. Lamentou ter que utilizar
seu tempo para fazer este esclarecimento, mas mencionou ser necessário, pois existem pessoas que
não tem o que falar e começam a dizer bobagem. Repetiu que sua amizade com a Vereadora
Carmem está vinculada a admiração do trabalho, e não uma relação de interesse, dizendo que caso
ela lhe ofereça, ele recusará, pelo fato dela fazer parte de um grupo e ele de outro. Expressou ser por
estes motivos que assim como o Vereador Lauri Fillmann, estará abandonando a política, por ser
impressionante a quantidade de pessoas querendo se valorizar fazendo fofoca e mentindo “pelos
cantos”. Lamentou-se desse tipo de coisa, mencionou não saber se as pessoas que estão espalhando
essas histórias estão atrás de uma “teta” para si próprio e estão lhe usando como bode expiatório, ou
como já disse anteriormente, estarem intencionados em desvalorizar a Vereadora Carmem que
pretende ser Presidente da Câmara ano que vem, dizendo essa bobagem de que ele virá trabalhar
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com ela, afirmando que de jeito nenhum. Repetiu estar descontente em usar seu tempo para tratar
deste assunto, dirigindo-se ao Presidente da Câmara dizendo que queria ter dito isso já na semana
anterior, complementando que essa “conversinha” já existe há tempo dentro da Câmara, já sendo
algo chato. Afirmou que esse assunto tem sido abordado pelos funcionários e dirigiu-se aos mesmos
dizendo que com todo o respeito, eles deveriam arrumar o que fazer e deixa-lo viver em paz.
Informou que sua vida política se encerra no dia 31 de dezembro de 2020 por estar de primeiro
suplente ainda, depois deixará para as pessoas que são mais capacitadas que ele para fazer política, e
ele seguirá fazendo o que sabe fazer, com modéstia parte, que é organizar alguns eventos esportivos.
Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB):
Saudou os Vereadores e demais pessoas presentes no Plenário. Iniciou informando que depois de ter
solicitado mais de trinta vezes para que fossem tampados os buracos na Estrada da Cachoeira, a
estrada foi patrolada. Elogiou o serviço de patrolamento, mas ressaltou que caso não seja colocado
saibro, nas duas primeiras chuvas a estrada já ficará em más condições novamente. Solicitou que a
Marilene fizesse uma cópia do Código Tributário para que veja o que pode fazer de Emenda,
lembrando que já havia dito que provavelmente votaria contrário a este Código Tributário, porém
dará uma olhada pelo aumento que “cravaram” na população no ano retrasado. Expressou que na
situação do país hoje, não adianta querer cobrar, pois as pessoas não conseguem pagar. Afirmou não
saber qual foi o percentual do aumento nos impostos, concordando que se deve aplicar a inflação,
pois se não o tribunal aponta. Questionou se o aumento nos impostos será de apenas 5,51%, pelo
fato de terem dado apenas 5,51% de aumento pros funcionários. Informou que dificilmente votará
favorável, mas caso haja uma explicação detalhada, não vê nenhum problema. Seguiu dizendo que
naquele Código Tributário que resultou em um grande aumento, o município perdeu muitas
empresas, as quais retiraram suas matrizes daqui, indo para outras cidades onde pagariam 20% ou
30% do que pagariam aqui, logo, recomendou que observassem o fato de que não adianta apenas
aumentar os impostos, o que segundo ele, hoje não resolve mais nada, já que o Governador Sartori
aumentou o ICMS e não se resolveu nada, afinal se não vier dinheiro do Governo Federal, ele
(Sartori) não conseguirá pagar o 13º Salário dos funcionários do estado, provando que o aumento
dos impostos não adianta de nada. Continuou dizendo que o Governador aumentou o imposto e ao
invés de resolver o problema, foi gerado mais problema ainda, pelas pessoas terem deixado de
produzir e deixado de arrecadar, já que hoje alguém precisa fabricar, outra pessoa precisa vender e
uma terceira pessoa precisa comprar. Exemplificou que se o último não conseguir comprar, o que
tem acontecido hoje, os demais serão afetados. Citou o aumento de pouco mais de 7% no salário
mínimo, questionando se hoje alguém consegue fazer algo com mil reais. Disse ser uma vergonha, a
qual começa no Governo Federal e vem descendo. Mencionou a ausência do Vereador Arleu,
dizendo que seu colega sempre fala muito mal do Governo Estadual, e com razão, mas não falou do
Municipal quando deu um aumento de 5,51%. Expressou sua opinião de que as coisas devem ser
todas parelhas. Citou o Refis desejando que se consiga arrecadar, porém acha difícil hoje, pelo fato
de que as pessoas não deixarão de pagar a luz e outras despesas prioritárias. Dirigiu-se ao Vereador
Telmo comentando sobre uma possível redução no preço da luz que não ocorreu, e em seguida
comentou sobre a alta do combustível. Encerrou afirmando ser vergonhoso o que está acontecendo
no Brasil, de norte a sul, de Governo Federal a Municipal. Neste momento o Presidente da
Câmara, Guido Mario Prass Filho convidou o Vereador Valdecir Vargas de Almeida para fazer
parte da mesa devido à ausência dos demais membros. VEREADOR ANILDO ARAÚJO (PP):
Saudou o Presidente da Câmara, os demais colegas Vereadores e Vereadoras, as pessoas que
acompanham pelos meios de comunicação, uma saudação especial aos colegas João Leiteiro e
Everton que estavam no Plenário, e as demais pessoas. Iniciou agradecendo ao Partido Progressista,
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ao Prefeito, ao Vereador Beto Timóteo que retorna a Secretaria, desejando-lhe sucesso, e
especialmente a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na Câmara representando a
comunidade. Parabenizou a Irmã Mirian, superintendente do círculo de oração da Igreja Assembleia
de Deus de Taquara, assim como as demais irmãs, pelo abençoado e organizado congresso do último
final de semana. Ao citar suas indicações, informou estar circulando bastante pelos bairros da cidade
e verificou que muitas ruas necessitam de pelo menos um patrolamento, fazendo essa primeira
indicação. Também fez uma indicação para que seja concertada uma cratera que abriu no esgoto, na
Rua Osvaldo Aranha, próximo ao CIEP, e por ser muito próximo do colégio, aquele buraco
apresenta bastante risco a comunidade. Mencionou que no dia dessa sessão, esteve com o Vereador
Regis, com o Vereador Telmo, com o Vereador Soares e com a Vereadora Sandra, acompanhando a
Vereadora Sirlei em Porto Alegre numa demanda juntamente a Secretaria de Educação. Agradeceu o
convite expressando acreditar que a reunião tenha sido bastante proveitosa. Mencionou que na
semana seguinte, estará de volta ao Governo do Estado em reunião com o Secretário de Transportes
Pedro Westphalen, debatendo sobre a possibilidade de ter um retorno rápido na segurança do
cruzamento da RS-239 na entrada para o Bairro Empresa, onde tem vitimado fatalmente várias
pessoas, pais de família e crianças, sem falar os inúmeros acidentes provocados pela alta velocidade
dos carros naquele trecho. Lembrou que a segurança naquele cruzamento já foi muito debatida nessa
Casa, mas estará indo até o Governo do Estado, já tendo agenda marcada com o Secretário, para que
seja buscada alguma possibilidade de se encaminhar uma rótula ali, já que no próximo mês serão
retomadas as obras da duplicação da rodovia. Dirigiu-se ao Presidente da Câmara, trazendo uma
preocupação dos moradores do entorno sobre como ficará suas situações, disse acreditar que os
mesmos serão visitados e serão tomadas providencias de acordo com as possibilidades da lei, e
afirmou que na próxima reunião estará trazendo algumas informações relacionadas a isso. Continuou
dizendo que esteve buscando informações com respeito aos calçamentos, principalmente na Rua
Brasília, tanto o planejamento, quanto a empresa ganhadora da concessão, o Executivo e todos da
Câmara, estão torcendo pra que se inicie o quanto antes se inicie o calçamento ali. Mencionou que
ao andar pelos bairros, várias pessoas pedem a possibilidade de calçamento, se mostrou ciente de
que este ano é difícil de encaminhar alguma coisa, porém deixou seu pedido para que caso não esteja
no ano seguinte os seus colegas do Legislativo encampem essa condição que está desenvolvida nos
bairros. Agradeceu a Deus, a acolhida dos demais Vereadores, as palavras que cada um tem lhe
reportado de boas vindas a essa Casa, mencionou ser um prazer enorme estar na Câmara novamente
representando a comunidade. Encerrou prometendo fazer um trabalho humilde, mas honesto e justo,
procurando ser um representante autêntico da comunidade. Desejou uma boa noite a todos e que
Deus abençoe a cada um. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA
(PTB): Agradeceu ao Presidente da Câmara por ceder-lhe à palavra, saudou a mesa diretora, os
demais Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e todos que escutam através dos meios de
comunicação. Informou que é sabido pela comunidade taquarense do problema que estamos
enfrentando com relação à educação infantil das escolas Breno Ritter, 27 de Maio e Tristão
Monteiro. Mencionou que a portaria 258/2015 publicada no Diário Oficial de 19 de outubro de
2015, diz que a demanda de alunos da educação infantil não deverá ser encampada nos três
estabelecimentos de ensino. Lembrou que na noite da Audiência Pública que tratou deste assunto, o
Vereador Regis sugeriu uma visita a Secretaria de Educação do Governo Estadual, e hoje pela
manhã ele conseguiu uma agenda, agradeceu ao Vereador Regis por esta agenda e continuou
dizendo que sentaram em uma mesa de negociação junto com a Diretora do Departamento de
Planejamento da Secretaria Estadual de Educação, onde foi discutida a questão da educação infantil
ainda para 2017 nos três estabelecimentos de ensino. Continuou dizendo que ouviram ter uma
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responsabilidade prescrita na legislação dizendo que a educação infantil deverá ser encampada pelo
município. Disse que nesta reunião foi falada a mesma conversa de sempre, que Taquara é um
município diferenciado por atender 686 alunos no ensino médio que seria prioritariamente de
obrigação do estado, salientou que temos essa barganha, temos essa troca, e com o Prefeito
Municipal sabendo da vontade das pessoas da Secretaria da Educação e da Coordenadoria da
Educação em conversar, estará chamando as responsáveis para uma conversa na quinta-feira pela
manhã para que sentem, façam uma ata, e que seja decidido definitivamente para 2017 às vagas das
três escolas estaduais mencionadas anteriormente. Pediu para todos torcerem para que isso seja
resolvido e essas crianças inscritas tenham uma vaga garantida nas três escolas estaduais que
comportam a educação infantil. Mencionou que estará no sábado dia 10 fazendo o primeiro evento
do BEM, que é o meio-frango. Informou estar no dia seguinte ao dessa sessão a partir das 18h no
campo do Palmeiras, aguardando a comunidade para que levem os cartões que foram vendidos, os
que não venderam que devolvam, para que se possa comprar o frango para fazer o evento no
próximo sábado. Repetiu que este será o primeiro evento do Projeto BEM, que atenderá os atletas do
Projeto BEM, portanto pediu a colaboração da comunidade que está com cartões, que levem até a
sede do Palmeiras no dia e horário já informados, para que entregue a ela e ao Treinador Francisco
que estão organizando o evento. Salientou estar com as caixas do projeto solidário espalhadas pelo
comércio taquarense, programa criado através de projeto de lei, sancionado pelo Prefeito Municipal
e agora lei. Explicou o significado o programa solidário, que o munícipe taquarense terá a
oportunidade de a cada visita que fizer ao comércio, colocar as moedas do troco dentro das caixas,
que são do Troco do Carinho destinado ao Lar Padilha e do Troco da Saúde destinado ao Hospital
Bom Jesus. Chamou atenção das pessoas, comunicando que as Farmácias Panvel, em toda a sua rede
de drogarias, tem encampado um programa que doa moedinha para instituições de Porto Alegre e de
Novo Hamburgo, e agora temos um programa solidário com caixas que pode-se depositar moedas
que ficarão dentro do Município, caixas que estão espalhadas pelo comércio taquarense. Entristeceuse no dia anterior ao dessa sessão por ter ido até um comércio e quando buscou a caixa para
depositar umas moedas, viu que ela estava longe do caixa e com uma porção de coisas sobre ela.
Continuou dizendo que poderemos ter um programa solidário que dará certo, e o qual beneficiará as
crianças e o Hospital Bom Jesus, ou um programa fadado ao insucesso, dependendo apenas da boavontade do comerciante que aderiu a campanha e está com a caixinha dentro do seu comércio.
Desejou a todos que tenham o empenho de fazer dar certo, citou a Panvel novamente, explicando
que o valor é destinado ao Hospital Geral de Novo Hamburgo e para a Santa Casa, observou que
precisamos olhar pela campanha do troco solidário e deixar o recurso em Taquara. Encerrou
agradecendo o tempo e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA
(PTB): Saudou o Presidente da Câmara, aos demais Vereadores, ao público que está prestigiando a
sessão, em especial o Sr. Lori Cita Fagundes que está presente hoje para acompanhar os tramites
desta Casa, principalmente com relação ao Código Tributário, saudou também os ouvintes da Rádio
Taquara e demais meios de comunicação que estão acompanhando. Destacou os encaminhamentos
que está fazendo junto a Secretaria de Obras para que proceda com algumas melhorias referentes às
estradas da localidade do Morro de Santa Cruz, entendendo que as chuvas danificam muito aquelas
estradas e a comunidade requer essas melhorias. Parabenizou a secretaria de Rio da Ilha pelas
providências tomadas na Estrada Geral de Rio da Ilha, também pediu melhorias na localidade de
Morro Alto, Açoita Cavalo e as demais localidades que também necessitam dessas melhorias.
Destacou o encaminhamento de iniciativa da Vereadora Sirlei, onde foram até o Governo do Estado,
lutar pela sensibilidade em continuar atendendo a educação infantil em três escolas do município, já
citadas pela própria Vereadora Sirlei, onde também de contrapartida o município encampa o ensino
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médio, onde sabemos que é prerrogativa do Governo do Estado em duas escolas, o Estaja e o
Theophilo Sauer. Continuou dizendo saber que o Governo do Estado está abrindo mão e delegando
ao Município essas prerrogativas, mas também sabe que é preciso ter um contraponto e lutar muito
por fazermos nossa parte e a lei. Parabenizou a Comunidade Católica Nossa Senhora da Conceição,
de Padilha, pela excelente festa realizada no domingo que antecedeu a essa sessão, parabenizando a
diretoria daquela comunidade, pela mobilização para fazer este excelente evento e sempre agradando
a quem participa daquela festa. Informou que na semana seguinte irá propor nessa Casa, o
encaminhamento as operadoras de telefonia fixa, por novamente encontrar no interior do município
uma situação que está muito aquém da realidade, com uma rede em meio a árvores, atirada ao chão.
Pediu então uma atenção especial dessas operadoras em relação a atender de melhor forma seus
clientes. Observou que chegando ao final de ano, atenta para que o município tenha uma segurança a
contento da comunidade, infelizmente sabe que “o cobertor é curto”, mas pede uma atenção especial
no entro da cidade nas lojas e no interior do município que fica muito descoberto, pede uma atenção
para que o Capitão da Brigada Militar de Taquara proceda com esse policiamento muito ostensivo,
para termos ao menos uma tranquilidade nesse período, pelo fato de que as ações dos meliantes se
tornam cada vez maiores neste período. Encerrou que tinha mais coisas para falar, mas agradeceu a
Deus por estar representando sua comunidade e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, os demais
colegas Vereadores e Vereadoras, a plateia presente e demais ouvintes da Rádio Taquara. Desejou
boas-vindas ao colega Vereador Anildo Araújo, desejando que possa desenvolver um bom trabalho
nessa Casa e que também o Vereador Beto Timóteo possa desenvolver um bom trabalho no espaço
de Assistência Social onde ele foi trabalhar. Manifestou-se enviando votos de congratulações a
Igreja Assembleia de Deus pelo XX Congresso UFADT (União Feminina da Assembleia de Deus de
Taquara) ocorrido no final de semana que antecedeu a essa sessão. Informou terem acontecido
coisas as quais ele vê cada vez mais como absurdas, citando uma lei votada nessa Casa doando um
terreno a Vilmar Ribeiro Moveis na RS-239, que ele encaminhou esse pedido junto ao Prefeito,
mencionou ter a lei, o terreno ter sido doado, o Prefeito ter sancionado a lei, o terreno ter sido
entregue, o empresário ter construído o prédio, estarem com tudo pronto, quererem começar a
produzir, mas a RGE não liga a luz alegando que o empresário não tem escritura e não tem nada em
seu nome. Dirigiu-se a todos pedindo que parassem e pensassem se uma lei municipal, sancionada
pelo Prefeito, aprovada por unanimidade nessa Casa, não é um documento. Afirmou ser um absurdo
a RGE não querer ligar a luz para aquele empresário. Justificou que este é o motivo para as coisas
não acontecerem em taquara, também motivo para empresas saírem daqui, disse que a burocracia é
muito grande e repetiu ser um absurdo o que a RGE está fazendo, por já ter negado três vezes o
pedido para ligar a luz, disse ter conversado com a Poliane e sido bem atendido, a qual lhe pediu 15
dias, espera que seja resolvido, pois do contrário, precisará se entrar na justiça. Pediu ao Sr.
Presidente que designe o advogado dessa Casa juntamente com o Dr. Hélio, o qual já está sabendo
dessa situação, para que vejam qual a forma pra poder ligar a luz para que essa empresa possa iniciar
sua produção em seu prédio novo. Criticou a RGE por ligar luz sem pedir documento nenhum para
pessoas que invadem terras, alegando “Luz para Todos” enquanto uma empresa instalada, a qual
gerará empregos e renda não consegue que seja feito esse serviço. Citou a fala do Vereador Anildo
com relação à retomada da duplicação da RS-239, satisfeito com a notícia, pois na época ele
(Valdecir) esteve junto com os engenheiros do DAER quando mostraram o projeto, onde a Rua
Osvaldo Aranha passa por baixo da rodovia, através de um viaduto ali, não tendo mais a travessia.
Encerrou desejando uma boa semana a todos, desejou que Deus iluminasse o coração de cada um
para que cada dia mais faça o bem pelo município de Taquara, e enviou um grande abraço a todos.
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VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o Presidente da Câmara,
demais componentes da mesa, Vereadores e Vereadoras, e a comunidade presente. Dirigiu-se ao
Presidente justificando que não teve tempo e pelo que sabe não podem mais ser feitos pedidos
verbais. Continuou dizendo que no mesmo dia dessa sessão recebeu um telefonema, por este motivo
queria fazer verbal, por não ter tido tempo de fazer através do gabinete, de uma pessoa se queixando
a respeito do transporte no interior, que segundo ela, o filho tinha prova e o ônibus não apareceu por
duas vezes, e hoje está no terceiro dia, porém a pessoa perdeu a prova e tiveram de fazer a troca da
data. Continuou dizendo que o pai dessa menina foi até a Educação (secretaria) para pedir
informações e disseram que o ônibus foi apreendido. Expressou não ter entendido o que é este
“apreendido”, salientando a necessidade de descobrir o que tem acontecido para que se resolva este
problema, o que é muito sério, pois no final de ano que é a época onde existem mais provas para as
crianças, não é possível esse tipo de situação. Neste momento o Vereador Beto Lemos cedeu um
aparte ao Vereador Nelson o qual informou que aparentemente no Loteamento Tito não teve
transporte por cinco dias, e cobrou que se verifique o que está acontecendo. Continuando com a
palavra, o Vereador Beto Lemos repetiu que é necessário descobrir o que está acontecendo, pois
dessa forma não há condições. Observou ser “colocado dinheiro fora” em tantas outras coisas, e no
que é certo, que tem verba destinada deve-se fazer algo a respeito. Mencionou um feto que veio a
falecer e que tem buscado informações com o Secretário de Saúde, o qual não deu a informação
completa, disse que recebeu informação que existe uma lei que não pode devolver o corpo da
criança. Continuou dizendo que a avó dessa criança mostrou-lhe que o corpo é perfeito, embora
tenha 500g, e os familiares estão desesperados com a situação que não se resolve, tem acontecido
isso desde a manhã deste mesmo dia, inclusive foram à polícia buscando uma solução. Disse esperar
uma decisão logo, por ser um caso bastante triste. Dirigiu-se ao presidente mencionando o Código
Tributário que novamente veio à Câmara, dizendo que não poderia vir assim como vem às coisas,
mesmo sendo para analisar letras. Lembrou que na outra vez era pra analisar algumas coisas e foi
apresentado na câmara questões muito além. Afirmou que se precisa de tempo sim, não podendo vir
num afogadilho. Informou que no mesmo dia dessa sessão vieram contabilistas até a câmara dizendo
estarem preocupados por terem visto no jornal e serem os maiores prejudicados, tanto que a classe
que o Vereador esteve conversando, disseram ir embora para outro município pelo fato de que o
aumento foi imensurável, já que o que se pagava por ano, hoje paga-se mais por mês. Disse que
entrará com uma emenda sugerindo para que volte nos patamares normais que estavam. Mencionou
que tantas vezes no Legislativo e no Executivo, esteva pra falar da questão da hemodiálise que foi
solicitado que pelo menos a prestação de serviços pelo SUS, que corrija a tabela que está defasada,
além de não ser paga em dia, e pediram pra tentar demover. Informou que a resposta foi não, por já
estarem dando um incentivo. Continuou dizendo que incentivo se dá quando quer, e quando não
quer se tira, disse que se faz necessário que esteja previsto para que não se tire os direitos deles,
dizendo que também estará vendo isso. Foi informado de que a associação que representa pedirá a
tribuna para explicar essas dificuldades que eles têm, e disse esperar que a mesa dê esse direito a
eles, pra que possam vir fazer suas queixas pra que o município não perca mais empresas do que já
se perdeu. Dirigiu-se ao Vereador Anildo citando os calçamentos como o mesmo falou
anteriormente, expressando ser algo complicado, pois em véspera de eleições desceu um caminhão
esteira, desses que carregam tratores, foram lá, “cavocaram” a rua, fizeram uma “m” lá, colocaram
uns cordões e o povo está até hoje sofrendo com a buraqueira que foi feita, dirigiu-se novamente ao
Vereador Anildo dando-lhe razão, pois o Prefeito deve criar juízo, e não parecer que faz, mas fazer
sem parecer que faz. Encerrou dizendo ser isso o que tinha pra hoje e agradecendo a oportunidade.
Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Guido Mario Prass Filho transferiu o
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exercício da presidência ao Vereador Valdecir Vargas de Almeida para que pudesse se manifestar
em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Vereador Valdecir
presidindo o Legislativo, os demais Vereadores e Vereadoras, uma saudação especial as pessoas que
prestigiam a sessão no plenário. Encaminhou dois votos de pesar, aos familiares da senhora Branca
Nunes dos Santos, a qual faleceu no dia 26 de novembro, e aos familiares de Luis Carlos Rosa
Maciel, faleceu dia 28 de novembro. Em seguida vez uma reflexão sobre a valorização da vida, para
fazermos o bem e nos relacionarmos com as pessoas mais próximas. Citou o Vereador Nelson, que
comentou sobre o combustível, dizendo que os postos não estão nem aí, baixaram alguns centavos
que não vieram para a bomba, e agora aumentaram, mas disse ser assim que funciona. Citou também
a fala do Vereador Anildo sobre a duplicação da RS-239 entre Taquara e Rolante, informando ser
uma briga antiga do Deputado Fixinha que tem sido incansável, lutando também pelo asfaltamento
entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá, município sem ligação, citou que aqui temos tragédias a
todo o momento, mas lembrou de que essa briga já vem desde o governo da Yeda e depois as obras
pararam pelo estado mal gerenciado. Informou ter participado de uma reunião da SindiLojas
representando o Legislativo, com a participação de várias entidades, propondo criar um projeto de
segurança pública com a participação da comunidade. Mencionou ter exemplo de outras cidades que
através da união da comunidade as coisas estão acontecendo. Disse também haver uma preposição
de tentarem fazer uma agenda com o Secretário de Segurança para que segmentos de todos os
partidos possam ir lá junto com essas entidades reivindicar a vinda de policiais. Informou que
receberemos quatro taquarenses que vão se formar, mas Taquara precisaria de no mínimo uns dez,
colocando bem por baixo. Continuou dizendo que precisará ver o que é possível, também oferecer
para a família desses policiais pra que eles possam vir. Citou que a FACCAT dispõe um desconto
aos seus familiares e pra eles mesmos estudarem, citou também o SindiLojas que dá descontos nas
lojas, sugeriu que as creches particulares possam absorver os filhos, firmando que são necessários
atrativos pra trazer este pessoal. Finalizou dizendo que foi feito um patrolamento no Loteamento
Tito e foi deixada uma pedra enorme na sarjeta que já não se pode estacionar na frente da casa, e
solicitou a compreensão da Secretaria de Obras, que envie um veículo lá e remova essa pedra que
está criando um transtorno, e também na estrada velha da subida do Morro Alto abriu um valo que
cortou a estrada e necessita que o Secretário Distrital vá consertar aquele local, e também em
Tucanos no pé do morro também necessita de reparos para que a comunidade possa transitar. Enviou
um abraço à todos e despediu-se até a semana seguinte. Após a Palavra em Expediente o Presidente
juntamente com os demais Vereadores presentes deixou de antemão a data do dia 19/12 (segundafeira) para ser realizada a última Sessão Ordinária deste ano, tendo em vista o recesso que começa
no dia 21/12 e os encaminhamentos finais a serem dados por esta Casa. O Presidente disse ainda que
na próxima Sessão, dia 13/12, trará novamente este assunto para ser decidido de forma unânime.
Nada mais havendo a tratar, às 19h40min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão
Ordinária, convocando a próxima para o dia 13 de dezembro 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 Gustavo Evangelho de Abreu, 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, 06 de dezembro de 2016.
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