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ATA Nº 4.176 

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 47ª 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-Secretário), 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. MOÇÃO DE APELO Nº 039/2016, de autoria da 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira - Ao Comando Geral da Brigada Militar do RS, pela 

continuidade do Programa Policial Militar Mirim, no 32º Batalhão de Polícia Militar localizado em 

Taquara, como forma de garantir que mais crianças sejam atendidas. Correspondência diversa recebida: 

Comunicados do Ministério da Educação, de acordo com a legislação vigente, informa liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. A seguir o Presidente deu início à eleição da Comissão Representativa 

desta Casa, conforme determina o Artigo 34 da Lei Orgânica de nosso Município e o Artigo 74 do 

Regimento desta Casa. A Comissão Representativa atuará no período de 21 a 31 de dezembro de 2016 e 

conforme Artigo 35 da Lei Orgânica deverá ser constituída por número ímpar de Vereadores, lembrando 

que a mesma é composta pela Mesa Diretora e demais membros indicados pelas respectivas Bancadas, 

assegurada a representação proporcional de todos os partidos que compõem o Legislativo, perfazendo no 

total a maioria absoluta da Câmara. A presidência da Comissão Representativa cabe ao Presidente da 

Câmara, cuja substituição se faz na forma regimental. Nesse sentido, após as devidas indicações a 

Comissão Representativa ficou composta da seguinte forma: Mesa Diretora - GUIDO MARIO PRASS 

FILHO, LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA e ADALBERTO CARLOS SOARES. Vereadores: 

TELMO VIEIRA e MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. As Bancadas do PMDB, PDT e PROS declinaram 

suas vagas. A Bancada do PP indicou o Vereador Adalberto Carlos Soares, o qual também faz parte da 

Mesa Diretora. 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: Foi comunicado que o Vereador Telmo Vieira 

retirou na Comissão a Moção de Apelo n° 038 de 13 de dezembro de 2016 de sua autoria. Também foi 

solicitado aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que apresentasse Parecer Verbal à Moção 

de Apelo nº 039/2016 - de autoria da Vereadora Sirlei Silveira, os quais manifestaram-se favoráveis a 

matéria. PROJETO DE LEI N° 121/2016 - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA - Altera o Inciso I do artigo 2º da Lei Municipal Nº 8.589, 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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável 
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ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se sobre a 

matéria os Vereadores Luiz Carlos Balbino e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 122/2016 (Executivo 

Nº 082) Autoriza a prorrogação do convênio firmado com o INSTITUTO VITÓRIA, com base na Lei 

Municipal nº 5.424, de 19 de fevereiro de 2014, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e 

Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto 

na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o 

Vereador Anildo Araújo. PROJETO DE LEI Nº 123/2016 (Executivo Nº 083) Autoriza a prorrogação 

do convênio firmado com o INSTITUTO VITÓRIA, com base na Lei Municipal nº 5.647, de 26 de 

fevereiro de 2015, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e 

o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 124/2016 (Executivo Nº 084) - 

Autoriza a prorrogação do convênio firmado com o INSTITUTO VITÓRIA, com base na Lei Municipal 

nº 5.648, de 26 de fevereiro de 2015, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e a 

Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador 

Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 125/2016 (Executivo Nº 085) - Autoriza a prorrogação do 

convênio com a Associação de Moradores de Arroio Grande e Vizinhos, para a continuidade do 

PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e 

a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Moção de Apelo Nº 039/2016 – Vereadora 

Sirlei Silveira: Ao Comando Geral da Brigada Militar do RS, pela continuidade do Programa Policial 

Militar Mirim, no 32º Batalhão de Polícia Militar localizado em Taquara, como forma de garantir que mais 

crianças sejam atendidas. Aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria adiante, sendo a mesma APROVADA por 

unanimidade. – Requerimentos: Nº 308 e 309/2016 e Indicações: Nº 380 a 385/2016. 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 LUIZ CARLOS BALBINO (PTB): Saudou o 

Presidente da Câmara, os demais Vereadores, a imprensa, e as demais pessoas presentes na Sessão. 

Dirigiu-se ao Presidente informando que neste dia, sua fala seria em tom de despedida. Desejou sucesso a 

todos os eleitos e reeleitos, pedindo que mantenham a harmonia e o respeito com todos os cidadãos, da 

mesma forma que se tem mantido nessa Casa. Orientou também que zelem pelo patrimônio, e que na 

medida do possível auxiliem a administração pública com os repasses excedentes desse legislativo para ser 

dada a continuidade nos trabalhos junto à Secretaria da Saúde principalmente. Despediu-se afirmando ter 

certeza de ter dado o máximo de si próprio, procurando sempre respeitar seus colegas mesmo na 

discordância, e desculpou-se caso em algum momento tenha faltado com respeito de alguma forma, pois 

nunca teve essa intenção. Agradeceu a Deus por tudo o que aconteceu e te acontecido em sua vida, pois 

graças a Ele, tem uma boa família, uma boa esposa, ótimos filhos, netos e netas. Desejou também que 

Deus continue iluminando essa Casa e o trabalho de todos os Vereadores que representarão o Município 

de Taquara. Informou que teve a felicidade de ser convidado em ir ao gabinete do Vereador Eduardo 

Kohlrausch na tarde desse mesmo dia, onde seu colega pediu desculpas por qualquer momento em que 

possa ter falhado, e por não ser um homem de guardar rancor, pela grandeza e pela humildade de ter lhe 

convidado ao seu gabinete para desculpar-se, então desculpou-o. Agradeceu a todos, aos ouvintes da 

Rádio Taquara, aos que acreditaram nele e o colocaram no Poder Legislativo votando nele, e também aos 

que votaram nessa última eleição, mesmo não tendo se reelegido. Informou que estará na secretaria de 

Saúde, trabalhando junto a Prefeitura, para atender a todos que precisem dele. Encerrou enviando um 
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grande abraço a todos e desejando um natal de muita felicidade. Agradeceu ao Presidente e a todos que 

ouviram seu pronunciamento. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os 

Vereadores e pessoas presentes no Plenário. Iniciou seu pronunciamento dizendo que a lei não foi 

cumprida, mostrou os pedidos em sua mesa. Disse ainda que os Vereadores reeleitos voltarão a jurar 

cumprir e fazer cumprir a lei, e depois não se cumprirá nada. Expos sua opinião salientando que esse 

juramento deve ser cumprido. Cobrou que todos devem cumprir a lei, não somente as que convêm a si 

próprio. Citou que por essa Câmara passa o destino de Taquara, e que isso é uma grande verdade. Disse 

torcer para que o ano seguinte seja melhor que esse que esse que se passou. Disse saber que a situação do 

Brasil é complicada. Criticou o Governo Federal e Estadual, e disse que inclusive o Municipal está 

fazendo bobagem, inserindo impostos na população que não consegue mais pagar, já que não consegue 

pagar nem o que está atrasado. Continuou dizendo não adiantar colocar sobre a população o que cabe aos 

erros da política, afinal todos tem direito de cometer erros administrativos, mas caso seja cometido, deve 

corrigir da parte de quem falhou e não ser colocado sobre a população. Usou para exemplificar a metáfora 

de que na hora de fazer a galinhada, não se convida ninguém aí quando a galinhada fica ruim e quer 

repartir com os outros. Citou que no próximo ano a população pagará uma conta que não corresponde a 

ela. Disse estar prevendo uma nova legalidade. Disse concordar que todos devem ajudar o Brasil, mas 

criticou os desvios de dinheiro público, principalmente aos que se vangloriam de ter roubado milhões e 

bilhões de reais e não acontece nada, sendo que quando alguém rouba um pão para alimentar a família, 

acaba sendo preso. Disse ainda esperar que a comunidade não pague essa conta, para que haja uma 

mudança nisso. Continuou dizendo que quem começa a trabalhar cedo é quem precisa, que mesmo assim 

encontra dificuldades na aposentadoria. Ainda projetou ironicamente que logo será criada uma lei para que 

o brasileiro se aposente depois dos 100 anos, pois estudos dizem que o brasileiro chegará aos 100 anos. 

Mencionou acreditar que a imprensa está errada, e que deveria questionar a idade com que o Temer se 

aposentou e caso a resposta seja 50 anos, que “desaposente” e volte a trabalhar mais 10 anos para poder se 

aposentar novamente, e fazer isso com todos os aposentados. Continuou afirmando que o dinheiro que 

sobrava foi todo investido na Usina de Itaipu, na Transamazônica, em Brasília, e questionou o porquê do 

governo não usar do lucro dessas empresas para atender aos aposentados. Afirmou ter recolhido IAPI, 

IAPFESP, IAPTEC e IAPC, então mencionou que o governo não tinha onde guardar o dinheiro, então fez 

um instituto único (INPS) e levou tudo, e hoje o problema quem tem que pagar e vai trabalhar mais cedo é 

o “filho de pobre” que mais precisa, e que além de tudo, se aposentará com a miséria de um salário 

mínimo. Encerrou desejando a comunidade um feliz natal e um próspero ano novo. VEREADOR 

ANILDO RIBEIRO ARAÚJO (PP): Saudou com boa noite o Presidente da Câmara, também seus 

colegas Vereadores. Disse ser uma grande alegria estar encerrando esse ano, os dez meses que esteve ao 

longo desses quatro anos como vereador representando o povo. Demonstrou sua certeza de estar saindo 

com a sensação de dever cumprido, por ter procurado cumprir com seu dever como vereador. Informou 

ainda que como primeiro suplente leva uma possibilidade de estar de volta a essa Casa na próxima 

legislatura. Agradeceu a Deus, também ao seu partido por ter lhe dado essa oportunidade de estar aqui 

como Vereador, e a todas as pessoas que contribuíram para com isso, como sua família e seus eleitores 

que lhe deram essa oportunidade, desejando a todos um feliz natal e feliz ano novo. Desejou sucesso aos 

seus colegas eleitos e reeleitos, para que façam um excelente trabalho. Comunicou a comunidade do 

Bairro Empresa que não teve os lixos recolhidos no dia anterior ao dessa sessão, que entrou em contato 

com o Secretário Serginho que no dia seguinte ao dessa sessão seria recolhido tudo, e a partir da semana 

seguinte haverá um calendário novo, o qual será divulgado nessa mesma semana. Também deixou 

registrada sua alegria pelo investimento no Arroio Sonda, aparentando que agora sairá um bom trabalho 

naquele local. Dirigiu-se ao Presidente dizendo que fazendo um balanço da sua experiência na Câmara e 

como Secretário, disse que foi um grande prazer, e ao exemplo do Vereador Balbino pediu desculpas aos 
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seus colegas caso em algum momento tenha ofendeu alguém para entrar um ano. Expressou votos de 

coragem e confiança aos cidadãos. Agradeceu ao Presidente da Câmara por tudo o que tem feito, deixando 

um abraço, assim como para os demais colegas Vereadores. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER (PP): Saudou o Presidente da Câmara, demais componentes da Mesa Diretora, seus 

colegas Vereadores e comunidade presente. Iniciou seu pronunciamento lendo o seguinte texto: Este ano 

precisa acabar logo! Ano que vem farei tudo diferente! Ano que vem será o melhor ano da minha vida! 

Você já deve ter ouvido muitos essas afirmações, ou melhor, já deve tê-las dito várias vezes, não é 

mesmo? Normalmente lamentamos nossa vida e como uma forma de enganarmos a nós mesmos, 

empurramos para o ano que vem as melhorias que deveríamos ter iniciado hoje. Sem nos darmos conta, 

estamos sempre caminhando estre as estradas das queixas e a da esperança ou do otimismo fantasioso, e 

vamos vivendo ano após ano dessa forma. E, de repente, um período precioso foi perdido, um tempo que 

nunca mais voltará. Exceto no próximo ano, porque ano que vem tudo será diferente, tudo será 

recuperado e tudo será maravilhoso! Os últimos anos têm sido muito transformadores. Quantas 

estruturas e situações desabaram, quantos conceitos modificaram, quanta flexibilidade nos foi exigida. 

Muitos sonhos viraram pó, fracassamos em algum ponto muito importante de nossa vida, mas também 

evoluímos pelo amor e pela dor. Em 2017 sentiremos melhorias, embora ainda haja muitos desafios a 

superar. Positivamente, o novo ano chega para restaurar a confiança e renovar a esperança. É 

novamente possível sonhar e realizar, juntando os cacos do ano anterior. 2016 foi de términos. 2017 será 

de inícios. Novas energias, propósitos e situações, que trazem a marca do inusitado, da surpresa, do 

movimento e da mudança. A chegada de um ano novo cronológico tem muita importância, pois há toda 

uma energia que se volta ao desejo de renovação, sobretudo, depois de um 2016 de dolorosas lições. 

Talvez nunca se tenha desejado tanto um ano novo. E é com esta motivação que ingressaremos 2017. 

2017 é um excelente ano para compreendermos a importância das pessoas em nossa vida. Para abrirmos 

o coração e a mente e entendermos que não estamos sozinhos nesta caminhada. Necessário se faz darmos 

as mãos e caminharmos juntos na mesma direção do bem, do amor e do respeito. Entendermos a 

importância da justiça, das leis, de uma atitude mais equilibrada, da diplomacia, dos contratos, alianças, 

da arte, ética. Fazer do próximo ano um ano extraordinário depende unicamente de cada um de nós! Mas, 

por onde começar? O primeiro passo e ter auto responsabilidade. Ou seja, assumir toda a 

responsabilidade pelo resultado de nossas ações ou omissões. Ter a consciência de que somos os únicos 

responsáveis pela vida que temos levado. Assim sendo, somos os únicos que podemos muda-la. Acertar ou 

errar faz parte no nosso crescimento e aprendizado, mas é preciso evoluir fazendo uma análise 

responsável de quem nós somos, quem queremos ser e de que tudo o que falamos, agimos, pensamos e 

sentimos geram resultados objetivos e palpáveis nas nossas vidas. A tendência já é percebida em 2016 de 

intolerância religiosa, racial, do dogmatismo, inflexibilidade, nos levam a viver no medo, no ódio e no 

rancor. O que estruturaremos e concretizarmos deve estar baseado no conhecimento. Mas não um 

conhecimento vazio de alma, que seja apenas teoria e não vivenciado na prática. Desta forma, o saber 

vira dogma e aprisiona. É preciso reavaliar mais intensamente os nossos valores emocionais, como 

amamos e nos relacionamos. O melhor ano de todos começa exatamente agora, como forte decisão de 

mudar tudo o que for preciso mudar dentro de nós. Todos temos os recursos de que necessitamos para 

prosperar e ser felizes. Precisamos vencer nossos inimigos internos. Que medos e limites estão nos 

impedindo de prosseguir rumo a nossa felicidade? Para fazer de 2017 e nos próximos anos os melhores 

de nossas vidas, seja diferente. Antes de querer ou exigir que os outros mudem, mudem a sim mesmo, 

mude a sua forma de pensar, de sentir e tudo ao seu redor vai mudar. Tudo ao seu redor vai adequar 

coerentemente com esta nova realidade. Em seguida disse que ao final de mandato, fica um 

agradecimento especial a cada colega Vereador que juntos trilharam essa caminhada da vereança, deixou 

também um agradecimento especial a todos os funcionários da Câmara, dizendo que sem eles, não 
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conseguiria realizar o trabalho que fez durante esses quatro anos, um trabalho ético, de respeito a 

comunidade, e um trabalho de transparência. Agradeceu aos familiares, aos amigos reais e virtuais, 

agradeceu aos que elogiaram e também aos que criticaram, pois somente dessa forma foi possível 

melhorar e estar mais bem preparada para iniciar um novo mandato dia primeiro de janeiro de 2017. 

Desejou que o natal de cada um seja de muita paz amor, saúde e harmonia, e que 2017 seja um ano de 

muito respeito ao próximo, de muita tolerância e de muito entendimento do que realmente estamos 

fazendo aqui nesse mundo.  Encerrou com um muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa, os demais colegas Vereadores, as pessoas 

presentes no Plenário e a todos que de uma forma ou de outra acompanham através dos meios de 

comunicação. Iniciou fazendo um agradecimento especial aos seus colegas Vereadores por terem assinado 

junto dela a moção solicitando a permanência do ensino infantil nas três escolas estaduais Breno Ritter, 27 

de maio e Tristão Monteiro. Agradeceu mais ainda a Vereadora Sandra, ao Vereador Telmo, ao Vereador 

Anildo Araújo e ao Vereador Adalberto Soares, que estiveram com ela juntamente a Promotoria Pública 

de Justiça, na reunião arbitrada pela Promotora para que resolve-se o problema da demanda infantil de 

cinco anos nas escolas. Agradeceu de forma especial a Vereadora Sandra, pois o espaço na Promotoria era 

pequeno e o quórum precisou ser reduzido, agradecendo a presença e por ter resolvido rapidamente o 

problema. Agradeceu novamente a todos, pois mesmo não entrando na reunião, foram vistos pela 

Promotora e pela Coordenadora Regional de Educação, e viram que Taquara tem um Legislativo unido 

nas causas do bem comum. Disse que foram sinalizados positivamente e a Coordenadora afirmou que 

nenhuma criança ficará fora da sala de aula e todos a exemplo de 2016 serão atendidos nas três escolas, 

precisando apenas de um documento do Governo Municipal dizendo estar disposto a sentar e planejar o 

futuro dessa demanda escolar infantil. Dirigiu-se então aos pais que estavam lhe ouvindo, das três 

instituições de ensino citadas anteriormente, devem inscrever seus filhos, pois terão o espaço garantido em 

2017. Também agradeceu a assinatura da moção do mesmo dia dessa sessão, onde busca resguardar o 

programa “Policial Militar Mirim” criado no ano de 2011, idealizado pela Soldado Daniela Maicá, e 

depois dado continuidade por outros Soldados, sendo um programa importante envolvendo crianças da 

rede particular, municipal e estadual. Salientou a importância desse tipo de atividade pra evitar que no 

futuro, essas crianças tenham tendência ao uso de drogas e de violência. Informou que o Sargento Fábio 

estava presente no Plenário, tendo vindo buscar o documento assinado por todos os Vereadores onde foi 

colocado apoio total para que o programa seja desenvolvido e um aguardo sobre o posicionamento do 

Comando da Brigada Militar para esse projeto tão bem visto pela comunidade taquarense. Parabenizou 

pela iniciativa e colocou todo o Legislativo dando força pela continuidade do programa. Disse que ao final 

do ano estabelecemos um balanço do ano que se findou e fazemos uma prospecção do ano seguinte. 

Comentou entender que teve uma relação de união e parceria no Legislativo, onde as maiores conquistas 

se estabeleceram por conta da união dos Vereadores, e disse ser necessário que para 2017 essa união 

prevaleça e que seja sempre pensado junto o resultado e o atendimento ao bem comum para que se 

fortaleça o legislativo e tenha conquistado o respeito de uma comunidade que apostou nos Vereadores que 

assumirão a partir de 1º de janeiro de 2017. Agradeceu a todos os colegas Vereadores que estarão até o 

final de dezembro, dizendo que a união estabelece resultados e essa união deve prevalecer daqui para 

frente. Encerrou desejando a todos que escutam, a todos os colegas, aos funcionários da Câmara, um natal 

abençoado, que consigamos empreender no bem e realizar todos os desejos no ano que virá, desejou 

também sucesso, muita paz no coração. Desejou por ultimo um natal abençoado e um ano novo repleto de 

realizações, agradecendo o tempo concedido e desejando também uma excelente semana. VEREADOR 

TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente do Legislativo, aos demais colegas Vereadores e as 

demais pessoas que acompanhavam a sessão no local ou através dos veículos de comunicação. Iniciou seu 

pronunciamento agradecendo por estar fazendo a última Sessão Ordinária do mandato de 2013-2016, onde 
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teve o privilégio de estar com os colegas Vereadores lutando para melhorar as condições do município. 

Continuou dizendo respeitá-los e disse conhecer um pouco de cada um dos seus colegas, pelo convívio. 

Dirigiu-se ao Vereador Nelson, comentando que sempre ouviu muito se falar dele, vereador há 28 anos, 

salientando ter aprendido muito com o colega, assim como com os demais, que iniciaram o mandato e 

2013 e estão até agora. Disse ainda estar nesse mundo para aprender, e também respeitar os seres humanos 

que passam por essa vida e temos o prazer se estar juntos. Dirigiu-se a comunidade taquarense, dizendo 

que durante o seu mandato, procurou atender as demandas das comunidades o máximo possível, trazendo 

ao executivo municipal para que procedesse com a melhoria através da secretaria competente. Disse 

desenvolver um trabalho de eficácia, na resolutividade do problema. Continuou dizendo que na 

comunidade de Padilha, lutou para atender a educação infantil e hoje temos a primeira escola infantil 

comunitária, também encampou um programa do microcrédito em Taquara, onde através do Secretário de 

Desenvolvimento trouxe para Taquara um programa para dar um up ao microempreendedor, que em sua 

opinião deve ser acompanhado com muita atenção, pois é a raiz do trabalho, da geração de empregos, 

onde se pode ver que em um atelier de fundo de quintal tem quatro ou cinco famílias trabalhando, o 

vendedor de produtos, e tantos outros empreendedores, portanto segundo ele, a fomentação do 

empreendedorismo no município deve ter continuidade. Lembrou que a APAE não possuía ar-

condicionado, e uma grande luta foi tentar conseguir ar-condicionado para a APAE, e hoje as crianças tem 

uma melhor qualidade de vida nas salas com a climatização. Agradeceu ao Deputado Estadual Lara, onde 

estava como Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social e fez essa parceria conseguindo trazer essa 

melhoria ao município de Taquara. Salientou ter conseguido trazer, propor, e apresentar vários trabalhos 

de projetos de lei, para serem aprovados por essa Casa, informando que seu mandato, foi um mandato 

onde sua humildade, seu comprometimento e sua fé em Deus lhe possibilitou trazer resultados, então 

afirmou estar muito feliz e agradeceu a Deus por dar-lhe a oportunidade de continuar esse trabalho através 

do voto do povo que o reelegeu assim como alguns de seus colegas presentes, não que os outros 

vereadores não seriam necessários, mas estes que eleitos foram tem o propósito de continuar o trabalho, 

representando o povo de Taquara. Expôs ser necessário ter políticas públicas, também salientou ser 

necessário acreditar na política, mesmo com exemplos de maus políticos, mas devemos acreditar pois o 

desenvolver do ser humano depende da política. Agradeceu a todos os colegas Vereadores, a população 

taquarense, aos servidores dessa Casa que propsiam os encaminhamentos e atendimentos ao povo, 

agradecendo a todos os servidores em nome da Marilene, agradeceu também ao Presidente, pela dedicação 

e compromisso, a Deus acima de tudo, pedindo que dê paz a esse mundo, amor no coração dos homens e 

união. Encerrou desejando a todos um feliz natal e próspero ano novo. VEREADOR VALDECIR 

VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, os demais Vereadores, a plateia 

presente, os ouvintes da Rádio Taquara, a imprensa na pessoa do Vinícius, também ao Fifi que estará 

retornando a essa Casa e estava presente nessa sessão, a conselheira tutelar Silvia, e também a sua esposa 

presente. Iniciou agradecendo a todos os vereadores que já haviam aprovado por unanimidade o Projeto de 

Lei nº 117 de 22 de novembro, dando o nome de Pastor Fidêncio para um órgão público de nosso 

município. Informou que no mesmo dia dessa Sessão fez uma indicação pedindo que o Prefeito estude 

para que seja a UPA. Lembrou que há 12 anos entrava novo nessa Casa juntamente do Vereador Lauri 

Fillmann, e um dia de brincadeira no início deste ano, quando seu colega disse que não iria concorrer, 

comentou que já que entraram juntos, poderiam sair juntos, o que se conformou no resultado da última 

eleição. Agradeceu aos seus 588 votos, e disse sair junto do Vereador Lauri, de cabeça erguida, fazendo o 

possível pelo município e pela população, sempre trabalhando honestamente, tentando ajudar. Agradeceu 

também a sua família que sempre lhe ajudou, assim como os funcionários dessa Casa, mencionando todos 

os setores. Desculpou-se caso algum dia magoou algum Vereador ou funcionário, dizendo ter sido muito 

bom trabalhar com todos e sempre procurando fazer o melhor para o bem de Taquara. Informou ter 



Ata nº 4.176, de 20 de dezembro de 2016                                                                                             Página 7 de 10 

 

colaborado com a reeleição do Prefeito de Taquara, o que já tem buscado há algum tempo por acreditar ser 

importante uma reeleição, ao analisar que em outros municípios as reeleições ajudaram no crescimento e 

desenvolvimento dos mesmos enquanto Taquara seguia parada. Informou estar encerrando seu mandato, 

mas se colocando disponível até o dia 30 (dezembro) caso seja chamado pelo Presidente da Câmara para 

alguma Sessão, mas colocou-se a disposição do governo municipal caso entenda que seu trabalho é 

possível de colaborar para o crescimento do município, e sempre fará o que puder pelo bem da 

comunidade taquarense, pautado em sua integridade e honestidade, no seu trabalho, na sua fé e na sua 

simplicidade. Encerrou desejando a todos um feliz natal, desejando também que Deus ilumine o coração 

de cada um dos presentes, que possam ser muito felizes com seus familiares, e desejou também um feliz 

2017 com muita paz, muito sucesso, e muita tranquilidade para cada um, e desejou aos novos Vereadores 

que consigam fazer um trabalho bonito, um trabalho voltado para o bem social e para o bem da 

comunidade taquarense, enviou um grande abraço a todos, se colocando à disposição de tudo o que 

precisarem. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os 

demais membros da Mesa, seus colegas Vereadores, a imprensa, pessoas presentes no Plenário e aos 

ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou seu pronunciamento externando um sentimento de satisfação e dever 

cumprido, dizendo ter feito um mandato transparente e sem esconder nada de ninguém. Lembrou sempre 

dizer que o bom político no mínimo não deve faltar com a verdade para com as pessoas, e sempre 

procurou ser transparente com as pessoas que lhe procuraram. Reconheceu não ter conseguido atender a 

todas as demandas, pois nem tudo se consegue resolver por muitas vezes depender também de outras 

pessoas, mas sempre procurou se empenhar para que as coisas fossem resolvidas. Disse que juntamente 

aos demais vereadores, pode se orgulhar de terem feito um excelente mandato todos juntos, pois 

conseguiram uma economia em torno de dois milhões e quatrocentos mil reais, segundo o levantamento 

feito no mesmo dia dessa sessão. Dirigiu-se a comunidade afirmando que certamente se não fossem por 

esses valores economizados, muitas coisas não teriam acontecido. Informou que foram repassados valores 

ao Executivo, que comprou maquinários, e talvez muitos serviços não fossem realizados no interior e na 

cidade se não fosse por isso. Comentou também que estes valores foram repassados a saúde e se não fosse 

por estes valores, o hospital poderia estar fechado, a SAMU poderia não estar atendendo, e o posto 24h 

também poderia estar passando por dificuldades e repasses a associações de moradores como a da Padilha 

que vem recebendo, o que também é fruto de economias dessa Casa. Mencionou estar orgulhoso da união 

de todos os Vereadores durante estes quatro anos, esperando poder continuar essa parceria nos próximos 

quatro anos de seu novo mandato. Agradeceu ao companheirismo de todos, também o trabalho dos 

servidores dessa Casa, pois sem eles, muita coisa não poderia ser feita, e agradeceu a Deus por ter lhe 

dado essa missão. Disse também aos Vereadores Valdecir, Balbino, Arleu, Eduardo, Anildo, Beto Lemos 

e Lauri Fillmann, que continuem suas caminhadas e que Deus lhes ilumine fora da Câmara, pois não 

estarão juntos ao Legislativo no ano seguinte, com a possibilidade de Anildo e Eduardo como suplentes 

venham a retornar.  Encerrou seu pronunciamento deixando um grande abraço, juntamente de um feliz e 

abençoado natal a todos, que fiquem com Deus, e que o espírito de natal ilumine a cada um juntamente de 

suas famílias, e até 2017. Agradeceu a todos.  VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS 

(PDT): Saudou o Presidente da Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, a comunidade e a imprensa 

presente nessa Sessão. Iniciou seu pronunciamento lembrando que essa é a última Sessão do ano e dizendo 

que foi um grande aprendizado ter passado por essa Casa, e um privilégio ter tido colegas os quais tiveram 

divergências nas ideias, mas nunca passaram disso, respeitando uns aos outros. Desculpou-se por qualquer 

excesso. Agradeceu também a todos os funcionários da Casa, por serem pacienciosos durante o tempo em 

que esteve na Casa, e disse que a satisfação é muito grande. Comentou ter crescido como pessoa, 

complementando que sempre tentou dar o seu melhor, embora muitas vezes não conseguisse devido ao 

sistema, mas procurou sempre fazer o melhor para a comunidade. Disse esperar que a continuidade dessa 
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Casa siga em prol da comunidade, disse acreditar que juntamente dos seus colegas, fizeram um mandato 

de quatro anos muito gratificante e positivo para a comunidade. Salientou que a Câmara de Taquara serve 

de exemplo pra região em termos de economia, trabalho e honestidade, pois apesar de divergirem muito, 

acredita que nenhum dos Vereadores faltou com honestidade nessa Casa. Também agradeceu sua 

comunidade polos votos que o elegeu para Vereador, e também pelos que recebeu na última eleição, pois 

não estaria nessa Casa se não fosse por eles. Desejou aos novos Vereadores que tenham um ótimo trabalho 

nessa Casa, desejou sorte ao Prefeito Tito em seu novo mandato, mas que pense bastante na comunidade, 

pois pontuou ser muito triste ver a comunidade sofrendo por falta de emprego, saúde, moradia, e desejou 

que o Prefeito pense na comunidade realmente, pelo fato de ter todas as condições de desenvolver um bom 

trabalho, e se não o fizer, é porque não quer. Justificou que o Prefeito já possui uma experiência de um 

mandato de quatro anos, tem a maioria dos vereadores da base do governo a seu favor, então tudo acaba 

conspirando para que seja feito um bom trabalho, e espera que faça. Desejou a toda à comunidade um bom 

natal e um bom ano novo, enviando votos de melhoras, pedindo também que Deus toque o coração dos 

homens e mulheres que comandam nosso país, para que façam o melhor para a comunidade, pois tudo o 

que se acompanha na mídia a nível federal é apenas sacanagem com o povo. Lembrou que hoje 

infelizmente quem realmente produz no nosso país só leva “bola nas costas”. Continuou dizendo que 

nossos políticos se realmente quiserem ser grandiosos e trabalhar pela comunidade, que repensem seus 

conceitos, pois tem certeza de que quando chegarem na comunidade para pedir votos, ouvirão um “não”. 

Agradeceu a oportunidade, e a imprensa pela divulgação dos trabalhos, desejou que todos fiquem com 

Deus, e que Ele conduza os mandatos de todos que assumirão, na mais alta qualidade e paz que a 

comunidade precisa. Encerrou com um muito obrigado e desejando uma boa semana a todos. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, a 

Mesa Diretora, todos os Vereadores e Vereadoras, as pessoas presentes no Plenário, em especial seu 

amigo Vinícius da Rádio Taquara. Iniciou salientando que o Brasil e o Estado estão de luto, referente ao 

“pacote” que entrou em Brasília sem tempo de discussão, feito tudo no afogadilho, e será um problema 

sério para o Brasil, e no Rio Grande do Sul, em função do que está acontecendo na Assembleia Legislativa 

do Estado, um pacote que acaba com o Rio Grande do Sul, trazendo uma situação muito difícil em função 

das medidas que se aprovarem, a extinção de várias secretarias e mudança de calendário de pagamento de 

servidores, gerará um grande problema. Criticou o Governador por ao invés de discutir com a sociedade 

item por item, está jogando “guela abaixo” no momento que faz um acordo de interesse. Agradeceu aos 

servidores da Câmara de Vereadores pelo apoio que lhe foi dado durante seu mandato, agradeceu a todos 

os Vereadores presentes independente de partido, pois acredita que no fundo ainda fica a amizade por todo 

o trabalho que foi feito indistintamente. Informou que conseguiu algo com o que desejou a vida inteira, 

que foi chegar a vereança, lutando muito conseguiu e conseguiu chegar mais alto, presidindo o 

Legislativo, algo de que se orgulhou muito, ao ser presidente de uma Casa que trabalha bem, com justiça e 

desprendimento, uma Casa que durante estes quatro anos praticamente não tirou diárias, gastando o 

mínimo necessário. Disse estar saindo de cabeça erguida, embora não tenha ido a reeleição, informou 

continuar na política, ajudando as pessoas. Citou uma matéria sua aprovada durante seu mandato, que foi 

relacionada aos estacionamentos de parquímetro (Zona Azul), liberando os idosos e deficientes físicos 

para estacionar em qualquer lugar e isentos de pagamento. Pediu ainda que a nova legislatura proteja esses 

idosos, não deixando que essa lei se perca, e que ajudem a segurar essa lei que é muito importante para 

essas pessoas. Encerrou agradecendo ao Presidente, também aos outros Presidentes citando o ano difícil 

em que o Vereador Nelson assumiu, e também o Eduardo, o qual fez um grande trabalho relacionado à 

mídia e informática. Agradeceu a todos novamente, desejando muita alegria no natal, muita felicidade e 

principalmente que façam muita caridade, e que fiquem todos com Deus. VEREADOR EDUARDO 

CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Agradeceu ao Presidente Guido, saudando-o em seguida, saudando 



Ata nº 4.176, de 20 de dezembro de 2016                                                                                             Página 9 de 10 

 

também a Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e a comunidade taquarense que acompanha no Plenário 

e no YouTube. Iniciou seu pronunciamento agradecendo os 777 votos que lhe mantiveram na Câmara, 

assim como os 447 que votaram nele na última eleição. Informou não levar mágoa de ninguém, 

acreditando que tudo está nas mãos de Deus, apenas dizendo acreditar que o partido o qual escolheu (o 

PDT), poderia ter lhe dado “uma mãozinha” a mais, então talvez hoje tivessem um Vereador na Câmara, e 

agora o PDT não tem nenhum Vereador na Casa. Disse ainda ter feito alguns alertas ao seu partido durante 

a campanha política, porém não era ouvido em nada, provando o que aconteceu. Desejou toda a sorte a 

todos os Vereadores e Vereadoras que se elegeram, dizendo não ter mágoa com ninguém, salvo um 

Vereador que não estava presente na Sessão, o qual lhe deixou chateado por algumas coisas que foram 

ditas, insinuando-o de ter roubado dinheiro. Falou também que se podem ter divergências políticas, mas 

deve-se tomar cuidado pra não passar dos limites e manter o nível. Mencionou o Vereador Nelson, por ter 

gostado muito de trabalhar junto, dizendo ter grande admiração. Dirigiu-se ao Vereador Anildo, 

lembrando que por duas vezes se candidatou e ficou de primeiro suplente, continuou dizendo ter certeza 

que logo será Vereador e que poderá até um dia ser Prefeito, por ter uma conduta muito pacífica, sendo 

uma pessoa de bem. Citou também a Vereadora Sirlei, com quem teve alguns atritos, mas aprendeu a 

admirar como pessoa. Mencionou não ter conseguido se reeleger, porém fez seu trabalho durante o seu 

mandato, trazendo alguns lucros para a cidade como através da lombada eletrônica, comentando ter ido 

várias vezes a Porto Alegre atrás de mais lombadas eletrônicas. Também citou os alagamentos na Rua 

Princesa Isabel, dizendo que as pessoas de lá precisam muito do trabalho dos Vereadores. Declarou que 

jamais será candidato a Vereador novamente, por ter prometido inclusive a sua família, pelo fato de terem 

sofrido muito, pelo fato de se doar muito. Argumentou que o tempo que esteve na Câmara foi de um 

aprendizado muito grande, e procurou ser um Vereador, como muitos nessa Casa são, se não todos, 

exemplo, embora não seja de “dar tapinha nas costas”, procurando ser autentico. Informou que seguirá 

organizando provas de ciclismo, comunicando que seu único vínculo com a política será até o dia 31 de 

dezembro de 2020 como primeiro suplente, e depois disso sairá, justificando não servir para isso. Lembrou 

que algumas coisas foram ditas neste microfone com sua família escutando em casa, dando a entender que 

havia desviado dinheiro, dando a entender que batia na sua esposa, e concordou que algumas vezes pode 

ter sido áspero com algumas pessoas, porém nunca fez mal a ninguém, mas não se arrepende da pessoa 

que foi. Disse haver pessoas que criticaram muito sua administração e justificou sua administração não ser 

perfeita, por ele ser um ser humano, e não Jesus Cristo. Dirigiu-se ao Vereador Beto Lemos, Presidente do 

PDT em Taquara, dizendo que o partido lhe fez um convite com várias promessas e depois lhe largou de 

mão. Agradeceu a Deus pela sua eleição há quatro anos, agradeceu também pela saúde de sua família, 

também por estar de primeiro suplente, desculpou-se com a Vereadora Sirlei e com o Vereador Valdecir, e 

qualquer outro vereador que tenha tido alguma desavença. Desejou boa sorte ao Prefeito reeleito, que 

passará por um período crítico. Dirigiu-se ao Vereador Nelson, dizendo que os “malandros” de Brasília 

estão mexendo no processo da aposentadoria, mas não mexeram nos militares com medo de que a 

legalidade volte. Encerrou desejando que todos fiquem com Deus. Ao final de cada palavra de expediente, 

o Presidente da Câmara, Vereador Guido Mario Prass Filho falou algumas palavras de agradecimento 

a cada Vereador e desejando votos de sucesso. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador 

Guido Mario Prass Filho transferiu o exercício da presidência ao Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO 

(PP): Iniciou seu pronunciamento citando votos de pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Smaniotto, que 

faleceu dia 19 de dezembro, um grande empresário que deixou um legado na cidade de Taquara, por ter 

fundado o Frigorífico Smaniotto. Deixou seus sentimentos para toda a família. Agradeceu a todos os 

colegas Vereadores pelos quatro anos de convivência, os quais tiveram divergências e discussões, mas 

muitos momentos importantes, com vitórias para a cidade de Taquara, conquistadas pelo conjunto destes 
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Vereadores, sendo por iniciativa de uns e apoio de outros, conseguindo evoluir e ajudar muito a cidade de 

Taquara. Disse também poder citar vários feitos deste Legislativo, sempre procurando o bem estar da 

cidade, sempre procurando conduzir e pleitear para o melhor. Fez um agradecimento especial aos 

funcionários, que trabalham para todos os Vereadores. Agradeceu especialmente a sua família, presente 

nessa sessão, argumentando que a família é a base de tudo. Seguiu seus agradecimentos a todos que lhe 

apoiaram nesse novo pleito, aos que acreditaram e votaram dando a oportunidade de por mais quatro anos 

poder desempenhar um trabalho em prol da comunidade taquarense, agradecendo de forma geral a 

comunidade taquarense e pedindo que continuem acreditando no Legislativo. Agradeceu também a 

imprensa, fazendo o importante papel da divulgação, pois se a imprensa não divulgar o que é feito na 

Câmara, muitas vezes a comunidade não fica sabendo, então agradeceu na pessoa do Vinícius, pelo 

trabalho que a Rádio Taquara tem feito. Despediu-se da Presidência da Câmara, torcendo para que o novo 

presidente possa fazer as economias necessárias que a Câmara fez nesses quatro anos, devolvendo agora 

quase trezentos mil reais, fora o que já foi devolvido para ajuda de compra de maquinário, para a saúde, 

entre outras coisas. Continuou expondo que o Legislativo tem feito o seu papel em prol da comunidade 

taquarense e salientou ser importante nesse momento falar isso para a comunidade. Expressou sua 

felicidade em ter sido Presidente dessa Casa, tendo o apoio de todos os Vereadores, tentando demonstrar o 

seu carinho e sempre buscando a harmonia na forma de conduzir. Comentou que às vezes um Vereador se 

estranha com outro, mas isso faz parte e sempre procurou não “incendiar”, apaziguando, e tentando 

resolver, acalmar, para que as coisas andassem bem, o que a comunidade espera. Encerrou desejando a 

toda à comunidade taquarense, aos Vereadores e aos que ouvem através da Rádio Taquara, desejando um 

feliz natal e um próspero ano novo, com muitas realizações, prosperidade e paz, desejando também que 

Deus proteja a cada um no final deste ano e no ano seguinte, enviando um grande abraço a todos e 

desejando que fiquem com Deus. Nada mais havendo a tratar, às 19h55min, o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária (última do ano de 2016), pedindo aos senhores Vereadores que 

mantivessem seus telefones ligados, para que possam se comunicar, caso haja Sessão Extraordinária a ser 

realizada ainda neste ano. Desejou a todos um feliz e abençoado Natal e um novo ano cheio de 

realizações. 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, 

20 de dezembro de 2016. 

 

 

 


