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 ATA Nº 4.118 

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 18h08min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 4ª Sessão Ordinária deste Legislativo, do ano de 2016, 

sob a Presidência do Vereador Guido Mario Prass Filho (PP), o qual contou com a presença dos 

seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 

Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins 

(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - Secretário), 

Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 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 convocada por esta Presidência para o dia de hoje, tendo em vista a 

aprovação da Resolução Nº 001, de 09 de fevereiro de 2015 que alterou o Regimento Interno desta 

Casa, modificando as Sessões Ordinárias das segundas-feiras para as terças-feiras. A Diretora 

desejou boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos colaboradores da Imprensa, ao público presente 

e para melhor andamento da Sessão pediu a todos que colocassem seus celulares no modo silencioso 

ou os desligassem. Também foi informada a comunidade taquarense 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. A partir deste instante o Presidente do Legislativo 

Taquarense deu início aos trabalhos da noite cumprimentando todos os presentes e convidando os 

mesmos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Após o Vereador Moisés Cândido 

Rangel solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada por unanimidade. Prosseguindo com os 

trabalhos o Presidente ressaltou que nesta noite também será realizada Sessão Extraordinária 

Autoconvocada e nesse sentido dará o mesmo andamento ocorrido na última Sessão (16/02), ou seja, 

suspender por até 30min, para realização da Extraordinária e retomar para a Palavra em Expediente. 

Depois disso o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da 

documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Publicidade de Projetos de 

Lei: PROJETO DE LEI Nº 022/2016 - MESA DIRETORA - Altera o artigo 37, da Lei Municipal nº 

5.149/2013, que institui a nova estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, 

dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas, e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 023/2016 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO - Denomina de ALVARINO LACERDA FILHO o Posto de Saúde 24 Horas do Município 

de Taquara/RS. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2016 - MESA DIRETORA - Fixa horário de 

trabalho na Câmara de Vereadores de Taquara/RS. Moção de Apelo Nº 004/2016: Proponente - 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), com apoio dos demais Vereadores que 

abaixo subscrevem apresenta Moção e, posteriormente, à que seja apreciada em Plenário, seja 

encaminhada ao Representante da Caixa Econômica Federal da cidade de Taquara, com intuito de 

Apelo e Esclarecimentos, conforme teor que segue: Na data de 17 de fevereiro de 2016, em reunião 

ocorrida na sede da Câmara de Vereadores de Taquara, solicitada pelo Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos, através do Requerimento Nº 006/2016, compareceram representantes do 

Poder Legislativo, Poder Executivo e Empresa responsável pelas obras, para discutirem problemas 

ocorridos no Projeto das moradias contempladas pelo PAC, no Bairro Empresa. Foram verificados 

alguns problemas pelos relatos apresentados: depredação e invasão das moradias em construção; 

atraso no cronograma da obra. Tais fatos vêm ocorrendo pela falta de repasse de valores da União, 

sendo que a contrapartida do Poder Executivo de Taquara encontra-se, segundo informações do 
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mesmo, de acordo com o estabelecido no Projeto. A falta de repasse de valores por parte da União, 

ou em algumas vezes atrasos em tais repasses - cita-se como exemplo os últimos 12 meses, onde 

somente um repasse foi realizado conforme informou o representante do Executivo - tem origem nos 

trâmites burocráticos alheios ao Poder Executivo e Construtora, quer junto a Caixa Econômica 

Federal na realização de vistoria, entre outros, quer junto ao Ministério competente. Desta forma, 

além de prestar os devidos esclarecimentos, essa Moção serve como Apelo a União e a Caixa 

Econômica Federal para que busquem, em conjunto, meios de sanar tais lentidões de repasses de 

valores, sob pena de estarmos diante de onerosidade excessiva à Construtora/Executivo pela 

depredação, bem como, e mais importante, do não cumprimento do papel social objeto do Projeto. 

Os Vereadores desta Casa, e que subscrevem a presente, colocam-se a disposição para auxiliar, de 

todas as formas, a solução do que ora foi relatado. Correspondência: Comunicados do Ministério 

da Educação nº 195655, 165656 e 195657/2015, informando de acordo com a legislação vigente a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. Diante da inversão de pauta o Presidente abriu espaço para os 

Pedidos de Requerimentos Verbais e após deu início a Ordem do Dia solicitando a leitura dos 

Projetos em pauta acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa para posterior deliberação 

em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 019/2016 (Executivo Nº 018) Prorroga o 

prazo de contratação do cargo de BIBLIOTECONOMISTA, previsto pela Lei Municipal nº 5.333, 

de 16 de outubro de 2013. 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 020/2016 (Executivo Nº 019) 

Institui o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. 

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

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

Vieira. Após o Presidente colocou em votação separa o seguinte Requerimento: Requerimento Nº 

038/2016, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza - Venho por meio deste, apresentar 

Pedido de Licença do mandato de Vereador a partir de 01 de março de 2016 até 31 de março de 

2016, sem qualquer remuneração e que seja convocado suplente, para igual período nos termos 

regimentais. Neste sentido requeiro ainda, seja posto em votação do Plenário o referido Pedido de 

Licença. Posto em discussão seguido de votação o Requerimento supracitado foi aprovado por 

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

bloco a votação da matéria a seguir e a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 068 a 

078/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 010 a 012/2016. Requerimentos: Nº 

035 a 037; 039 a 041 e 043/2016, (o Requerimento nº 042, foi anulado pelos proponentes 

Vereadores Telmo Vieira, Sirlei Silveira e Sandra Schaeffer). Não houve pedidos de Requerimentos 

Verbais. Depois da votação acima, conforme acordado por todos os Vereadores, às 18h31min, o 

Presidente suspendeu a presente Sessão Ordinária, pelo tempo de até trinta minutos, convocando os 

senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, logo após, para apreciação e 

votação do Projeto de Lei Nº 022/2016, Projeto de Resolução Nº 001/2016, bem como da Moção de 

Apelo Nº 004/2016, a qual deverá receber Parecer Verbal da CCJ (Comissão de Constituição e 

Justiça), tendo em vista que a mesma não foi assinada por unanimidade. Finalizada a suspenção, às 

18h52min, o Presidente retomou os trabalhos da presente Sessão Ordinária, dando início ao Grande 

Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem 

alfabética descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e mantendo a ordem de 

chamamento da última Sessão Ordinária (16/02). Antes disso o Vereador Moisés Rangel e a 

Vereadora Sandra Schaeffer pediram licença para se retirarem do Plenário, devido a compromissos 
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previamente agendados. A referida solicitação foi concedida de imediato pelo Presidente, no qual 

informou ainda que os Vereadores que não quisessem fazer uso da palavra poderiam ser liberados, 

uma vez que os Projetos e as matérias já foram votados. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, 

os colegas Vereadores, a comunidade presente como também assistindo pelo YouTube e ouvindo 

pela Rádio Taquara e internet. Iniciou agradecendo, pois viu no Jornal Panorama que – devido a 

muitos pedidos, não só deste Vereador, mas este sendo que mais falou disso nas últimas semanas – o 

Prefeito anunciou o início da operação tapa-buracos no asfalto esburacado. Lamentou, porém, que 

hoje já é terça-feira e – apesar de não ter chovido ontem e hoje – as ruas seguem esburacadas ainda, 

citando a Rua Pernambuco próximo à Ferragem do Anibaldo, Rua Sete de Setembro em esquina 

com a Rua Rodeio Bonito e a Rua Marechal Floriano próximo à Florauto, dentre outras. Comentou 

que, invés de fazer propaganda e começar logo a trabalhar, ficam só fazendo marketing, daí daqui a 

pouco começa a chuva e vão dizer que o problema é a chuva. Comunicou que há informações de 

crianças sendo passadas na frente nas filas de espera por vagas nas creches, apontando que há 

candidatos a Vereador hoje com o poder de fazer isso, algo muito grave se for confirmado e que este 

Vereador está buscando informações para averiguar. Apontou que o que se pode dizer é que temos 

duas escolas em construção, o Prefeito disse nesta Casa que criou 1.500 vagas e tem pais esperando 

há mais de dois anos na fila por vagas, esclarecendo a quem achar que tem o nome e o telefone dos 

pais, não anunciando publicamente pra preservar a pessoa. Declarou que uma das coisas que forma o 

cidadão é o esporte, expondo que organiza eventos esportivos há 23 anos, tendo sido Diretor de 

Esportes na Prefeitura de Taquara de 2001 a 2004, quando tinham diversos eventos pra crianças. 

Ressaltou, porém, que – apesar de ter sido um dos que ajudou a fazer o plano de governo na questão 

do esporte – não vê políticas esportivas para a terceira idade e para as crianças pequenas, fazendo só 

o feijão com arroz que se encontra em qualquer Município. Apontou que não há política alguma para 

construção de quadras e outras praças esportivas, apenas o Parque do Trabalhador, que é muito bom 

e foi adquirido no Governo Nereu. Relatou que na próxima semana fará um requerimento 

solicitando ao Prefeito qual a base de cálculo para ter aumentado tanto o valor da passagem dos 

ônibus nos últimos três anos do Governo Tito – um aumento de 67% sobre o valor de R$ 1,80 

deixado pelo Governo Délcio, totalizando R$ 3,00. Apontou também que esse valor já foi 

aumentado três vezes nesta gestão e isso nunca é divulgado. Colocou-se à disposição da comunidade 

taquarense se quiserem fazer um manifesto ou algum movimento para barrar isso, pois o cidadão já 

não tem onde botar o filho na creche, não tem emprego e ainda precisa pagar cada vez mais pela 

passagem de ônibus. Encerrou alertando que, nos próximos dias, o Prefeito provavelmente 

aumentará mais uma vez esse valor, pois ele essencialmente tem feito um aumento por ano. 

VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, a imprensa e as pessoas que acompanham de uma forma ou de outra; saudando 

especialmente o Conselheiro Tutelar, Beto. Parabenizou o Vereador Régis por ter agilizado e sido o 

mentor da reunião com todo o segmento da Saúde: o Município, o Hospital Mãe de Deus e a 

Secretaria Estadual da Saúde. Opinou que uma boa colheita foi feita disto, visto que a paralisação do 

Hospital foi revista, o que de muitas formas é um alívio para a comunidade taquarense. Parabenizou 

também a Câmara e o Prefeito, reconhecendo sua participação na reunião, estendendo os parabéns 

também a todo o corpo do Hospital Mãe de Deus. Comunicou o falecimento do Sr. Emílio Walber, 

pessoa de trabalho muito importante à comunidade de Cruzinha em que nasceu e viveu, e a cujos 

familiares este Vereador encaminha Votos de Pesar juntamente com o Vereador Adalberto Soares e 

com a associação em Plenário dos Vereadores Nelson e Telmo. Relatou também sua participação em 

um almoço de confraternização para relembrar bons momentos do time de futebol feminino de 
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Cruzinha, que há alguns anos, durante seis ou sete anos, deve atividade muito intensa, muito bonita e 

muito gratificante. Comentou que toda a comunidade se envolveu e esses são momentos que 

marcam, que valem a pena participar e reviver. Pediu à Secretaria Distrital de Padilha e à área de 

Obras do Município para que deem uma melhoria na ponta que liga a Três Irmãos, reconhecendo 

que o Vereador Telmo está cuidando disso também. Um aparte foi concedido ao Vereador Telmo 

Vieira, que contribuiu detalhando que a grande demanda da comunidade naquela localidade são as 

pontes e que o Secretário Distrital lhe relatou que já está se fazendo um encaminhamento há muito 

tempo com Igrejinha, mas opinou que devemos fazer nossa parte nós mesmos. Retomando a palavra, 

o Vereador Lauri Fillmann reconheceu que ela precisa ser feita em sua totalidade, mas em um 

primeiro momento, a colocação do lastro superficial já ajudará um monte, dando tranquilidade, pois 

é um risco muito grande. Encerrou agradecendo. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores e as pessoas 

presentes. Agradeceu diretamente, através desta Casa, ao Secretário de Obras por estar atendendo 

requerimento seu por patrolamento e ensaibramento de todas ruas do Bairro Medianeira, iniciando o 

trabalho pela Rua São Francisco e concluindo na Rua Francisco Alves, estendendo-se inclusive até a 

Rua Padre Tomé que vai até o Campo do Bandeirante. Agradeceu também pelo referido Secretário 

ter solucionado problema de esgoto a céu aberto na Rua Nunes – algo também solicitado por este 

Vereador – com a colocação de quarenta canos de 40 mm que escoaram completamente o esgoto, 

retirando-o da frente das casas. Refletiu que, em época próxima a uma campanha, surgem tantos 

comentários e pessoas que tentam se promover em cima da pessoa dos Vereadores desta Casa. 

Manifestou sem temor que faz por merecer o salário como os outros Vereadores da Casa, e não se 

envergonha. Declarou que gostaria de ser analisado pela população pelo trabalho que tem feito e por 

aquilo que gostaria de ter feito e talvez não consiga, mas não pelo seu salário que é digno, leal, 

dentro da Lei e que – no caso destes Vereadores – fica aquém daquilo que a Lei permitiria. Apontou 

que desde 2013, esta Casa vem dando exemplo de economia e honestidade, trabalhando com as 

contas abertas e tendo devolvido mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) aos cofres do 

Município. Mencionou também que quase não houve gasto com diárias, com os Vereadores 

bancando de seus bolsos suas viagens, citando como exemplo a viagem do Vereador Régis a 

Brasília. Comentou que hoje com 15 Vereadores, sobra dinheiro na Casa, sendo que quando eram 

apenas 10, faltava. Manifestou que o povo de Taquara precisa saber que os 15 Vereadores que hoje o 

representam agem de maneira correta, honesta e podem se orgulhar de ser o que são – representantes 

do povo legitimamente eleitos –, não devendo se envergonhar ou temer qualquer movimentação 

demagoga. Observou que algumas das pessoas que os criticam gostariam de estar em seus lugares e, 

se estivessem, agiriam de outra forma com certeza – então ficam nos bastidores, com cochichos, 

fofocas, reuniões mesquinhas e covardes, ao invés de darem a cara a tapa. Declarou que há ex-

Vereadores fazendo dessas reuniões hoje que quando estavam na Casa eram os que mais gastavam 

com diárias e recebiam muito dinheiro com sessões extraordinárias remuneradas – o que os 

Vereadores de hoje não recebem e não lhes faz falta –, hoje vindo pregar uma falsa moralidade e 

tentando denegrir os Vereadores atuais. Sugeriu que estes deem a cara a tapa colocando-se como 

candidatos para a aprovação ou não da comunidade. Falou ainda que nesta Casa não existe falcatrua 

ou conchavos, e que o dinheiro público é respeitado. Dirigiu-se ao Conselheiro Betão – inclusive 

dando boas vindas e convidando-o a comparecer mais vezes a esta Casa –, dizendo que o mesmo 

acompanha isso há muitos anos e sabe do que este Vereador está falando: o povo taquarense não se 

deixa enganar por falsas promessas, falsos messias, falsos salvadores da pátria que – se lograrem 

êxito em entrar nesta Casa – vão querer até aumentar os próprios salários. Reiterou que gostaria de 

ser analisado e julgado pela população pelo seu trabalho – aquilo que fez e que não conseguiu fazer 
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– de maneira clara e aberta. Colocou-se à disposição do povo taquarense, mas do povo ordeiro e não 

dessa meia dúzia de pessoas que tentam achincalhar o nome dos 15 Vereadores desta Casa e o nome 

do Legislativo. Manifestou que os Vereadores têm dado bons exemplos de legitimidade, de 

honestidade e de caráter, e continuarão assim até o final de seus mandatos. VEREADOR MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL (PSC): Declinou o uso da palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ 

MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Concedeu 

um aparte ao Vereador Lauri Fillmann, que pediu para associar-se aos Votos de Pesar propostos 

pelo colega Vereador Adalberto pelo falecimento do Sr. Nelson Tovo, que nasceu e viveu em 

Padilha Velha. Retomando a palavra, o Vereador Nelson José Martins comentou sobre o Sr. 

Emílio Walber, observando que sua família foi uma das únicas famílias que ficou praticamente 

completa lá em Cruzinha, pois o pessoal costuma sair de lá por causa da situação. Considerou 

bastante justo então o requerimento do Vereador Lauri por Votos de Pesar. Comentou que, ao longo 

dos anos, a Prefeitura fez canalização no Morro da Formiga que passa por dentro dos terrenos. 

Mencionou que um residente da localidade e seus vizinhos já pediram para a fiscalização ir lá dar 

uma olhada, porque ele cedeu a canalização e passa ali esgoto puro, foco de mosquitos. Manifestou 

que a fiscalização precisa ir lá olhar para que a Secretaria competente faça o trabalho, pois a situação 

não pode permanecer na forma que está. Ressaltou que, se queremos fiscalizar os outros – como o 

Município quer fazer agora, fiscalizando os pneus nas casas –, primeiro precisamos fazer nossa 

parte, o que o Município não fez no Loteamento Tito e não está fazendo na referida localidade. 

Relatou que começou um levantamento, no final de ano, dos buracos no asfalto da cidade e chegou à 

conclusão de que, ao longo dos anos, o Município contratou, pagou e não teve o trabalho que era pra 

ter sido feito, recebendo asfalto abaixo da espessura contratada em diversos pontos. Declarou que 

diz isso pois sabe que um engenheiro do BADESUL – com quem o empréstimo foi feito – esteve por 

aqui, mas acredita que o mesmo não fiscalizou. Manifestou que gostaria que o pessoal que faz parte 

do Governo conversasse com o Prefeito Tito se ele tem conhecimento de que, na Rua Rio Branco, há 

trechos em que o asfalto tem 2 cm e no contrato, a empresa prometeu 6 cm de espessura. Sugeriu 

que o Prefeito Tito veja essa situação e chame a empresa para resolver isso, pois quem vai pagar o 

preço – com juros e correção – será a população de Taquara e não o engenheiro do BADESUL. 

Declarou ainda que, caso o Prefeito não reveja isso, será obrigado a abrir uma CPI contra a empresa 

responsável para que a mesma saiba que agora não vai ser mais assim, pois isso não é de hoje e 

nunca paramos para olhar por que temos essa buraqueira em Taquara, então somos culpados de não 

termos fiscalizado isso há mais tempo. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores e a comunidade que acompanhada no 

Plenário, pela Rádio Taquara e internet. Reiterou pedido para manutenção das valetas e buracos na 

Rua Prof. Pascoalina A. Freidrich, uma das principais ruas de acesso ao bairro Santa Rosa, pois a 

situação está muito incômoda e difícil para os pedestres e veículos. Concedeu um aparte ao 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que comentou que ouve alguns falando que é mentira 

quando cita o assunto das creches. Desafiou, com muito respeito, os Vereadores a trazerem as 

informações sobre onde estão as 1.500 vagas que o Prefeito disse ter criado – nesta Casa, no dia 19 

de novembro de 2015 –, comprometendo-se a parar de falar neste assunto se o fizerem. Pediu 

também à comunidade taquarense que procure os outros Vereadores com relação às vagas nas 

creches, pois senão parece que só procuram este Vereador porque é o único que está vendo esse 

problema. Encerrou agradecendo ao Vereador Régis Bento de Souza, que retomou a palavra 

apontando problema de canalização quebrada na esquina das Ruas Alagoas e São Paulo, no bairro 

Santa Teresinha, que também requer atenção especial da Prefeitura por estar causando risco aos 

moradores e as pessoas que utilizam aquele trecho. Solicitou também a notificação do proprietário 



Ata nº 4.118, de 23 de fevereiro de 2016                                                                                              Página 6 de 11 

 

de um terreno baldio – na Rua Emília Dreyer do bairro Santa Teresinha, entre Confecções Brizola e 

o Salão de Beleza da Moa –, pois o mesmo abriga animais peçonhentos e mato grande, o que vem 

incomodando bastante a comunidade no entorno, sugerindo ainda – caso o proprietário não resolva o 

problema – que a Prefeitura o faça e cobre no IPTU. Recebeu solicitação pela internet com relação à 

Área Verde do Loteamento Tito, pedindo que seja verificada a questão de cercamento, visto que a 

mesma está sofrendo invasões novamente. Solicitou também a verificação de boca de lobo estourada 

no final da Rua Arthur Wallauer que está causando grande prejuízo aos moradores daquela 

localidade. Contrastou o que foi feito pela Prefeitura com o que não foi feito, reconhecendo o Posto 

de Saúde 24 Horas e a revitalização do Parque do Trabalhador, mas criticando a ineficiência com a 

conclusão da UPA e o déficit de praças nos bairros da cidade. Mencionou também a questão das 

creches, elogiando a creche na Padilha, mas ressaltando que ainda faltam muitas vagas e a 

comunidade está penando por isso. Reconheceu também os asfaltos feitos, mas apontou que as 

principais ruas da cidade estão esburacadas, principalmente nos bairros onde a acessibilidade é 

muito difícil. Destacou o trabalho realizado com relação ao Hospital – agradecendo todos os 

Vereadores que apoiaram –, refletindo que o momento criou mais dúvidas, mas esclareceu muitas 

outras e principalmente, permitiu que levantassem com os médicos a não paralisação e a retomada 

das internações. Caracterizou que esta parceira da Prefeitura com a Câmara foi muito profícua, 

manifestando que mesmo sendo oposição, não se limitará a discutir as coisas com o Prefeito – que é 

gente boa, mas infelizmente, um mau gestor e mal assessorado. Encerrou agradecendo a atenção de 

todos e comunicando que nos próximos 30 dias, estará aqui o Vereador suplente Renato Lamperti 

demonstrando seu trabalho dentro de uma ação desenvolvida por este Vereador de disponibilizar um 

mês no ano a seu suplente. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS 

(PP): Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Iniciou agradecendo ao 

Secretário Distrital Everton pelo patrolamento e bueiros que foram feitos em Pega Fogo e Serra 

Velha. Comentou sobre as casas do PAC, informando que consta em ata de reunião feita que o 

último repasse de recurso ao Município para construção destas casas foi em fevereiro de 2015 – 

exatamente há um ano – e desde então, não havia vindo mais nada. Relatou que agora vieram R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para serem divididos em três ou quatro ações que praticamente não 

resolvem o problema. Dirigiu-se ao Secretário Antonello, presente no Plenário, sugerindo que 

precisam trabalhar uma política de desenvolvimento econômico no Município em moldes um pouco 

diferentes do que vem sendo trabalhado. Declarou que estará solicitando à Prefeitura Municipal 

algumas informações com relação ao atendimento das empresas, pois se sabe que algumas empresas 

aqui receberam como incentivo praticamente uma fortuna e hoje já não estão mais no Município 

auxiliando na geração de emprego, fazendo com que seja preciso reavaliar este modelo. Salientou 

que, no Fórum de Desenvolvimento Econômico, é importante ter estas informações para medir esta 

situação e chegar a uma conclusão sobre qual sistema de desenvolvimento econômico queremos 

para nossa cidade. Comentou que recebeu uma visita do Leandro, do Morro da Cruz, solicitando 

uma parceria para a construção de uma pracinha com pneus em um local onde a comunidade coloca 

lixo. Comunicou que estará indo no sábado (27) de manhã ao Morro da Cruz para buscar esta 

parceria, a exemplo do que foi feito em Jardim do Prado e está sendo feito no Loteamento Tito. 

Dirigiu-se ao Cigano, presente no Plenário, pedindo que leve os parabéns deste Vereador ao Sr. 

Armindo por ter abraçado esta causa e estar fazendo um trabalho fantástico. Detalhou que havia no 

Jardim do Prado um local onde a comunidade costumava jogar lixo, foi feita a limpeza, a 

comunidade abraçou a causa e transformou o espaço em uma linda praça com o auxílio do Poder 

Público; o mesmo está acontecendo no Loteamento Tito e provavelmente acontecerá no Morro da 

Cruz. Agradeceu profundamente ao pessoal no Loteamento Tito que tem abraçado a causa lá 
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também, fazendo bom uso dos pneus para criar a pracinha para a comunidade. Comunicou também 

que a ata da reunião que mencionou está em suas mãos caso alguém queira uma cópia, e pediu que 

se alguém tiver outra informação sobre este recurso das casas do PAC, e importante que comparem 

estas informações para poder levar isso corretamente à comunidade. Encerrou agradecendo a todos e 

desejando que Deus nos conduza ao futuro com respeito e dignidade, e até lá se assim ele nos 

permitir. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB): Declinou o uso da palavra. 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, os presentes no Plenário e todos aqueles que acompanham de uma forma ou 

outra através dos meios de comunicação. Compartilhou que ontem foi procurada por uma mãe que 

precisava de vaga na Educação Infantil e hoje, foi procurada por outra mãe buscando a mesma coisa. 

Relatou que ligou para a Secretaria da Educação com a intenção de falar com a responsável pelo 

controle de vagas, Márcia Borges, que disse que não dá estas informações por telefone, mas que se a 

Vereadora levasse a mãe à Secretaria, informaria pessoalmente. Ficou um pouco incomodada e foi 

até a referida Secretaria para sentar com a Sr.ª Márcia Borges e entender o porquê da informação 

presencial. Detalhou que a pessoa recebe o número de sua posição na fila de espera  a Sr.ª Márcia 

anota o nome da pessoa que buscou a informação e a mesma assina. Explicou que isso acontece para 

evitar mal entendidos que já aconteceram ao passar a informação por telefone. Relatou que há 

tolerância para uma ou duas vagas de diferença entre uma informação e outra; mais do que isso é 

irregularidade. Comentou que recebeu do Vereador Beto Lemos queixa sobre isso outro dia, dizendo 

a ele que seria parceira para averiguar contanto que o mesmo trouxesse provas, pois esta Vereadora 

não é conivente com erros. Observou que há sim preocupação de parte da Secretaria de Educação 

para que esta central de vagas respeite a ordem das inscrições à medida que vão vagando salas ou 

ficando prontas novas escolas. Declarou que há uma preocupação muito grande de muitos anos, 

inclusive do Prefeito anterior, pois enquanto a educação pública infantil for para ricos e pobres, 

trabalhadores e não trabalhadores, as vagas não existirão para todos. Manifestou que haverá que se 

mudar a legislação federal para que se contemple vagas para aqueles que mais precisam, 

reconhecendo que todos têm direito de acordo com a Constituição, mas é preciso formalizar critérios 

para seleção senão não há Poder Público institucionalizado que dê conta de vagas para todos. 

Comunicou também que o Projeto Bairro Empresa Melhor está se reorganizando para retomar as 

atividades em 2016, tendo feito inscrições dos atletas na quinta e sexta-feira passadas e novamente 

nesta quinta (25) e sexta-feira (26) a partir das 18 horas. Compartilhou que o Centro de Defesa e 

Proteção Social Lar Padilha criou um documento que pode ser utilizado como título de pagamento 

em banco para receber auxílio da comunidade no acolhimento de 24 crianças de 0 a 10 anos, 

servindo a elas 2.280 refeições por mês e mais de 2.160 mamadeiras. Explicou que a comunidade 

interessada em contribuir pode retirar este título no próprio Lar Padilha ou aqui na Câmara de 

Vereadores. Manifestou também que o Lar Padilha está precisando neste momento de leite – tanto 

em pó quanto líquido – e que esta doação pode ser feita diretamente na sede do Lar Padilha. 

Encerrou agradecendo ao Presidente e desejando a todos excelente semana. Neste momento, o 

Vereador Nelson José Martins pediu ao Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho 

autorização para se retirar, e lhe foi concedida. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o 

Presidente da Câmara, colegas Vereadores, ouvintes da Rádio Taquara e público presente, saudando 

especialmente a servidora da Secretaria de Obras, Sr.ª Magda. Destacou reunião da qual foi 

propositor, que debateu como a Administração Municipal vem procedendo através das suas 

Secretarias na prevenção e combate do mosquito Aedes aegypti que vem causando grande problema 

mundial com a propagação da dengue, zika vírus e febre chigunkunya. Detalhou que estão sendo 

realizadas limpezas nos valões, recolhimento de pneus, instalação de armadilhas para mosquitos – 
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pneus cortados e com água onde são coletadas larvas e enviadas para análise, que constataram 

satisfatoriamente que não há indício do mosquito em nosso Município –, agentes de saúde em direto 

contato com a comunidade taquarense orientando sobre prevenção e orientações da Secretaria de 

Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental nas escolas a partir do início das aulas, 

capacitando os alunos a orientar os pais em casa. Manifestou que, para a prevenção, é preciso ter 

uma educação ambiental que precisa ser feita nas escolas, pois – como para obter uma flor ou uma 

árvore – precisamos plantar agora a semente da educação para que nossos filhos, netos e bisnetos 

tenham consciência, classificando como estarrecedora hoje a falta de convicção das pessoas de que 

precisam fazer sua parte, descartando adequadamente o lixo e fazendo a prevenção em suas casas. 

Relatou que é estarrecedor também, no assunto da Segurança Pública, não conseguir ligar para o 

Corpo de Bombeiros, pois meliantes roubaram pela terceira vez a fiação telefônica no trecho da RS-

115 entre o Loteamento Tito e a sede do Corpo de Bombeiros, deixando-os sem telefone fixo. 

Declarou que isso é degradante, pedindo e ansiando por determinações e ações da Brigada Militar e 

Polícia Civil pra que prendam estes meliantes. Relatou que, conversando com o Secretário Distrital 

de Padilha, Mario Pires, tomou conhecimento da grande demanda e solicitação da comunidade pela 

recuperação e melhoria da ponte na localidade de Padilha Velha. Exibiu felicidade e alegria em 

escutar que foi feita a solicitação de compra do madeirame, indicando o recomeço de uma nova 

ponte lá nos próximos dias. Solicitou ainda, como já foi dito pelo Vereador Lauri, a reforma da 

ponte que liga a estrada geral da Padilha à estrada de Três Irmãos que segue para Linha Caloni, 

pedindo auxílio a Igrejinha na soma de esforços, visto que aquela é uma ponte de divisa. Encerrou 

agradecendo pelo tempo e agradecendo também a Deus por estar representando sua comunidade, 

desejando a todos uma boa semana. Neste momento, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 

pediu ao Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho autorização para se retirar, e lhe 

foi concedida. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o 

Presidente da Câmara, colegas Vereadores, plateia e ouvintes da Rádio Taquara, com saudação 

especial ao amigo Conselheiro Betão presente na Casa. Comunicou que fez indicação ao Executivo 

que providencie junto ao proprietário limpeza de terreno na Rua Auto João Muratore do bairro Santa 

Rosa, onde era a antiga fábrica de cepo, pois segundo moradores e vizinhos, ali há bastante água 

parada. Elogiou o atendimento da Samu e dos médicos de plantão no Hospital Bom Jesus que 

estavam de atendimento na sexta-feira à tarde quando aconteceu o caso daquela criança. Relatou que 

viu os quatro ou cinco médicos ao redor, tentando fazer tudo o que era possível e ligando para 

diversos lugares para tentar fazer a transferência, com o Samu em contato com a Polícia Federal para 

esperar na BR-116 e abrir caminho para que chegassem a Porto Alegre o mais rápido possível. 

Comentou que criticam muitas vezes esse atendimento, mas este Vereador manteve seu elogio, 

explicando que quando atrasam atendimentos, normalmente é para priorizar casos de urgência. 

Lamentou que, apesar dos esforços, a criança veio a falecer, refletindo que Deus sabe todas as coisas 

e faz tudo para o melhor. Convidou todos os colegas Vereadores e toda a comunidade para a Sessão 

Solene em homenagem aos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus de Taquara – sessão proposta por 

este Vereador e aprovada por unanimidade –, relatando que já estão confirmadas as presenças de 

deputado federal e pastores de outros Municípios, com um coral de 70 vozes e uma cantora ainda 

neste grande evento que ocorrerá na próxima segunda-feira (29) às 19 horas e 30 minutos. Detalhou 

a história da Assembleia de Deus, que começou em 1936 no Morro Negro onde Gustavo Nordlund 

começou o trabalho na primeira igreja construída e que ainda está lá, enquanto hoje existem mais de 

20 templos no Município. Encerrou desejando um grande abraço a todos e que Deus ilumine o 

coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou os 

colegas Vereadores, servidores da Casa, pessoas presentes e todas que estão na escuta. Concordou 
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com os comentários do Vereador Nelson Martins sobre a espessura fina do asfalto, mas relatou que 

esteve em contato com o João da Prefeitura que disse que já foi notado esse problema, eles já 

autuaram a empresa que fez e já estão sendo tomadas as devidas providências, ficando a empresa 

encarregada de colocar mais uma camada de asfalto ou sofrer a pena de não ser paga enquanto não 

solucionar o problema. Compartilhou que ainda vê muito lixo nas ruas, colocado pelos próprios 

moradores após fazerem a limpeza de seus terrenos, e apontou que o recolhimento desse é 

compromisso do próprio morador, não da Prefeitura. Reconheceu, porém, que a equipe de limpeza 

também faz a limpeza das ruas e não recolhe o lixo, que acaba entupindo as bocas de lobo. Pediu 

para que seja providenciada a limpeza logo nesses casos, para não deixar a cidade com um aspecto 

feio. Solicitou também à Secretaria de Meio Ambiente que verifique a situação de duas árvores na 

Rua Rio de Janeiro, bairro Santa Teresinha, próximas a um condomínio no nº 1726 que estão 

causando insegurança aos moradores do mesmo. Solicitou também à Secretaria de Obras que faça o 

conserto de dois buracos na Rua Sete de Setembro, no bairro Santa Teresinha, em frente aos nº 605 e 

615, e em frente ao Bar do Neri. Reiterou antiga solicitação de moradores da Rua Tristão Monteiro 

em esquina com Travessa Santa Rosa, que é a colocação de parada de ônibus no local, relatando que 

uma senhora de 88 anos que pega o ônibus ali toda semana e já reclamou a este Vereador diversas 

vez que não há abrigo ali. Comunicou que enviará, junto com o Vereador Lauri, Votos de Pesar pelo 

falecimento do Sr. Emílio Walber, uma pessoa simples e trabalhadora que criou sua família em 

Cruzinha com muita dificuldade, mas também muita honestidade e foi uma pessoa querida na 

comunidade, um verdadeiro conselheiro da família Walber. Enviou também Votos de Pesar aos 

familiares do Sr. Nelson Tovo, de Padilha Velha, apontando a coincidência de ambos Emílio Walber 

e Nelson Tovo serem irmãos, respectivamente, de Laci e Celso Tovo que são um casal. Encerrou 

deixando seus sentimentos às famílias, desejando que Deus abençoe a todos e também que tenham 

todos uma ótima semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o 

Presidente da Câmara, colegas Vereadores e a comunidade presente, saudando especialmente o 

Betão e seu filho, a Marta, e a Magda, apontando para esta última que sabe que não fazem mais na 

Secretaria de Obras só por falta de condições. Parabenizou o Vereador Régis por ter marcado a 

reunião em Porto Alegre, muito produtiva. Apontou que o Prefeito foi à reunião do Estado levando 

anotações na contracapa de uma revista da Avon, apesar de dizer que está tratando o assunto com a 

seriedade que o caso requer. Declarou que, outro dia, o Prefeito foi com o Vereador Régis na Rádio 

Taquara, falou um monte de bobagens e inclusive faltou com a verdade, insinuando que ficaram 

dívidas do Governo Municipal anterior. Manifestou que tudo o que tem está registrado em 

documentos oficiais, não em papel de pão ou contracapa da revista Avon, sugerindo que o Prefeito 

tenha mais cuidado no que fala, pois quando se fala, é preciso ter documentos que comprovem o que 

é dito. Lamentou que esse tipo de coisa aconteça. Perguntou-se onde está o “Prefeito da Saúde”, 

parafraseando o que diziam aqueles que ajudaram a elegê-lo, como o Pimentel que foi botado pra 

escanteio após o primeiro embate. Manifestou preocupação com as colocações do Prefeito, 

perguntando-se se ele está tentando encobrir o processo que está sofrendo pela questão do asfalto 

que – como disse o Vereador Nelson – tem menos espessura do que deveria em certos trechos. 

Elogiou a Moção do Vereador Beto Timóteo como muito válido, mas ressaltou que há muito tempo 

vem falando das obras do PAC como mais um desleixo deste Governo como todas as obras que 

ficaram. Mencionou que o falaram que o Prefeito disse no início do Governo para deixar de lado as 

obras que ficaram do Governo anterior a serem feitas por último e se forem feitas, porque ele não 

iria dar palanque para o PDT. Manifestou que isso é uma irresponsabilidade porque estas obras não 

são para este Vereador ou para o Prefeito, mas para as pessoas que precisam de uma casa para 

morar, mães que ganham um salário mínimo e precisam pagar quatrocentos reais com creche, 
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apontando que o assunto das creches é uma discussão que quer abrir, pois é irresponsabilidade do 

Prefeito não abrir as creches já prontas para prover as vagas. Lamentou que o Município tenha sido 

tratado dessa forma e espera que a comunidade saiba analisar esse tipo de trabalho na hora certa. 

Encerrou desculpando-se pelo desabafo e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Discorreu sobre decisão do Supremo Tribunal 

Federal em reformar jurisprudência antiga e passar a permitir prisão dos réus em segunda instância 

mesmo antes da apresentação dos recursos a que têm direito. Expressou que sempre aprendeu que 

vivemos em um estado de direito, e no momento que começamos a perder isso, perderemos as 

rédeas e podemos acabar em um estado de ditadura. Comentou que os Ministros do STF – pessoas 

de alto saber jurídico que deveriam ser os guardiões da Constituição – essencialmente rasgaram a 

Constituição brasileira com esta decisão, pois a mesma diz em seu artigo 5º que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, texto taxativo e não 

aberto a interpretações. Mencionou que isto só poderia ser mudado por uma constituinte ou projeto 

de emenda constitucional votada pelos Deputados Federais e Senadores, o que não foi o caso. 

Esclareceu que acha que bandidos devem estar na cadeia sim, mas não dessa forma. Apontou a 

insuficiência do sistema carcerário, pois não temos mais presídios, com os presos que entram no 

Presídio Central de Porto Alegre sendo amontoados como bichos. Comentou que os presídios 

acabam sendo uma escola do crime e, visto que não temos pena de morte ou prisão perpétua, todos 

os que entram no presídio saem de novo. Manifestou que maltratar os presos só faz com que eles 

saiam com mais terror do que entraram e precisamos ter consciência de que ele precisa ser tratado 

para sair de lá socializado, algo que hoje as igrejas fazem bastante. Detalhou que essa decisão do 

STF significa que o reú pode ser preso e lá adiante, se descobrirem uma nulidade no processo ou 

algo parecido, pode ser absolvido. Perguntou-se o que aconteceria no caso em que alguém ficasse 5 

anos sem ser culpado, por exemplo, sugerindo que em primeiro lugar, o Estado deveria a esta pessoa 

uma indenização por danos morais que provavelmente nem teria dinheiro suficiente pra pagar. 

Opinou que se o Supremo Tribunal Federal que deveria guardar a Constituição começar a rasga-la 

dessa forma, mais a frente outros a rasgarão de maneiras que causarão muito mais prejuízo ao 

cidadão. Encerrou agradecendo, desejando a todos uma boa semana e que fiquem com Deus. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou os colegas Vereadores, os 

funcionários e em especial, o Conselho Tutelar na pessoa do Betão, presente no Plenário com seu 

filho Jéferson, o Adelar que prestigia frequentemente a Sessão, o Fábio e o Fabiano Matte – este 

último ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara – e também o Secretário Distrital, Cigano. Ressaltou 

a importância de a comunidade presenciar a Sessão, pois aqui se dá o debate e se encaminham 

muitas coisas no Município. Comunicou que encaminhou pedido de abertura de um valo na Estrada 

da Grota, aos fundos da residência nº 703, pois o valo foi soterrado e, sem vazão suficiente, acaba 

alagando a referida residência após precipitações. Pediu também abertura de valo para escoamento 

de água no final da Rua Quatro de Maio, no bairro Cruzeiro, pois toda a água do bairro acaba 

escoando lá e, com a pouca vazão da canalização, a água acaba inundando as residências próximas 

além de ficar ali como foco de proliferação dos mosquitos, pedindo então à Secretaria do Meio 

Ambiente que faça as limpezas necessárias. Encaminhou solicitação à RGE para que verifique a 

situação das constantes oscilações de energia elétrica no bairro Santa Maria, afetando toda a 

extensão da Rua João Manoel Corrêa – que vai desde a Rua Tristão Monteiro até o cemitério no 

bairro Santa Maria – como também suas transversais. Relatou que junto com o encaminhamento, vai 

também um abaixo-assinado dos moradores. Anunciou que está encaminhamento também Votos de 

Pesar aos familiares da Srª Norma Osvaldina Falcão, esposa de seu grande amigo Gilberto Falcão, 
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desejando que Deus zele por toda a família e todos nós que continuamos aqui. Demonstrou 

satisfação quanto a um documento que recebeu falando sobre a licença de porte rural de arma, 

Projeto de Lei nº 3.722/2012 de autoria do Deputado Federal Afonso Hamm, do PP – aprovado por 

19 votos a 8. Detalhou que a licença destina-se a proprietários e trabalhadores maiores de 25 anos 

residentes em área rural que dependem do emprego da arma de fogo para proporcionar defesa 

pessoal, familiar e de terceiros, assim como defesa patrimonial, e será concedido mediante 

apresentação documental, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes, 

tendo validade de 10 anos restrita aos limites da propriedade rural. Compartilhou palavras do 

referido Deputado, que explicou que se trata de uma regra que disciplina as normas sobre aquisição, 

posse, porte e circulação de armas de fogo e munição e quem não tiver capacidade psicológica ou de 

manuseio não será habilitado. Relatou que isso oportuniza a defesa de quem reside em área rural 

contra roubos ou furtos de animais, máquinas, insumos, veículos e assalto aos moradores. 

Reconheceu que é polêmica a questão das armas, mas se o Estado não consegue dar a segurança que 

a população precisa, é preciso garantir que o cidadão tenha a segurança de sua própria família. 

Desculpou-se aos colegas por ter passado o tempo, justificando que achou o assunto importante para 

os moradores da zona rural que vivem sofrendo com insegurança. Encerrou desejando um grande 

abraço a todos. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min o Presidente encerrou a presente Sessão 

Ordinária, convocando a próxima para o dia 1º de março de 2016, às 18 horas no Plenário desta 

Casa, lembrando que na segunda feira, dia 29/02, às 19h30min, será realizada Sessão Solene de 

Homenagem aos 80 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Taquara. E, para constar, eu 

Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, 

que segue assinada por mim e pelo Servidor Nicolas Giovani Busanello, o qual transcreveu a Palavra 

em Expediente. E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores 

presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2016. Silvana Lopes e Nicolas 

Busanello. 

 


