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 ATA Nº 4.125 

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2016, às 18h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 8ª 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), 

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

José Martins (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP - Secretário), 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 

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, conforme solicitado pelo Vereador Valdecir Vargas de Almeida 

propositor do Requerimento Verbal aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 02 de 

dezembro de 2015, o qual solicitou que fosse realizada Homenagem Especial no início de uma 

Sessão Ordinária no ano de 2016, com entrega de Certificados de Reconhecimento e Honra ao 

Mérito a cada Funcionário da SAMU, pelos 10 anos de excelentes serviços prestados em nosso 

Município, o Presidente convidou o Vereador Valdecir para fazer uso da Tribuna pelo tempo 

necessário à sua homenagem. Depois das congratulações o Vereador Valdecir, juntamente com os 

demais Vereadores fez a entrega dos Certificados a cada funcionário da SAMU presente no Plenário, 

sendo uma equipe formada por Médicos, Enfermeiros, Técnico de Enfermagem e Condutores. O Dr. 

Fabio Strauss – Médico Coordenador foi convidado para fazer uso da Tribuna e falar em nome da 

equipe dos profissionais homenageados. Depois desta Homenagem o Presidente solicitou que a 

Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para 

publicidade da mesma. Protocolo nº 2089, de 22 de março de 2016: O Partido Progressista de 

Taquara vem, respeitosamente, por intermédio de seu presidente signatário, com honra e satisfação 

informar que a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer está regularmente filiada em nosso Partido, com 

base na Emenda Constitucional nº 91, de 18 de fevereiro de 2016, tendo registro de filiação junto ao 

Tribunal Regional Eleitoral sob nº 38895518, e consoante cópia do documento de ingresso no 

Partido Progressista. Solicitação – Requerimento 01: Com base no inciso I do art. 142 do 

Regimento Interno, o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, autor do Projeto de Lei nº 

17/2016 que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de energia elétrica e de 

telefonia no Município de Taquara/RS, procederem à realocação de forma gratuita dos postes 

irregulares, e dá outras providências, solicita ao Presidente a retirada do mesmo. Solicitação – 

Requerimento 02: Com base no inciso I do art. 142 do Regimento Interno, o Vereador Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos, autor do Projeto de Lei nº 21/2016 que dispõe sobre o projeto Adote 

uma Praça no Município de Taquara/RS, solicita ao Presidente a retirada do mesmo. Ofícios do 
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Senhor Prefeito: Nº 143/2016, encaminhando Leis Municipais nº 5.829 e 5.830, sancionadas em 10 

de março de 2016. Nº 158/2016, encaminhando Leis Municipais nº 5.831 e 5.832, sancionadas em 

16 de março de 2016. Nº 159/2016, encaminhando Lei Municipal nº 5.833, sancionada em 16 de 

março de 2016. Nº 162/2016, transferindo o encontro aprazado para a tarde de hoje, às 16h, 

sugerindo a data de 29.03.2016, no turno da manhã, a partir das 9h (trata da reunião solicitada pelo 

Vereador Adalberto Lemos, através do Requerimento nº 037, aprovado em Sessão Ordinária do dia 

23.02.2016, sobre questões relacionadas ao Hospital Bom Jesus). Correspondência Diversa: Ofício 

da Caixa nº 160/2016/GIGOV Novo Hamburgo, referente ao crédito de recursos financeiros – 

Orçamento Geral da União, notificando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 

22/03/2016, no valor de R$ 135.700,00, na conta vinculada ao Contrato de Repasse/Termo de 

Compromisso nº 033064909, firmado com gestão do MCIDADES, que tem por objetivo 

pavimentação asfáltica de 892,834 m da Avenida Luiz Carniel. Publicidade de Projetos de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 034/2016 - VEREAGOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de 

ARACY PEREIRA DA SILVA, uma Rua da cidade de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 

035/2016 (Executivo Nº 025) Autoriza o Poder Executivo prorrogar convênios com Entidades 

Educacionais, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 036/2016 (Executivo Nº 028) 

Autoriza o ingresso do Município de Taquara/RS no Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal – CIGA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 037/2016 - VEREAGOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de MARIA ARLETE WALLAUER JAEGER uma 

repartição pública do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 038/2016 - VEREAGOR 

GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de MARIA MAGDALENA MARTINS uma Rua da 

cidade de Taquara/RS. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2016 - VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS - Concede o Título de Benemérito Cidadão 

Taquarense ao SENHOR AIRTON ADEMIR SCHIRMER. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 003/2016 - VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o 

Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR ADRIANO ROGERIO CARVALHO DO 

AMARANTE. Moção de Apoio Nº 009/2016 – Vereador Arleu Machado de Oliveira: Através da 

presente Moção, apresentamos nosso apoio ao movimento dos aprovados junto ao Concurso de 

Assessor do Ministério Público, homologado desde novembro de 2015, que aguardam nomeação 

para 40 cargos vagos. Compreendemos que as reivindicações são legítimas, vez que há 220 

aprovados no mencionado concurso aguardando nomeação. Ocorre que, apesar de todo o esforço 

efetuado pelos aprovados e de estarem aptos para assumir a responsabilidade do referido cargo estão 

vendo a esperança de assumir se esvaziar diante de projetos de lei encaminhados à Assembleia 

Legislativa do estado, pelo Ministério Público, com a criação de 60 cargos de CCs de assessor para 

funções idênticas ao cargo efetivo. Ressaltamos nosso apoio à audiência pública a ser realizada no 

dia 13.04.2016 junto a Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, para debate do tema, 

bem como apoio a Emenda ao PL 26/2016, que visa transformar 41 cargos de CCs em 18 cargos de 

assessor jurídico do quadro de pessoal de provimento efetivo. Salientamos que, a mesma moralidade 

administrativa imposta aos tantos órgãos públicos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul 

também deve ser cumprida dentro desse órgão, mantendo-se o orgulho e a admiração que essa 

instituição sempre ensejou no Povo Gaúcho. Destaca-se que a luta desse movimento não é só pelos 

aprovados no concurso de Assessor do Ministério Público, mas por todos os concursados e por toda 

a sociedade. É necessário que a Constituição Federal seja exercida e que o serviço público seja 

efetivo, sem privilégios, enquanto houveram aprovados em concurso público, prontos a servir 

efetivamente a sociedade. Diante deste quadro e da necessidade da restauração de premissa para o 

bom andamento do trabalho e visando um Ministério Público efetivo, manifestamos nosso apoio 
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integral a chamada imediata dos servidores aprovados em preferência aos CCs, bem como apoio a 

emenda apresentada ao PL 26/2016 que tramita junto a Assembleia Legislativa do RS. Isso Posto, 

Requerem: À Mesa, após os trâmites regimentais, o envio de cópia da presente Moção à Executiva 

do SIMPE/RS – Sindicato dos Servidores do Ministério Público – ao Procurador-Geral de Justiça, 

Excelentíssimo Dr. Marcelo Lemos Dornelles e à Assembleia Legislativa do RS - Presidente Silvana 

Covatti (extensivo a todos os Deputados). Moção de Aplauso Nº 010/2016 – Vereador Eduardo 

Kohlrausch: Encaminha a presente Moção ao Excelentíssimo Juiz Federal – Sérgio Fernando Moro, 

pelo excelente trabalho a serviço da nação comandando o julgamento dos crimes deflagrados pela 

Operação Lava Jato da Polícia Federal, a investigação do maior caso de corrupção já apurado no 

Brasil, envolvendo a empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, empreiteiras influentes e 

autoridades que resultou no desvio de aproximadamente R$ 6,1 bilhões do cofre da estatal. Através 

de sua brilhante atuação, foram recuperados cerca de R$ 2,9 bilhões aos cofres públicos e expedidos 

133 mandatos de prisão – fazendo a Justiça alcançar aqueles já acostumados a evadi-la. Eu 

parabenizo o senhor porque não se muda este país através de partidos, mas sim de pessoas! Após a 

leitura da matéria a Vereadora Sandra Schaeffer solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada 

por unanimidade. Nesse sentido 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. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei nº 028/2016, da Mesa Diretora foi retirado 

definitivamente de pauta pelo Presidente desta Casa. 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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer 

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

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. A Comissão de 

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

favorável ao Projeto na sua forma original. O Vereador Adalberto Lemos membro da CCJ absteve-

se na votação do Parecer. Posto em discussão seguido de votação o Projeto foi APROVADO por 

unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins, Adalberto Lemos, 

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

manifestações solicitadas em Ata: Vereador Adalberto Lemos: “Vou votar favorável, mas com a 

ressalva de que o nosso Presidente esteve na reunião e que a classe dos taxistas estava de acordo 

com aquilo que esboça o Projeto.” Vereador Eduardo Kohlrausch: “Eu quero que fique registrado 

em Ata que eu como Vereador não fui convidado para reunião nenhuma, mas vou votar favorável, 

porque eles (taxistas) falaram ali, estou sabendo por eles ali que o Projeto é bom pra eles.” 

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

forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 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. O Vereador Arleu apresentou Emenda Modificativa ao § 1º e 

§ 2º do art. 92. A Comissão Especial apresentou Parecer favorável ao Projeto acolhendo a Emenda. 

Os Vereadores Moisés Rangel e Nelson Martins, membros da Comissão, manifestaram voto 

favorável com ressalva (contra o § 1º da Emenda Modificativa). Posta em votação a Emenda foi 

APROVADA com nove votos favoráveis e cinco votos contrários dos Vereadores: Adalberto 

Lemos, Moisés Rangel, Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins e Idalci Lamperti. Da mesma forma o 
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Projeto acompanhado da Emenda foi APROVADO com nove votos favoráveis e cinco votos 

contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Moisés Rangel, Eduardo Kohlrausch, Nelson Martins 

e Idalci Lamperti. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Arleu, Moisés, Eduardo, Telmo e 

Sirlei. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2016 - MESA DIRETORA - Dá nova redação ao 

artigo 80 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. O Vereador Arleu 

apresentou Emenda Aditiva ao art. 80, acrescentando a palavra (....) até 5 minutos (...). A Comissão 

Especial apresentou Parecer favorável ao Projeto acolhendo a Emenda. Posta em votação a Emenda 

foi APROVADA com treze votos favoráveis e um contrário do Vereador Adalberto Lemos. A seguir 

o Projeto acompanhado da Emenda foi APROVADO com doze votos favoráveis e dois contrários 

dos Vereadores Adalberto Lemos e Eduardo Kohlrausch. Sobre a matéria manifestaram-se os 

Vereadores Telmo e Arleu. A seguir o Presidente solicitou Parecer verbal da Comissão de 

Constituição e Justiça referente à Moção de Apoio nº 009/2016 e Moção de Aplauso nº 010/2016, 

para posterior votação das mesmas. Os membros da CCJ apresentaram Parecer em Plenário sendo 

favoráveis as referidas Moções. Votação: Moção de Apoio Nº 009/2016 – APROVADA por 

unanimidade. Moção de Aplauso Nº 010/2016 – APROVADA com doze votos favoráveis; um voto 

contrário da Vereadora Sirlei Silveira e uma abstenção do Vereador Valdecir de Almeida. Na 

sequência o Presidente abriu espaço para requerimentos verbais lembrando que diante da aprovação 

nesta noite do Projeto de Resolução 002/2016, a partir da próxima Sessão Ordinária não haverá mais 

solicitações verbais, uma vez que as mesmas eram feitas durante a Palavra em Expediente, e agora 

com a inversão de pauta aprovada no Projeto, a mesma terá início depois da Ordem do Dia. Na 

sequência o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da 

matéria a seguir, sendo a mesma APROVADA por unanimidade. Indicações: Nº 118 a 121/2016. 

Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 022 a 024/2016. Requerimentos: Nº 072 a 

074/2016. Requerimentos Verbais: Vereador Arleu Machado: Solicito que o Executivo Municipal 

proceda no ensaibramento da Rua Sarandi, no Bairro Empresa. Vereador Telmo Vieira: Solicita a 

reposição de calçamento na Rua Ernesto Bergold, Bairro Mundo Novo, pois há muito tempo as 

pedras foram retiradas para serviço de canalização e ainda não foram recolocadas. Vereador Lauri 

Fillmann: Solicita reparo na iluminação pública da Rua Oscar Schmidt, localidade de Padilha 

defronte a residência nº 280. Vereador Roberto Timóteo: Solicita uma limpeza na localidade de 

Morro da Cruz, pois no próximo final de semana ocorrerá a Procissão alusiva a Páscoa e se faz 

necessária a retirada de lixo o outros detritos. Vereador Nelson Martins: Solicita ao Secretário 

Distrital de Rio da Ilha que proceda no reparo dessa estrada, pois a mesma já recebeu melhoria, mas 

as últimas chuvas geraram alguns buracos que se forem restaurados em tempo solucionaria o 

problema. Da mesma forma a estrada de Olhos D'água que encontra-se na mesma situação. Vereador 

Nelson Martins: Solicita uma restauração nas ruas do Loteamento Tito, pois as últimas chuvas 

causaram grandes danos nas mesmas, prejudicando os moradores. Vereador Adalberto Lemos: 

Solicita com urgência o recolhimento de entulhos nas ruas do Bairro Empresa, pois já faz um ano a 

implantação do calendário de limpeza e os moradores ainda aguardam a retirada desses 

detritos. Vereador Eduardo Kohlrausch: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria e Conselho Municipal de Trânsito viabilize junto a Empresa Transpar para que a linha de 

ônibus percorra toda a extensão da Rua 13 de Maio, no Bairro Cruzeiro do Sul, contemplando assim 

todos os moradores, especialmente pessoas idosas e estudantes. Vereador Luiz Carlos Balbino: Por 

meio deste solicito ao setor competente da CORSAN de nossa cidade a reposição do calçamento na 

Rua Medianeira, próximo da EMEI, em frente ao Mercado do Paraguai - altura do nº 595, pois há 

mais de um ano e quatro meses os moradores aguardam por esta ação, onde muitas vezes eles 

mesmos tentam amenizar o problema. Vereador Moisés Rangel: Solicito autorização do Plenário 
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para me ausentar da Sessão Ordinária da próxima terça feira, dia 29 de março de 2016, pois estarei 

atendendo compromissos políticos em Brasília/DF. Vereadores Telmo Vieira, Adalberto Soares, 

Guido Mario e Lauri Fillmann: Por meio deste encaminhamos Votos de Congratulações ao Esporte 

Clube Padilhano, pela passagem de 103 anos de uma belíssima história. Parabéns a todos! Depois da 

votação o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de até 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 NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os 

colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Comentou que já se sabe que o Hospital será 

assumido por outro setor e gostaria de saber de antemão se a dívida do Município de R$ 

3.267.000,00 (três milhões, duzentos e setenta e sete mil reais) com o hospital ficará com esta nova 

administração ou será devida à outra administração que vai embora, manifestando que não adianta 

contar histórias, é preciso contar a verdade para a população. Apontou ainda que é preciso ter um 

aparelho de raios-X e um carrinho de anestesia novos, pois entrou verba de emenda do Deputado 

Alceu para isso em novembro e é preciso conferir isso antes que a administração atual vá embora e 

deixe o município a ver navios. Solicitou ao Presidente da Câmara que encaminhe amanhã ao DPM 

o projeto deste Vereador que foi rejeitado nesta Casa para que deem parecer, pedindo ainda que o 

envio seja por carta registrada ou Sedex para que seja respondido em seguida. Rebateu os 

comentários do Prefeito de que este Vereador não faz nada, comunicando que estava cuidando do 

asfalto de Taquara enquanto o Prefeito estava na praia, salgando. Compartihou resposta do 

Executivo, que explica que a empresa OCX Construtora Ltda. foi contratada através de processo 

licitatório em convênio com o Badesul para fazer a pavimentação asfáltica, cujo Departamento de 

Engenharia reconheceu que trechos das ruas Henrique Bauermann e Rio Branco – medidas por este 

Vereador – foram prejudicados em função da “irregularidade da pavimentação existente” e 

“ondulações da rua”. Prosseguiu relatando que a Prefeitura solicitou à referida empresa que 

retornasse ao canteiro de obras e executasse mais uma camada de capeamento asfáltico. Apontou 

que mesmo depois disso, alguns trechos ainda não atingiram os 6 cm de espessura contratados e que, 

apesar de ter medido apenas as duas ruas citadas, acredita que esta empreiteira fez sujeira com o 

município em todas as ruas, apontando que o município pagará um empréstimo a peso de ouro por 

isso. Perguntou-se como uma empresa dessas foi contratada e não cumpre com o que diz no 

contrato. Comentou que isso acontece em todo o Brasil e que se o juiz Sérgio Moro fizesse 

levantamento das empreiteiras que fazem asfalto como vem fazendo de outras, o valor desviado 

seria na casa dos trilhões de reais, pois se não forem fiscalizados, essas empresas não fazem o 

trabalho contratado. Encerrou ressaltando que isto que vem fazendo é obrigação do Prefeito, que 

disse que este Vereador não fazia nada, e algo que precisa ir a diante, não pode parar por aqui. Neste 

momento, o Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho manifestou-se, comunicando que fez 

encaminhamento convidando o fiscal do Badesul para vir explicar como faz seu trabalho, pois é ele 

quem determina a liberação do recurso para a obra. Detalhou que a reunião será no dia 29 às 15 

horas, logo após reunião com a Corsan às 14 horas do mesmo dia. Assumindo a palavra, o Vereador 

Nelson José Martins declarou que isto é importante, comprometendo-se a fazer o possível para 

estar presente na reunião. Manifestou que eles precisam explicar o que aconteceu, pois o engenheiro 

do Badesul olhou e liberou a obra, mas é o taquarense que pagará a conta em cada mercadoria que 

comprar. Retomando a palavra, o Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho comentou que 

é exatamente por isso que pediu a reunião: para que o engenheiro explique quais são seus critérios, 

como e o que ele faz, pois recurso público é usado nestas obras e cabe a quem fiscaliza dar as 

explicações. Relatou ainda que o município chegou a notificar a empresa contratada nos dias 1º de 
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dezembro e 2 de março. VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI (PMDB): Cumprimentou 

o Presidente da Câmara e os colegas Vereadores, saudando especialmente o novo filiado do PMDB, 

Sr. Pedro Fülber. Expressou felicidade em saber que Taquara estar entre as dez cidades candidatas a 

sediar uma nova fábrica da Fruki, comentando que acha importante que uma empresa dessas venha 

para a região – algo difícil, mas não impossível. Disse ainda que fica gratificado, porque este 

trabalho se iniciou ainda quando era Secretário. Apontou um exemplo de como uma empresa com 

grande potencial traz outras empresas a seu redor: a Ambiente Verde, que faz toda a reciclagem da 

Calçados Beira Rio e emprega cerca de 100 funcionários, trouxe também o ateliê do Sadir ao prédio 

da antiga Divieto Calçados, que depois requisitou novo espaço em outubro do ano passado, 

instalando nova empresa no prédio da antiga Distribuidora de Bebidas Antártica, que faz a 

terceirização de palmilhas para a Calçados Beira Rio – as duas empresas empregando, 

respectivamente, 60 e 15 funcionários. Manifestou que este trabalho hoje praticamente parou, pois 

de um ano para cá praticamente não vieram mais empresas ao Município. Compartilhou que há mais 

de dez empresas pedindo à Secretaria de Desenvolvimento áreas pequenas para se instalarem, 

sugerindo que seria possível contemplá-las fracionando a área de 3 hectares da Associação de 

Moradores do Bairro Campestre que foi devolvida ao município. Relatou que esteve hoje visitando 

empresa no bairro Santa Rosa que foi auxiliada na época em que era Secretário e já está com um 

prédio, trabalhando. Solicitou à Secretaria de Desenvolvimento que avaliasse o local no bairro 

Campestre para agilizar o processo de instalação das empresas. Abordando o assunto do hospital, 

manifestando que sempre defendeu que o mesmo tivesse uma administração municipal, citando 

como exemplo disso alguns municípios vizinhos. Opinou que trocar a administração é trocar seis por 

meia dúzia, porque lá a diante, teremos problema igual. Declarou que o Mãe de Deus não cobrava do 

município quando tinha lucro, mas passou a cobrar quando teve prejuízo – era como foi feito o 

contrato e esta nova administração vem com a mesma mentalidade. Apontou que é impossível que 

um município como é Taquara não tenha um gestor de hospital que possa buscar condições para que 

se possa ter um hospital eficiente. Reconheceu que isso é difícil, vem de outras administrações e 

entende que o Prefeito Tito tem se esforçando, mas é preciso buscar uma gestão própria. Encerrou 

manifestando que não acredita em nova administração que diga que trabalhará para melhorar o 

hospital, virá para ganhar dinheiro e se o contrato for feito da mesma forma como foi com o Mãe de 

Deus, não dará resultado nenhum. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

SANTOS (PP): Saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, os ouvintes e a comunidade presente. 

Relatou reunião muito importante mantida nesta Casa, na semana passada, da qual participaram 

alguns fabricantes de móveis, pessoal da Faccat, da escola Cimol, do PEIEX, do Apex e gerentes de 

bancos, buscando a geração de emprego e renda no Município. Comentou que ficou combinado de 

entrarem em contato com a Assembleia Legislativa para que trouxessem deputados e representantes 

do Mercosul, solicitando ao Presidente da Câmara que analisassem a possibilidade de fazerem a 

vinda deste pessoal junto com a Fracab, organização do Estado relativa às cooperativas, pois 

concluíram na reunião que seria preciso trazer alguém que falasse a este grupo de empresários das 

vantagens que teriam através do cooperativismo. Expressou sua indignação reiterada com relação a o 

que vem acontecendo na ponte da ERS-020, comentando que às vezes chega a ficar com a impressão 

de que a Polícia Rodoviária não está a serviço da comunidade, pois a mesma vai para a ponte ficar 

escondida não para pegar criminosos, mas para pegar o cidadão que, por medo, passa pela ponte 

desrespeitando o sinal vermelho. Declarou que sinceramente gostaria de entender o que está 

acontecendo e por que a Polícia Rodoviária vem fazendo isso. Apontou que desta forma, a 

comunidade acaba duplamente lesada: quem para no sinal muitas vezes é assaltada, mas se passa 

pela ponte, encontra a Polícia Rodoviária multando por ter desrespeitado o sinal vermelho. 
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Agradeceu à Secretaria de Obras pelo auxílio que tem dado à comunidade do Loteamento Tito, 

levando saibro e colocando iluminação na pracinha de pneus que a comunidade vem fazendo, 

reconhecendo também a ajuda dada pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Educação no 

recolhimento de mais pneus para serem utilizados neste trabalho. Compartilhou que ficou 

emocionado em chegar lá outro dia e ver uma senhora de 76 anos carregando saibro em um carrinho, 

por entender que a pracinha é uma ação na qual a comunidade precisa se envolver. Declarou que esta 

parceria da Prefeitura Municipal com a comunidade em melhorar a qualidade de vida das pessoas é 

muito importante. Encerrou deixando registrado que gostaria de saber onde estão os R$ 

83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais) que a Corsan se comprometeu a investir no Município 

e que já estariam depositados. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): 

Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas vereadores e a comunidade que assiste à sessão. 

Relatou seu histórico com o PSDB, tendo se filiado em 1999 e lançado candidatura à vereança pelo 

referido partido em 2012. Detalhou que, sendo voluntária da causa animal há 13 anos, esta foi sua 

principal bandeira de trabalho ao longo da campanha, nunca escondendo que trabalharia com afinco 

por esta causa e deixando isto claro a todos. Apontou que, com exceção dos familiares e amigos que 

a conhecem, as demais pessoas que votaram nela o fizeram por saber que estariam depositando neste 

voto a vontade de que algo realmente fosse feito na esfera pública para esta causa, até então somente 

trabalhada por ONGs e protetores independentes. Manifestou que se dedicou totalmente na busca de 

soluções para todos os problemas e dificuldades do Município, trabalhando também 

incansavelmente na busca pela implantação de políticas públicas para a causa animal. Refletiu que 

só quem está diretamente envolvido nas problemáticas da causa animal realmente entende o quanto 

ela é importante, sugerindo a aqueles que não entendem que busquem falar com os protetores 

independentes que abrigam um número enorme de animais em suas casas. Expressou que a vida é 

dinâmica e nos exige mudanças constantes; portanto, diante de crises e empecilhos, viu-se 

necessitando buscar alternativas para dar continuidade a seu trabalho, focado em seus ideais e 

convicções. Declarou que o que está sendo feito e conquistado para a causa animal não pode parar e 

trabalhará por esta causa até o fim de seu mandato, pois é importante e não apenas sua causa, mas 

causa da comunidade que representa. Apontou que, diante destes fatos, precisou mudar de sigla 

partidária e não mais representa o PSDB na casa legislativa por não ter o perfil de vereadora que o 

partido deseja, visto que o mesmo assumiu postura de oposição à administração atual, algo com que 

esta Vereadora não concorda. Comunicou que agora é Vereadora pelo PP, tendo escolhido este 

partido por vários fatores: principalmente, o acolhimento e suporte que tem recebido do mesmo 

deste sua eleição e o respeito à sua opinião, permitindo que continue a lutar e trabalhar por aquilo 

que acredita. Encerrou agradecendo pela atenção e desejando uma semana muito abençoada a todos. 

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

Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e todos que escutam através 

dos meios de comunicação. Manifestou que hoje, através de proposição do Vereador Valdecir, 

receberam nesta Casa os integrantes da SAMU que foram homenageados. Expressou grande 

admiração e respeito pelo trabalho destes profissionais, compartilhando que faz uso de seus serviços 

com frequência em função de seu pai e mãe idosos – a mãe ainda cadeirante e portadora de diabetes, 

que por vezes desfalece e precisa de injeção de glicose na veia. Ressaltou a fala do Dr. Fábio 

Strauss, que disse que os 10 anos da SAMU em Taquara foram de aprendizado e trocas de 

experiências, risos, mas também vontade de chorar por muitas vezes não conseguirem realizar aquilo 

que se propõe a fazer, que é salvar uma vida em um momento de emergência; porém, ficam 

tranquilos em saber que cumprem a tarefa para qual se prepararam e cumprem bem, pois estão 

sempre se aperfeiçoando. Prosseguiu compartilhando comentários do Dr. Fábio de que os socorristas 
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não são “escolhidos” pelo paciente como quando se vai a uma consulta médica, e esta 

responsabilidade os leva a buscar cada vez mais qualificação e união. Relatou que o Dr. Fábio lhe 

expressou em conversa que há uma expectativa muito grande com a troca da administração do 

Hospital Bom Jesus, pois o Instituto Vida cuida de muitos hospitais de muitas cidades no Rio 

Grande do Sul e em Santa Catarina, com forma diferenciada de gerir onde primam pela economia – 

não em material ou corte de pessoal, mas trazendo serviços próprios da instituição, evitando 

terceirizar serviços jurídicos, de contabilidade, de lavanderia, entre outros. Declarou que é preciso 

que acreditemos que há sim gestores sérios que tenham a capacidade de fazer uma administração 

voltada à qualidade de atendimento e uma boa prestação de serviço a aquele que vem procurar 

atendimento, não só de Taquara, mas também das cidades vizinhas. Expressou otimismo, pois já 

houve consulta do modelo de gestão do Instituto Vida em munícipios vizinhos como Dois Irmãos, 

que testemunharam que o resultado se efetiva por haver qualidade nesta gestão. Encerrou 

agradecendo o tempo concedido e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 

VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, o público presente e os 

ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação. Destacou encaminhamentos às 

Secretarias competentes para que procedam com melhorias, dentre elas, a roçada das laterais da rua 

Antônio Lehn e no tope da lomba da rua Tristão Monteiro, no sentido centro-bairro. Expressou que 

isso é algo que a comunidade solicita muito e é preciso ser feito até por motivos de segurança. 

Solicitou a recolocação dos paralelepípedos na rua Ernesto Bergold, no bairro Mundo Novo. Relatou 

que os mesmos foram retirados pela Corsan há sete anos para a instalação da rede de água na 

localidade, mas não foram recolocados, ficando sobre a calçada. Pediu novamente à Corsan que 

tome providências e que mostre comprometimento com a comunidade taquarense, pois as estradas 

de calçamento vem sendo prejudicadas com o trabalho da mesma. Relatou que teve conversas com o 

Secretário Mário Pires sobre possível parceria com Igrejinha para a melhoria da ponte que liga Três 

Irmãos à estrada geral de Padilha, que teve sua estrutura prejudicada pelo trânsito de caminhões 

pesados no período de obstrução da ERS-020. Explicou que, após inúmeras tentativas de acordo com 

o município de Igrejinha sem sucesso, o Secretário e o Executivo Municipal comprometeram-se a 

realizar o trabalho, já estando em processo de licitação para a compra dos pranchões. Parabenizou o 

Vereador Valdecir pela proposição de homenagem ao SAMU de Taquara, declarando que eles fazem 

o serviço de garantir a vida quanto esta muitas vezes está em risco de perda. Parabenizou todos os 

integrantes do SAMU na pessoa do Dr. Fábio Strauss que disse, como a colega Vereadora Sirlei 

citou antes, lágrimas e sorrisos muitas vezes fazem parte de seu gratificante trabalho de salvar vidas. 

Enviou Votos de Congratulações ao Esporte Clube Padilhano pelos seus 103 anos de existência, 

comemorados no dia 20 com a presença dos colegas Vereadores Nelson, Guido, Adalberto Soares, 

Adalberto Lemos e Eduardo, como também da comunidade, o pessoal da Vila Teresinha e a família 

Kohlrausch. Encerrou agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e deixando a 

toda a comunidade taquarense uma ótima Páscoa que seja focada em reavivar a fé, pois é isto que o 

Brasil precisa: fé em Deus para que ele dê sabedoria aos representantes do povo. VEREADOR 

VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, os ouvintes da Rádio Taquara e os presentes. Iniciou falando da homenagem aos 10 

anos do SAMU, propostos por este Vereador através de requerimento aprovado unanimemente ainda 

no ano passado quando infelizmente não houve tempo para a entrega dos certificados, ficando então 

para este ano. Agradeceu ao Vereador Guido por ter reconhecido a importância dessa homenagem 

ao trabalho do SAMU, sempre tentando salvar vidas. Comentou que muitas vezes viu o que a 

Vereadora Sirlei citou da fala do Dr. Fábio Strauss, das lágrimas que correm quando os socorristas 

não têm sucesso em salvar uma vida. Expressou que são pessoas trabalhando com vidas que dão o 
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melhor de si para poder sempre atender com a melhor qualidade. Parabenizou o Dr. Fábio Strauss, a 

Sr.ª Carine representando os enfermeiros e a Sr.ª Claudete que hoje é técnica de enfermagem, mas 

foi a primeira condutora a dirigir uma viatura do SAMU no Rio Grande do Sul, contratada quando 

este Vereador ainda era Secretário de Saúde. Lembrou quando o projeto do SAMU foi apresentado à 

comunidade, na Femóveis, no prédio onde hoje é a rodoviária; na época, o Vereador Guido era Vice-

Prefeito e o Vereador Renato também estava presente, como um dos autores da Femóveis. 

Comentou sobre reunião que havia sido combinada com o Prefeito Municipal e o Secretário de 

Obras nesta semana para definir coisas que não vêm sendo feitas pela Secretaria de Obras, mas em 

função do envolvimento do Prefeito com o retorno do hospital e troca de administrações, não foi 

possível mantê-la. Esperou que a mesma possa ocorrer conforme disse o Prefeito, para que sejam 

definidas ações urgentes, uma delas sendo a entrada do Loteamento Tito que os Vereadores cobram 

há muito tempo. Abordou o assunto do Instituto Vida, relatando que há informações de vários 

municípios atendidos pelo mesmo – como Dois Irmãos – relatando bom funcionamento, 

atendimento, qualificação e inclusive discutindo um padrão salarial um pouco melhor para os 

funcionários do Hospital Bom Jesus. Encerrou desejando uma feliz Páscoa, que Deus ilumine o 

coração de cada um e que todos tenham um pouco de paz no coração neste domingo, refletindo 

sobre as coisas que acontecem na semana santa. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES 

(PP): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores e todos que estão na escuta. Desejou à 

Vereadora Sandra boas vindas ao Partido Progressista, aumentando a bancada do partido na Casa 

Legislativa de quatro para cinco vereadores. Apontou que é muito importante o trabalho que a 

Vereadora Sandra vem fazendo e isto somará para toda a comunidade. Relatou que tem 

acompanhado pela televisão os protestos contra o governo Dilma como também as movimentações 

daqueles que apoiam o governo, esclarecendo que os apoiadores não apoiam o governo em si, mas o 

PT, prezando mais pelo partido do que pelo Brasil. Manifestou não crer que tirar a Presidente Dilma 

do poder resolverá alguma coisa, pois os maiores protagonistas desta história – Lula, Temer, Cunha, 

Renan – continuarão lá, sugerindo que os mesmos deveriam fazer um pacto e renunciar em conjunto. 

Apontou que ouviu muita sujeira nas conversas que foram grampeadas, algo absurdo, expressando 

que realmente não sabe onde terminará esta confusão. Destacou o trabalho da Embaixada Feminina 

faz na cidade, compartilhando que esteve falando com a Sr.ª Delma, presidente da organização, e 

inclusive estarão promovendo mais um baile de casais no dia 21 de maio com cartões já à venda no 

valor de R$ 120,00. Declarou que é importante a participação de todos, pois a Embaixada realmente 

faz um grande trabalho em prol do Hospital. Manifestou também que está engajado em arrumar mais 

voluntários para contribuírem com o Cartão Cidadão, convidando todos os interessados em 

contribuírem R$ 20,00 mensais à Embaixada que o procurem, apontando que quem contribui tem 

vantagem como descontos em consultas com alguns médicos ou em laboratórios de exames. 

Recrutou também os demais Vereadores para participarem nesta campanha para ajudar ainda mais a 

Embaixada Feminina. Comentou que neste domingo (27) será Páscoa, desejando que seja de 

reencontro consigo mesmo e que as portas que Ele já abriu conduzam a um caminho de muita luz, 

paz e libertação. Encerrou desejando uma feliz Páscoa a todos e uma boa semana. VEREADOR 

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

Vereadores e a comunidade presente. Abordou o assunto do Hospital, opinando que ninguém estava 

preparado para uma troca na administração do Hospital, mas o Prefeito entendeu que era o momento 

de se fazer isso e cabe aos Vereadores tentar fazer com que as coisas realmente funcionem e que se 

tenha um hospital da magnitude que a comunidade merece e precisa. Ressaltou que, no que depender 

do PDT – cuja administração municipal abriu as portas deste hospital que estava fechado –, a 

iniciativa terá total apoio, contanto que esta troca venha acompanhada de alguns quesitos que 
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considera de fundamental importância. Opinou que o Prefeito deveria ter discutido essa troca 

administrativa com o Conselho Municipal de Saúde e os Vereadores, o que ele não fez. Relatou que 

o Prefeito foi novamente hoje aos meios de comunicação falar mal da oposição, dizendo que a 

mesma trabalha contra. Perguntou-se quem trabalharia em sã consciência contra um hospital ficar 

aberto. Apontou que apenas trabalha contra a maneira com que as coisas são colocadas, a falta de 

transparência, explicando que já marcou duas reuniões sobre isso e em ambas as vezes, elas foram 

desmarcadas pelo Prefeito.  Concorda com o Prefeito que devemos pedir apoio à comunidade, mas 

pra que isso aconteça, precisa haver transparência. Manifestou que é preciso saber como o Mãe de 

Deus está saindo, se o Município ficará devendo a ele, e porque o Mãe de Deus assumiu no final do 

ano passado uma dívida de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil), desabonando o 

Município de pagar, se o Prefeito diz que desde o ano passado já se sabia que o Mãe de Deus 

deixaria a administração do Hospital. Expressou que a comunidade quer que estas coisas fiquem 

claras e cobram isso dos Vereadores. Disse que espera que o Prefeito venha à reunião no dia 29 

munido de documentos e não só de fala, pois isso não adianta. Relatou fato complicado e inusitado 

em que um fotógrafo da Prefeitura estava tirando fotos da casa do pré-candidato a Prefeito pelo 

PDT, Ary Neves, mas foi interpelado, pois isso não é normal. Compartilhou que dias atrás, indo até 

a Corsan, uma pessoa lhe falou que havia alguém da Prefeitura sondando que havia algo errado na 

troca de um quadro d’água pelo pedreiro que estava fazendo o conserto do portão do ex-Vereador 

Ary Neves e que isso havia sido fotografado. Prosseguiu relatando que o ex-Vereador foi à Corsan e 

pediu para que fossem lá fazer o que fosse preciso para demonstrar que não havia nada de errado e 

na segunda-feira, quando a Corsan estava fazendo o trabalho, este fotógrafo da Prefeitura estava lá 

tirando fotos. Manifestou que isto é uma vergonha, pois se a situação já está desta forma, imagina o 

que vai ser na eleição. Encerrou agradecendo ao Presidente da Câmara pelo tempo excedido, 

explicando que precisava falar isso porque não é um caso normal e precisa ser visto pelo Prefeito 

Municipal. Assumindo a palavra, o Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho 

explicou que está deixando excederem o tempo regulamentar, mas pedindo que respeitem o limite de 

tempo na medida do possível, para respeitar os colegas. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 

OLIVEIRA (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores e as pessoas presentes. 

Iniciou saudando efusivamente a vinda da colega Vereadora Sandra Café para o Partido Progressista, 

dizendo que se sentem engalanados com a presença dela e que ela está vindo não para um partido, 

mas para uma família. Desejou as boas vindas e que continue fazendo seu trabalho bem feito. 

Comentou que talvez na próxima semana, fará requerimento ao Governo do Estado perguntando 

qual o valor que o Governador do Estado está gastando com publicidade em horário nobre – um 

horário caríssimo para contratar e um gasto que poderia ser investido em Segurança Pública –, 

estimando que estes gastos talvez estejam na casa dos milhões de reais. Apontou que há um ano, 

parecia que ainda tínhamos segurança em Taquara; hoje, é impressionante o medo que as pessoas 

têm de sair na rua, pois não há segurança alguma. Ressaltou que isso não é culpa da Brigada Militar, 

mas do Governo do Estado que atrasa pagamentos, congela salários e não faz mais concursos 

públicos. Opinou que a tendência é piorar, pois está aumentando os desempregos e os salários estão 

cada vez menores, o que leva à insegurança e os pequenos assaltos, recomendando às senhoras que 

cuidem suas bolsas. Apontou que temos que rezar, pois não resta mais nada, pedindo a um anjo da 

guarda ou espírito bom que ajude a não acontecer o que está acontecendo. Manifestou que não para 

em sinal vermelho na ponte da ERS-020 e passa até em fila dupla se for preciso, pois não quer ser 

assaltado ou que sua família seja assaltada lá. Lamentou que a Polícia Rodoviária vá lá para multar 

ao invés de proteger as pessoas, o que é uma vergonha. Expressou que já faz 3 anos que os 

Vereadores daqui lutam por esta situação, convidando mais uma vez os colegas Vereadores a se 
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arregimentarem em função disso. Encerrou agradecendo, desejando a todos uma boa semana e que 

fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou o 

Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, a comunidade que assiste pelo YouTube, pela Rádio 

Taquara, internet e está presente no Plenário. Relatou que na semana passada, houve no IACS mais 

uma impressionante apresentação cristão, parabenizando o Coral dos Adolescentes assim como a 

direção do IACS pelo evento. Aproveitou para convidar os colegas Vereadores e a comunidade em 

geral a participarem da cerimônia na Igreja Adventista Sete de Setembro, nesta sexta-feira santa (25) 

às 19 horas. Comentou que ouviu outro dia a entrevista do ex-Senador Delcídio do Amaral ao Jornal 

Nacional, na Rede Globo. Relatou que, em determinado momento, a jornalista lhe pergunta por que 

ele não fez a denúncia antes. Expressou que gostaria de estar presente na entrevista para poder dizer 

à jornalista que, quando um político faz uma denúncia de dentro, o ferro pega até que seja provado – 

conforme aconteceu com este Vereador. Lembrou que no ano passado, como Presidente da Casa, 

tomou posição mediante o pedido do Prefeito de retirar um documento aqui da Casa, decidindo 

honrar seu juramento de Vereador apesar de ter ajudado o Prefeito por duas eleições. Expressou, 

com muito respeito a seus colegas Vereadores, que o embate foi muito grande e não foi fácil. 

Relatou determinada situação em que estava “apanhando” de oito Vereadores aqui dentro, voltou 

para casa para suas filhas querendo brinca e sua mulher querendo conversar, mas se trancou no 

quarto, porque a honra é algo que se conquista e não conta. Confessou que chegou a pensar em 

abandonar o mandato, mesmo sabendo que estava lutando pelo seu juramento. Expressou que 

relembra isso não para provocar discussão, mas para que os colegas reflitam sobre isso mais a 

diante, para que não torne a acontecer. Compartilhou que deram a entender que era ladrão, que 

agredia mulheres, algo que era ouvido fora da Câmara por sua família e seus eleitores. Explicou que 

isso se dá porque muitas vezes se apaixona por uma causa e não se olha pros lados, se fica surdo e se 

fica cego – falando que sabe disso, pois andou com o Prefeito em duas campanhas e sabe como ele 

consegue entrar na mente das pessoas. Explicou à comunidade que o fato do Ministério Público ter 

acatado a denúncia deste Vereador contra o Prefeito significa que concordaram com ela. Comentou 

que, na época da CPI, alguns Vereadores disseram não ter visto nada de errado, apontando que não 

só o Ministério Público concordou com o relatório da CPI, mas apontou coisas que nem a CPI 

encontrou. Opinou que é muito bonito sentar na frente da TV e dizer que temos que ter um país 

melhor, que é uma vergonheira o que está acontecendo em Brasília quando aqui acontece igual e nós 

fechamos os olhos – só contar uma piadinha aqui, dar uns carguinhos ali, uns tapinhas nas costas e 

se resolve tudo. Lembrou ainda que também há outras denúncias correndo na Justiça contra o 

Prefeito: uma do Ministério Público alegando que o Prefeito alterou laudo do asfalto usando laudo 

do Paraná e outra de um ex-funcionário da Prefeitura dizendo que trabalhava em um lugar que não 

existia. Declarou que puxou esse assunto para que o público entenda que do outro lado tem um ser 

humano, do outro lado tem uma família. Manifestou que a paz acabou na Casa quando lançou um 

projeto para reduzir o número de Vereadores e quando denunciou o Prefeito ao Ministério Público, 

pois até onde se lembra, nunca agrediu ninguém. Relatou que inclusive um Vereador lhe disse um 

dia que faltou ter negociado, perguntando-se o que deveria ter negociado, se está aqui para defender 

a comunidade. Dirigiu-se ao Presidente da Câmara dizendo que é muito bom manter a paz na Casa; 

mas se para manter a paz, o Presidente tiver que levar um documento ao Prefeito, espera que ele não 

mantenha a paz – pois aqui se deve defender o interesse da comunidade. Mencionou que quer ver, 

quando se encerrar o julgamento do Ministério Público, como ficará a consciência de alguns 

Vereadores daqui que o execraram sem consideração à sua família. Encerrou elogiando o juiz Sérgio 

Moro, lamentando que não tenham mais pessoas assim no país, pois daí a sem-vergonhice 

terminava. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra. VEREADOR 
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LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Saudou a todos e iniciou seu pronunciamento 

dizendo que algumas vezes já discordou do Prefeito Titinho e também discorda quando um colega 

faz uma generalização no que se diz – tapinha nas costas e cargos, pois não tem isso, tem opinião 

própria, por isso não lhe serviu o chapéu com certeza. Parabenizou o Prefeito pela luta dele, porque 

esteve junto com alguns Vereadores em Lajeado, na primeira visita à Fruki, não pôde ir na segunda, 

devido a trabalhos assumidos, mas com certeza o Município foi muito bem representado e nisso ele 

(Prefeito) tem se destacado e demonstrado preocupação – eram 70 municípios no início, hoje são 10 

e Taquara se mantém firme entre os da ponta. Taquara tem um atrativo diferenciado, uma malha 

rodoviária muito dinâmica, pois daqui qualquer produção sai para qualquer lugar desse País, por 

outro lado tem um subsolo rico que a Fruki precisa muito. Então Taquara continua na luta e graças 

principalmente ao Prefeito Titinho que se preocupa bastante com nosso Município. Já o “fantasma” 

do Hospital parece que está acabando, pois para o Mãe de Deus não interessa mais a nossa cidade, 

ele detém a filantropia com grandes hospitais, mas o Prefeito não se acovardou e foi em busca de 

outras soluções e já está aí essa nova empresa vem para não deixar o povo taquarense e outros 

municípios que se servem do nosso Hospital, sem essa cobertura hospitalar. Isto novamente 

demonstra dinamismo do Prefeito Titinho, por isso em algumas situações é claro que não é perfeito é 

um ser humano, mas tem preocupação sim e isso o qualifica para ser o Prefeito dessa cidade. Diante 

disso se mantém firme e acreditando que Taquara possa progredir com a equipe de profissionais que 

a cercam e com a qualidade dos Vereadores desta Casa que lutam por um bem em comum – e 

mesmo alguns divergindo, pois isso faz parte de um regime democrático, busca ainda que seja num 

momento oportuno em uma única voz, para que todos os 15 Vereadores em comum acordo lutem e 

sigam o mesmo caminho para que realmente Taquara venha a crescer. Finalizou desejando a todos 

que esta Páscoa que se aproxima possa iluminar o coração de todos nós e dar paz as famílias. 

VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou todos os presentes e os que ouvem 

pelos meios de comunicação. Inicialmente disse que pode parecer estranho, mas parabeniza o 

empenho do Prefeito Tito que teve nos últimos dias sobre o Hospital, mas também lamenta porque 

foram duas vezes que o Hospital encerrou seus atendimentos, e, se houvesse o empenho do Prefeito 

como teve agora, nem se quer o Hospital poderia ter fechado, pelo contrário, foi reclamado aqui 

nesta Tribuna que não conseguia se chegar ao Governo do Estado, daí um Vereador foi lá e marcou 

uma reunião com o Secretário da Saúde do Estado. O Prefeito foi lá na companhia de vários 

Vereadores com anotações feitas a caneta, como já disse aqui em Sessões passadas, numa contra 

capa de uma revista do Avon, ou seja, era o que ele tinha para negociar com o Secretário Estadual da 

Saúde, algo tão importante que era o Hospital. Infelizmente não avançou, pois o Governo do Estado 

até hoje não repassou os recursos e quando o Hospital encerrou os trabalhos o Prefeito Tito pela 

manhã foi na Rádio Taquara e sem que ninguém dissesse nada, atacou os Vereadores de oposição. 

Se reportou também ao Vereador Nelson dizendo a ele tem que sair da toca – o resto ele (Prefeito) 

chamou de urubu. Ninguém havia dito nada ainda, mas foi uma forma de defesa “antes que eu 

apanhe vou bater”. A tarde ele (Prefeito) reuniu aqueles que confia, alguns Vereadores, outros 

Secretários e foi a Porto Alegre - e numa demonstração de falta de articulação política mostrando o 

tanto que é moleque, passou à tarde na frente do Palácio do Piratini e não foi recebido, a não ser por 

um qualquer lá que resolveu atender para não deixar mal. Nesse momento o Vereador Telmo 

Vieira pediu um aparte dizendo ao Vereador Moisés que ele estava faltando com a verdade, porque 

não estava lá, caso contrário, iria considerar suas palavras de um modo melhor – disse que estavam 

no Palácio sim, e foram recebidos pelo Assessor do Chefe da Casa Civil. Retornando o Vereador 

Moisés disse que foram para serem atendidos pelo Secretário da Saúde, mas não foram atendidos, 

então uma falta de articulação política. Então quando encerrou as atividades do Hospital daí correu 
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atrás, aí mostrou interesse e foi bom, pois reabriu o Hospital, está aí funcionando, mas quer ver no 

futuro se vai ser bom ou ruim, deseja que sim. Disse ao Vereador Telmo que não faltou com a 

verdade, pois a ida a Porto Alegre não resolveu nada. Finalizou dizendo que esta é a administração 

do Prefeito Tito, mas parabeniza-o, apesar de tudo, pois conseguiu reabrir o Hospital e tomara que 

seja bom. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou a todos e iniciou 

relatando que foi junto a Porto Alegre, porque quando fechou o Hospital o seu desespero e de todos 

aqui é que fossem a Porto Alegre mesmo sem agenda, sem nada, pois tem que ter coragem para ir lá 

e foram – e lá sentiram a pressão, mesmo não resolvendo o problema. Todos sabem do problema que 

o Estado tem, lembrando que votou no Sartori e que ele está fazendo coisas erradas, mas está se 

esforçando também, mesmo porque todos sabem que pegou um grande abacaxi. Disse que não está 

aqui defendendo governador, mas com dinheiro é fácil administrar e sem ele é bem complicado. 

Também deu as boas vindas a já colega Vereadora e agora colega de partido, Vereadora Sandra, 

dizendo a ela que todos tem um apreço muito grande pelo seu trabalho e sabe que vai contribuir 

muito dentro do Partido Progressista. Destacou que está encaminhando votos de congratulações ao 

COMITESINOS, pela passagem dos seus 28 anos lembrando que hoje (22.03) é o Dia Internacional 

da Água e a ONU destaca que ela é potável apenas 0,05%, por isso é um bem precioso e não deve 

ser desperdiçada nem poluída, bem como sua utilização deve ser feita com consciência para que não 

se tenha uma situação calamitosa no futuro. Sem água não há vida, o futuro do Planeta depende da 

forma como usamos a água, então devemos nos preocupar durante os 365 dias do ano, pois se não 

cuidarmos agora – o que será das futuras gerações? Falou da importância do Hospital e devem torcer 

e auxiliar bastante para que o Instituto Vida venha e possa fazer um grande trabalho aqui no nosso 

Município. Parabenizou ainda o Prefeito pelo seu esforço, pois todos sabem que ele tem como 

bandeira número 1, a Saúde pública, inclusive já foi provado ao longo do tempo com postos de 

saúde, com médicos no Interior, os 10 anos de SAMU e agora o empenho em manter o Hospital. 

Disse que lembra quando no governo Germano Rigotto o Prefeito da época não quis o SAMU – pra 

sorte de Taquara, foi quando entraram na administração e se orgulha de ter sido Vice-prefeito na 

época e com a presença do Governo Rigotto trouxeram o SAMU para Taquara que serve há 10 anos 

o nosso Município. Comentou ainda sobre assaltos que vem ocorrendo com frequência nas 

residências do Interior, falando da importância de se realizar quem sabe uma reunião com o 

Comando da Brigada Militar e pedir um reforço, como a Força Tarefa para auxiliar nos trabalhos. 

Também fez pedido de limpeza de boca de lobo na Rua Farrapos, nº 37, próximo ao Restaurante 

Lamperti. Finalizou desejando uma boa Páscoa a todos e que ela seja reconhecida como paz no 

mundo e nos ensinamentos com o que Jesus Cristo fez pela humanidade. Nada mais havendo a 

tratar, às 21h47min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o 

dia 29 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, 22 de março de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


