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 ATA Nº 4.128 

Aos 05 dias do mês de abril do ano de 2016, às 18h07min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 10ª 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 (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de 

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

Régis Bento de Souza (PMDB), 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. A comunidade taquarense também foi informada 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. Em seguida fizeram uso da Tribuna 

Popular a Rainha e Princesas da 32ª Expocampo, as quais convidaram a comunidade para participar 

deste evento que ocorrerá no próximo final de semana. Depois disso o Presidente solicitou que a 

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

publicidade da mesma. Ofício D.L. Nº 197, de 04 de abril de 2016: Encaminhado pelo Presidente 

desta Casa ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, comunicando que foi 

realizada transferência de recursos financeiros, referente à devolução do duodécimo, no valor de R$ 

100.00,00 (cem mil reais) na data de hoje, conforme recibo de transferência em anexo. Ofício do 

Senhor Prefeito: Ofício Nº 176/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.833, sancionada em 16 de 

março de 2016 e Nº 5.834, sancionada em 23 de março de 2016. Ofício Nº 178/2016, encaminha Lei 

Municipal nº 5.835, sancionada em 23 de março de 2016. Ofício Nº 187/2016, encaminha Lei 

Municipal nº 5.836, sancionada em 23 de março de 2016. Publicidade de Projetos de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 043/2016 (Executivo Nº 032) Autoriza o Poder Executivo a destinar a quantia 

de até R$ 105.000,00 ao C.T.G. O Fogão Gaúcho, para a realização da XXXII Expocampo, e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 044/2016 (Executivo Nº 033) Autoria o Município a 

destinar auxílio financeiro para o Clube de Motociclistas do Vale do Paranhana Águias do Asfalto, 

para a realização da 18ª edição do Motoshow, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

045/2016 (Executivo Nº 034) Autoria o Poder Executivo a destinar auxílio para o CTG O Fogão 

Gaúcho objetivando a realização do 33º Festão Campeiro e 2º Rodeio Crioulo e Artístico 

Internacional da Cidade de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

007/2016 - MESA DIRETORA – Inclui parágrafo 5º ao artigo 80 do regimento Interno da Câmara 

de Vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/2016 - MESA DIRETORA - 

Inclui parágrafo 3º ao artigo 101 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. 

Correspondência Diversa: Ofício nº 123/2016, da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, 
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em atenção ao Requerimento Verbal de autoria do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 

145/2016. Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Ordem do Dia, conforme determina a 

Resolução Nº 002, de 22 de março de 2016, solicitando a Diretora Legislativa desta Casa que 

procedesse na leitura dos Projetos em pauta acompanhados de seus Pareceres para discussão e 

votação dos mesmos. ORDEM DO DIA: Havendo a concordância dos Vereadores, inicialmente foi 

colocado em bloco a deliberação dos Projetos 036, 039 e 040/2016, conforme segue: PROJETO 

DE LEI Nº 036/2016 (Executivo Nº 028) Autoriza o ingresso do Município de Taquara/RS no 

Consórcio de Informática na Gestão Publica Municipal – CIGA, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 039/2016 (Executivo Nº 029) Altera a denominação da Rua Luis Carniel 

para Avenida Faccat. PROJETO DE LEI Nº 040/2016 - VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA - Institui o Programa Troco da Saúde e dá outras providências. A 

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

apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto nº 036/2016 e a CCJ também emitiu Parecer favorável 

aos Projetos nº 039 e 040/2016. Os Projetos acima foram APROVADOS por unanimidade na forma 

original. PROJETO DE LEI Nº 041/2016 (Executivo Nº 030) Autoriza a realização de convênio 

para realização de transporte escolar entre os Municípios de Taquara e Parobé. A Comissão de 

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

favoráveis ao Projeto na sua forma original. O Presidente colocou o Projeto em discussão e 

manifestaram-se os Vereadores: Régis de Souza, Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, 

Luiz Carlos Balbino, Adalberto Lemos, Nelson Martins e Eduardo Kohlrausch. O Vereador Régis de 

Souza Pediu Vistas ao Projeto e o pedido foi à votação sendo rejeitado por oito votos contrários dos 

Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Telmo Vieira, 

Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. E, seis votos favoráveis dos 

Vereadores: Régis de Souza, Nelson Martins, Moisés Rangel, Lauri Fillmann, Adalberto Lemos e 

Eduardo Kohlrausch. Diante da rejeição ao Pedido de Vistas o Projeto foi à votação na forma 

original sendo APROVADO por treze votos favoráveis e uma abstenção do Vereador Régis de 

Souza. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2016 - VEREADOR MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL – Concede o Título de Cidadão Taquarense ao SENHOR DANIEL DA 

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

original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Novamente com a concordância dos 

Vereadores foi colocado em bloco a deliberação dos Projetos de Resoluções nº 004, 005 e 006/2016, 

conforme segue: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2016 - MESA DIRETORA: Dispõem 

sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos e dos 

Vereadores, ambos da Câmara Municipal de Taquara/RS. PROJETO   DE   RESOLUÇÃO Nº 

005/2016 - MESA DIRETORA: Mantém os valores das diárias previstas no exercício de 2008 para 

viagens dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos do Legislativo, e acrescenta registro 

de comprovação das despesas. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2016 - MESA DIRETORA: 

Cria parágrafo único ao Art. 38 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. A 

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

apresentaram Pareceres favoráveis aos Projetos de Resoluções nº 004 e 005/2016, na forma original. 

A Comissão Especial de Análise as alterações do Regimento Interno apresentou Parecer favorável 

ao Projeto de Resolução nº 006/2016. Os Projetos mencionados acima foram votados em bloco e 

APROVADOS por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 

003/2016 – MESA DIRETORA: Dispõe sobre a transferência do Gabinete da Presidência da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS, nos dias 07 a 10 de abril de 2016 por ocasião do 

XXXII Expocampo na Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho, e dá outras providências. A 
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Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 

o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Na sequência o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por 

unanimidade. Indicações: Nº 130 a 145/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 026 

e 027/2016. Requerimentos: Nº 081, 082 e 084 a 095/2016. O Requerimento nº 083/2016, foi 

retirado de pauta pelo autor, Vereador Adalberto Lemos não sendo apreciado em Plenário. Após a 

Ordem do Dia o Presidente deu início a Homenagem Especial da noite, conforme Requerimento nº 

062/2016, de autoria do Vereador Telmo Vieira, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do 

dia 08 de março de 2016, no qual solicitou homenagem com entrega de Certificados de 

Reconhecimento e Honra ao Mérito aos integrantes da Casa do Centro Espírita de Umbanda Pai 

Xangô, pela passagem dos seus 50 anos. Nesse sentido o Vereador Telmo foi convidado para fazer 

uso da Tribuna pelo tempo de até 05 (cinco) minutos para prestar sua homenagem, conforme 

determina a Resolução Nº 003, de 22 de março de 2016, aprovada neste ano. Depois das 

congratulações, o Vereador Telmo, juntamente com os demais Vereadores fez a entrega dos 

Certificados às pessoas que trabalham na Casa homenageada, presentes no Plenário e em seguida a 

senhora Maria Ironita da Silva Pacheco – Diretora Espiritual foi convidada para falar em nome dos 

demais integrantes. O senhor Luiz Antônio da Fonseca fez a leitura de um breve resumo da história 

da Casa Espírita, desde sua fundação até os dias atuais. Após o Vereador Telmo fez suas 

considerações finais e a Homenagem foi encerrada. Dando continuidade aos trabalhos, de acordo 

com o Artigo 68 e 71 do Regimento Interno, o Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que 

indicassem os Vereadores que irão compor a Comissão Especial de Estudo e Apresentação de 

Projeto contendo as alterações necessárias em todo texto do Regimento Interno desta Casa, 

lembrando que esta Comissão deverá ser formada por no mínimo três membros. Os Vereadores 

indicados para compor a referida Comissão foram: ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA, SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA e SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Na sequência, 

conforme acordado com os Vereadores, às 19h24min, o Presidente suspendeu a presente Sessão 

Ordinária, pelo tempo necessário a deliberação dos Projetos nº 043, 044 e 045/2016 em Sessão 

Extraordinária Autoconvocada, a ser realizada logo após, tendo em vista a urgência das matérias. 

Finalizada a suspenção, às 19h31min, o Presidente retomou os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária dando início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada 

Vereador, seguindo a ordem alfabética descrita no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. 

PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 

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

funcionários da Casa e os ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou o trabalho que vem sendo feito 

pelo Secretário Everton, presente no plenário, na localidade de Pega Fogo – que inclui trabalho nas 

grotas, patrolamento e ensaibramento nas ruas da localidade, e a limpeza e pintura no Beco dos 

Flores. Comunicou que no domingo, a partir das 8 horas, estará com o Gabinete Móvel no bairro 

Empresa e na pracinha de pneus da comunidade do Loteamento Tito, onde também estarão os 

Desbravadores fazendo a plantação de mudas de árvores e flores, convidando a todos para fazerem 

parte deste momento. Relatou que na próxima sexta-feira ocorrerá algo interessante, que é o início 

do uso de pneus para fazer canalização de esgoto no Município de Taquara, após a Administração 

Mundial ter entendido que é preciso fazer esta experiência em algumas ruas para desenvolver 

confiança em um uso mais contínuo desse material para canalização. Expressou muita felicidade, 

pois tem lutado pelo uso destes pneus que são um problema no mundo todo, a ponto de haver uma 

ONG que entrega pneus de qualquer bitola a qualquer parte do Brasil de graça. Explicou que, a 

partir do momento que se começa a dar utilidade a estes pneus, começa a se fazer um trabalho em 
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que a comunidade se envolve, trazendo mais qualidade de vida às pessoas. Apontou que já existe lei 

aprovada nesta Casa permitindo que sejam feitas fossas sépticas com pneus e a Administração 

Municipal passa agora a integrar o pneu nas suas ações para fazer canalizações de forma muito 

barata, fácil, rápida e eficaz. Compartilhou que diversos municípios fazem este trabalho, havendo 

inclusive um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina que coloca o pneu como o principal 

item a ser aproveitado de maneira ecologicamente correta. Encerrou agradecendo novamente a todos 

e pedindo que continuem este trabalho com pneus, que a comunidade continue indicando onde há 

pneus a serem recolhidos, pois há um grupo de pessoas fazendo este recolhimento, inclusive tendo 

recolhido esses dias pneus que estavam trancando um bueiro. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 

SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores e a 

comunidade presente. Cumprimentou também o Centro Espírita de Umbanda Pai Xangô pelos 50 

anos de trabalhos prestados com muito amor pela comunidade taquarense e desejar que continuem 

por muitos anos fazendo este trabalho abençoado. Relatou que no dia 29 de março, compartilhou em 

seu perfil do Facebook notícia sobre o primeiro hospital veterinário público do país que deverá estar 

pronto em dez meses, com investimento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do bilionário 

gaúcho Alexandre Gaúcho Detalhou que o prédio de 1.600 m² contará com cinco salas de cirurgia, 

uma UTI, setor de quimioterapia, banco de sangue e laboratórios, com espaço para internação de até 

150 animais domésticos e triagem com capacidade para 120 bichos. Expressou que aqueles que 

trabalham na causa animal sabem reconhecer a importância de um projeto desses. Relatou que uma 

pessoa comentou perguntando ironicamente se as pessoas doentes poderão procurar atendimento 

neste hospital quando o Hospital de Taquara não estiver funcionando, sugerindo que sejam 

reservados 30% dos leitos para as crianças que estão morrendo sem recursos, acidentados que não 

conseguem leitos nas UTIs e os diagnosticados de câncer que necessitam de quimioterapia e não 

conseguem, além de ter classificado a questão como uma inversão de valores e pedindo para 

“pararem o trem”, pois quer descer. Compartilhou então sua resposta – ressaltando que ela não é 

direcionada a aqueles que a conhecem e conhecem sua luta, mas que tenta novamente esclarecer a 

forma como trabalha –, onde pediu para que a pessoa reflita sobre o que é trabalhar pela 

implementação de políticas públicas para a causa animal em Taquara, políticas estas esperadas por 

todos os municípios do país. Apontou ainda que em nenhum momento se questiona a necessidade de 

haver uma saúde pública que atenda todas as necessidades de todos os cidadãos em todas as 

necessidades. Manifestou que o ser humano sempre encontrará uma alternativa para seus problemas, 

pois existem órgãos e técnicos capacitados para prestar um auxílio – o que não acontece no caso dos 

animais. Perguntou-se se somos tão desprovidos de sentimento a ponto de ver o sofrimento diante de 

nossos olhos e não nos comovermos.  Sugeriu às pessoas que julgam desnecessária a luta pela causa 

animal que visitem as centenas de casas onde as pessoas abriram mão de suas vidas e saúde para se 

dedicarem integralmente a cuidarem de animais que foram abandonados nas ruas. Explicou que a 

implantação de políticas públicas se faz urgente justamente para aliviar o sofrimento e o trabalho 

destas pessoas. Garantiu, por seus 13 anos de experiência nesta causa, que as pessoas que trabalham 

pelos animais são as mesmas que ajudam o Lar Padilha, a APAE, a Embaixada Feminina, as 

Samaritanas, o Projeto BEM e todas as causas humanas. Declarou que lutar por uma causa não 

exclui lutar por outra. Manifestou que todos somos filhos de um mesmo Deus e moramos em um 

mesmo planeta, e só viveremos com dignidade e paz quando aprendermos a viver em harmonia e 

respeito. Ressaltou que “parar o trem e descer”, conforme a pessoa do comentário disse, não ajudará 

a mudar as coisas negativas que nele existem, sendo necessário sermos verdadeiros passageiros de 

trem, cumprindo com as nossas obrigações, respeitando as leis, trabalhando e lutando por algo que 

acreditamos e acima de tudo, amando o próximo como a nós mesmos. Encerrou deixando o convite 
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para que todos os taquarenses que amam a cidade compareçam na Expocampo neste final de semana 

para comemorar os 130 anos desta querida cidade. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

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

público presente e os que acompanham através dos meios de comunicação. Expressou orgulho em 

receber a dona Maria na Casa e homenagear os 50 anos do Centro Espírita de Umbanda Pai Xangô, 

elogiando a calma, a serenidade e a paz interior que a mesma externa quando fala. Disse também 

que as palavras da referida senhora sobre Deus e sobre como devemos todos ser iluminados é uma 

benção. Parabenizou a dona Maria por ser uma mulher linda, inteligente e abençoada por Deus, 

desejando que produza suas palavras de amor e realize seu trabalho nesta cidade por muitos e muitos 

anos. Dirigiu-se às pessoas que escutam, relatando que há um sério problema no estado do Rio 

Grande do Sul com relação aos escritórios do IPE que atendem nas cidades do interior. 

Compartilhou que nesta semana vou procurada por várias professoras aposentadas que estão com 

medo de precisarem ir a Porto Alegre ou outro município fazerem a prova de vida por serem 

pensionistas. Comentou que, quando falou ao Presidente da Câmara, já havia partido dele um 

documento ao Prefeito Municipal para estabelecer um convênio e ceder um funcionário estatutário 

para manter o escritório do IPE em Taquara funcionando. Agradeceu ao Vereador Guido pela 

iniciativa e parabenizou a Casa Legislativa por ter entrado em contato com Porto Alegre, levando o 

IPE de Porto Alegre a mandar provocação para que a formalização do referido convênio aconteça. 

Contou que a funcionária Lisete trabalhando no escritório hoje já é aposentada há tempo, mas ficou 

trabalhando para que o espaço não se fechasse. Compartilhou que o diretor do IPE e uma 

representante do grupo de interiorização foram claros dizendo que a única forma de manter o 

escritório é o convênio e a cedência de um funcionário da Prefeitura. Manifestou que conta com o 

Prefeito, que certamente não faltará com a comunidade neste momento, pois é um assunto 

importante. Relatou que, no último final de semana, trabalharam com as crianças e jovens do Projeto 

BEM no Campo do Palmeiras, quando também fizeram sua festa de Páscoa – viabilizada pelo apoio 

da Prativita, Frigorífico Santo André, Monitoramento Mattos e Empresa Car. Agradeceu do fundo 

do coração aos parceiros que ajudam o projeto, possibilitando às crianças uma bonita festa. 

Agradeceu ainda à empresa Citral e Monitoramento Mattos pelos fardamentos que estão 

confeccionando para que o Projeto BEM tenha atletas fardados. Ressaltou a comemoração dos 130 

anos do Município de Taquara e a Expocampo, mencionados pela Vereadora Sandra. Relatou que as 

belas rainhas e princesas da Expocampo estiveram presentes convidando e divulgando a festa. 

Manifestou ser importante que cada taquarense tire um tempo para visitar as exposições e prestigiar 

os eventos que ocorrerão neste fim de semana. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi concedido 

e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o 

Presidente da Câmara, os demais Vereadores, o público presente – em especial dona Maria e toda 

sua Casa – como também os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que 

acompanham. Destacou encaminhamentos que está reiterando ao Executivo Municipal para que 

proceda junto com a Secretaria competente. Explicou que uma delas se faz devido à preocupação 

com a infestação e proliferação do mosquito Aedes aegypti que já está na região – ainda que não haja 

indicação de que ele já esteja no Município. Manifestou que é preciso fazer luta muito grande para 

evitar que ele surja no Município e para isso foi formada na sexta-feira passada uma Comissão de 

Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Detalhou que o mosquito traz consigo a problemática da 

dengue, febre chikungunya e outros males que vêm aterrorizando o país e o mundo. Explicou que 

um dos encaminhamentos que reitera pede para que a Secretaria competente retire os entulhos do 

Habitar Brasil, pois se sabe que ali ocorre proliferação de mosquitos. Relatou que reiterou também 

pedido para melhorias na Rua Flores da Cunha, no bairro Santarém, onde há um valão que sofreu 
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assoreamento devido a material que escorreu de loteamento feito na localidade. Compartilhou que a 

referida rua está quase intransitável e os moradores da mesma convivem com o esgoto a céu aberto 

em frente a suas casas. Pediu então a sensibilidade do Secretário de Obras para que tome 

providências no local. Declarou que fez pedido de informação referente ao desassoreamento do Rio 

da Ilha e Rio Padilha, pois há projeto para isso desde 2009 e é algo necessário, pois os rios estão 

perdendo seus leitos e seus barrancos, comprometendo inclusive as estradas do interior; pediu 

também sobre o Rio Paranhana, cujo desassoreamento seria feito em parceria com o Município de 

Parobé. Compartilhou a resposta recebida, que informou que o processo com o Rio Paranhana já está 

em andamento, sendo realizado o cadastramento dos trechos a serem desassoreados junto à SEMA; 

no caso do Rio da Ilha e Rio Padilha, os trechos já foram cadastrados, estando agora em processo de 

dispensa de outorga. Expressou felicidade em saber que estas ações estão sendo encaminhadas para 

a realização deste trabalho. Comunicou que amanhã ocorrerá reunião importantíssima referente ao 

que está acontecendo com os fios telefônicos, pois eles não têm altura suficiente ou estão jogados 

nas ruas ou no meio do mato, prejudicando aqueles que necessitam de sinal telefônico, 

especialmente o pessoal do interior. Relatou que estarão presentes representantes da Secretaria 

Municipal de Planejamento, o Diretor de Relações Institucionais da empresa Oi, representantes da 

EMBRATEL, GVT e o Presidente da InternetSul – usuários dos postes e responsáveis pela situação. 

Ressaltou a importância de sua homenagem ao Centro Espírita de Umbanda Pai Xangô, lar de 

pessoas que trabalham pelo bem. Manifestou-se também consternado com a perda do pastor 

Fidêncio, um homem preocupado não só com a religião, mas em representar o que Deus e Jesus 

deixaram nesta terra, fazendo o bem e sendo sempre comprometido à causa social, os integrantes da 

igreja e os cidadãos, trabalhando em prol da comunidade taquarense, estendendo a seus familiares 

Votos de Pesar em conjunto com todos os outros Vereadores. Encerrou agradecendo a Deus por 

poder representar sua comunidade. Assumindo a palavra, o Presidente da Câmara Vereador 

Guido Mario Prass Filho novamente pediu aos Vereadores que se atenham ao tempo de cinco 

minutos estabelecido para a palavra de expediente, pois será chato se tiver de cortar os microfones 

quando se excederem. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o 

Presidente da Câmara, demais colegas Vereadores, plateia e ouvintes da Rádio Taquara. Expressou-

se abalado com a morte do pastor Fidêncio, grande líder no Município que administrou a Igreja 

Assembleia de Deus por 23 anos e deixou uma marca histórica no Município de Taquara, tendo 

construindo 20 templos no interior e na cidade. Agradeceu ao pastor Jussier Teixeira da Igreja 

Madureira, os pastores Robson e Luís Marmitt da Igreja Shalom, o pastor Moisés da Igreja Visão 

Missionária, o sr. Edson Melo representando a Igreja Adventista, a todos os pastores de quase 30 

outros municípios do Estado, ao deputado federal Ronaldo Nogueira e à Funerária La Paz na pessoa 

do Jorginho Matte por seu empenho para conseguir um lugar na primeira carreira do cemitério onde 

foi sepultado o corpo do pastor Fidêncio. Agradeceu também a todos os Vereadores que se fizeram 

presente lá e deram apoio, como também ao Prefeito Titinho que decretou luto oficial de três dias, 

reconhecendo a grande liderança do falecido pastor. Agradeceu ainda aos soldados da Brigada 

Militar, Antônio Almeida e Volmir da Silva, que escoltaram o cortejo na travessia da Avenida 

Sebastião Amoretti, estendendo seu agradecimento a todo e cada um que participou disso de alguma 

forma e prestou sua solidariedade. Deixou seu pesar à família, dizendo que o pastor está agora 

melhor do que nós. Agradeceu ao Prefeito Tito por ter assinado escritura doando definitivamente 

área de terra ao empresário Juarez Carrão, após ter cumprido todas as metas estabelecidas no 

projeto. Solicitou à Secretaria de Trânsito que viabilize com urgência a colocação de um quebra-

molas na Rua Mundo Novo próximo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pois já ocorreram ali 

dois acidentes desde que a referida rua foi asfaltada. Parabenizou o prof. Airton pelo excelente 
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trabalho que desenvolve no bairro Santa Maria, o qual visitou ontem acompanhado da Carmen, 

presidente da Associação de Eldorado/Tito. Relatou que enquanto esteve lá, estava presente a prof.ª 

Ana com turma pré-escolar da Escola Tia Bete comentando trabalho no combate à dengue, zika e 

chikungunya, estando a referida professora também de parabéns. Encerrou desejando a todos uma 

boa semana, que Deus ilumine o coração de cada um e parabéns a Taquara pelos 130 anos, 

desejando que todos possam participar da comemoração no fim de semana. VEREADOR 

ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, todos os presentes – em especial a dona Maria e os homenageados desta noite – como 

também os ouvintes da Rádio Taquara. Encaminhou pedido de informação à Secretaria de Trânsito 

sobre quem é o responsável pela finalização da obra no entroncamento da RS-239 com a RS-020 – 

reconhecendo que a mesma melhorou bastante o fluxo de carros na local, mas que se encontra 

inacabada, ficando com um aspecto feio. Fez indicação para que a Secretaria de Obras, juntamente 

com a Secretaria de Fazenda Fialho, restaure a parada de ônibus nº 111 em frente à Sociedade União 

da Paz, pois um caminhão bateu na referida parada e a derrubou na semana passada, relatando que 

passou hoje por ali e viu várias crianças esperando o ônibus ali no sol. Fez outra indicação à 

Secretaria de Obras e Secretaria Distrital de Rio da Ilha para melhorias na estrada do Breno Bickel 

na localidade de Açoita Cavalo, que está em péssimas condições necessitando de roçada, abertura de 

valas e ensaibramento. Relatou que, lendo hoje um jornal da capital, viu uma manchete anunciando 

que o Governador do Rio Grande do Sul está elaborando um novo corte no orçamento após a 

manutenção do decreto de constringência de gastos públicos. Destacou trecho da notícia que diz que 

serão afetados os gastos com combustíveis para viaturas, merenda escolar e convênios com hospitais 

e as prefeituras, e de que a tendência é de que os cortes alcancem R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). Convidou toda a população a prestigiar a 32ª Expocampo no próximo fim de semana, como 

também para comemorar os 130 anos de emancipação do Município. Expressou que a participação 

da comunidade valoriza e incentiva as pessoas que estão organizando e os agricultores que estão 

expondo. Encerrou deixando um abraço a todos os ouvintes e desejando uma ótima semana. 

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

colegas Vereadores, os homenageados da noite de hoje, expressando que é sempre um prazer receber 

entidades como eles. Manifestou que deixará hoje sua última fala com relação ao Hospital Bom 

Jesus, para esclarecer alguns fatos. Expressou que falará em nome do seu partido, o PDT, que além 

de haver deixado uma estrutura na rede básica de saúde, abriu o hospital de caridade; partido que 

teve a capacidade de adquirir o Hospital acabando com a insegurança de não saber no dia seguinte se 

a população teria um hospital em Taqura; partido que pôde, a partir de então, intervir e direcionar as 

ações a nível hospitalar, assegurando pleno atendimento à população; partido que se preocupou em 

trazer a instituição modelar em administração hospitalar, o grupo Mãe de Deus – o maior do Estado 

na área em atividade hospitalar particular, que trouxe experiência, competência, tecnologia e uma 

retaguarda de outros hospitais do grupo para profissionais que ali estão. Apontou que o Mãe de Deus 

tinha uma qualidade de gestão excepcional que passou a ser apedrejada pelo governo que hoje está e 

que já nos primeiros dias passou a intervir no trabalho médico, com pessoas que – recém-chegadas – 

se achavam no direito de criticar áreas especialmente técnicos, com vários exemplos de agentes que 

chegavam ao poder invadindo os consultórios. Ressaltou que o governo do PDT abriu o Hospital e o 

governo atual o fechou, reabrindo-o com uma nova organização sem que se saiba a que veio, quem 

irá pagá-la e o que irá fazer, vindo como um mandato-tampão desrespeitando o processo da 

administração pública e ignorando a eleição que se avizinha. Expressou que a incompetência deste 

governo – que espera que esteja acabando – continua, negando-se a pagar dívidas normais herdadas 

de um governo para o outro, mas que ao invés de dar continuidade e honrar os compromissos 
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firmados, preferiu atirar pedras e inclusive atrasar parcelas financeiras repassadas ao Hospital. 

Salientou ainda que este Prefeito já está tendo contas apontadas pelo Tribunal de Contas e o próprio 

Jornal Panorama da última semana mostra como este governo está administrando, ou seja, 

gerenciando com a barriga, a mesma que está empurrando as contas públicas. Opinou que o Prefeito 

deve estar pensando que, se ganhar, maquia tudo isto mais à frente e se perder, deixa que o próximo 

governo se dane – este Vereador teorizando que acontecerá este último. Manifestou que a 

incompetência deste governo chegou ao ponto de deixar agonizar a situação com o fechamento da 

organização hospitalar, parecendo nem estar preocupado com a saúde da população, opinando 

inclusive que talvez tenham deixado chegar a esta situação caótica para depois surgirem como 

salvadores da pátria. Relatou que o próprio Prefeito articulou, engrenou e encaminhou uma nova 

gestão e justifica isso propagando que o grupo Mãe de Deus pediu para sair – algo próprio de um 

prefeito que propagou a saída de companheiros da militância do partido, de companheiros de um 

partido grande como o PMDB e vários assessores, relembrando os exemplos da Secretária de 

Planejamento, do Diretor de Cultura e do próprio Vice-Prefeito. Declarou que não acredita que o 

Mãe de Deus saiu porque quis, mas saiu porque foi afastado – saindo em silêncio, diferente do 

Prefeito que conversava uma coisa em Porto Alegre e aqui descaradamente dizia outra, imaginando 

que a população aceitaria isso em silêncio. Encaminhou pedido de informação ao Mãe de Deus para 

que informe por escrito as verdadeiras razões pela qual se afastou de Taquara. Encerrou agradecendo 

e desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): 

Saudou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores, saudando especialmente a dona Maria e seu 

grupo fantástico, dizendo que considera a noite abençoada pela energia positiva que trouxeram a esta 

casa e tem simpatia total do Centro de Umbanda Pai Xangô, colocando-se à disposição porque onde 

há paz e amor, estará junto. Convidou todas as pessoas a participarem da Expocampo, que chamou 

de festa máxima da cidade de Taquara, com a presença de Fernando e Sorocaba e demais atrações. 

Expressou felicidade com vinda da Dielat, assumindo o lugar da COOTALL, que aplicará R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) inicialmente e contratará 50 empregos diretos e 150 indiretos. 

Comentou que é bom ver que a Administração Municipal está mais vez atendendo as necessidades 

do povo, trazendo empregos e desenvolvimento ao Município. Manifestou sua preocupação com a 

gripe A, relatando que o até o dia 25 deverá se iniciar a vacinação, mas que as pessoas devem se 

cuidar atendendo principalmente às sugestões dos médicos, mantendo as mãos sempre bem limpas e 

cuidando com o contágio, especialmente as pessoas nos grupos de risco – crianças, idosos e pessoas 

doentes. Demonstrou decepção com as medidas tomadas pelo Governo do Estado, que não tem 

dinheiro pra nada, mas gasta com publicidade e agora o Governador nomeou sua esposa para 

assumir duas secretarias no Estado do Rio Grande do Sul, algo que este Vereador não consegue 

compreender. Encerrou desejando a todos uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR 

EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou o Presidente da Câmara, demais colegas 

Vereadores, comunidade que acompanha na Casa, pela internet através do YouTube ou pela Rádio 

Taquara. Convidou a comunidade a participar da festa de aniversário dos 130 anos do Município na 

32ª Expocampo que ocorrerá de 7 a 10 de abril na Sede Campestre do CTG “O Fogão Gaúcho”. 

Relatou que fez requerimento por uma audiência pública no dia 12 de maio com relação à situação 

da ponte na ERS-020. Comentou – aproveitando para elogiar o trabalho da servidora Silvana, com 

diversos requerimentos com fotos e material de pesquisa – que o valor para a obra de arte da reforma 

da ponte é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e já está reservado desde 2014, segundo o 

DAER, e provém da CIDE – imposto pago, por exemplo, sobre a gasolina – não cabendo aqui 

desculpas envolvendo a crise econômica pela qual passa o Estado. Perguntou-se por que devemos 

esperar até setembro por esta reforma, se o projeto já está pronto e já há recurso reservado, 
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afirmando que não devemos nos conformar. Lamentou que não haja deputado estadual ou federal 

que seja realmente identificado com o Município de Taquara, havendo apenas diversos “políticos 

Copa do Mundo” que aparecem de quatro em quatro anos, pegam votos e depois desaparecem. 

Citou, por exemplo, o Secretário da Fazenda Giovani Feltes do PMDB – braço direito e até esquerdo 

do Governador do Rio Grande do Sul –, que se elegeu deputado federal na última eleição com 1.901 

votos só da cidade de Taquara – contando com outros municípios que usam a ponte como Rolante, 

Riozinho, Igrejinha, Três Coroas e Parobé, o total provavelmente se aproxima dos 10.000 votos. 

Perguntou-se por que então o referido secretário não usa seu prestígio político em prol dessa região. 

Comentou que trabalhou pela eleição do Deputado Estadual Maurício Dziedricki do PTB e, se fosse 

ele o Secretário da Fazenda e braço direito do Governador, este Vereador acamparia na sala dele 

para pedir que ele uma força para o Município. Justificou então a audiência pública que propôs para 

o dia 12 de maio, sugerindo que sejam convidadas diversas autoridades para que a comunidade 

defina o que vai ser feito. Questionou se será necessário vermos uma tragédia acontecer na ponte – 

uma segunda Boate Kiss – ou algo acontecer com um filho de um grandão – um rico ou um 

empresário patrocinador de campanha – para que algo seja feito. Dirigiu-se ao Secretário Paulo 

Möller – referido como grande articulador político, uma “águia” –, sugerindo que use seu prestígio 

político junto a seu deputado, o Secretário Giovani Feltes, para que seja feita alguma coisa. 

Esclareceu que não quer ser mensageiro da tragédia, mas crê que todos os Vereadores reconhecem 

que aquela ponte é uma tragédia anunciada. Encerrou convidando a comunidade para participar da 

audiência no dia 12 de maio, espernear e olhar no grão do olho desse tipo de político pra dizer que 

ou eles fazem a parte deles, ou não precisam voltar aqui. VEREADOR LAURI FILLMANN 

(PDT): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, as pessoas presentes e 

aquelas que acompanham pelos meios de comunicação. Concordou com o Vereador Eduardo que é 

absurda a demora por parte do Estado em tomar providências com algo tão sério nesta ponte tão 

importante por onde passa grande parte do tráfego e produção do Estado, ressaltando que a luta de 

todos por ações é muito importante. Uniu-se aos colegas Vereadores no coro para convidar a 

comunidade da região à Expocampo, especialmente a comunidade taquarense, para que prestigiem 

seu Município. Pediu por agilidade nas roçadas das estradas do interior do Município, pois a 

situação está bastante crítica. Comentou também o assunto trazido pelo Vereador Soares sobre os 

cortes relacionados à Segurança e à Saúde, algo sobre o que também ouviu notícias, que o deixa 

chocado e muito triste, pois somos a 7ª ou 8ª economia do mundo e em termos de Saúde, Segurança 

e Educação, está lá na “rabeira”. Relatou que, em ranking recente com 132 países utilizando o IPS – 

Índice de Progresso Social –, o Brasil se encontra na 108ª posição; no quesito Educação, assume a 

76ª posição. Compartilhou que na próxima semana, um município da região fará um concurso 

público com salário para o cargo de professor em pouco mais de R$ 900,00 (novecentos reais), 

sendo que hoje o salário mínimo vigente está no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Apontou que, não bastasse isso, o Governo do Estado parcelou o salário dos servidores – inclusive 

os professores – em nove ou dez parcelas. Manifestou que isso tudo é um desestímulo à classe dos 

profissionais da Educação, e não só deles, mas também dos profissionais da Segurança e Saúde. 

Salientou que a população ativa precisa trabalhar cerca de seis meses apenas para conseguir pagar os 

impostos e demais compromissos. Declarou, porém, que a esperança deve continuar e quem sabe ali 

adiante, os rumos do país possam melhor como precisam. Encerrou agradecendo e desejando uma 

boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): 

Cumprimentou o Presidente da Câmara, colegas Vereadores, as pessoas presentes e os meios de 

comunicação que levam a sessão aos lares taquarenses. Dirigiu-se à dona Maria, comentando que o 

Vereador Telmo foi muito feliz em lembrar-se dela, do Zeca e os demais, nesta pequena homenagem 
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que fez. Declarou que a dona Maria é uma pessoa que se destaca no Município, vindo durante anos 

em uma luta por melhorias. Desejou que Deus a proteja e que a mantenha com saúde por muitos 

anos ainda. Relatou que esteve em reunião com a Associação dos Médicos, criada pelos médicos 

locais para auxiliar de uma forma diferenciada a nova empresa que vem para administrar o Hospital 

Bom Jesus, um sinal de sua preocupação e da responsabilidade para que tudo vá bem. Compartilhou 

que participaram da reunião doze Vereadores e os outros três que não puderam se fazer presentes 

provavelmente tinham algum outro compromisso, mas certamente também têm esta preocupação e o 

desejo de que tudo corra bem. Manifestou que, uma vez que o Mãe de Deus estava na iminência de 

deixar Taquara, o Prefeito Tito foi a busca de uma nova empresa para não deixar o Município 

descoberto na área da Saúde – mais uma prova de que ele se preocupa com a comunidade.  Relatou 

também que no dia 1º esteve no gabinete do Prefeito presenciando a assinatura do contrato com a 

empresa que vem ocupar o espaço da COOTALL e assumir seu trabalho, o que é uma ótima notícia 

para os agricultores e toda nossa sociedade – mais uma prova do dinamismo do Prefeito e de sua 

preocupação em gerar emprego para os munícipes. Convidou todos os taquarenses a comparecerem 

à Expocampo para a grande festa dos 130 anos de Taquara, ressaltando que a festa não é de um 

partido, de uma religião, desse ou daquele, mas sim dos taquarenses para toda a região. Explicou que 

por esse motivo, devemos prestigiá-la para que fique cada vez maior e divulgue nosso Município. 

Esclareceu a aqueles que comentam sobre a saída do Mãe de Deus, insinuando culpa da 

Administração atual, que quando foi firmado o contrato de renovação, o Mãe de Deus exigiu o 

pagamento de uma dívida do ex-Prefeito Délcio Hugentobler de 2011 totalizando R$ 3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil reais) que o Titinho assumiu e cujo parcelamento esta Casa aprovou. 

Apontou ainda que o Prefeito Titinho arcou com um débito de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) também deixado pelo ex-Prefeito, garantido então a posse do espaço físico do 

Hospital por parte do Município. Declarou que, após tudo isso, dizer que o causador da saída do Mãe 

de Deus é a atual administração acaba por ser no mínimo infantil. Reconheceu se deve cobrar e 

criticar, mas se deve também assumir as próprias culpas para ser imparcial. Encerrou agradecendo, 

desejando que Deus proteja a todos e desejando mais uma vez à dona Maria que Deus ilumine sua 

vida. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da Câmara, os 

colegas Vereadores, a comunidade presente na Câmara e todos aqueles que ouvem ou assistem pelos 

meios de comunicação. Iniciou falando que a função do vereador de oposição parece ser sempre de 

criticar e apontar o que está errado, o que realmente tem acontecido. Um aparte foi concedido ao 

Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que parabenizou o Vereador Moisés por suas belíssimas 

palavras na TV no programa do PSC, falando sobre a importância da família. Retomando a palavra, 

o Vereador Moisés Cândido Rangel agradeceu, brincando com o Vereador Beto que disse que queria 

trocar de partido, dizendo que o PSC está de portas abertas. Retomou sua fala sobre o trabalho do 

vereador de oposição, comentando que seu posicionamento é conhecido e tem cobrado muito, 

inclusive tendo sido ironizado uma vez por um espectador no Plenário por suas reiteradas cobranças 

por melhorias nas estradas de Açoita Cavalo. Relatou que na sexta-feira passou pela referida 

localidade e constatou que foi feito patrolamento, parabenizando a Administração pelo trabalho, mas 

lamentando que alguns trechos menores tenham sido ignorados, comentando que poderiam ter sido 

feitos visto que a máquina já estava na localidade. Explicou que não compareceu na sessão da 

semana passada porque estava em Brasília gravando o programa de TV de seu partido, conforme 

mencionado pelo Vereador Valdecir, esclarecendo que foi para lá com recursos próprios e do 

partido, e não da Câmara. Relatou que aproveitou a passagem para solicitar umas emendas 

parlamentares de coisas que tem cobrado, pois entende que não se pode apenas cobrar, devendo se 

buscar soluções. Comentou que, dadas as alegações da Administração de falta de recursos e 
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máquinas em resposta às suas cobranças por melhorias nas estradas, encaminhou junto ao gabinete 

do Deputado Federal Heitor Schuch pedido de emenda parlamentar que possa atender a demanda da 

Secretaria de Obras por máquinas. Encaminhou também com o referido deputado uma emenda para 

reforma da Cotaf, a feira do produtor no centro da cidade que está carecendo desta reforma. 

Reconheceu que o Executivo não tem esse recurso, talvez teria caso se organizasse melhor, mas não 

entrará neste mérito, apenas informando à comunidade sobre este pedido. Encaminhou com o 

Deputado Pompeo de Mattos do PDT uma emenda parlamentar para a reforma da pracinha do bairro 

Santa Teresinha, outra de suas cobranças, explicando que se criou naquela pracinha e concordando 

com a sugestão do Vereador Beto de fazer a nova pracinha com pneus. Encerrou agradecendo. 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou os colegas Vereadores, as pessoas 

presentes e a dona Maria, da qual morou perto por um bocado de anos. Comentou que a situação dos 

Governos Estadual, Federal e Municipal estão bastante parecidas. Apontou que lá em cima, eles 

colocam as pessoas para fazer votos, mesmo não tendo dinheiro no país. Demonstrou-se 

impressionado com o fato de o Governo do Estado ter parcelado o salário. Mencionou que o 

sindicato dos funcionários do Estado é fraco, mas no Município, em 1999 e 2000, atrasavam o 

pagamento em três ou quatro meses, o sindicato entrou na Justiça, brigou por seis anos e ganhou. 

Expressou que hoje, se um Prefeito atrasar o salário, o sindicato entra na Justiça e bloqueia as contas 

públicas municipais, pois ganhou esse direito e é isso que precisa ser feito a nível estadual. 

Comentou o assunto da ponte, dizendo que esse Governo bota cargos para um monte de partidos e 

não resolve nada, a solução sendo de tirar aquele que não faz nada e botá-lo no olho da rua. Cobrou 

do Presidente da Câmara, dizendo que ele deveria ter cobrado do diretor que disse que se a Câmara 

de Vereadores não existisse, teria dinheiro para a Saúde, apontando que o Presidente precisa 

defender esta Casa. Comentou que foi feito um repasse da Câmara para a aquisição de um caminhão 

do qual nem sabia, com notícia que dava a entender que alguns vereadores – este incluso – teriam 

votado contra. Lembrou que quando foi Presidente desta Casa, informava aos demais Vereadores 

toda a verba que repassava. Reconheceu que isto não é obrigação do Presidente Guido, mas ele 

precisa ir à Rádio desmentir a notícia. Ressaltou que o Presidente precisa defender a Casa, pois 

senão parece que ele é Presidente só de nove Vereadores ou Presidente do Prefeito. Lembrou que foi 

à Rádio defender o Presidente Guido quando o Délcio criou um problema com ele, e em seguida o 

Délcio demitiu o diretor. Um aparte foi concedido ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que 

disse que se olharem bem, verão que esse diretor provavelmente fez isso no Facebook em horário de 

serviço. Retomando a palavra, o Vereador Nelson José Martins esclareceu que seu problema não é 

com o Presidente Guido – repetindo que o mesmo não tem obrigação de informar aos demais 

Vereadores os repasses que faz em nome da Câmara –, mas com a situação que surgiu, insinuando 

que alguns Vereadores foram contra a aquisição do referido caminhão. Assumindo a palavra, o 

Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho esclareceu que o documento foi feito 

ontem e lido hoje, tratando-se de um repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de economias da 

Câmara. Reconheceu que esta situação chateia a todos e comprometeu-se ainda a ir à Rádio 

esclarecer – como fez o Vereador Nelson quando o Prefeito o atacou –, pois não irá aceitar isso, 

ressaltando que representa todos os quinze Vereadores e essa economia é mérito de todos.  

VEREADOR REGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os 

colegas Vereadores e a comunidade que acompanha. Pediu ao Vereador Valdecir que estenda seus 

sentimentos ao pastor Enilton pelo falecimento do pastor Fidêncio, deixando também Votos de Pesar 

à família e todos os amigos que estão enlutados. Deixou também Votos de Pesar aos familiares, 

amigos e à classes dos taxistas pelo falecimento do taxista Chicó. Destacou pedidos pela confecção 

de um bueiro na Rua Oswaldo de Souza, no bairro Empresa, em frente ao nº 318 e também pela 
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manutenção de vala na Rua Medianeira em frente ao Mercado do Paraguai, a ser feito pela Prefeitura 

ou pela Corsan. Solicitou também um quebra-mola ou redutor de velocidade na Rua Tristão 

Monteiro no bairro Santa Maria, em frente ao Supermercado Redefort, pois há ali um grande fluxo 

de pessoas que utilizam o mercado e os veículos passam ali em alta velocidade na estrada velha que 

vai a Parobé. Apontou que, na frente do mesmo mercado referido, há um contêiner que está muito 

pequeno para comportar o resíduo colocado ali, pedindo que seja colocado mais um contêiner ou que 

o que lá está seja substituído por um maior. Posicionou-se sobre a questão do Hospital, apontando 

que quando o Governo do Estado ajuda o Município de Taquara, aqueles que o criticam não o 

agradecem, o que não tem problema e faz parte do processo político. Fez um mea culpa pelos 

recursos que não vieram ou vieram parceladamente ao Hospital. Ressaltou que o que lhe causou 

estranheza foi que o Prefeito foi a uma reunião com o Secretário de Saúde do Estado – que este 

Vereador marcou – e lá, no início da conversa, a dívida era de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais); ao final, era de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); chegando de volta a Taquara, era R$ 

1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) – no final das contas, o Hospital fechou e o 

problema foi resolvido em seguida com apenas R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ironizou que 

certamente o Prefeito Tito não tem culpa, pois ele é legalzinho; culpados são o Sartori e a Dilma. 

Opinou que este novo Instituto Vida certamente tem a varinha mágica para resolver os problemas da 

Saúde pública. Desejou que sejam muito bem recebidos pela cidade de Taquara. Manifestou que a 

Administração anterior trouxe o Mãe de Deus – gente de fora que não valoriza a vida das pessoas, 

mas sim números e dinheiro – e deu no que deu; a Administração atual mandou-os embora e está 

trazendo outra no mesmo modelo. Sugeriu que invés disso seja feita uma fundação de saúde 

municipal, empresa pública com funcionários públicos concursados, pessoas que são da nossa gente, 

capacitadas e que prestaram contas. Um aparte foi concedido ao Vereador Nelson José Martins, 

que apontou que esta Casa criou há muitos anos uma fundação municipal de saúde, mas como não 

pode se botar políticos lá, até hoje não botaram placa. Retomando a palavra, o Vereador Régis 

Bento de Souza explicou que defendem isso porque querem uma saúde de qualidade com 

responsabilidade. Constatou que certamente o Prefeito Titinho tem a varinha mágica e após o show 

do Fernando e Sorocaba, o Hospital continuará a funcionar. Encerrou convidando todos a estarem na 

Expocampo, desejou a todos uma boa semana e colocou-se à disposição de toda a comunidade. 

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

que acompanham a sessão em sua residência ou no Plenário, como também sua esposa presente. 

Relatou que ficou muito preocupado quando soube que a servidora do IPE de Taquara se aposentaria 

e corria o risco de fechamento do posto de atendimento do IPE no Município, pois Taquara tem mais 

de mil funcionários que são atendidos por este posto. Compartilhou que fez contato com a assessoria 

do Deputado João Fischer e a Vereadora Sirle fez contato com o IPE e falaram com o Prefeito, 

resultando em um convênio proposto pela instituição para manter o atendimento. Encaminhou 

pedido de recolocação da lâmpada na Rua Osmar Schaefer próximo ao nº 1.691 porque é por ali o 

trajeto das crianças que estudam no Ciep e fica escuro à noite. Agradeceu ao Secretário Everto, de 

Pega Fogo, que vem fazendo um bom trabalho lá. Comentou que são sabidas as dificuldades nas 

estradas do interior, a localidade de Morro da Pedra vinha há tempos reclamando e ontem foi feita a 

Estrada da Grota, a Estrada dos Flores, amanhã será feita a Travessa Linck, com previsão para início 

dos trabalhos na Estrada dos Corrêa. Mencionou que elas realmente estavam em péssimas condições 

e o Secretário tinha consciência disso, mas havia dificuldade com o maquinário. Explicou que estão 

fazendo economia na Câmara para efetuar repasse a fim de contribuir com as compras de caminhões 

e máquinas, já anunciando um repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Esclareceu que isso não se 

trata de promoção pessoal, pois é uma economia de toda a Câmara e acha que estas economias 
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devem ser utilizadas para atender as demandas da comunidade. Compartilhou que encaminhou 

requerimento à direção da Metroplan para que possa viabilizar o retorno da linha Taquara-Dois 

Irmãos que foi extinta, mas era utilizada por muitas pessoas. Relatou que esteve, a convite do diretor 

do IACS e do seu colega Tonho Gonzaga, junto com o Presidente do PP, Osmar Gonzaga, onde 

receberam um ofício e encaminharam ao engenheiro Rogério do DAER, pedindo também ao 

Deputado João Fischer para que intercedesse junto ao Secretário Pedro Westphalen com relação a 

um processo sugerindo lombada eletrônica em frente ao IACS juntamente com sinalização indicando 

que ali há uma escola. Comentou sobre a grande festa que será a Expocampo, convidando a 

comunidade taquarense a se fazer presente. Encaminhou Votos de Pesar em nome da Casa aos 

familiares do pastor Fidêncio Vasconcelos Bitencourt, um homem de exemplo que fez um belo 

trabalho enquanto esteve conosco; e também aos familiares do funcionário público, o engenheiro 

Ali, pelo falecimento de seu pai, o sr. Musleh Hammad Ibrahim Muhd Ali. Encerrou parabenizando 

Taquara pelos seus 130 anos comemorados neste final de semana e desejando um grande abraço a 

todos. Nada mais havendo a tratar, às 20h56min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, 

convocando a próxima para o dia 12 de abril 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, 05 de abril de 2016. Silvana Lopes e 

Nicolas Busanello. 

 


