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ATA Nº 4.174 

Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 18h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 46ª 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. Após 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 744/2016 – Encaminha Lei Municipal Nº 5.916, sancionada em 30 de novembro de 2016. 

Publicidade de Projeto e de Moção: PROJETO DE LEI N° 121/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS 

BALBINO DE OLIVEIRA - Altera o Inciso I do artigo 2º da Lei Municipal Nº 5.289, de 14 de agosto 

de 2013 que institui o ENCONTRO DE VIOLEIROS, e inclui este no calendário de eventos do 

Município de Taquara/RS, e dá outras providências. MOÇÃO DE APELO N° 038/2016 - VEREADOR 

TELMO VIEIRA: À CNM - distribuição dos valores da repatriação aos municípios do país. 

Correspondência diversa recebida: Convite da Escola Municipal Emílio Leichtveis, para Formatura a 

realizar-se no dia 16/12. A seguir o Presidente lembrou a todos que no final da última Sessão Ordinária 

(06/12), juntamente com os Vereadores que estavam presentes sugeriu a data do dia 19/12 (segunda-

feira) 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. Nesse sentido foi perguntado a 

todos se concordavam com a referida data, mas devido a compromisso já agendado por Vereador, ficou 

determinado que a última Sessão Ordinária será realizada no dia 20/12, às 18 horas neste Plenário. 

Dando continuidade aos trabalhos o Presidente passou para a Ordem do Dia, solicitando a 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 115/2016 - VEREADOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO: Obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as 

cooperativas de crédito localizadas no Município de Taquara a contratar vigilância armada para atuar 

24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dá outras providências. A 

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

Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 

Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Telmo Vieira, Nelson Martins, Moisés Rangel, Luiz 

Carlos Balbino e Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 118/2016 (Executivo Nº 080) Consolida e 

Altera o Código Tributário do Município de Taquara. O Executivo Municipal encaminhou Mensagem 

Retificativa através do Ofício Gab. Nº 745/2016. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão 

de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer favorável com a Mensagem Retificativa. 

O Presidente colocou o Projeto em discussão e manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins, 
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Adalberto Lemos e Anildo Araújo. O Vereador Adalberto Lemos Pediu Vistas ao Projeto e o pedido foi 

rejeitado por 09 (nove) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Anildo Araújo, Arleu 

Machado, Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira, Telmo Vieira e 

Valdecir de Almeida. E, 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, 

Moisés Rangel, Nelson Martins e Régis Souza. Após o Projeto acompanhado da Mensagem 

Retificativa foi à votação sendo APROVADO por 10 (dez) votos favoráveis e 04 (quatro) contrários 

dos Vereadores: Adalberto Lemos, Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins e Régis Souza. PROJETO 

DE LEI Nº 119/2016 (Executivo Nº 081) Dispõe sobre a elaboração do Projeto de Lei de Orçamento 

Anual para o exercício econômico-financeiro de 2017, no Município de Taquara/RS. Foi apresentada 

Emenda ao Projeto de autoria do Vereador Guido Mario. A Comissão Especial de análise a LOA, 

apresentou Parecer favorável ao Projeto acolhendo a Emenda. O Presidente por orientação Jurídica 

desta Casa - colocou o Projeto em deliberação do Plenário e o mesmo foi APROVADO por 12 (doze) 

votos favoráveis e 02 (dois) contrários dos Vereadores Nelson Martins e Régis Souza. Em seguida a 

Emenda foi à votação sendo aprovada por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador 

Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 120/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA: Denomina de SELMIRO URBANO SCHMIDT, uma Rua da cidade de Taquara/RS. A 

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

mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Luiz Carlos 

Balbino. Na sequência o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a 

votação da matéria adiante, sendo a mesma APROVADA por unanimidade. – Requerimento: Nº 

306/2016 e Indicações: Nº 366 a 379/2016. Após a 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 NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou seus colegas vereadores e demais 

pessoas presentes no plenário. Mencionou o pedido do Vereador Balbino com relação ao Sr. Urbano 

Shmidt, o qual faleceu há muito tempo, para nome de rua. Comunicou que solicitará a Prefeitura que 

coloque saibro na Estrada da Cachoeira, pois fizeram um bom trabalho de patrolamento, mas choveu e 

novamente ficou complicado. Informou que o Sr. Paulo Moller entrou querendo anular uma decisão do 

Diretório Municipal e buscando uma suspensão liminar da diplomação dos eleitos do PMDB. 

Continuou dizendo que este, concorreu à eleição, fez campanha, e não sabendo que não era candidato. 

Disse ainda que esta é uma pessoa que pensa ser mais do que um juiz, mais que um desembargador, 

entrando com três ou quatro processos e perdeu todos, querendo não diplomar os Vereadores Régis 

Souza e ele mesmo (Nelson Martins). Disse que como suas contas passaram pelo contador e pela 

promotoria, o Juiz achou que um dinheiro que existia em sua conta não tinha procedência, mas na 

realidade, ele havia feito uma transferência de sua própria conta pessoal com cheque, e a Caixa lançou 

direto como dinheiro, criando assim um problema e agora precisará ser recorrido. Salientou nunca ter 

pegado dinheiro de ninguém, disse já terem lhe oferecido, mas nunca pegou pra evitar problemas 

fazendo suas campanhas com seu próprio dinheiro. Justificou que o motivo de ter votado contra o 

Projeto apresentado, é por achar que não está correto. Sugeriu que o governo aposte na agricultura e na 

pecuária, pois dá retorno a curto e médio prazo, pois não adianta trazer empresas estrangeiras com o 

retorno previsto para daqui a 10 anos. Encerrou dizendo que hoje a agricultura terá uma safra recorde, 

mas questionou quantos milhões a mais poderia ter se houvesse da parte do governo a correta aplicação 

do dinheiro público. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO (PP): Saudou o Presidente da 

Câmara, seus colegas Vereadores e Vereadoras, as pessoas que acompanham a sessão pela Rádio 

Taquara, as pessoas presentes no plenário, o Jornal Panorama e aos funcionários que acompanham a 

sessão. Dirigiu-se ao Presidente falando sobre as indicações que enviou, sendo um pedido de um 
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quebra-molas na Rua Osvaldo Cruz, o qual já deveria ter sido feito no ano anterior e se faz necessário, 

disse esperar que este pedido fosse atendido o quanto antes, e também a colocação de placas, 

principalmente no Bairro Empresa com indicação do nome de ruas e também que se refiram a 

segurança, o que não existe, também solicitou “tapa buraco” na Rua da Empresa e Rua Osvaldo Cruz. 

Mencionou sua ida neste mesmo dia, ao Governo do Estado juntamente com a Vereadora Sirlei, onde 

foram recepcionados pelo Secretário Pedro Westphalen, buscando uma resposta para a reivindicação do 

Município de Taquara, principalmente dos bairros Empresa, Ideal e Santa Terezinha, onde tem-se 

tornado um “matador” das pessoas de nossa comunidade, principalmente quem entra pro Bairro 

Empresa e Ideal. Continuou dizendo terem voltado com uma sensação de confiança muito grande 

devido à forma com que o Secretário e o Chefe de Gabinete se colocaram já com conhecimento de 

causa, pois disseram ter recebido como se a solução já tivesse sido dada, e depois da última morte, 

quando ocorreram duas manifestações, esta Casa votou uma moção unânime e eles tomaram 

conhecimento novamente dessa necessidade onde mais se morre gente. Disse também que esclareceram 

que foi colocado um redutor perto do Nacional, e um “pardal” no “carreiro do preá” (RS-239 após o 

bairro ideal, sentido Rolante), e então estes representantes do Governo do Estado, mostraram 

preocupação com essa falta de solução e se colocando solícitos e dispostos em virem a Taquara nos 

próximos dias, para serem recebidos pelos Vereadores e acompanhados até o local para que seja 

tomada uma providência urgente. Dirigiu-se aos vereadores, por já estarem há mais tempo na luta pela 

ligação da água no Km 4, sendo a liberação da Corsan para que seja ligado o posto que a comunidade 

construiu, e informou que essa semana passada o Prefeito reuniu-se com a direção da Corsan e foi dado 

mais um passo interessante para a ligação da água no Km 4. Mencionou também ter solicitado 

patrolamento nas ruas de chão dos bairros, e informou que na semana anterior foi feito no Loteamento 

Jaeger, mas ao visitar o Bairro Empresa nesse mesmo dia, verificou que as ruas estão ruins para se 

passar, dizendo esperar que a patrola chegue nessas localidades durante os próximos dias, sabendo das 

dificuldades, mas apresentando as cobranças da comunidade. Comunicou que o Bairro Olaria também 

recebeu um material (resíduo) e ficou muito bom, mas hoje está muito difícil, seguiu dizendo esperar 

que se não for possível ainda esse ano, que ano que vem se tome uma providência. Citou que a busca de 

informação feita agora, a qual já houve na semana anterior, e hoje faz parte do trabalho do vereador. 

Lembrou que na sessão anterior, tinha sido criticado por um colega, devido estar buscando informações 

quanto ao calçamento da Rua Brasília. Expressou que isso faz parte do trabalho do vereador, buscar 

informações de motivos para estar parado, e motivos para não ter sido feito. Disse ter sido informado 

que há um interesse de todas as partes que o calçamento saia nos próximos dias. Encerrou dizendo que 

continua buscando informações junto ao Governo do Estado, com relação à segurança na RS-239, a 

retomada nos projetos da retomada da ponte e também na duplicação da RS-239. Agradeceu o tempo 

que lhe foi cedido e desejou que Deus iluminasse a todos nessa caminhada. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas 

Vereados, as demais pessoas presentes no Plenário e àqueles que acompanham a Sessão através dos 

meios de comunicação. Comunicou que esteve com o Vereador Anildo em Porto Alegre no mesmo dia 

dessa Sessão, se mostrou agradecida ao Vereador por ter agendado e por ter lhe convidado, pelo fato 

deles terem sido recebidos na Secretaria dos Transportes pelo Secretário Pedro Westphalen, elogiando-

o pela sua empatia e dizendo ter saído otimista por ele ter se pronunciado reconhecendo que o 

investimento é pequeno para tantas vidas ceifadas na RS-239, e prometeu uma visita antes do término 

desde ano. Parabenizou o Vereador Anildo pela Iniciativa. Cedeu um aparte ao Vereador Nelson que 

disse tomara dar certo, pois já foi feito até mapa para ser feito e não foi. A Vereadora Sirlei retomou a 

palavra dizendo estar acreditando pelo fato do Secretário aparentar ser uma pessoa que está imbuída da 

boa vontade de resolver. Também salientou estar tentando resolver a questão da educação infantil nas 
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escolas Breno Ritter, 27 de Maio e Tristão Monteiro, e informou ter recebido da promotoria de justiça 

um chamamento para uma reunião no dia 16 de dezembro às 10h30min onde também serão chamadas 

as pessoas responsáveis pela educação do estado para serem tratados e serem arbitrados pela 

promotoria de justiça. Mencionou entender que neste momento seria importante que alguém da justiça 

fale em defesa desses pais destes alunos de cinco anos que ficarão sem as vagas se o Estado não 

encampar essa demanda de alunos. Informou ter convidado a comissão de educação da câmara, mas 

disse acreditar que qualquer vereador que queira acompanhar será muito bem-vindo e sabe do interesse 

de todos em resolver essa problemática preocupante para esses vários alunos aguardando pelas vagas 

nessas três escolas. Lembrou que dezembro é um mês de encerramento então no dia 17, estará 

encerrando as atividades do Projeto BEM na Empresa, que estará tirando férias para recompor as 

energizas, e voltar no ano de 2017. Agradeceu e elogiou voluntários que trabalharam no evento do 

Projeto BEM, no último sábado, no campo do Palmeiras. Encerrou agradecendo o tempo cedido e 

desejando a todos uma boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente do 

Legislativo, demais colegas Vereadores e Vereadoras, o público que prestigia a Sessão, a imprensa, aos 

ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação. Iniciou seu pronunciamento destacando 

alguns trabalhos que está encaminhando ao Executivo Municipal para que através da Secretaria 

competente, proceda com a melhoria, sendo uma delas, uma solicitação da comunidade do Morro da 

Pedra, relacionado ao recolhimento de lixo, pois se dizem não estar recebendo atendimento há quase 

um mês, e entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, onde contatou a Diretora Laura que 

externou que a Administração Municipal está fazendo um novo calendário de recolhimento para dar 

esse atendimento com mais ênfase às comunidades. Citou que a Empresa Onze está trabalhando, 

porém, não de forma integral, como a comunidade solicita, mas está se tomando tento em possibilitar 

um calendário onde essas comunidades sejam atendidas. Parabenizou à instituição Brigada Militar, e 

principalmente a Brigada Militar de Taquara pelo excelente programa que é o Proerd, onde 

profissionais de segurança se colocam como educadores atacando na semente de todo o mal, que são 

estes maus-hábitos. Comunicou ter estado presente em um programa de natal da escola Alipio Sperb, e 

enviou votos de congratulação à direção do colégio, aos professores, ao CPM, e aos alunos, que 

demonstraram o empenho, aguerridos em fazer o melhor, e elogiou a apresentação. Encerrou com uma 

mensagem natalina, mencionando querer deixar um exemplo de respeito e comprometimento com a 

comunidade, assim como os demais Vereadores. Agradeceu a todos, e lhes desejou uma boa semana. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, seus 

demais colegas Vereadores e Vereadoras, a plateia que presencia a Sessão, a imprensa e os ouvintes da 

Rádio Taquara. Iniciou seu pronunciamento parabenizando a Secretaria Municipal de Educação, 

especialmente a Educação Infantil, pela belíssima revista Saberes na Educação Infantil, da qual 

participou no evento de lançamento da terceira edição, elogiando amplamente a revista e todos os 

envolvidos. Citou que vem reiterando algumas indicações suas ao executivo. Mencionou suas 

indicações como sendo a continuidade da Rua Passo Fundo, ligando-a a RS-020, fazendo um pontilhão, 

para que tenha mais um acesso ao bairro, o que ficaria muito bom para a comunidade dali, e a ligação 

da Rua Roberto Halmel com a Rua Osvaldo Aranha, através da construção de um pontilhão duplo sobre 

o Arroio Sonda, resultando em um acesso muito bom pra passagem de caminhões que saem da 

Prativita. Citou uma terceira indicação feita, a qual já foi financiada pela Caixa, e no início do ano, 

continuará a pavimentação asfáltica das ruas já aprovadas, Rua Peru, Rua Andréas Haiml, Rua Bolívia, 

Rua Cantuário de Brito e Rua Almiro Nunes Ribeiro, da mesma forma que a Rua Valdomiro Melo, que 

possa também ser asfaltada por ter bastante movimento. Encerrou seu pronunciamento desejando uma 

boa semana a todos, e lembrando que no último domingo foi o Dia da Bíblia, recomendando à todos 

uma leitura diária de pelo menos um versículo para meditação. Enviou a todos um grande abraço e 
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desejou que Deus iluminasse o coração de todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES 

(PP): Saudou o Presidente da Câmara, os membros da Mesa, demais colegas Vereadores, a imprensa e 

todos que acompanham a Sessão. Informou que na semana anterior foi procurado por um morador da 

localidade de Tucanos, cujo cunhado havia sido atacado por uma serpente, e após levarem-no para o 

hospital, descobriram que naquele momento o hospital não possuía soro antiofídico, em seguida foram 

aos hospitais de Parobé e Sapiranga, os quais também não tinham e após 4 horas estavam no hospital de 

Novo Hamburgo, que possuía o soro. Informou que este senhor ainda encontra-se hospitalizado devido 

a demora para conseguir o soro, e disse ainda que este fato não poderia estar acontecendo. Comentou 

ter entrado em contato com o hospital (de Taquara) essa semana para que pudesse se informar sobre o 

que havia acontecido, esperando um retorno e até agora não obteve retorno. Cedeu um aparte ao 

Vereador Nelson o qual lembrou que quando pescava, comprava soro antiofídico em farmácias, e hoje 

não existe mais. O Vereador continuou dizendo ser necessário ter este tipo de medicação no hospital até 

pelo fato do Município ter uma ampla zona rural. O Vereador Adalberto Soares retomou a palavra, 

dizendo que no dia seguinte ao dessa sessão, voltaria ao hospital esperando conseguir dar um retorno 

para a população por estar preocupado devido à época do ano perigosa pra quem trabalha no interior. 

Disse também que a Secretaria de Assistência Social sob a direção do Secretário Beto Timóteo, vem 

desenvolvendo um trabalho em parceria com o Sindicato Rural do Paranhana, dando vários cursos para 

as pessoas aprenderem a profissão. Continuou dizendo que ao conversar com o Secretário, ele lhe 

informou que quatro pessoas que fizeram o curso de panificação já entraram no mercado de trabalho, 

logo, este trabalho é muito importante e em janeiro já existem vários cursos agendados, de panificação 

caseira no Bairro Santa Rosa dias 16, 17 e 18, de artesanato com materiais recicláveis do dia 10 ao dia 

13 no Bairro Empresa, de tortas e doces dias 23 e 24 no Bairro Empresa, de bolachas e salgados nos 

dias 23 e 24 no Bairro Pega Fogo, e as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social 

ou no Sindicato Rural do Vale do Paranhana. Informou estar fazendo indicação para reposição de 

calçamento na Rua 13 de Maio em frente ao número 181 onde há alguns meses foi feita uma obra de 

ligação de esgoto naquele local e até agora não foi reposto o calçamento, resultando assim em um valo 

no meio de rua. Disse também estar indicando ao Executivo que encaminhe uma solicitação à 

concessionária da estação rodoviária para estudar a possibilidade de instalar um guichê para venda de 

passagens no terminal do centro, o que facilitará para o usuário e também para o município que hoje 

perde com passagens que não são adquiridas nos guichês. Finalizou agradecendo o trabalho do Luiz e 

do Juarez, os quais melhoraram o estacionamento de uma localidade de Olhos d’Água, de uma festa 

que se realizou no domingo e também na melhoria das estradas daquela região, e solicitou que os 

Secretários Distritais acompanhem melhor as situações das estradas dessas localidades de interior para 

que pelo menos se faça um “tapa buraco”, dando assim uma melhor trafegabilidade aos moradores. 

Agradeceu a palavra cedida pelo Presidente e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR 

ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o Presidente da Câmara, componentes da 

Mesa, seus colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente e imprensa. Dirigiu-se ao 

Presidente informando uma fala rápida relacionada ao Código Tributário que foi votado nesse mesmo 

dia. Lamentou-se que as coisas venham novamente e depois quando há problemas, todos correm cada 

um querendo tirar do seu, conforme aconteceu quando foi votado com pouco mais de dias. Citou ter 

vindo “a toque de caixa” e “dê o que der”, mencionando ser dessa forma que algumas coisas são 

votadas na Casa, sendo tudo em prol do Governo Municipal. Repetiu que depois quando têm 

problemas, todos correm cada um para o seu lado como baratas quando tem veneno. Dirigiu-se ao 

Presidente novamente dizendo haver um assunto de relevância do qual em sua opinião, todos devem se 

envolver, todos os vereadores, toda a comunidade e todos os segmentos da sociedade, que é a questão 

da reforma previdenciária. Alertou que não podemos ficar calados diante de tanta “safadeza” que têm 
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acontecido a nível nacional. Continuou dizendo não ser mais possível que os trabalhadores sempre 

tenham que “pagar a conta”, salientando que vemos tantos movimentos e devemos fazer nossa 

obrigação também. Comunicou que esteve conversando com João Carlos de Brito, Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e disse ter entendido que o Sindicato estará fazendo um 

movimento a nível estadual, um manifesto em frente a todas as agências do INSS, para que sensibilize 

nossos políticos para que não haja mais esse tipo de votação. Repetiu não ser mais possível que o 

trabalhador tenha que pagar a conta. Seguiu mencionando que o Presidente do Sindicato disse que hoje, 

além das contribuições através das notas que os produtores e trabalhadores rurais, querem (o governo) 

mais um desconto de 2,1%. Envergonhou-se do que tem acontecido, lamentando-se de que nem todos 

os políticos tenham uma posição favorável ao trabalhador. Lembrou vermos muito de nossos 

representantes votando a favor dessa mediocridade que toda a vez quem “paga o pato” é o trabalhador, 

é a comunidade. Reafirmou que não podemos ficar calados e disse termos que fazer um movimento, 

citando o que disse ao Brito, que dependendo dele (Vereador Beto Lemos), irá conversar com a 

comunidade para que “engrosse o caldo” para que também entrem juntos neste manifesto, por não ser 

mais possível da maneira que está, pois tudo o que acontece no Brasil cai sobre o trabalhador, o qual 

acaba precisando pagar a conta. Repetiu ser preciso tomar uma atitude por ser sua obrigação como 

político municipal, que estará aqui até o final do ano quando encerra seu mandato, mas acredita ser sua 

obrigação como parte comunidade e precisa fazer sua parte, conclamando a toda a Comunidade 

Taquarense que estiver ouvindo através dos meios de comunicação, que busquem as entidades para que 

se engrosse esse caldo. Informou que o movimento será na sexta-feira da semana seguinte das 8h às 

14h, e mencionou ser muito importante que a comunidade tenha em mente que é só através desses 

movimentos que as coisas não acontecerão de forma que prejudique a quem produz nesse país. 

Questionou os motivos de não tirarem de quem não produz, só tirarem de quem produz, e quem não 

produz, ganha. Indignou-se com o fato do judiciário, a classe política de Deputado pra cima, ganharem 

os valores que ganham atualmente, e quando o aumento é pro trabalhador é de 8%, e quando é pra eles, 

o aumento é de 40% a 60% e ainda mais as “regalias” que ganham. Lamentou-se que as coisas estejam 

acontecendo dessa forma, e disse esperar que mude, pois a política através dos movimentos que estão 

acontecendo no Brasil, tome consciência de que não é por aí que teremos um país digno de toda a 

comunidade. Agradeceu a todos e lhes desejou uma ótima semana. Neste momento, o Presidente da 

Câmara, Vereador Guido Mario Prass Filho transferiu o exercício da presidência ao Vereador 

Adalberto Carlos Soares para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO 

PRASS FILHO (PP): Saudou o Vereador Adalberto Soares, também aos demais Vereadores, os 

servidores da Casa e as demais pessoas que estavam presentes. Iniciou dizendo que no último sábado 

esteve em uma confraternização de final de ano da Comunidade da Batingueira, parabenizou a 

comunidade, elogiando-a. Citou a fala do Vereador Anildo com relação a água no Km 4, lembrou que 

isso começou em 2006, quando auxiliou na fundação de uma Associação de Moradores na região para 

que se disponibilizasse água para a região, onde é muito complicado. Continuou dizendo que na época 

conseguiram com o estado, foi furado o poço, ficou de se encontrar um terreno para a instalação da 

caixa, em seguida deu problema com o DAER para que fosse feita a travessia da rodovia e agora por 

último, o terreno onde está a caixa, a Corsan exige que tenha escritura do município, logo, o 

proprietário da área destinou para o Município, pra que o Município possa ter essa documentação em 

seu nome e a água possa atender aquela comunidade. Citou o que o Vereador Telmo falou sobre 

retirada de lixo na localidade de Pega Fogo e Morro da Pedra, informou que no dia seguinte ao dessa 

sessão seria feito esse serviço. Comunicou estarmos tendo dificuldade com o recolhimento de lixo no 

interior, foi pleiteado dias antes dessa sessão pra que fosse recolhido em Entrepelado que estava a 

desejar, desde então nada foi feito e mencionou já ter feito contato com a Secretaria competente que 
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entrará em contato com a empresa responsável pra que se pronuncie sobre quando será recolhido. Disse 

estar ciente da falta de recursos, por o recolhimento ter sido inferior ao orçado no início do ano, logo, 

fica a frustração, o Prefeito com problemas e a comunidade mais ainda por depender deste serviço. 

Tocou no assunto da duplicação da RS-239 dirigindo-se ao Vereador Anildo, informando-lhe que há 

um mês atrás fez um requerimento ao Deputado Fixinha, pedindo que intercedesse mais uma vez em 

prol da duplicação da rodovia entre Taquara e Rolante. Continuou dizendo que no projeto inicial, a 

parte urbana era inexistente, pois no projeto a duplicação iniciava-se a partir do Arroio Tucanos, porém, 

agora há um projeto que apresenta um viaduto e disse torcer para que o governo inicie essas obras logo. 

Informou estar fazendo uma indicação para a Rua Davi Canabarro, próximo ao número 275, onde as 

chuvas destruíram o paralelepípedo, resultando num grande buraco, o qual causa transtorno aos 

moradores, e está solicitando para que a Secretaria de Obras faça o reparo. Lembrou que neste mesmo 

dia foi aprovada uma Lei que obriga aos bancos do Município de Taquara que tenham vigilância 

armada 24h inclusive finais de semana e feriados. Justificou que isso somará a segurança, pra quem 

utiliza os bancos após o horário, quando é preciso fazer saques, por muitas vezes ter trabalhado até às 

18h, e quando chega ao banco, é um “solitário”, e essa guarda armada dará maior segurança. Continuou 

dizendo que dará segurança não só ao usuário do banco quanto para quem mora no entorno dos bancos, 

e também gerará emprego e renda. Afirmou que os bancos têm condições de pagar, pois se fosse de 

algum outro segmento até poderiam dizer estar sacrificando quem não tem condições de arcar com este 

custo, mas os bancos têm. Finalizou seu pronunciamento parabenizando as escolas pelas formaturas, 

parabenizou os professores, os funcionários, os pais e responsáveis dos alunos, e também a todos os 

formandos para que possam seguir suas vidas almejando coisas melhores, tanto pra eles, que o 

resultado deles é o resultado de uma sociedade vencedora. E por último enviou um grande abraço a 

todos. Neste momento o Vereador Adalberto Carlos Soares fez um adendo relacionado ao 

recolhimento de lixo, dizendo que três semanas antes dessa Sessão, ele havia conversado com o 

Secretário Serginho, o qual mencionou estar elaborando um novo calendário para que seja feito um 

novo itinerário no interior, o qual ainda não foi informado. Expôs a necessidade de pedir este novo 

itinerário rapidamente para que seja divulgado, pois muitas vezes as pessoas colocam o lixo no dia em 

que já estavam acostumados, e não é mais naquele dia. E por último salientou a importância de que esse 

calendário esteja logo disponível para que possa ser divulgado. Então devolveu a Presidência ao 

Vereador Guido Mario Prass Filho para que encerrasse os trabalhos dessa Sessão. Nada mais 

havendo a tratar, às 19h50min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 

convocando a próxima e última deste ano para o dia 20 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 uso da Palavra em Expediente. E, conforme 

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

Sessões, 13 de dezembro de 2016. 

 

 

 


