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 ATA Nº 4.130 

Aos 12 dias do mês de Abril do ano de 2016, às 18h05min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 11ª 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), 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). 

Ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB – Vice-presidente). Por determinação 

do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho, a Diretora Legislativa, senhora 

Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária convocada por esta Presidência 

para o dia de hoje, tendo em vista a aprovação da Resolução Nº 001, de 09 de fevereiro de 2015 

que alterou o Regimento Interno desta Casa, modificando as Sessões Ordinárias das segundas-

feiras para as terças-feiras. A Diretora desejou boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos 

colaboradores da Imprensa, ao público presente e para melhor andamento da Sessão pediu a todos 

que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. 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. Após o Presidente comunicou que o Vereador Luiz Carlos Balbino não se 

faz presente na Sessão de hoje por motivos de saúde. A seguir, conforme solicitação contida no 

Protocolo nº 2084/2016, o Presidente convidou o senhor Délcio Hugentobler – Assessor Especial 

do Prosinos, para utilizar a Tribuna Popular e fazer a Prestação de Contas das Atividades do 

Consórcio Pró-Sinos, referente ao exercício de 2015, pelo tempo de 10 minutos. Prosseguindo 

com os trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da 

documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Antes disso a Diretora 

informou que as respostas dos Pedidos Verbais, dos Pedidos de Informações encaminhadas pelo 

Executivo Municipal bem como todas as respostas dos Requerimentos encaminhados aos órgãos 

públicos a partir de 27 de outubro de 2015, estão sendo divulgadas no novo sistema “portal de 

informações do Legislativo” e ficarão a disposição dos Vereadores, e de todos que acessarem o 

mesmo. As respostas das informações, anteriores a data do dia 27 de outubro de 2015, serão 

providencias cópias por meio físico, lembramos ainda que conforme acordado na Sessão 

Ordinária do dia 03 de novembro de 2015, a leitura dessas respostas serão dispensadas nas 

Sessões. Ofício Gab. Nº 205/2016 do Executivo Municipal – Veto total ao Projeto de Lei Nº 

027/2016 de autoria da Mesa Diretora que: Autoriza o Poder Legislativo a doar condicionador de 

ar split para a 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar do Município de Taquara/RS, e dá 

outras providências. Considerando ser iniciativa isolada de doação de equipamento, o que é 

vedado pela legislação eleitoral, neste exercício, nos termos do § 10º do Inciso VIII do Art. 73, da 

Lei Federal 9.504/97. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 046/2016 

(Executivo Nº 036) Institui Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 047/2016 - VEREADOR TELMO VIEIRA - Institui o Mês 

dos Esportes Radicais, a ser realizado anualmente, no mês de outubro, que passa a integrar o 
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Calendário Oficial de Eventos do Município de Taquara e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI Nº 048/2016 (Executivo Nº 039) Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 4.834, de 02 de 

agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 5.259 de 05 de julho de 2013. PROJETO DE LEI 

Nº 049/2016 (Executivo Nº 024) Altera o inciso V do Art. 90, da Lei Municipal nº 3.770/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 050/2016 (Executivo Nº 035) Ratifica a pactuação do termo permissão de 

uso do Hospital Bom Jesus, bem como de Convênio firmado entre o Município de Taquara e o 

Instituto de Saúde e Educação Vida – ISEV, para manutenção de atividades hospitalares, e dá 

outras providências. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 193/2016, encaminhando relatório do 

atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de fevereiro de 2016, para ser afixado no 

mural desta Casa. Nº 208/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.839 a 5.841, sancionadas em 30 

de março de 2016. Correspondência Diversa: Ofício AESC – Hospital Bom Jesus, 

comunicando que assumirá como nova gestora desta unidade hospitalar, a partir de 15 de abril de 

2016, a empresa Instituto de Saúde e Educação Vida – ISEV, com a qual estão trabalhando 

conjuntamente para que durante o período de transição sejam adotadas as providências 

necessárias no sentido de promover a continuidade dos serviços médico-hospitalares na região. E-

mail da RGE, divulgando edital para financiamento de projetos de Eficiência Enérgica, com 

prazo até o dia 31 de maio de 2016 para encaminhar propostas para concorrer aos quatro milhões 

que serão oferecidos em 2016. Informativo Poder Público RGE, sobre orientações de iluminação 

pública. Convite da Câmara de Vereadores de Igrejinha – Vereador Josué da Rosa, para reunião 

do Parlamento Metropolitano, que terá como pauta a conclusão das obras da ERS 115; ponte da 

ERS 020 e placas de sinalização da ERS 239 a realizar-se no dia 20 de abril de 2016, às 9 horas. 

Convite da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para instalação do Comitê Permanente de 

Segurança Metropolitano da Grande Porto Alegre, que ocorrerá no dia 19 de abril de 2016, às 9 

horas, no Palácio Aloísio Filho. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Moções: Moção de Apelo nº 011/2016 – Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch: Ao Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho para que considere 

a sua atitude de ter suspendido o repasse de 0,30% destinado ao auxílio-moradia aos policias 

civis, militares e bombeiros que atuam no Município de Taquara, constante na Lei Municipal nº 

4.866/2011. Moção de Repúdio nº 012/2016 – Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch: Ao 

Governador do Estado do RS, José Ivo Sartori sobre parcelamento dos salários dos servidores 

públicos que atingiu a área da segurança em todo Estado. Moção de Apelo nº 013/2016 – 

Vereador Telmo Vieira: Ao Deputado Federal Jerônimo Goergen, para que o mesmo envide 

esforços na busca de ampliação da área de abrangência do sinal de telefonia móvel nas 

localidades do Interior de nossa cidade, onde muitas delas já se tornaram verdadeiros “centros 

urbanos dentro da zona rural”. 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: PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 007/2016 - MESA DIRETORA – Inclui parágrafo 5º ao artigo 80 do 

regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. O Vereador Valdecir Vargas de 

Almeida propôs Emenda ao Projeto e a Comissão Especial de Análise do Regimento Interno 

apresentou Parecer favorável acolhendo a Emenda. O Presidente colocou a Emenda em discussão 

e manifestaram-se sobre a mesma os Vereadores: Valdecir de Almeida, Eduardo Kohlrausch, 

Telmo Vieira, Arleu Machado, Sirlei Silveira, Nelson Martins e Sandra Schaeffer. Posta em 

votação a Emenda foi APROVADA por onze votos favoráveis e dois contrários dos Vereadores 
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Telmo Vieira e Roberto Timóteo. Ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. A seguir o Projeto 

acompanhado da Emenda foi APROVADO por doze votos favoráveis e um contrário do 

Vereador Telmo Vieira. Ausente o Vereador Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 008/2016 - MESA DIRETORA - Inclui parágrafo 3º ao artigo 101 do 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. O Vereador Valdecir Vargas de 

Almeida propôs Emenda ao Projeto e a Comissão Especial de Análise do Regimento Interno 

apresentou Parecer favorável acolhendo a Emenda. A Emenda foi à votação sendo APROVADA 

pelos presentes, ausente Vereador Luiz Carlos Balbino e da mesma forma o Projeto acompanhado 

da Emenda. Sobre a matéria manifestou-se os Vereador Valdecir de Almeida. Na sequência o 

Presidente com a concordância dos Vereadores presentes colocou em bloco a votação da matéria 

a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade, estando ausente o Vereador Luiz Carlos 

Balbino. Indicações: Nº 146 a 149/2016. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 

028/2016. Requerimentos: Nº 096 a 107 e 109 a 111/2016. O Requerimento nº 108/2016, foi 

anulado por erro de digitação não sendo apreciado em Plenário. Em seguida foram deliberadas 

em bloco as Moções Nº 011, 012 e 013/2016, onde o Presidente solicitou Parecer Verbal da 

Comissão de Constituição e Justiça e a mesma se manifestou favorável as Moções. Postas em 

votação as referidas Moções foram APROVADAS pelos presentes, estando ausente o Vereador 

Luiz Carlos Balbino. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Arleu 

Machado, Régis de Souza, Adalberto Lemos, Roberto Timóteo, Nelson Martins, Telmo Vieira e 

Moisés Rangel. Após a Ordem do Dia o Presidente com a concordância dos Vereadores presentes 

suspendeu a presente Sessão Ordinária (19h43min), pelo tempo necessário à deliberação dos 

Projetos nº 048 e 050/2016 em Sessão Extraordinária Autoconvocada, a ser realizada logo após, 

tendo em vista a importância da matéria ao nosso Município. Finalizado o tempo de suspenção, às 

20h37min, 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: VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o 

presidente da Câmara, os colegas vereadores e a comunidade que acompanha a sessão nesta noite. 

Relatou que, de acordo com o ranking de felicidade da Organização das Nações Unidas, os 

dinamarqueses são a população mais feliz do mundo. Detalhou que para chegar a este ranking, a 

ONU fez perguntas diretas ao povo a respeito de sua felicidade, otimismo e perspectiva vida; 

posteriormente, levou em conta o PIB per capita da população, expectativa de vida saudável, 

percepção de corrupção no país e liberdade. Apontou que a Dinamarca saiu na frente em função 

dos seus elevados índices de educação, saúde e renda, mas o que realmente os consolidou como 

mais felizes foi o extremo grau de confiança que têm uns com os outros, segundo o professor de 

economia Christian Bjornskov que possui PhD no tema “felicidade e economia”. Citou palavras 

do referido professor que disse que perguntou às pessoas se os desconhecidos são dignos de 

confiança, com 70% na Dinamarca dizendo que sim enquanto o mesmo índice foi de apenas 7% 

no Brasil. Prosseguiu citando o professor, que explicou que isso torna as pessoas mais felizes 

porque melhora as relações sociais e as livra de pequenas preocupações, como perder a carteira 

ou tentar encontrar um endereço na rua. Elencou também a confiança que os dinamarqueses têm 

nas instituições de seu país, especialmente políticos e polícia, como mais um fator que os torna 

um povo mais feliz. Citou novamente o professor Bjornskov, que relatou que as pessoas se 

acostumam com bens materiais e não é isso que as faz feliz, mas um combate real à corrupção faz 

com que elas confiem no país, o que ajuda na felicidade. Comentou que pode parecer estranho 

aos brasileiros confiar em políticos, mas a Dinamarca conta com um sistema judiciário que 
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aparentemente não deixa a corrupção impune, apontando que até 1840, quem fosse pego em 

esquema de corrupção passaria o resto da vida na cadeia. Tornou a citar o professor, que sugeriu 

que estas políticas rigorosas tiveram como resultado a honestidade atual na política 

dinamarquesa, comentando que o último escândalo político que tiveram foi quando um ex-

primeiro ministro – entre 2009 e 2011 – não conseguiu justificar uma despesa de US$ 145,00 

(cento e quarenta e cinco dólares). Apontou que, de acordo com o especialista, outro motivo para 

a felicidade dos dinamarqueses é uma característica que compartilham com os latino-americanos: 

a crença de que o próprio indivíduo pode melhorar sua vida. Salientou que não é só no ranking de 

felicidade que a Dinamarca aparece nas primeiras posições, mas também no Índice de 

Desenvolvimento Humano e expectativa de vida, com um dinamarquês vivendo em média até os 

79 anos – cinco a menos que o Japão, 1º colocado em expectativa de vida, onde espera-se que as 

pessoas vivam 83,6 anos. Compartilhou que na Dinamarca, gastam-se mais de US$ 5.600,00 

(cinco mil e seiscentos dólares) anualmente com saúde por pessoa, um total de 11,2% do PIB, 

investimento que se reflete no fato de que mais de 90% de suas crianças receberam as principais 

vacinas necessárias no primeiro ano de vida e 98,5% dos partos são assistidos por profissionais 

capacitados. Relatou que a Dinamarca ainda apresenta nota altas no quesito educação, com 0.993 

no Índex de Educação publicado pela ONU – quanto mais perto de 1, melhor. Prosseguiu 

relatando que a renda anual dos dinamarqueses é de US$ 33.512,00 (trinta e três mil, quinhentos e 

doze dólares), enquanto os brasileiros ganham em média US$ 10.152,00 (dez mil, cento e 

cinquenta e dois dólares) por ano. Esclareceu que compartilhou esta pesquisa porque assistiu a 

um programa no qual um repórter entrevistou uma brasileira morando há sete anos na Dinamarca 

e casada com dinamarquês que, quando perguntada se gostaria de voltar a morar no Brasil, 

respondeu que sim – desejo compartilhado por seu marido. Manifestou que isto significa que 

devemos dar nosso melhor onde nós estamos, sendo os melhores taquarenses, os melhores 

gaúchos e os melhores brasileiros, sem desistir de acreditar que o país possa ser melhor. Encerrou 

desejando a todos uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

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

as pessoas presentes no plenário e todos que acompanham através dos meios de comunicação. 

Compartilhou que foi procurada na noite de ontem por um familiar de uma senhora de 80 anos 

que está internada no Hospital Bom Jesus e precisa de um leito no Hospital de Traumatologia em 

Canoas para uma cirurgia. Relatou que estão dependendo da Central de Vagas do Estado para 

conseguir este leito e pediu ajuda ao Secretário da Saúde, sempre muito pronto, que expressou 

dificuldade em se introduzir alguém por conta da referida Central de Vagas. Alertou aos que 

ouvem como já alertou da senhora mencionada que quando é uma criança ou um idoso que 

precisa do leito, ambos são respaldados por legislação específica – o ECA e o Estatuto do Idoso, 

respectivamente – e é possível fazer junto à Defensoria Pública uma ação judicial que fará com 

que haja agilidade no atendimento e no encaminhamento destas pessoas. Apontou que em 2015, o 

estado do Rio Grande do Sul alcançou a menor taxa de mortalidade infantil e Taquara recebeu 

uma premiação entre os municípios da região por ter sido o único a baixar o índice de 

mortalidade infantil. Comentou que – segundo o secretário de Saúde, Vanderlei Villi Petry – a 

implementação da estratégia de saúde na família foi o que ocasionou esta baixa na mortalidade 

infantil. Parabenizou-o juntamente com toda sua equipe por terem respaldado este resultado 

positivo para o município de Taquara, manifestando que entende que Taquara precisa e merece 

ser reconhecido por um bom trabalho. Parabenizou também o prefeito municipal, pois foi quem 

escolheu o referido secretário. Comunicou a todos que ligaram a ela questionando a respeito do 

fechamento da unidade do IPE no município de Taquara que o mesmo foi fechado em razão da 
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aposentadoria que ali trabalhava mesmo após a assinatura de sua aposentadoria. Relatou que há 

uma tramitação – ainda que demorada – entre o IPE, o Governo do Estado e a Prefeitura 

Municipal de Taquara que está estudando a viabilidade de colocar junto a aquele posto de 

atendimento um funcionário estatutário para trabalhar e assim reabrir o espaço. Dirigiu-se ao 

vereador Adalberto Lemos, respondendo-lhe enfim após ter seu direito de resposta negada pelo 

presidente da Câmara no momento anterior e lhe dizendo que ficou muito satisfeita em saber o 

número de ações movidas contra o Instituto Vida – tão poucas para um instituto que atende a 

mais de 25 municípios. Disse também que ações judiciais sempre existem neste país, o que não 

significa que o alvo da ação esteja condenado, que tenha contra ela algo que a deprave ou que 

venha contra sua idoneidade. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi concedido e desejando a 

todos uma boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente da 

Câmara, os demais vereadores, o público que prestigia a sessão nesta noite e os ouvintes da Rádio 

Taquara e demais veículos de comunicação que acompanham. Relatou que, diante da reunião 

mantida na semana passada com as empresas de telefonia móvel e fixa – contando com a 

presença do diretor de relações institucionais da empresa Oi, Jaime Borin; representantes da 

Secretaria de Planejamento e outros – pôde destacar a deficiência e inoperância do Governo 

Federal no setor de telecomunicações. Expressou que é alarmante quando, no interior do 

município, depois de uma chuva ou um simples vento forte, os moradores ficam sem a rede de 

telefonia fixa, apontando ainda que o sinal de telefonia móvel só fica disponível em dias de sol 

sem nenhuma nuvem, “garimpando” muito. Manifestou que considera isto um desrespeito, pois 

não se trata o cidadão com educação e respeito nestes serviços prestados, hoje que a comunicação 

via internet e telefone é essencial, primordial, um socorro. Relatou que quando a população fica 

sem sinal de telefone no interior, nem com sinal de fumaça conseguem avisar a Brigada Militar 

do que está acontecendo, avisar um vizinho ou ligar para o Samu. Comentou que teve uma boa 

informação na reunião, ao saber que tem um parceiro na Assembleia Legislativa – o deputado do 

PP, Jerônimo Goergen. Explicou que este deputado está preocupado com que haja telefonia 

móvel com um sinal adequado também no interior dos municípios através do Fust: o Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações, instituído pela lei nº 9.998/2000 que se 

constitui do recolhimento de 1% do faturamento bruto das empresas de telecomunicações – 

excluídas do ICMS, do PIS e COFINS – e que deve ser aplicado em projetos que ampliem o 

serviço de telecomunicações do Brasil, contemplando prioritariamente as regiões mais distantes 

como também a implantação de redes de comunicação via internet ou não em escolas, bibliotecas, 

instituições de saúde e órgãos públicos, para facilitar e desburocratizar serviços prestados à 

população. Detalhou que o Fust tem o objetivo de subsidiar o serviço de telecomunicações para 

as camadas mais pobres da população, bem como para aquelas residentes em locais onde a 

exploração comercial deste serviço não é viável – caso do interior, pois a obrigação da telefonia 

móvel é atender 80% da zona urbana. Caracterizou isso como no mínimo lamentável, pois 

desconsidera o cidadão na totalidade. Comunicou que estão encaminhando nesta Casa uma 

moção de apoio ao deputado federal Jerônimo Goergen que está nesta luta para que o Fust seja 

revertido também para a telefonia móvel e telefonia fixa no interior dos municípios, pois lá 

também existe vida ativa, comércio, gente que vive e necessita da telecomunicação. Encerrou 

agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade, salientando que neste ponto 

representará fortemente, pois os cidadãos devem ser reconhecidos na totalidade como seres 

humanos e dependentes de uma telecomunicação com um sinal de telefonia no mínimo adequado. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Declinou o uso da palavra. 

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Declinou o uso da palavra. 
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VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o Presidente da Câmara, 

colegas vereadores e a comunidade que se faz presente. Explicou que mencionou a questão do 

projeto de contratualização com o Hospital ter vindo à Casa porque o Prefeito esteve na Casa, 

falou que foi feito um projeto prejudicial à comunidade com o Mãe de Deus, o que este vereador 

não vê desta forma. Expressou que se existe a possibilidade de outra mantenedora vir pra cá, não 

há problema, mas é preciso verificar bem. Manifestou contentamento com o fato de que o projeto 

foi colocado em destaque para votação amanhã (13), pois dá aos vereadores tempo para analisa-

lo. Relatou que lhe chama a atenção quando vê os vereadores falarem no investimento do 

prefeito, pedindo que apontem quanto o prefeito investiu e dizendo que o mesmo não investiu 

nada além dos míseros R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que antecipou para dizer que fez 

alguma coisa. Perguntou a quem querem enganar com isso. Relatou ainda que o prefeito andou 

falando nos meios de comunicação que vai parar de fazer pavimentação porque vai investir no 

hospital e que a Expocampo fez bem feito porque vai investir no hospital. Manifestou que quer 

ver o que vai ser investido no hospital, pois acha que é conversa para enganar bobo. Comentou 

também sobre o posto 24 horas que tanto apregoam que melhorou, declarando que pegaram uma 

estrutura maravilhosa na saúde pública do município de Taquara deixada pronta pela 

administração do PDT e se não souberem administrar, tem mais que abandonar mesmo. Apontou 

que mesmo assim, foram feitos repasses de muito dinheiro desta Câmara destinados a manter o 

posto 24 horas, de acordo com o próprio prefeito. Compartilhou que a Câmara de Vereadores 

com suas economias manteve o posto 24 horas aberto, comprou carros para a Saúde, investiu em 

caminhão para os Bombeiros e carros para a Brigada, e está comprando os únicos caminhões para 

as obras. Opinou que assim é diferente do que um diretor disse, de que não precisam da Câmara 

de Vereadores: parece ser o prefeito que não é necessário, pois quem tem administrado são os 

vereadores. Mencionou que ainda querem dizer que o prefeito está administrando bem, 

ironizando que deve ser para si próprio, porque não vê comunidade contente no interior e em 

lugar nenhum. Manifestou que a Câmara continuará administrando, pois só assim a comunidade 

vai ter um pouco de esperança, pois o que se vê muito no Executivo Municipal é desesperança, 

sem terem feito aquilo que foi prometido ou aquilo que foi deixado dinheiro em conta para ser 

feito. Comunicou que nos próximos dias mostrará tudo que fala, pois quando fala, tem 

documentos para provar o que diz; não fala só por falar, pois não é leviano. Encerrou desejando a 

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

Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas vereadores e as pessoas presentes. 

Parabenizou o Governo Municipal pela grande festa da Expocampo, comentando que foi talvez 

uma das maiores festas em termo de show que foi vista na cidade de Taquara, com uma presença 

maciça de pessoas, principalmente no domingo a noite com o grande show de Fernando e 

Sorocaba. Sugeriu uma alteração, que seria a entrada franca no parque para que as pessoas 

possam ir olhar o gado e os bichos sem serem cobradas, sendo pago apenas o show, cobrado 

separadamente pelo valor que quiserem. Reconheceu que, ainda assim, foi uma grande festa e 

tornou a parabenizar a Administração, como também a empresa terceirizada que fez o evento. 

Expressou novamente sua insatisfação com o problema que vem acontecendo com a ponte do rio 

dos Sinos, relatando que mais uma pessoa foi assaltada de moto ali. Manifestou que é uma 

vergonha o que está se vendo com esta ponte, apontando que agora em agosto serão três anos que 

foi prometido o conserto da ponte e até agora nada. Sugeriu que ao menos tirem a sinaleira que 

está lá, pois aquilo é um terror, comentando que conhece pessoas de Fazenda Fialho e região que 

não vêm mais a Taquara depois do pôr-do-sol por medo de passar na ponte. Relatou que as 

pessoas inclusive estão arriscando a própria vida passando em fila dupla sobre a ponte porque 
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ninguém quer passar mais, comentando que se vier a cair um carro ali ou alguém sofrer uma 

consequência maior, não adianta dizerem que não foram avisados ou virem correndo pra fazer 

rapidamente o conserto. Opinou inclusive que acha que a ponte não tem problema nenhum, pois 

nunca foi bem provado e hoje passam caminhões grandes, bitrens, e nada acontece. Manifestou 

que espera que o Estado rapidamente o que prometeu mais uma vez e arrume aquela ponte. 

Comunicou que está para ser cassada a qualquer momento a presidente Dilma que, em sua 

opinião, já deveria ter saído há muito tempo. Manifestou que a presidente está roubando da 

população em todos os sentidos, dando como exemplo o imposto de renda, cuja tabela não é 

corrigida há muitos anos. Alertou todos a olharem seus contracheques, pois perceberão que estão 

sendo roubados mensalmente pela presidente da República e o Governo Federal. Apontou ainda 

que, se o indivíduo sonegar um tostão, é processado e até condenado enquanto a presidente pode 

roubar. Declarou ainda que ela cometeu estelionato eleitoral, prometendo tudo e não fazendo, 

dizendo que comparado a isso, a questão das pedaladas fiscais é bobagem. Enfatizou que a 

presidente precisa cair e precisa cair logo, não lhe interessando que irá entrar, pois ela precisa cair 

pra que a partir de então seja repensando o país. Encerrou agradecendo a todos, desejando boa 

semana e que fiquem com Deus. Neste momento, o Presidente da Câmara Guido Mario Prass 

Filho convidou o vereador Telmo a juntar-se ao Presidente na Mesa Diretora para que o mesmo 

possa se manifestar posteriormente, em função da ausência do vereador Balbino e do vereador 

Beto. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Saudou os colegas 

vereadores, a Mesa Diretora e comentando que saudaria a imprensa, mas faz tempo que não se vê 

um representante da imprensa na Casa. Apontou que, pelo que sabe, nenhum integrante da 

imprensa foi maltratado na Casa, mas eles abandonaram a Câmara. Assumindo a palavra, o 

Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho contribuiu que servidora lhe relatou que o 

representante do Jornal Panorama acompanha agora a sessão pelo YouTube, mas não acha que 

isso seja como vir pessoalmente. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch concordou que acompanhar pelo YouTube e vir pessoalmente são coisas bem 

diferentes.  Comunicou que fez duas moções na noite de hoje: a primeira, uma moção de repúdio 

ao governador José Ivo Sartori pelos parcelamentos que tem feito com o salário dos servidores – 

dentre os quais, os brigadianos, policiais civis e bombeiros – e, conforme falou anteriormente, viu 

em notícia recente que o Governo do Estado enviará soldados para as Olimpíadas. Reconheceu 

que precisam ser feitas economias, mas sugeriu que cortassem então os cargos em comissão em 

todos os lugares – o que se aplica também aqui em Taquara. Relatou que a segunda moção que 

fez foi uma moção de apelo ao prefeito municipal em relação ao auxílio-moradia para policiais 

civis e militares. Detalhou que o ex-prefeito Délcio dava um auxílio-moradia à referida classe no 

valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), algo que o prefeito Tito criticava na época da eleição, 

prometendo um auxílio-moradia melhor. Relatou que então o prefeito Tito pagou R$ 200,00 

(duzentos reais) por um tempo após ter ficado um ano sem pagar e ter precisado briga para que 

iniciasse o pagamento, mas agora cortou e está há quase um ano sem pagar. Explicou que na 

moção de apelo que faz, pede ao prefeito Titinho que reveja esta situação de não estar pagando 

este auxílio-moradia. Detalhou que há uma lei municipal, nº 4.866/2011, que determina que o 

Executivo Municipal retenha 1% do duodécimo mensal, sendo 0,3% deste valor destinado ao 

pagamento dos auxílios-moradia – visto que este valor totaliza R$ 14.000,00 (catorze mil reais) e 

o prefeito pagava auxílio-moradia de R$ 200,00 (duzentos reais), seria possível pagar o auxílio a 

70 agentes, enquanto ele não está pagando nenhum. Constatou que o prefeito está então 

economizando dinheiro que já não é da Prefeitura, mas sim que a Câmara está repassando através 

das suas economias do duodécimo. Alertou aos brigadianos, policiais civis e bombeiros que eles 
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não estão recebendo o auxílio-moradia, mas que este dinheiro está saindo desta Casa. Refletiu 

que já não há mais tantos soldados da Brigada Militar e ficará pior se cortarem este auxílio que é 

quase uma esmola – comparando com o prefeito de Três Coroas que paga quase um salário 

mínimo de auxílio-moradia. Relatou que foi informado na semana passada em resposta do 

secretário Ferreira a seu requerimento que uma das EMEIs ficará pronta no mês de junho, 

manifestando que isso é uma boa notícia para a comunidade. Ironizou que uma das creches já 

estava quase pronta, mas vão esperar até junho perto da eleição, porque o último beijo com 

certeza é lembrado. Neste momento, o Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho 

interviu pedindo ao vereador Eduardo que encerrasse seu pronunciamento antes de começar um 

novo assunto, pois o tempo regimental havia se encerrado. Retomando a palavra, o Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch criticou o Presidente da Câmara, salientando que o mesmo permite 

que outros vereadores ultrapassem o tempo regimental, mas interfere no tempo deste. Sugeriu ao 

Presidente da Câmara que tenha a mesma postura com todos os vereadores, não só com quem 

critica o prefeito. O Presidente da Câmara Guido Mario Prass Filho respondeu lembrando que 

cortou a palavra do vereador Telmo há poucos dias. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo 

Carlos Kohlrausch encerrou seu pronunciamento comentando que, lamentavelmente, o 

Presidente da Câmara corta o tempo dos vereadores que cobram um pouco mais o prefeito, mas 

que não há problema, comunicando que falará mais na próxima semana. VEREADOR LAURI 

FILLMANN (PDT): Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA (PTB): Declinou o uso da palavra. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 

(PSC): Saudou o Presidente da Câmara, demais colegas vereadores e a comunidade que 

acompanha pela internet e pela Rádio Taquara. Comunicou que no próximo domingo, dia 17 de 

abril, a cidade de Taquara estará comemorando 130 anos de emancipação e que quis o destino 

que esta data tão importante para o município e o povo de Taquara culminasse historicamente, em 

todo o país, com o dia em que ocorrerá a votação do impeachment da presidente Dilma e deste 

governo que tem acabado com o povo brasileiro, onde acontece o pior escândalo de corrupção do 

planeta. Pediu aos deputados federais, como representante desta cidade, um presente de 

aniversário a Taquara: que votem favoravelmente ao impeachment no próximo domingo, 

aproveitando para avisar a toda a comunidade que a votação será transmitida pela Rede Globo. 

Listou todos os deputados federais gaúchos – exceto os do PT, que certamente votaram contra –, 

urgindo que a comunidade lembre em que votou para deputado federal e reforce com seu 

candidato que o mesmo vote a favor do impeachment, manifestando que aqueles que votarem em 

contrário estarão cometendo suicídio eleitoral, jogando uma pá de terra em suas carreiras 

políticas. Manifestou que o PT é um partido que tem hoje o líder de governo no Senado, o 

tesoureiro nacional do partido e o marqueteiro da presidente Dilma na cadeia. Relatou que a 

presidente pegou empréstimo às vésperas das eleições para bancar sua campanha que hoje ela não 

pode pagar, levando às pedaladas fiscais. Declarou que o que ela fez na campanha e o que o PT 

fez para chegar ao governo é que é golpe, sugerindo aos petistas e quem defende este governo 

corrupto que tenham vergonha na cara antes de chamar o impeachment de golpe. Convidou a toda 

a comunidade a comemorar o aniversário de Taquara no dia 17 assistindo na Rede Globo à 

derrubada do PT, a “máfia da estrela vermelha”. Encerrou agradecendo. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora e os colegas vereadores. Dirigiu-se ao 

vereador Arleu, comentando que passa toda a madrugada pela ponte da ERS-020, mas que é 

preciso cuidar porque já tem gente sendo assaltado ao meio dia, mas ninguém registra mais nada 

porque é uma perda de tempo. Refletiu que o governo já gastou muito mais em projetos e diárias 

do que custaria a ponte, o que é uma vergonha. Manifestou que também é bom que a Polícia 
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Rodoviária nem vá para a ponte, porque quando eles estão lá, é só para multar os passantes. 

Manifestou que o país e o estado se encontram em situação difícil e é preciso economizar, porque 

ninguém faz levantamento de custo organizacional. Comentou que agora a presidente Dilma vai 

dar cargo para um monte de gente, sem interessar se a pessoa é boa ou não, só para que votem 

favoravelmente e isso deveria dar cadeia. Falou que o Sartori está com um monte de gente e se 

não está conseguindo pagar todos, precisa tirar alguns e ficar com menos gente, explicando que 

isso acontece porque em época de eleição todo mundo bota todo mundo pra fazer campanha, o 

que não é diferente aqui em Taquara. Manifestou que quer que o hospital dê certo, mas ninguém 

no município faz custo operacional, manifestando que a frota de carros pequenos que o município 

tem é desnecessária. Detalhou que o sindicato precisaria ter dois carros porque tiraram da 

Prefeitura quase 600 famílias que a mesma devia atender, mas é o sindicato que está tratando, 

fazendo os transportes e os exames. Relatou que o sindicato tem uma central para trabalhar e lá é 

conferido, saindo todo mês o custo operacional da saúde. Manifestou que chegou a hora em que 

ninguém mais pode gastar dinheiro, pois esta crise não vai ficar por aí e irá mais longe ainda, 

explicando que o sindicato se preparou há quase um ano atrás e quem está passando por 

problemas é quem não se prepara e não faz custo operacional. Relatou que a defesa que o 

Presidente Guido foi fazer na Rádio Taquara não lhe serviu, dizendo que irá lá na segunda-feira, 

porque o Guido não procurou saber quem é o maior mentiroso de Taquara e o maior mentiroso 

está naquele papel. Apontou que alguém postou e quem postou mentiu, porque as próprias 

palavras do Guido desmentiram isso. Um aparte foi concedido ao Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch, que contribuiu que o próprio prefeito agradeceu em sua página apenas os 

vereadores de situação. Retomando a palavra, o Vereador Nelson José Martins ressaltou que 

não quer criar problema e o Presidente da Câmara pode fazer os repasses sem comunicar aos 

demais vereadores. Relatou que sempre comunicou quando foi Presidente justamente para evitar 

que alguém falasse alguma coisa mais a frente. Encerrou enfatizando que, se puder, segunda-feira 

irá à Rádio saber quem é o maior mentiroso de Taquara, pois quem disse isso não sabia o que 

estava dizendo e quem não sabe não fala, pois vai acabar atingindo pessoas que não tem nada a 

ver. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o Presidente da 

Câmara, os colegas vereadores, a comunidade que acompanha pela Rádio Taquara e a assessoria 

da Câmara, cumprimentando especialmente os correligionários do PMDB que assistem hoje à 

sessão. Destacou ações das últimas 24 horas que aconteceram em relação ao Governo do Estado, 

como a confirmação de investimentos de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) por parte da 

Yara Fertilizantes e a obtenção de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal com relação à ação 

que questiona a dívida com a União, o que permitiu ao Governo do Estado pagar a folha de 

pagamento dos funcionários do mês de março que estava atrasada e foi parcelada, explicando que 

um dos motivos do atraso era justamente o bloqueio das contas que levou o Governo do Estado a 

discutir a dívida. Prosseguiu relatando que a Foton Internacional confirmou ampliação de sua 

montadora no estado do Rio Grande do Sul com investimento de R$ 250.000.000,00 (duzentos e 

cinquenta milhões de reais). Apresentou pedido por concerto na Rua José Müller Neto – esquina 

com a Rua Auto João Muratore, no bairro Santa Rosa – de um buraco que chega a ser uma 

cratera, ironizando que parece que estão andando na Lua, mas infelizmente é Taquara. Pediu 

também por limpeza de um bueiro na Rua Nilo Dias em esquina com Rua Sete de Setembro no 

bairro Santa Teresinha, pois o mesmo está tomado de mato e inclusive montes de terra que a 

Prefeitura colocou lá e não retirou. Sugeriu que a Prefeitura retire os montes de terra do referido 

local e coloque na quadra de trás, na Rua Carlos Chagas em esquina com Rua Rodeio Bonito, 

onde também há uma cratera, comentando que a Lua parece estar aumentando em Taquara. 



Ata nº 4.130, de 12 de abril de 2016                                                                                              Página 10 de 11 

 

Destacou também, infelizmente, outro buraco na entrada do bairro Santa Maria, na Rua Prof.ª 

Noely Klain em esquina com a ERS-115. Destacou ações do governo para não ficar só criticando 

e cobrando, como por exemplo o Parque do Trabalhador – que sempre repete –, os asfaltos 

comprados por empréstimo, a creche da Padilha que foi uma iniciativa positiva desta 

Administração e o posto 24 horas que vem sustentando a defesa deste governo. Manifestou, 

porém, que quer também saber sobre as outras coisas que foram prometidas como a UPA que 

deveria ter ficado pronto no ano passado – ou retrasado, de acordo com correção do vereador 

Beto Lemos –, a questão da logística do Plano Diretor com o trânsito da cidade que a cada dia 

fica pior por falta de planejamento, as estradas do interior que – com raras exceções – estão 

péssimas e também as creches que, segundo o vereador Eduardo, ficarão prontas em junho, mas 

não se sabe quando entrarão em funcionamento, deixando as mães necessitando das vagas nas 

creches que foram prometidas como garantidas pelo prefeito. Reconheceu que a crise da 

segurança pública é inevitável, responsabilidade do Governo do Estado e do Governo Federal, 

mas perguntou qual é a palha que move o Governo Municipal para provocar o Governo do Estado 

e o Governo Federal – de forma técnica e não política, porque política é ineficiente. Apontou que 

o hospital está de mal a pior e não fechou, mas é um morto vivo, pelo modelo de gestão 

implantando que precisa mudar. Perguntou também onde está a Beira Rio, a praça que foi 

prometida no lugar em que a empresa ficava, o investimento que seria feito lá. Relatou que a 

empresa saiu, não houve a compensação, disseram que fariam uma praça, não existe a praça e a 

comunidade está padecendo. Perguntou também onde está a placa dos bombeiros – nem o prédio 

na Tristão Monteiro, mas a placa –, pois para tirar foto na frente da placa tinha um monte, mas 

agora o prédio não está lá, os bombeiro não estão lá, a placa sumiu e também o dinheiro que seria 

investido ali. Lamentou que tenhamos que comemorar o aniversário de Taquara com o pior 

governo dos últimos 130 anos. Em um aparte, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 

declarou que criticou muito o vereador Régis quando o mesmo dizia isso, mas hoje vê que está 

coberto de razão. O Vereador Régis Bento de Souza então encerrou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção de todos e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR ROBERTO 

TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Declinou o uso da palavra. Neste momento, o 

Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho transferiu o exercício da 

presidência a seu colega Vereador Telmo Vieira para que pudesse se manifestar em tribuna. 

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

especialmente o vereador Telmo que lhe faz companhia na Mesa Diretora. Comunicou que na 

manhã de hoje, o pessoal da RBS ligou para a Câmara e este vereador esteve presente na ponte da 

ERS-020 onde a RBS conduziu várias entrevistas com motoristas e este vereador encaminhou a 

eles toda a documentação feita por esta Casa em relação ao assunto da ponte, inclusive a ação 

civil que estava no Fórum e que foi buscar com a funcionária Aline, para que a RBS possa 

auxiliar Taquara em fazer com que este governo realmente faça o serviço necessário. Relatou que 

o programa será transmitido amanhã (13) nos meios de comunicação da RBS. Comentou que 

havia informação de inclusive teria um manifesto no local, mas ligou para a Polícia Rodoviária 

que disse não haver manifesto nenhum – ainda assim, reconheceu como importante que a RBS 

tenha estado lá ouvindo os motoristas detalhando a situação que estes vereadores bem conhecem, 

tendo encaminhado várias solicitações. Relatou ainda que terá reunião com o diretor do DAER, 

Ricardo Nunes, marcada pelo deputado Fixinha, estendendo em nome de seu partido convite ao 

prefeito e mencionando que convidou também a sr.ª Michele, repórter da RBS, para que se faça 

presente, pois é necessário fazer pressão para que a situação se resolva o mais rápido possível. 

Encaminhou também solicitação à Brigada Militar para que auxiliem na saída das escolas 
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municipais, pois tem ocorrido muito transtorno e confusão com a criançada e por isso pede a 

compreensão da Brigada Militar para que eles possam estar em frente aos colégios coibindo as 

más condutas de alguns alunos bem como proteger as demais crianças. Comunicou que 

encaminhou votos de congratulações ao David Paludo pela 47ª unidade das Lojas Paludo 

instalada em Taquara, desejando a eles que tenham sucesso, vão gerar emprego e atrair pessoas 

da região para fazerem suas compras na cidade. Declarou que a Expocampo foi uma festa 

maravilhosa e concordou com o vereador Arleu, sugerindo que a festa aqui seja feita nos moldes 

de Santo Antônio da Patrulha, em que a entrada no parque é de graça, mas o show ocorre em um 

ginásio e quem quiser ver paga o ingresso. Explicou que dessa forma, aqueles que alugam o 

espaço e levam seus produtos podem ter o povo de Taquara invadindo – no bom sentido – as 

dependências da Expocampo para que o comércio lá funcione, a agricultura familiar possa vender 

e as pessoas possam ver o que tem de bom no município, pois a Expocampo mostra muita coisa 

importante como a produção de Taquara, opinando que muito mais pode ser investido 

principalmente na agricultura do município. Declarou que o município tem animais de qualidade, 

quem esteve lá viu, sugerindo ainda que pode melhorar com a introdução de outras raças de gado 

na região, mencionando que há em Entrepelado grandes produtores de animais de cortes e 

manifestando esperança de que a bacia leiteira seja fortalecida agora pela nova empresa que o 

prefeito foi muito ágil em trazer para substituir a COOTALL. Encerrou deixando um grande 

abraço a todos. O Presidente em Exercício Vereador Telmo Vieira manifestou-se desejando 

melhoras ao colega vereador Balbino que se encontra enfermo e, antes de ser vereador, é um 

funcionário exemplar que dedica seu tempo hábil em prestar um bom serviço. Por fim, devolveu 

o exercício da presidência ao Vereador Guido Mario Prass Filho. Nada mais havendo a tratar, às 

21h35min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 

19 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, 12 de abril de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


