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 ATA Nº 4.123 

Aos 15 dias do mês de março do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 7ª 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, Idalci Renato Lamperti (PMDB), Lauri Fillmann (PDT), 

Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (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). Ausente o Vereador Luiz Carlos 

Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente). 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 a Vereadora Sandra Schaeffer 

em conjunto com o Vereador Lauri Fillmann e a Vereadora Sirlei Silveira, solicitou inversão de 

pauta e a mesma foi acatada por unanimidade. 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 028/2016 - MESA DIRETORA: 

Autoriza o Poder Legislativo a doar balcão de pia à Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de 

Julho de Entrepelado/Taquara-RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 031/2016 - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Corrige a redação do Art. 3° da Lei Municipal Nº 

5601, de 10 de novembro de 2014. PROJETO DE LEI Nº 032/2016 (Executivo Nº 023) - Dispõe 

sobre o Serviço Público de Transporte Individual por Táxis no Município de Taquara e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 033/2016 (Executivo Nº 027) - Autoriza o Município de 

Taquara a avaliar repasse financeiro da UNIMED para o gestor do Hospital Bom Jesus. PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº 002/2016 - MESA DIRETORA: Dá nova redação aos artigos 90, 91 e 92 do 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

003/2016 - MESA DIRETORA - Dá nova redação ao artigo 80 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2016 - 

MESA DIRETORA: Declara PONTO FACULTATIVO, na tarde do dia 24 de março de 2016, 

Quinta-Feira Santa, com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal 

de Vereadores de Taquara – RS. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 104/2016, encaminha Lei 

Municipal nº 5.828, sancionada em 02 de março de 2016. Mensagem Retificativa ao Projeto de 

Lei Nº 023, de 23 de fevereiro de 2016, de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho 

(apresentada pelo autor): A presente Mensagem Retificativa tem por finalidade corrigir o erro de 

redação dado ao Artigo 1º do referido Projeto que - “Denomina de Alvarino Lacerda Filho, o Posto 

de Saúde 24 Horas do Município de Taquara/RS”, passando a Ementa e o Art. 1º a ter a seguinte 

redação: “Denomina de Alvarino Lacerda Filho, uma repartição pública do Município de 
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Taquara/RS”. Correspondência Diversa: Convite da Administração Municipal, para 1ª Assembleia 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, que ocorrerá no próximo dia 21/03, às 19h, no Plenário 

desta Casa. Após a leitura da matéria o Presidente solicitou que os senhores Vereadores agilizem o 

encaminhamento das suas indicações aos Títulos de Cidadania/2016, tendo em vista que a Sessão 

Solene de entrega dos mesmos neste ano ocorrerá no mês de junho. A seguir, diante da Publicidade 

dos Projetos de Resolução Nº 002 e 003/2016, de autoria da Mesa Diretora, que alteram Artigos do 

Regimento Interno, o Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem o nome dos 

Vereadores que irão compor a COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE A ALTERAÇÃO DO 

REGIMENTO INTERNO DESTA CASA. Após as devidas indicações a referida Comissão ficou 

composta pelos seguintes Vereadores: SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB), 

ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP), ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT), 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS), MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC) e NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB). De antemão também foi agendada reunião da Comissão recém-composta 

para o dia 22/03 (próxima terça feira), às 15h. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente 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. Antes disso o Presidente comunicou 

que o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira fez contato telefônico na manhã de hoje justificando 

sua ausência nesta Sessão, devido a compromissos familiares, no qual precisou se dirigir a cidade de 

Ijuí, que leva em torno de 6 horas de viagem. ORDEM DO DIA: Conforme § 3º do Artigo 173 do 

Regimento Interno desta Casa, e o Art. 40, parágrafo único, é necessário 3/5 dos votos da Câmara 

para aprovação. Entre a 1ª a 2º votação conforme § 2º do Art. 60 da Constituição Federal. 1ª 

votação: PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 003/2015 – VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS - Inclui os parágrafos 8º e 9º, no artigo 98 da Lei Orgânica do Município de 

Taquara, e da outras providências. Foi lido o Parecer do Assessor Jurídico desta Casa, Dr. Fabio L. 

Brack, no qual opinou no sentido de que o Projeto não encontra-se de acordo com o ordenamento 

jurídico vigente. Na Comissão Especial de Análise a Lei Orgânica a Relatora, Vereadora Sirlei 

Silveira acolheu o Parecer Jurídico e votou pela rejeição do Projeto. Acompanharam o Parecer da 

Relatora os Vereadores Arleu Machado e Beatriz Schaeffer. O Vereador Moisés Rangel votou 

contrário ao Parecer e os Vereadores Adalberto Lemos e Valdecir de Almeida estavam ausentes no 

momento da reunião da Comissão. Posto em deliberação do Plenário o Projeto recebeu a seguinte 

votação: 06 (seis) votos contrários dos Vereadores: Sirlei Silveira, Adalberto Soares, Arleu 

Machado, Sandra Schaeffer, Valdecir de Almeida e Telmo Vieira. E, 07 (sete) votos favoráveis dos 

Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins, Idalci Lamperti, Moisés Rangel, Adalberto 

Lemos, Lauri Fillmann e Roberto Timóteo. Ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. Não obtendo 

os 3/5 dos votos favoráveis, o Projeto foi REJEITADO na 1ª votação. Sobre a matéria manifestaram-

se os Vereadores Arleu, Nelson, Eduardo, Telmo, Adalberto Lemos, Moisés e Sirlei. PROJETO 

DE LEI N° 023/2016 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO  - Denomina de 

ALVARINO LACERDA FILHO, uma repartição pública do Município de Taquara/RS. O Vereador 

Guido Mario apresentou Mensagem Retificativa ao Projeto alterando a Ementa e o Artigo 1º. Foi 

apresentado Parecer Jurídico constando que inexiste óbice formal em relação à proposição. Na 

Comissão de Constituição e Justiça o Relator Vereador Roberto Timóteo acolheu a Mensagem 

Retificativa e Parecer Jurídico, votando pela aprovação do Projeto em questão, acompanhado de 

voto favorável da Vereadora Sirlei Silveira e voto contrário do Vereador Adalberto Lemos. O 

Projeto foi à discussão e manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Adalberto Lemos, Telmo, 

Valdecir, Arleu, Eduardo e Nelson. Diante de algumas colocações o autor do Projeto, Vereador 

Guido Mario RETIROU DEFINITIVAMENTE o mesmo de pauta. PROJETO DE LEI N° 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=605
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=605
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=605
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=709
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027/2016 - MESA DIRETORA - Autoriza o Poder Legislativo a doar condicionador de ar split para 

a 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar do Município de Taquara/RS, 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 pelos presentes, ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. Sobre a matéria 

manifestaram-se os Vereadores Valdecir e Telmo. PROJETO DE LEI N° 029/2016 - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Inclui parágrafo único ao Artigo 2º da Lei 

Municipal nº 2.859, de 28 de dezembro de 2011. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO pelos presentes, 

ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Telmo e 

Lamperti. PROJETO DE LEI N° 030/2016 (Executivo Nº 022) Altera o Art. 1º da Lei Municipal 

nº 5.714, de 24 de junho de 2015. O Executivo Municipal encaminhou Mensagem Retificativa, 

através do Ofício nº 132/2016, para alterar o caput do artigo 1º. A Comissão de Constituição e 

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

Projeto acolhendo a Mensagem Retificativa e o mesmo foi APROVADO pelos presentes, ausente o 

Vereador Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2016 – 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Concede o Título de Cidadã Taquarense a 

SENHORA EMMANUELLE CUNHA DA LUZ. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO pelos presentes, 

ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Valdecir. Na 

sequência o Presidente abriu espaço para solicitações Verbais e após com a concordância dos demais 

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

unanimidade. Indicações: Nº 105 a 117/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 018 

a 021/2016. Requerimentos: Nº 063 a 071/2016. Requerimento Verbal: Vereador Arleu Machado: 

Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na construção de boca 

de lobo na Rua Sarandi, próximo ao nº 1330, para escoar a água da chuva, pois sempre que chove 

impede o ir e vir dos moradores desta rua. Depois da votação acima, conforme acordado pelos 

Vereadores presentes, às 19h24min, o Presidente suspendeu a presente Sessão Ordinária, pelo tempo 

necessário para deliberação do Projeto nº 33/2016 em Sessão Extraordinária Autoconvocada, a ser 

realizada logo após, tendo em vista a urgência da matéria. Finalizada a suspenção, às 19h44min, o 

Presidente retomou os trabalhos da presente Sessão Ordinária, solicitando que o Secretário da Mesa, 

Vereador Roberto Timóteo conduzisse o andamento da mesma, pois precisava se ausentar 

momentaneamente. Nesse sentido o Vereador Roberto Timóteo pediu que a Diretora Legislativa 

procedesse no início da Homenagem da noite. Conforme solicitado pelo Vereador Adalberto dos 

Santos Lemos, através do Requerimento Nº 053/2016, aprovado por unanimidade em Sessão 

Ordinária do dia 1º de março do corrente ano, o mesmo foi convidado para ocupar a Tribuna para 

fazer seu pronunciamento de Homenagem ao GRUPO FORÇA TAREFA SERRA GAÚCHA. Este 

Grupo é formado por Bombeiros Civil, Militares, Socorristas e Empresários, no qual iniciaram suas 

atividades em abril de 2015, desempenhando um belíssimo trabalho humanitário em prol dos 

necessitados. Neste momento os homenageados foram citados e convidados para ficar a frente da 

Mesa Diretora para receber o Certificado de Reconhecimento Honra ao Mérito, pelos relevantes 

serviços prestados à nossa comunidade e região. Segue nome dos integrantes do Grupo que foram 

reverenciados nesta Homenagem: JORGE LUIS TRINDADE MOREIRA; YANN LUIS MAIA 

MOREIRA; SILVANA REIS GUIMARÃES; LUCIANO LOPES DA SILVA; CÁSSIO JÚNIOR 

DE OLIVEIRA FREITAS; ADRIANO EV DA ROSA; FELIPE FIOREZE; PAULO ADRIANO 

CARNEIRO DE OLIVEIRA; GILSON SANT´ ANNA; PAULO ROBERTO DIAS JUCHEM; 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=709
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=709
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=709
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=710
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=710
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=710
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=714
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=714
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=706
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=706
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=706
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WELLINGTON PARRO e MESSIAS WEBER. O senhor Jorge Luis T. Moreira – Coordenador do 

Grupo foi convidado para fazer uso da Tribuna e falar em nome dos demais integrantes. Com 

permissão do Presidente em Exercício, também foi passado um vídeo de 10min, que demonstrou um 

pouco da trajetória do Grupo e os trabalhos por eles realizados. A seguir assumindo novamente a 

Presidência dos trabalhos, o Vereador Guido Mario convidou o Vereador Adalberto Lemos para 

oficializar a entrega dos Certificados, e após deu por encerrada a Homenagem desta noite. 

Prosseguindo com os trabalhos da Sessão o Presidente deu 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.  

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): 

Declinou o uso da palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa 

Diretora, os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Declarou que quem fez o Plano 

Municipal de Saneamento Básico não está sabendo bem o que fez, pois aqui nesta Casa está há 

quatro meses um pedido para resolver a situação dos mosquitos no Loteamento Tito, manifestando 

que nunca viu tanto mosquito e eles ainda querem dizer que os estão combatendo. Detalhou situação 

de pedido que fez para saber sobre os parcelamentos do Município, pois há parcelamentos da 

Administração passada. Relatou que o Prefeito encaminhou para esta Casa as seguintes informações: 

parcelamento no ano de 2008 da importância de R$ 1.862.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta 

e dois reais) relativa ao RPPS, em 240 parcelas de R$ 20.840,00 (vinte mil, oitocentos e quarenta) 

das quais restam 146 a pagar, com correção mensal. Em 2013, uma contribuição patronal da 

competência de juros de 2002 a 2012 na importância de R$ 1.767.000,00 (um milhão, setecentos e 

sessenta e sete reais) e mais alguns quebrados, em 240 parcelas das quais faltam 204 a pagar. 

Também em 2013, parcelamento de um montante de R$ 46.356,00 (quarenta e seis mil, trezentos e 

cinquenta e seis reais) em 60 parcelas, faltando 24 a pagar. Ainda em 2013, valor de R$ 

2.663.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três) – constantes no documento como sendo da 

Administração anterior – parcelado em 240 parcelas de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos 

reais), faltando ainda 204 parcelas a pagar. Alertou a quem se candidatou à Prefeitura que cuide 

estas informações, para saber o que vem pela frente. Prosseguiu detalhando outro parcelamento de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) – este sim desta Administração – em 60 parcelas R$ 

69.437,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete) das quais nenhuma foi paga e que se 

encontra em atraso. Também falou da dívida do Hospital, da qual o Município pagou 3 parcelas de 

R$ 108.972,00 (cento e oito mil, novecentos e setenta e dois reais), restando pagar R$ 3.000.370,00 

(três milhões, trezentos e setenta reais). Manifestou que quem for se candidatar a Prefeito precisa 

saber dessas coisas, pois senão chega à Prefeitura sem a informação precisa. Explicou que foi por 

isso que fez o projeto de lei para que o Prefeito apresente o montante restante das dívidas ao final de 

cada ano. Comentou sobre o posicionamento de alguns colegas, de que o projeto é inconstitucional, 

esclarecendo que isso se aplicará a todos os Prefeitos daqui pra frente, não só o Prefeito atual. 

Apontou que o Secretário Ferreira postou fotos no Facebook das pinturas de faixas na Rua Rio 

Branco, dando por encerrada as obras de asfalto, este Vereador fez um levantamento da espessura 

inadequada dos asfaltos na Rua Rio Branco e agora a companhia voltou para refazer o asfalto 

adequadamente, pois estavam logrando e tirando o dinheiro dos cidadãos taquarenses. Pediu licença 

para ausentar-se da Sessão, pois precisaria buscar uma pessoa reclamando de dores no peito, perto 

de Rolante. VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI (PMDB): Cumprimentou o Presidente 

da Câmara e os colegas Vereadores. Solicitou à Secretaria de Obras para que analise a possibilidade 

de conserto de uma canalização que está totalmente estragada, em frente ao nº 1.481 no bairro 

Empresa. Elogiou as palavras do Vereador Nelson, manifestando que concorda que os candidatos a 
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Prefeito – como ele mesmo é – devem saber que assumirão o bônus e o ônus. Apontou que o que 

precisa ser feito de uma vez por todas no setor público é mais gestão: enxugar a máquina, poupar 

mais, comprar melhor, vender melhor os serviços, pois só assim conseguirão os recursos para 

maiores investimentos. Citou o exemplo do asfalto que está sendo refeito, manifestando que precisa 

haver fiscalização e que o Município precisa cuidar mais disso, sugerindo ao Prefeito Tito que tome 

a frente e faça com que a Secretaria de Planejamento faça a fiscalização; do contrário, daqui a 

pouco, o asfalto já estará esburacado. Sugeriu também que seja dada oportunidade ao quadro de 

funcionários municipais em carreira, que é muito bom. Reconheceu que o descontrole público se dá 

em todo o país, não só no Município, e que se sabe que é um sistema que vem de muito tempo, mas 

alguém precisa começar a fazer senão os municípios começaram a ter cada vez mais problemas. 

Manifestou que é preciso reabrir o Hospital Bom Jesus, mas que se o Município tivesse feito sua 

parte desde 2009, pagando o que vinha devendo, não chegaríamos a esta situação em que estamos 

agora. Reconheceu que estes débitos não são de agora, mas em 2014 já existia um débito do 

Município em quase R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mi reais) que, incluídos os débitos da 

Administração passada, alcançam um total de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). 

Afirmou que se o Município tivesse repassado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, ou 

tivesse feito uma projeção de adiantamento e parcelamento, ou não tivesse parcelado tudo, talvez o 

Hospital não tivesse chegado ao ponto que chegou. Reconheceu que o Estado atrasa os pagamentos, 

mas vem – mesmo com todas as dificuldades – tentando renegociar a dívida federal para poder 

equilibrar as contas do setor público do estado do Rio Grande do Sul. Esclareceu que entende que o 

Município está tentando fazer sua parte, mas repetiu que se não tivesse esse débito, a população 

poderia hoje ter o Hospital aberto. Comentou que o Governo do Estado tem a sua culpa, mas está 

tendo de todas as formas manter os pagamentos em dia e provavelmente depositará o que deve dos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro ainda nesta semana. Encerrou agradecendo  a oportunidade e 

desejando aos munícipes uma boa semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 

DOS SANTOS (PP): Saudou a Mesa Diretora, os colegas Vereadores, a comunidade presente, a 

imprensa e a comunidade que escuta através da rádio. Dirigiu-se ao Vereador Renato, 

compartilhando que participará de uma feira nos dias 17 ao 19 – a Movelsul Brasil – onde diversos 

países estarão comprando o que está sendo produzido no estado do Rio Grande do Sul em termo de 

móveis. Comentou que isso remete à Femóveis, feira de móveis que Taquara tinha no passado e era 

referência, mas infelizmente não existe mais. Opinou que deveriam ter conseguido trabalhar uma 

feira dessas para que pudessem desenvolver a fabricação de móveis do Município, visto que há 

muitos fabricantes de móveis em dificuldade porque o mercado interno está muito ruim. Detalhou 

que serão 120 empresas brasileiras que estarão vendendo para 14 países – dentre os quais: 

Argentina, Bulgária, Catar, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, França, Marrocos, 

México, Moçambique, Panamá e Paraguai. Lamentou que não haja nenhuma empresa do Município 

de Taquara expondo nesta feira para vender; em função disso, participará desta feira para buscar 

contatos visando melhorar a indústria de móveis do Município. Também neste âmbito, anunciou 

reunião nesta Casa no dia 16, às 17 horas, convidando os colegas Vereadores, a comunidade e os 

fabricantes de móveis a participarem. Explicou que na reunião – que contará com a presença de 

instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Apex e PEIEX –, discutirão esta 

situação de fabricar móveis para exportação, buscando uma linha de exportação junto com o Cimol e 

órgãos competentes. Esperou que, na Movelsul Brasil 2017, possa haver alguma empresa de Taquara 

vendendo para estes outros países. Manifestou que é sabido que o mercado interno está muito ruim e 

em contrapartida, o mercado externo está “bombando”, com muitos recursos e formas de compra, 

precisando então o Município produzir e ajeitar este mercado para conseguir ingressar nele. 
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Declarou que, atualmente, os fabricantes de móveis que já não estão parados estão parando e é 

necessário fomentar isso, buscando formas para que eles possam produzir, aproveitar o momento do 

mercado e trazer divisas para o nosso Município. Elogiou o belo trabalho da comunidade do 

Loteamento Tito com relação à praça de pneus, comentando que tem recebido muita ajuda da 

comunidade; lamentou, porém, que sempre surjam aqueles que tentam desfazer o que os outros estão 

fazendo, tentando conduzir para outra situação de que os pneus estão ali para juntar mosquitos, mas 

sem o mínimo de conhecimento técnico. Deixou recado para estes de que não atrapalhem os que 

estão trabalhando, se não querem ajudar. Encerrou agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA 

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

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Declinou o uso da palavra. VEREADOR 

TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os demais colegas Vereadores, o 

público, ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que acompanham. Iniciou 

destacando a situação referente à agressão da mulher no Município de Taquara. Relatou caso de uma 

mulher que caminhava Avenida Sebastião Amoretti por volta das 19 horas quando um meliante 

começou a segui-la, agarrou-a pelo braço e tentou conduzi-la à força, dando-lhe um soco no rosto 

após a mesma reagir. Mencionou que coletou relatos de outros acontecimentos e ocorrências do 

gênero. Convidou os Vereadores integrantes da Comissão Provisória de Segurança a o 

acompanharem em visita à Delegacia para informarem-se dos encaminhamentos que estão sendo 

feitos para dar o aporte e a segurança às mulheres do Município. Manifestou que sua preocupação é 

muito grande, pois estes casos vêm acontecendo com mulheres adultas e crianças, tornando a 

situação calamitosa. Reconheceu que a Segurança Pública faz o que pode mesmo com pouco 

contingente, são homens esforçados, mas é necessário mais e o Poder Legislativo estará junto com o 

que puder ajudar. Manifestou também preocupação com o desassoreamento dos rios, solicitando ao 

Presidente Vereador Guido Mario que convoque nova reunião para tratar do assunto. Explicou que 

na última reunião, havia sido dito que o serviço seria começado logo em março, mas já estamos no 

meio do mês e nada aconteceu, apontando que logo chega o inverno e mais uma vez ficarão muito 

aquém do que deveria ter sido feito com isso. Rebateu comentários totalmente antagonistas de que 

ouviu, manifestando que os legislativos enquanto representantes da comunidade devem sempre 

trabalhar em prol da mesma. Declarou que se sabe da real dificuldade que o Município enfrenta, algo 

que acontece em todo Brasil – referente à Segurança Pública, Saúde, etc. – e que este Vereador, 

como alguns outros, sabe. Sugeriu que o Prefeito talvez não convide alguns Vereadores porque estes 

escutam as coisas, mas não ouvem, dizendo o contrário à comunidade e querendo reportar como se o 

Prefeito não estivesse incansavelmente procurando possibilidades para que a Saúde Pública, 

referente ao Hospital, continue atendendo. Expressou que buscar recurso ao Município é como o 

Vereador Nelson falou, mérito nenhum; isso é apenas o trabalho do Vereador para agregar ao 

Executivo Municipal e trazer algum benefício à comunidade. Encerrou agradecendo a Deus por estar 

representando sua comunidade e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR VALDECIR 

VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara e os demais colegas 

Vereadores. Parabenizou o Vereador Beto Lemos por sua homenagem ao Grupo Força Tarefa que é 

muito merecedor por seu trabalho prestado junto à comunidade do bairro Empresa, auxiliando 

famílias da localidade quanto a mesma foi atingida pela enchente. Comunicou ao Fernandes, 

presente na Casa, que graças a todos os colegas Vereadores, foi aprovado o título de cidadão 

taquarense para sua esposa Emmanuelle, reconhecendo seu trabalho prestado junto ao Ciep do bairro 

Empresa como diretora, muitas vezes deixando de estar com a família para resolver problemas. 

Encaminhou Votos de Congratulações à Igreja Adventista do Sétimo Dia – Colina, no bairro 

Empresa, pela passagem dos 34 anos de sua fundação em Taquara. Relatou que tiveram na semana 
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passada a Semana de Oração com o tema “O farol que brilha” e culto de louvor com encerramento 

no sábado (12) à tarde, com corais e quartetos louvando a Deus. Parabenizou a todos na pessoa do 

pastor Gilberto Messias pelo lindo trabalho da comemoração e também pela trajetória desta 

congregação. Reiterou indicação ao Prefeito Municipal, já feita em 2014 e 2015, solicitando 

possibilidade de pavimentação asfáltica nas seguintes ruas do bairro Empresa: Rua Peru, Rua 

Andreas Haiml, Rua Bolívia, Rua Cantuário Abelardo Britto e Rua Almiro Nunes Medeiros. 

Explicou que esta obra é de grande importância, pois nestas ruas passa o ônibus circular e isto 

melhoria a trafegabilidade no referido bairro. Solicitou também que o trabalho seja estendido à parte 

da Rua Bolívia que liga com a Rua Waldomiro de Mello até a Rua Oswaldo Cruz, algo que a 

comunidade aguarda há anos e se justifica por ser uma rua bastante movimentada que sedia diversas 

igrejas. Comunicou que, graças aos esforços dos Vereadores, do Prefeito Municipal, Secretário João, 

Secretário Petry e demais autoridades, os médicos aceitaram a nova proposta e o atendimento do 

Hospital retornará na quinta-feira (17), manifestando que o Vereador Arleu se aprofundará mais 

neste assunto em seu pronunciamento. Apontou que isso mostra como o Prefeito estava se 

esforçando e as fotos que saíram não foram de mentira, mas de reuniões sérias que houve. 

Manifestou que mesmo não tendo sido atendidos na última visita a Porto Alegre, a mesma deu 

resultado por ter mostrado a pressão do Município. Encerrou desejando uma boa semana a todos e 

que Deus ilumine o coração de cada um, dizendo ainda que é preciso acreditar em Taquara ao invés 

de ficar duvidando como às vezes acontece, pois com fé, coragem e trabalho se chega lá. 

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

colegas Vereadores, as pessoas presentes e todos os ouvintes. Parabenizou o Vereador Beto pela 

linda homenagem que fez em nome da Câmara à Equipe Força Tarefa. Comentou que é um trabalho 

muito bonito que muitas vezes não se tem conhecimento, mas através do vídeo exibido e das 

palavras do coordenador Jorge Moreira, foi possível ver o trabalho que eles fazem na hora de maior 

necessidade das pessoas. Encaminhou solicitação à Secretaria de Trânsito para que coloquem parada 

de ônibus na Rua Pinheiro Machado, em frente ao nº 766, antes da Avenida Sebastião Amoretti no 

sentido bairro-centro. Solicitou também à Secretaria de Meio Ambiente limpeza do terreno nos 

fundos do Hospital que pertence também ao mesmo, pois os motoristas de ambulância e pessoas que 

vêm de outra cidade às vezes usam aquele espaço para descanso. Pediu também ao Setor de 

Iluminação Pública pela extensão da rede de dois postes também aos fundos do Hospital, na Rua 

Felipe Werb Filho, para a colocação de duas luminárias. Relatou que esteve visitando a comunidade 

de Entrepelado há algumas semanas e constatou que a estrada da localidade necessita urgentemente 

de ensaibramento, pedindo à Secretaria de Obras faça um mutirão para resolver os trechos mais 

danificados e manter a estrada em boas condições por mais tempo. Compartilhou também que esteve 

prestigiando a 15ª Festa da Carpa em Olhos-D’Água no último domingo (12), parabenizando a 

diretoria da Associação dos Piscicultores pelo excelente almoço à base de peixe servido na ocasião. 

Refletiu sobre as várias pendências a serem resolvidas no Município, como a COOTALL, que está 

em bom andamento para ser reaberta; a rodoviária, cujo caso, de acordo com o Secretário Paulo 

Möller, também está para ser resolvido; e o caso do Hospital que também será reaberto. Parabenizou 

o Prefeito Municipal pelo seu empenho e sua persistência no caso do Hospital, apontando que o 

mesmo tem corrido atrás de soluções já antes do fechamento, tentando evita-lo. Manifestou que é 

preciso parar com a politicagem e trabalharem todos juntos pelo bem do Município, tentando 

resolver as questões da melhor maneira possível. Encerrou agradecendo a todos. VEREADOR 

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

Vereadores e a comunidade presente. Expressou que hoje foi um dia muito feliz, por ter podido 

homenagear o Grupo Força Tarefa que faz um exemplar trabalho voluntário em toda região, 
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inclusive o expandindo a outros locais como citou anteriormente. Deixou seu reconhecimento ao 

referido grupo e agradeceu a seus pares por terem aprovado esta homenagem por unanimidade. 

Declarou que fica sentido com algumas coisas que alguns colocam, inclusive alguns colegas 

Vereadores, falando coisas que o deixam perplexo. Ressaltou que em todas as vezes que o Prefeito 

pediu economia aos Vereadores para investir na Saúde, a Câmara o fez, independente de quem era o 

Presidente e deixando de lado várias coisas que poderiam ter feito na Câmara com estes valores. 

Apontou que este trabalho tem sido incansavelmente contestado pelo Executivo e inclusive por 

alguns Vereadores, deixando este admirado com as bobagens que falam. Manifestou que isto é 

inadmissível, pois há uma união de resposta quando o Prefeito precisa e isso não é valorizado pelo 

Executivo. Salientou que na questão do Hospital, o Prefeito nunca os convidou, mas mesmo assim, 

os Vereadores de oposição estão solícitos e tentando o melhor para os taquarenses e o Hospital. 

Lamentou que estas coisas sejam faladas pelo Prefeito aos quatro cantos do Município, criticando os 

Vereadores aonde quer que ele vá ao invés de apresentar soluções. Declarou que isto é uma falácia 

do Prefeito que chega a dar nojo. Relatou que, antes do Prefeito se eleger, rebateu comentários de 

uma pessoa que o chamou de “moleque”; afinal, o Prefeito é um homem casado e pai de família. 

Hoje, porém, reconhece que o Prefeito está de “molecagem” quando sai por aí falando da oposição 

como se esta não ajudasse o Município quando o mesmo precisa. Criticou também que o Prefeito 

jogue números no ar como se fossem bolinhas de gude que ele joga para a criançada, dizendo nos 

meios de comunicação que repassa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Hospital quando na 

verdade repassa R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e o restante é a título de dívida, do Governo 

anterior e deste. Apontou também que esteve ontem (14) com o Governo do Estado e, sobre os 

comentários do Prefeito de fazer a Saúde do tamanho do Município de Taquara, os Secretários 

dizem que vão levar este atendimento a outros Municípios porque o Prefeito de Taquara não quer 

atender a região. Disse que não é verdade também o que o Prefeito fala de que Taquara financia, 

pois cada vez que o Município se habilita em alguma especialidade, recebe por isso. Agradeceu ao 

Deputado Afonso Motta por este estar destinando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao Hospital 

para a compra de equipamentos, se comprometendo com este Vereador a repassar um valor maior no 

próximo ano. Manifestou que isto é para tapar a boca daqueles fofoqueiros que dizem que a 

oposição não ajuda, não querendo acreditar que o Prefeito seguirá nesta fala mesmo estando a 

oposição ajudando o quanto ajuda. Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR 

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

Vereadores, a comunidade presente e imprensa. Explicou que aproveitará esta oportunidade para 

fazer justiça a uma pessoa que não precisa ser defendida, mas que este Vereador sente em seu 

coração que precisa fazer isso. Relembrou que quanto teve por oito anos um programa de rádio, 

sempre dizia que poderiam não fazer asfalto e deixar as rua esburacadas, mas a Saúde deveria vir em 

primeiro lugar. Apontou que a batalha que o Prefeito Municipal, Titinho, vem fazendo nos últimos 

meses e principalmente nas últimas semanas é algo impressionante. Esclareceu que não tem 

procuração nenhuma para defender o Prefeito e nem mesmo cargos na Prefeitura, portanto, está 

muito tranquilo para dizer o que está dizendo. Declarou que poucas vezes viu uma pessoa fazer tanto 

pelo Município de Taquara como o Prefeito atual. Relatou que participou, com outros Vereadores, 

de várias visitas a Porto Alegre e reuniões em Taquara com o intuito de viabilizar novamente o 

Hospital de Taquara. Manifestou que não é possível que as pessoas não enxerguem o trabalho que o 

Prefeito Tito está fazendo por Taquara. Salientou que trabalhou por dez anos na Prefeitura, durante 

os quais passaram por lá três Prefeitos, e nunca havia visto uma pessoa se empenhar tanto por 

Taquara como o Prefeito atual. Esclareceu que não está defendendo partidos políticos ou pessoas, 

mas apenas falando o que é verdade. Comunicou que o Hospital reabrirá a partir de quinta-feira (17) 
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graças a um acordo fechado com os médicos, onde o Prefeito deixará de fazer alguns asfaltos 

previstos para usar este dinheiro no Hospital. Relatou ainda que a Unimed ajudará o Hospital 

também, graças a Projeto de Lei aprovado na Sessão de hoje. Apontou que o Hospital ficará muito 

forte com as novidades que virão a partir de agora. Dirigiu-se às pessoas pedindo que façam a justiça 

devida aos que merecem, reconhecendo que o Prefeito tem a obrigação de correr atrás das coisas, 

mas vai além de seu limite e nem dorme direito pensando em Taquara e no Hospital, ainda na luta 

para trazer a Fruki também. Expressou que amanhã ou depois poderá até não estar mais ao lado do 

Prefeito politicamente, mas nunca esquecerá o esforço a que assistiu neste momento. Salientou ainda 

que a reabertura do Hospital é puramente graças ao esforço do Prefeito, pois o dinheiro do Estado 

ainda não veio e não se sabe quando vem. Compartilhou que é raro elogiar alguém assim, mas acha 

que o Prefeito merece este destaque. Agradeceu a Deus que o Posto de Saúde 24 Horas tenha 

conseguido controlar a situação enquanto o Hospital estava fechado. Encerrou agradecendo aos que 

ouviram e desejou boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 

Cumprimentou a Mesa Diretora, demais colegas Vereadores, comunidade presente, que assiste pelo 

Youtube ou que ouve pela Rádio Taquara. Dirigiu-se com muito respeito ao Vereador Arleu, 

comentado que com toda a economia feita nesta Casa ao longo destes três anos – chegando à marca 

de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) devolvidos ao Executivo Municipal –, pensa 

que nem havia necessidade do Hospital ter fechado, lembrando que isso aconteceu porque os 

médicos estavam com salários a receber totalizando R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e foi dito 

muitas vezes que a economia da Câmara seria usada para a Saúde. Apontou que esta é a última 

semana de verão e faz cerca de um mês que as aulas começaram, com muitas crianças que moram 

próximas de suas escolas indo a pé para as aulas. Porém, comentou que em alguns destes trechos não 

há calçamento, o que faz com que as crianças cheguem à aula em dias de chuva com os pés 

molhados ou sujos de lama. Expressou que o Prefeito Tito promove diversas reuniões em casas ou 

ruas, nas quais ele coloca à comunidade local que irá calçar as ruas, perguntando quem gostaria de 

participar deste calçamento – após isso, uma das pessoas que se candidata é escalada pelo Executivo 

Municipal para passar com uma lista para assinaturas de casa em casa. Prosseguiu relatando que, 

após todos terem concordado, passam-se meses sem que o calçamento seja feito e a pessoa que 

passou com a lista acaba se incomodando com as cobranças daqueles que assinaram pelo calçamento 

que havia sido prometido. Sugeriu ao Prefeito que pare de fazer tanta reunião imagine que uma 

destas crianças é um filho seu e calce estas ruas agora, ao invés de deixar para fazê-lo perto da 

eleição. Manifestou que respeita o que os colegas falam, pois é democrático, mas constatou que sabe 

como realmente são as coisas e que eles devem contar estas histórias para outros e não para ele. 

Compartilhou pesquisa do Portal da Transparência do Governo Federal que aponta que os últimos 

repasses feitos para as obras das creches em construção foram feitos em 2012, desejando que isto 

seja mentira, pois gostaria de crer que temos um pouco de força política em Deputados como o 

Busato e o Renato Molling do PP para fazer esta cobrança. Comentou ainda que o PT integra a base 

aliada do Governo Municipal e que o Presidente do PT de Taquara, Lorival da Rosa ainda é 

Secretário Municipal de Captação de Recursos. Perguntou-se que peso político este homem tem, se 

não consegue a liberação dos referidos repasses. Lembrou que quando uma criança esta na fila de 

espera por vaga na creche, seus pais não conseguem lhe dar melhores condições de vida, pois não 

conseguem trabalhar sem ter onde deixar a criança. Comunicou que, tão logo o Presidente da 

Câmara tenha assinado os papéis, enviará pedido à FNDE perguntando sobre estes dados. Admirou-

se também que isso não tenha aparecido na mídia. Comentou que quer saber também o quanto dos 

valores foi repassado até agora. Manifestou que torce pela vinda da Fruki, ama o Município e 

comemorará se isto acontecer. Relembrou que foi muito criticado pelo Prefeito Tito e pelo Levi 
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quando votou a favor de um projeto por distrito industrial em Taquara, mas espera que se a Fruki 

vier, a Administração saia realmente da propaganda política e comece a administrar pensando em 

um distrito industrial pro Município. Encerrou agradecendo ao Senhor por estar representando sua 

comunidade, pela saúde de sua esposa e filhas, desejando boa semana a todos e que fiquem todos na 

paz de Jesus. Neste momento, o Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho se manifestou, 

comunicando que tem tolerado, mas que a partir de semana que vem, não quer mais desigualdade. 

Esclareceu que isso não é nada contra qualquer um Vereador, mas que os Vereadores precisam 

respeitar os cinco minutos. Manifestou que quer que isso funcione e é um pedido seu, ressaltando 

que não importa se no passado ele mesmo passou dos cinco minutos, pois quer que isso funcione a 

partir de agora. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra. 

VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Declinou o uso da palavra. 

VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente em Exercício, o colega 

Vereador Beto Timóteo, como demais autoridades e presentes prestigiando a Sessão, refletindo que 

muitas coisas que são decididas no Município passam por aqui, pela vontade e o voto do Vereador, 

que é um defensor da comunidade. Comunicou a boa notícia do acordo firmado com os médicos do 

Hospital Bom Jesus, que significa que tudo voltará a funcionar no Hospital, como a comunidade 

tanto esperar. Comentou que, se uma estrada do Município está em más condições, ainda dá para 

andar por ela, mas de nada adianta ter a melhor estrada do mundo sem ter atendimento médico na 

cidade. Reconheceu que tudo é importante – estradas, ruas, educação – e sempre queremos o melhor 

nisso, mas a Saúde é fundamental. Comentou sobre assaltos no Município, um na localidade de 

Santa Bárbara e outro em frente à Marmoraria Belotto, manifestando que urge convocar os órgãos 

competentes pela Segurança Pública para esta Casa para que algo seja feito. Reconheceu que a 

situação está ruim em todo o lugar, mas a coisa baixou bastante em Taquara com um assalto a cada 

dia, o que não é tolerável para o padrão de qualidade de vida que queremos na cidade. Parabenizou o 

Grupo Força Tarefa homenageado na Sessão, a Festa da Carpa em Olhos-D’Água na qual este no 

domingo (13) e a festa de Açoita Cavalo. Comunicou que solicitou ao fiscal do BNDES, que 

fiscaliza o asfalto da cidade, que venha à Câmara explicar como é feita esta fiscalização. Solicitou a 

substituição em frente à propriedade do Sr. Breno Bickel, na estrada de Açoita Cavalo que liga a 

Quarto Frio, como também a roçada da referida estrada e aterramento de diversos buracos, que 

enchem de água quando chove. Encaminhou também Votos de Pesar a todos os familiares da Sr.ª 

Geny Gelinger, falecida nos dias passados. Encerrou desejando um grande abraço a todos e que 

fiquem todos com Deus. Nada mais havendo a tratar, às 21h18min o Presidente encerrou a presente 

Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 22 de março de 2016, às 18 horas no Plenário 

desta Casa. 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, 15 de março de 2016. 

Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


