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 ATA Nº 4.133 

Aos 19 dias do mês de Abril do ano de 2016, às 18h06min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 12ª 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. Após 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 ficará a disposição dos Vereadores, e de todos que acessarem o mesmo. As respostas das 

informações, anteriores a referida data, 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. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE 

LEI Nº 051/2016 – VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Institui o PROGRAMA 

CONHECENDO O LEGISLATIVO às Escolas do Município de Taquara/RS e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 052/2016 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS: Institui a adoção de locais públicos por pessoas jurídicas, no 

município de Taquara/RS e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 053/2016 (Executivo 

nº 038/2016) Altera e Inclui Anexo a Lei Municipal nº 5.764/2015 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município, para o ano de 2016. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2016 - 

MESA DIRETORA: Cria parágrafo único ao Art. 37 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2016 - 

MESA DIRETORA: Declara PONTO FACULTATIVO, no dia 22 de abril de 2016, com 

posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara/RS. Comunicado: O Presidente desta Casa Legislativa comunica aos Senhores 

Vereadores que todas as perguntas referentes ao período eleitoral devem ser formuladas por 

escrito, e encaminhadas ao Presidente para que o mesmo busque as respostas junto ao Jurídico 

deste Legislativo, Senhor Fábio Brack. Moção de Apelo nº 014/2016 – Vereadora Sirlei 
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Teresinha Bernardes da Silveira: Ao Comandante da Brigada Militar de Taquara - Capitão 

Everton Andrade de Souza, relatando sobre a grande preocupação da comunidade taquarense, 

moradora da zona urbana e da zona rural, com relação à falta de efetivo policial nas ruas de nossa 

cidade, causando um grande desconforto e uma sensação de insegurança geral à 

população. Correspondência Diversa: 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. 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: 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 027/2016 - MESA DIRETORA: Autoriza o Poder 

Legislativo a doar condicionador de ar split para a 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia 

Militar do Município de Taquara/RS, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e 

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

ao Veto, o qual foi encaminhado pelo Executivo Municipal através do Ofício nº 205/2016. Posto 

em discussão, seguido de votação o Veto ao presente Projeto foi APROVADO por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 046/2016 (Executivo Nº 036) Institui Comitê de Prevenção da 

Mortalidade Materna, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

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

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 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Taquara e dá outras providências. A Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo 

foi APROVADO por unanimidade. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Eduardo 

Kohlrausch e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 049/2016 (Executivo Nº 024) Altera o 

Inciso V do Art. 90, da Lei Municipal nº 3.770/2006. A Comissão de Constituição e Justiça e a 

Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto 

na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador 

Nelson Martins. 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 150 a 154/2016. Requerimentos de Pedidos de Informação: Nº 029 e 030/2016. 

Requerimentos: Nº 112 a 125/2016. Após a Ordem do Dia o Presidente em consenso dos 

Vereadores, suspendeu a presente Sessão Ordinária (18h42min), pelo tempo necessário à 

deliberação do Projeto de Resolução Administrativa nº 004/2016 em Sessão Extraordinária 

Autoconvocada, a ser realizada logo após, o qual trata do Ponto Facultativo no próximo dia 22 de 

abril (sexta-feira), bem como da Moção de Apelo nº 014/2016. Finalizado o tempo de suspenção, 

às 19h04min, 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 SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA 

(PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário e 

todos aqueles que acompanham de uma forma ou de outra através dos meios de comunicação. 

Considerou pertinente a discussão com relação à segurança no município de Taquara e importante 

a moção assinada pelos vereadores, mas ressaltou que mais importante é arranjarem uma forma 

alternativa de a Brigada Militar de Taquara conseguir efetivo e fazer o patrulhamento escolar 

como já era feito em outros anos. Apontou que a droga está muito presente na vida dos jovens e 
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há crianças com medo de irem às escolas por serem agredidas na saída por jovens que não 

estudam nas escolas e vão aos portões das mesmas para machucarem as crianças. Comentou que 

não existe um motivo explícito para a agressividade, mas ela vem acontecendo e vem 

preocupando a municipalidade taquarense que está pedindo a ajuda dos vereadores para 

resolverem esta problemática. Manifestou que acredita que a vinda do Comando a esta Casa 

avançará através de discussões e reconheceu que há problemas por não ter efetivo, mas não 

devemos esperar acontecer uma tragédia para dizermos que poderíamos ter feito alguma coisa. 

Declarou que é importante a nossa mobilização e nossa cobrança por atitudes mesmo não 

havendo efetivo suficiente, sendo necessário criar uma solução para evitar um mal maior. 

Comunicou também que haverá neste final de semana treino normal no campo do Palmeiras e, no 

domingo (24), receberão uma escolinha de futebol do treinador Pelé do município de Sapiranga. 

Relatou que será realizado um evento esportivo envolvendo os jovens do Projeto BEM, pais e 

toda comunidade em jogos que estão realizados pelo treinador Francisco. Detalhou que o evento 

começará nas 9 horas do domingo (24) e irá até o final de dia, sendo servido um gostoso almoço 

com venda de cartão no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Instruiu os interessados a adquirirem os 

cartões no campo dos Palmeiras, com o treinador Chico ou com ela. Explicou que o dinheiro 

arrecadado com a venda será usado em melhorias necessárias na infraestrutura do campo do 

Palmeiras. Disse que conta com a participação de todas as pessoas envolvidas no Projeto BEM e 

de todos os simpatizantes do esporte que costumam frequentar o campo do Palmeiras. Relatou 

que participou, na semana passada, da assinatura do contrato de cessão do uso do Hospital Bom 

Jesus, firmado entre a Prefeitura e o Instituto Vida que assume a administração do hospital por 

cinco anos, conforme a contratualização. Reconheceu os comentários que são feitos sobre o 

Instituto Vida, mas salientou que a Casa Legislativa taquarense estará fiscalizando o trabalho do 

instituto de perto e ao mesmo tempo torcendo para que dê certo, pois se é um gestor que se ocupa 

de mais de quinze municípios em Santa Catarina e vários municípios no Rio Grande do Sul, tem 

experiência em gestão pública. Repetiu que torcem pelo sucesso do Instituto Vida, pois com isso 

ganha a comunidade e ganham todos. Compartilhou que recebeu na manhã de hoje ligação de um 

atleta do Projeto BEM relatando que participará da Copa Sulicampe. Explicou que o mesmo 

treina como goleiro e estava precisando de luvas para jogar, o que levou esta vereadora a entrar 

em contato com a loja Athena Esporte, que recebeu o atleta e o beneficiou com as luvas para que 

ele possa treinar em condições e estar bem preparado. Agradeceu a loja Athena Esporte pela 

doação e pelo amparo ao jovem esportista do Projeto BEM, desejando que Deus os abençoe e que 

tenham sempre muito sucesso nos negócios. Encerrou agradecendo o tempo dispensado e desejou 

a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente da 

Câmara, os demais colegas vereadores, o público prestigiando a sessão nesta noite e os ouvintes 

da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que acompanham. Destacou 

encaminhamento feito ao Executivo Municipal, em especial à Secretaria de Trânsito e Segurança, 

para que proceda com a recolocação de placa de parada de ônibus na rua Tristão Monteiro ao lado 

do Supermercado Miller da avenida Sebastião Amoretti. Relatou que resta só o pedestal da placa 

que lá está e muitas vezes os ônibus param no meio da rua para o desembarque dos passageiros, 

pois veículos estacionam em frente à parada de ônibus pela falta de sinalização. Agradeceu ao 

secretário Mário Pires pelo atendimento à sua solicitação, reconhecendo os diversos 

encaminhamentos que tentou junto a Igrejinha para sanar o problema da ponte de Três Irmãos. 

Compartilhou que o referido secretário, a pedido deste e de outros vereadores, efetuou uma 

melhoria paliativa na referida ponte, que ao menos melhorou o fluxo no local. Parabenizou ainda 

o secretário Mário Pires pela sua atuação na estrada da Batingueira. Explicou que na referida 
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estrada ocorreu um acidente com um caminhão e, quando foram retirá-lo do perau, destruíram 

quase 200 metros da via, deixando-a intransitável, o que levou o secretário Mário Pires a se 

empenhar na solução do problema o mais rápido possível. Destacou reunião mantida ontem nesta 

Casa, de sua proposição, referente ao Programa Microcrédito do Governo do Estado, que visa 

melhorar a vida do microempreendedor – com muitos deles, formais e informais, no município de 

Taquara, aventando possibilidades em meio a esta crise. Relatou que tiveram a presença do 

superintendente do Banrisul, sr. Roberto, responsável pelo Microcrédito, como também 

representante da Financeira Portosol; o secretário de Desenvolvimento, sr. Antonello; alguns 

vereadores; imprensa, e membros da comunidade que já foram beneficiados pelo Microcrédito 

dando depoimento. Declarou que isso demonstrou que é necessário divulgar o Microcrédito e 

dizer ao povo taquarense que há solução para essa crise, devendo o cidadão partir para um 

empreendimento em que ele não se aventurar, mas com responsabilidade consegue desenvolver 

sua família e outros cidadãos que necessitem do seu empreendimento. Comentou os 

acontecimentos no final de semana, no Brasil, aproveitando para parabenizar o Executivo 

Municipal por mostrar o que é ser responsável, comprometido e um político realmente respeitoso 

com a comunidade, conseguindo desenvolver o município nas necessidades básicas mesmo em 

cima de tantas dificuldades. Apontou que uma dessas necessidades básicas era o entretenimento 

às crianças em Padilha, que o prefeito proporcionou com a aquisição de uma pracinha muito 

solicitada por este vereador que hoje foi instalada. Manifestou que é preciso ser exemplo de bom 

cidadão e os vereadores, exemplos de bons políticos, pois aqueles que representam o povo nos 

altos escalões são uma vergonha, agindo como palhaços de circo em algo que precisa ser tratado 

com seriedade como é o processo de impeachment. Expressou que isto mostra a necessidade de 

uma mudança na política brasileira, começando pelo município. Encerrou agradecendo pelo 

tempo e agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade, desejando uma boa semana 

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

pediu aos vereadores que se atenham aos cinco minutos, pois vai longe, anunciando que 

começaram a utilizar o botão que desliga o microfone e espera que ninguém fique bravo. 

VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou o presidente da 

Câmara, demais colega vereadores, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. Enviou votos de 

congratulações à juventude da Igreja Assembleia de Deus do bairro Empresa pelo 21º Encontro 

de Jovens, parabenizando-os pelo belíssimo trabalho. Parabenizou também a Escola Alípio Sperb 

pelos seus 92 anos que enviou um convite aos vereadores para a comemoração amanhã (20) às 19 

horas, nas dependências da escola. Relatou que foram instalados alguns quebra-molas na rua da 

Empresa e na rua Osvaldo Aranha, algo que foi muito cobrado pelos vereadores e que gera 

bastante segurança para a comunidade, apontando que ainda falta um na rua Oswaldo Cruz 

próximo à antiga Secretaria de Obras, mas o prefeito comunicou que ainda serão feitos mais 

alguns. Compartilhou que enfim foi retirado o lixo perto da bica e perto do posto de saúde, algo 

que este vereador e outros colegas cobravam, mas chamou a atenção ao fato de que tiraram o lixo 

do lado do posto e não tiraram o lixo na esquina do outro lado, algo que não tem lógica. Apontou 

que ainda há vários lugares no bairro que têm lixo, inclusive na esquina da rua Pedro Aluizio 

Arnhold com a rua Mascarenhas de Moraes. Comentou o acontecido no país no final de semana, 

expressando que foi vergonhoso de assistir. Citou o voto da deputada federal Raquel Muniz, que 

apontou o prefeito de Montes Claros como exemplo de administrador em seu pronunciamento, 

complementando que ontem (18) pela manhã, o referido prefeito foi preso pela Polícia Federal 

por desviar dinheiro de 11.000 exames e 26.000 consultas especializadas no SUS para um 

hospital do qual sua própria família é dona. Ressaltou que, infelizmente, da forma que vem sendo 
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feito, o país está parado. Aconselhou os colegas que tinham esperança de receber emenda 

parlamentar de algum deputado ou senador para dar um impacto na cidade a esquecerem disso, 

pois o país parou e neste ano não virá mais nada. Reconheceu que a coisa está vergonhosa da 

forma que está, mas a forma com que agiram também não foi certa. Manifestou que os políticos 

devem ficar tristes com a política, confessando que se sente envergonhado de dizer que é político 

em certos lugares e deixando seu voto de repúdio. Encerrou desejando uma boa semana e que 

Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa e 

todos os ouvintes. Apontou que no domingo passado, dia 17 de abril, a cidade comemorou os 130 

anos de sua emancipação política e nestes 130 anos, certamente passou por muitas 

transformações, com muita história bonita a ser contada. Relatou que acompanha a política desde 

1976, com 10 anos, quando o então prefeito Alceu Martins visitou seus pais. Citou os vários 

prefeitos que administraram o município desde então, comentando que certamente fizeram algo 

de bom por Taquara, bem como os anteriores. Manifestou também que muitas pessoas comuns 

também deixaram sua marca nestes 130 anos – médicos, padres, pastores, professores, 

empresários, etc. Parabenizou toda e cada pessoa que contribuiu para estes 130 anos do 

município, desejando que continuem unidos para que possam manter a cidade bela como sempre 

foi. Citou outro fato marcante do dia 17 de abril, que foi a votação do início do processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff por 513 deputados federais – 367 favoráveis e 146 

contrários. Explicou que agora o processo irá para o Senado, onde formarão uma comissão e 

depois de sua apreciação, irá para votação em plenário, definindo então os rumos do país. 

Declarou que certamente o Brasil precisa de mudanças e não há como saber se será para melhor 

ou pior, apesar da esperança ser por melhoras. Reconheceu o desânimo do povo, pois o custo de 

vida está caro, a saúde não está boa e o desemprego está aí. Expressou que o que mais lhe 

chamou atenção foi o exemplo de cidadania que o povo demonstrou nas ruas, compartilhando que 

temia que algo acontecesse após a votação, mas ambos os lados – contra e a favor – se 

comportaram bem. Comunicou indicação que já fez na semana passada para que a Secretaria de 

Obras providencie uma roçadeira para o zelador da localidade de Ilha Nova, pois ele tem grande 

extensão para fazer roçadas e ainda trabalha à base da foice. Encaminhou também requerimento à 

Corsan para reposição do calçamento que a mesma retirou há meses para fazer conserto na rua 

Julio Leitensdorf, em frente ao nº 1848, no bairro Mundo Novo, mas ainda não recolocou. 

Relatou ainda a votação de projeto importante nesta noite, que institui a implantação do Comitê 

de Prevenção à Mortalidade Materna no município, parabenizando a Administração pelo projeto 

de grande valia. Encerrou desejando uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO 

DOS SANTOS LEMOS (PDT):  Saudou o presidente da Câmara, colegas vereadores e a 

comunidade presente. Abordou o assunto levantado pelo vereador Valdecir sobre os quebra-

molas que estão sendo feitos, relatando que é uma reivindicação dos vereadores há três anos e 

felizmente saiu. Ressaltou que realmente precisa ser feito mais um também na rua Oswaldo Cruz, 

pois é uma reta longa onde o pessoal exagera na velocidade e como é próximo de um colégio, 

realmente é muito perigoso. Expressou que se sabe que a Segurança Pública está sendo deixada 

de lado em todos os níveis, como também é o caso da Educação, Saúde e tantas outras. Comentou 

que se ouve reclamar, mas não vê o Executivo Municipal preocupado com este tema, embora os 

vereadores se preocupem e já tenham feito diversas reuniões com soldados para ver uma 

alternativa, mas sem nenhum avanço. Lembrou que, quando foi para ganhar a eleição, o prefeito 

dizia que Segurança era o que ele mais ia ajudar, repassando para a Brigada Militar o que o 

prefeito Délcio não repassou. Ressaltou que a administração do prefeito Délcio deixou câmeras, 
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caminhão, carros para a Brigada Militar e o interior, a instauração do Pronasci e formação de 

soldados – tanto que alguns dos soldados que estão em atuação ainda hoje foram formados nesta 

referida administração. Apontou que a administração atual não fez nada até hoje, tendo começado 

a pagar os míseros R$ 200,00 (duzentos reais) e depois deixado de pagar com a desculpa 

esfarrapada do prefeito de que não há lei, sendo que a mesma está em vigor ele deve provar se 

não estiver – não para este vereador, mas para os soldados a quem ele prometeu que faria. 

Relatou que tem uma situação com relação ao hospital que é muito séria e muito triste, de um 

rapaz que esteve internado com três fraturas em uma perna e passou oito dias sem ser colocado na 

Central de Leitos, situação que só mudou quando este vereador interviu. Apontou que o pior de 

tudo é que gente que estava lá para facilitar isso confidenciou a este vereador que sabia do caso 

dele desde o primeiro dia e nada fez. Explicou que agora estão tentando fazer a transferência do 

rapaz porque não vê o hospital fazendo qualquer tipo de coisa para que isso aconteça. Opinou que 

o Instituto Vida terá que provar bastante coisa, pois, apesar de querer que as coisas aconteçam e 

lutar para isso, reconhece que a situação é muito séria e espera que o histórico não demonstre o 

que está pensando, para que a comunidade não fique prejudicada no atendimento da saúde. 

Expressou que tiraram da administração do hospital uma instituição séria para colocar uma 

duvidosa que não sabem como é, esperando que provem o contrário do que este vereador está 

dizendo. Manifestou que, daqui a um ano, quer sentar e conversar – mesmo que não esteja mais 

na Casa, mas como cidadão – para cobrar algumas falas que teve de ouvir de alguns colegas e de 

pessoas que o criticaram nos meios de comunicação como o prefeito. Encerrou desejando uma 

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

o presidente da Câmara, os colegas vereadores, as pessoas presentes e os ouvintes. Iniciou 

esclarecendo, após os comentários do vereador que o antecedeu, que quem precisa cuidar da 

segurança é o estado do Rio Grande do Sul, ressaltando que isso não significa que o município 

não deve se preocupar com isso – o município deve ajudar, mas a prioridade é do estado. 

Exemplificou citando a Brigada Militar, sendo obrigação do estado de colocar brigadianos à 

disposição, aproveitando para abordar os comentários sobre colocar brigadianos em colégios, 

relatando que o número de brigadianos no município é tão pouco que não teria para coloca-los no 

colégio nem que se queira. Relatou que as câmeras estão funcionando, graças a Deus, permitindo 

que não se tenha mais tantos assaltos em bancos como já existiram. Abordou o assunto do 

hospital, dando graças a Deus pelo mesmo estar aberto e funcionando, pois está cheio de 

municípios na região em que os hospitais fecharam e pararam. Reconheceu que o hospital não 

resolverá todos os problemas, mas graças a Deus há hospital em Taquara, há o posto de saúde 24 

horas funcionando. Expressou que ninguém está se queixando de saúde em Taquara, a ponto de a 

Comissão de Saúde desta Casa nem ter precisado se reunir mais. Declarou que não interessa qual 

partido seja, mas sim que esteja funcionando. Manifestou que é necessário acabar com essa 

história de que os partidos políticos precisam resolver os problemas, pois são as pessoas que 

precisam resolver. Apontou que isso foi visto na vergonha que foi a votação do impeachment – 

não pelo resultado, pois este vereador é favorável ao impeachment, mas sim pela maneira com 

que os deputados se expressaram. Comentou que passou a ver esta Câmara como algo que 

funciona muito bem e estes vereadores como gente civilizada, diferente da Câmara dos 

Deputados – citando o caso do deputado Jean Wyllys que cuspiu na cara do deputado Bolsonaro e 

nada aconteceu, perguntando-se o que aconteceria se um vereador cuspisse na cara do outro ou se 

o Bolsonaro tivesse cuspido na cara do Wyllys. Parabenizou o governador por estar discutindo os 

juros capitalizados da dívida, algo que considera uma vergonha e motivo suficiente para que a 

presidente caia. Explicou que isso é essencialmente juro sobre juro, algo que era proibido até um 
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tempo atrás, mas o Supremo Tribunal Federal liberou. Expressou que os bancos também fazem 

isso, em que juros de 14% ao mês viram 400% ao ano em uma inflação oficializada de 8% ao 

ano. Manifestou que já está caindo tarde esta presidente e não se importa com quem vai entrar, se 

é A, B ou C, mas precisa acabar esta vergonha das indústrias quebrando, com 10 milhões de 

desempregados no país. Reiterou que não se importa com quem vai entrar ou se farão novas 

eleições, opinando que este último seria o ideal para começar do zero. Encerrou agradecendo a 

todos, desejando uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO 

CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas 

vereadores, a comunidade presente e os que ouvem pela Rádio Taquara ou acompanham pelo 

canal do YouTube. Comunicou que, juntamente com o companheiro vereador Beto Lemos do 

PDT, está entrando na noite de hoje com um pedido de prestação de contas da 32ª Expocampo, 

ocorrida na semana passada. Explicou que faz isso para que não sejam injustos, pois são muitos 

os boatos de que a referida festa custou quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e não quer 

acreditar nisso. Leu uma lista de remédios para adultos e crianças, muitos procurados, mas 

comumente indisponíveis na farmácia do posto de saúde 24 horas – alguns há sete meses –, 

incluindo remédios importantes para pessoas com pressão alta, osteoporose e outras condições. 

Citou especialmente o creme Nistatina, de uso feminino, relatando que deveriam ser usados três 

potes deste creme por mês e um custa cerca R$ 12,93 (doze reais e noventa e três) – 

multiplicando pela quantidade de potes que precisam ser usados mensalmente e pelos sete meses 

em que ele não está disponível no posto de saúde 24 horas, totaliza R$ 271,53 (duzentos e setenta 

um reais e cinquenta e três centavos) que as mulheres que necessitam deste produto precisaram 

tirar de seus orçamentos. Perguntou-se então se esse é o prefeito que investe na Saúde, tendo 

afastado o vice-prefeito Pimentel da Secretaria da Saúde após tê-lo usado para ganhar as eleições 

de 2012, relembrando os discursos em que prometia que o dr. Pimentel seria “o prefeito da 

Saúde”. Pediu ao prefeito que envie o quanto antes a prestação de contas da Expocampo, pois não 

quer crer que o mesmo deixou as famílias sem remédios para trazer mega shows que o município 

de Taquara sabidamente não tem condições de custear. Perguntou-se como gastaram quase R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) numa Expocampo, mas não terminaram uma escola de 

educação infantil como a de Mundo Novo, que segundo informações, só ficará pronta em junho. 

Apontou que isto é puramente vontade política. Lembrou-se do fechamento da Calçados Beira 

Rio, sem que tivesse sido buscada alternativa para substitui-la no bairro Mundo Novo, deixando o 

terreno vazio sem empregos e sem a praça que foi prometida. Perguntou ao prefeito onde está o 

discurso de sua campanha, em que dizia que a Prefeitura deveria ser administrada como a própria 

casa, que quando não se tem dinheiro para jantar fora, não se janta, priorizando o essencial. 

Relembrou que, nesta mesma tribuna no ano passado, ouviu os colegas dizerem que não era o 

momento para fazer concurso público na Câmara de Vereadores, que não era o momento para 

adquirir um tanque para o caminhão dos Bombeiros com a devolução do duodécimo porque a 

fonte era a mesma. Perguntou então a estes colegas como um administrador prefere fazer uma 

mega festa a pôr remédios na farmácia do posto 24 horas. Pediu mais uma vez ao presidente da 

Câmara que reative o projeto “Cinema na Câmara” – que no ano passado contemplou 2.984 

crianças –, conforme prometeu a este vereador. Encerrou agradecendo ao Senhor Deus por estar 

representando sua comunidade mais uma vez, por estar vereador, pela saúde de sua esposa e suas 

filhas, desejando que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a imprensa, as pessoas presentes e 

aquelas que acompanham de seus lares. Expressou sua tristeza e decepção com a política do 

Brasil, algo óbvio e nenhuma novidade. Relatou que, ano após ano, questões básicas como Saúde, 
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Segurança e Educação vão de mal a pior cada vez mais, de lá de cima até os municípios. Explicou 

que isso dá especialmente por falta de políticas que deveriam partir da União, o que mostra que a 

política adotada pelas grandes lideranças políticas não está bem. Manifestou que diante disso, se 

lhe fosse dada voz e voto no domingo (17), votaria a favor do impeachment e gostaria muito de 

levar junto nesse voto Michel Temer, Cunha, Renan Calheiros e mais um caminho cheio, mas 

votaria pelo impeachment porque isso precisa começar. Refletiu que, se mesmo com impostos 

altos, a Segurança, a Saúde e a Educação estão cada vez piores, a política vai mal e se vai mal, 

tem que mudar. Um aparte foi concedido ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, manifestando 

que na questão da Segurança Pública, o município de Novo Hamburgo adotou há 25 anos a 

Guarda Municipal e é ela quem comanda a segurança do município, algo que já foi sugerido por 

este vereador e outros como o primeiro passo para cuidar da Segurança. Detalhou ainda seus 

comentários sobre a Expocampo, compartilhando informações de que um dos shows custou R$ 

189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) enquanto há remédios indisponíveis no posto de 

saúde há sete meses. Retomando a palavra, o Vereador Lauri Fillmann classificou como uma 

vergonha o que viu nos dias que antecederam a decisão de domingo passado, com grandes 

negociatas e oferta de cargos, o que não é fazer política em prol da população e precisa mudar – 

apesar de que também não vê do outro lado uma firmeza para tocar a nação. Salientou que tudo 

isso é apenas sua opinião como cidadão e político, e de sua responsabilidade. Manifestou que um 

governo que mentiu na campanha, mascarou a situação do país e assim que passou a eleição subiu 

os preços do combustível, energia e tantas outras coisas precisa ser embargado – tornando a dizer 

que nisso entraria junto Michel Temer, parceria naquela chapa. Opinou que se fomos um país 

politicamente sério, aproveitaríamos as eleições municipais em outubro e faríamos uma eleição 

geral, especialmente na questão presidencial. Manifestou esperança de que isto aconteça, algo 

difícil, mas há pequenas vozes que se levantam nesse sentido e quem sabe amanhã ou depois, isso 

venha a coro. Encerrou agradecendo. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 

OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o presidente da Câmara. Relatou que – preocupado com a 

segurança do município, uma vez que o estado não pode nos dar – passou por esta Casa um 

projeto sugerindo ao prefeito municipal que, nos moldes de outras Guardas Municipais, criasse a 

nossa Guarda Municipal equipada, armada e preparada. Comunicou que amanhã conversará com 

ele para ver se conseguem agilizar este projeto. Comentou o assunto do posto de saúde 24 horas, 

lembrando que quando assumiram o governo, o mesmo estava fechado, quebrado e sem farmácia, 

enquanto hoje está aberto 24 horas e com farmácia. Ressaltou que, por lei maior, muitos dos 

medicamentos citados anteriormente foram repassados às farmácias do governo e farmácias 

particulares que tenham convênio com o governo, garantindo ainda o acesso da população aos 

mesmos. Abordou os comentários do vereador que disse que esta Administração não investiu 

nada, reconhecendo que investiram pouco comparado ao que tinham planejado, pois tiveram que 

pagar uma porcaria de rua coberta desnecessária que não foi esta Administração que começou, 

onde se gastou o dinheiro do IPTU; tiveram que pagar uma dívida de R$ 29.000.000,00 (vinte e 

nove milhões de reais) herdada do governo passado do PDT acertada em R$ 13.000.000,00 (treze 

milhões de reais), acordo que passou por esta Casa e do qual todos os vereadores lembram; 

tiveram de pagar também mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de dívida da 

aquisição do hospital pelo governo do PDT; e ainda a dívida do RPPS em mais de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), também do governo do PDT. Declarou que o vereador 

vibra e sofre ao mesmo tempo, pois vibrou quando o hospital quase fechou, tanto que deu a 

previsão de que não dura um ano até fechar de novo, manifestando que não irá fechar porque a 

Administração é séria. Dirigiu-se ao vereador explicando que quando se fala nesta Casa, se fala 
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para toda a população, aqueles que votaram ou não votaram nele. Apontou que quando o vereador 

falou que é uma vergonha gastar dinheiro com a Expocampo, evento que leva o nome do 

município ao estado todo e tem verba destinada para isso – algo que todos os vereadores 

deveriam saber –, esqueceu-se de dizer que votou favorável ao projeto de lei que financiava esta 

festa, autorizando o município de Taquara a repassar o dinheiro para fazer a festa. Perguntou que 

tipo de atitude é essa de alguém que vota favorável, mas depois se diz contra. Sugeriu ao vereador 

que da próxima vez, vote contra e assuma. Assumindo a palavra, o Presidente da Câmara 

Vereador Guido Mario Prass Filho pediu a todos os vereadores que não interfiram na fala do 

vereador que está com a palavra. Retomando a palavra, o Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira salientou à população taquarense que nesta Casa se assina uma coisa e se diz outra, pois 

na hora de assinar as pessoas não estão vendo. Comunicou que todos os vereadores votaram 

favoravelmente ao projeto de lei que autorizava o Executivo a repassar dinheiro para a 

Expocampo, algo de que está certo porque lê o que assina, e que não lê – ou lê e faz de conta que 

não – deve explicar isso para a comunidade taquarense. Encerrou desejando que Deus proteja a 

todo, a seus familiares e à cidade, desejando a todos uma boa semana. VEREADOR MOISÉS 

CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o presidente da Câmara, demais colegas vereadores e a 

comunidade que acompanha. Parabenizou a comunidade de Morro Alto pelo excelente baile de 

kerb realizado no último sábado. Concedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que também 

parabenizou a comunidade de Morro Alto por seu empenho na excelente festa. Em seguida, 

pronunciou-se o Vereador Lauri Fillmann, também parabenizando a comunidade de Morro 

Alto pela festa, que é um exemplo de trabalho comunitário. Concedeu também um aparte ao 

Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch que se dirigiu ao vereador Balbino, esclarecendo o 

respeito que tem pelo mesmo, mas apontando que parece ser ele quem não anda entendendo o que 

tem votado. Detalhou que o projeto prevê repasses até o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco 

mil reais), sendo que o valor de que este vereador falava era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) e há informações de que apenas um show chegou a custar R$ 189.000,00 (cento e oitenta e 

nove mil reais) com recurso livre. Pediu que seja enviada logo a prestação de contas, pois lembra 

de outras vezes em que o vereador Régis pedia isso e nunca via. Dirigiu-se à comunidade que 

acompanha pelo YouTube, declarando que votou um projeto de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil 

reais) e não um de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Um aparte também foi concedido ao 

Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que esclareceu que deixou um documento com o 

vereador Balbino, no assunto das dívidas, que é uma confissão de dívidas do prefeito Tito ao 

Tribunal de Contas datado de 30 de janeiro de 2013 que fala que R$ 13.000.000,00 (treze milhões 

de reais) ficaram em conta e R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) ficaram em dívida. 

Manifestou que as coisas que falamos precisam ser feitas através de documentos, pois falar é fácil 

e provar, quase ninguém provar. Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel 

solicitou ao Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que providencie o conserto da 

pracinha na frente da Prefeitura, especialmente o balanço, pois arrebentou a corrente do mesmo e 

uma criança se machucou ali, na segunda-feira. Apontou que, no último domingo (17), a cidade 

de Taquara completou 130 anos, aproveitando para parabenizar mais uma vez toda a comunidade 

e todo o taquarense por esta data. Comentou também a votação e aprovação do processo de 

impeachment deste governo corrupto, fato histórico também ocorrido no último domingo (17). 

Rebateu os comentários daqueles que chamam isto de golpe, relatando que todo cidadão 

brasileiro está sentindo na pele a grande crise que vivemos em todos os setores, citando as falas 

de seus colegas sobre as dificuldades que o poder público tem enfrentado na Saúde, na Segurança 

e Educação – tudo causado pelo governo corrupto de Dilma Rousseff e “petralhada”. Manifestou 



Ata nº 4.133, de 19 de abril de 2016                                                                                              Página 10 de 13 

 

que roubaram milhões da Petrobras no maior escândalo de corrupção do planeta e querem dizer 

que a Dilma não é culpada, opinando que ela é no mínimo imprudente, conivente e irresponsável 

por ter deixado isso acontecer debaixo de seu nariz, tendo que pagar por isso. Declarou que agora 

o processo irá para o Senado e conta com que seja aprovado de novo. Encerrou mandando um 

abraço a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, 

os colegas vereadores e as pessoas presentes no plenário. Dirigiu-se ao vereador Moisés 

comentando que se o juiz Moro chegar à questão do asfalto, faltará bala se tiver que fuzilar os 

culpados, porque é cem vezes pior do que foi levantado até agora e aí assim veremos a derrocada 

desse país. Opinou que a Dilma precisa sair porque de fato ela está chegando ao fundo do posto e 

o Brasil perdeu a credibilidade, manifestando que espera que quem assumir faça alguma coisa 

para ao menos parar o caimento desse Brasil e que possa ao longo dos anos crescer novamente. 

Declarou que essa história de comprar votos em municípios, no governo do estado e no governo 

federal – inclusive no PMDB federal – é uma vergonha, com o pessoal pedindo cargo para votar 

o impeachment. Apontou que o governo do Sartori está lotado de cargos que não precisa e tem 

que tirá-los para ter dinheiro para Segurança, pois não tem dinheiro para botar mais brigadianos, 

mas tem dinheiro para ficar mantendo vários cargos. Esclareceu que critica o governo do seu 

partido porque não deve a ninguém, não bebe água na orelha de político e não tem chefe nem 

patrão na política – critica porque, apesar de ser do seu partido, está errado. Relatou que no 

governo federal aconteceu a mesma coisa, com a Dilma se matando no número de cargos que 

botou, gastando uma fortuna e ficando sem dinheiro para a Saúde. Expressou que gostaria que o 

prefeito, o governo do estado e o governo federal fossem olhar a emergência do Hospital das 

Clínicas no domingo de noite: as macas lotadas de gente, colocando cadeiras contra a parede para 

poder tratar as pessoas e não manda-las para morrer em casa. Apontou que isso mostra a boa 

índole dos médicos e enfermeiros de lá, pelo gesto humano de achar um jeito para tratar as 

pessoas ao invés de manda-las embora. Manifestou que quem acha que entende de Saúde precisa 

ir nestes lugares para enxergar, ao invés de ficar sentado numa cadeira dizendo como a Saúde está 

boa. Ressaltou que quem concorre a cargos executivos e fica prometendo em campanha deveria 

conhecer isso para falar sobre o assunto. Declarou que o povo precisa se antenar, cuidar com 

promessas porque quando prometem demais, não cumprem. Apontou também que a Dilma 

escondeu coisas que se ela tivesse dito, talvez não tivesse tanto problema hoje, comentando que é 

preciso falar, pois todo mundo erra e é melhor do que ficar pagando de bons. Manifestou ainda 

que se o Temer não cumprir o que diz, precisa seguir o mesmo caminho. Relatou que, quando não 

votou na Dilma e no Temer, recebeu uma carta deste último dizendo que poderia sair do partido 

que ele não pediria seu cargo. Compartilhou que respondeu dizendo a ele que ele não tinha 

condições e que este vereador é que decide isso. Apontou que recentemente recebeu um 

telefonema dele dizendo que estava certo. Manifestou que esse é o caminho: não adianta mentir 

ou falar demais, precisa ter ação senão não se chega a nada. Assumindo a palavra, o Presidente 

da Câmara Vereador Guido Mario Prass Filho opinou que se a Dilma tivesse dito o que 

escondeu antes da eleição, ela não se elegia e por isso omitiu. VEREADOR RÉGIS BENTO 

DE SOUZA (PMDB): Declinou o uso da palavra. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 

RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou a Mesa Diretora, os colegas vereadores, a 

imprensa, a comunidade, sua esposa e sua neta que estão na plateia e a comunidade que escuta. 

Relembrou o presidente da Câmara da possibilidade de vinda da Comissão do Mercosul, 

comentando que inclusive recebeu um telefone da Fracab dizendo que seu presidente gostaria de 

vir a Taquara falar sobre cooperativismo. Sugeriu que façam andar isso. Reconheceu que o 

momento é difícil e bastante complicado, a falta de emprego está muito grande no município e 
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por isso parabenizou o trabalho feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social juntamente com 

o novo secretário que é de busca ativa em cima das vagas que as empresas têm a oferecer para as 

pessoas na Agência de Empregos Municipal. Relatou que teve a honra de estar junto na referida 

Secretaria para criar a Agência de Empregos Municipal, comentando que talvez esta seja a única 

cidade que tem isso. Sugeriu aos ouvintes que estiverem desempregados que procurem a Agência 

de Empregos Municipal na Rua Ernesto Alves, à disposição da comunidade sem nenhum custo. 

Agradeceu o empenho da Administração Municipal com relação à primeira canalização feita com 

pneus. Mencionou que isto é um avanço, isto é um progresso, isto é inovar e buscar soluções para 

a crise. Relatou que hoje podemos pensar em fazer canalização sem nenhum custo para colocar 

canos nas ruas que estão há anos e anos com esgoto a céu aberto, então isso é uma luz no fim do 

túnel. Dirigiu-se ao vereador Telmo, mencionando que tem trabalhado a bastante tempo fazendo 

estudos com relação às fossas sépticas e fotossíntese, uma possível solução ao esgoto a céu aberto 

que sai nas bocas de ruas. Comentou que conversou com a diretora Laura e o pessoal do Meio 

Ambiente, dizendo ao vereador Telmo que é necessário fazer uma reunião com eles mostrando 

que é possível fazer, pois hoje se sabe que com pneus, entulho e plantação de banana consegue-se 

limpar 100% do esgoto que corre a céu aberto. Concedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, 

que parabenizou o vereador Beto Timóteo pela iniciativa e o Executivo juntamente com a 

Secretaria de Obras por terem acatado esta ideia inovadora que favorecerá muito a comunidade 

taquarense. Retomando a palavra, o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

agradeceu também a Administração Municipal em especial a Secretaria do Meio Ambiente que 

está ajudando no recolhimento dos pneus na cidade e encaminhando ao pessoal da comunidade 

que está se esforçando bastante para fazer a praça no loteamento Jaeger. Compartilhou notícia do 

secretário Serginho de que estão com dificuldade em encontrar pneus, o que é uma coisa muito 

boa, pois significa que foram reutilizados pela comunidade. Manifestou que é preciso continuar 

esse trabalho, buscando formas de tirar estes pneus da rua e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. Comentou que foi bastante crítico com o presidente no ano passado por estar, na opinião 

deste vereador, inchando a Casa com cargos de confiança e que elegeram em consenso o atual 

presidente para que houvesse economia nesta Casa para passar para o Executivo Municipal. 

Constatou, porém, muitas pessoas novas na Casa e gostaria de ser informado, mesmo que 

verbalmente, sobre quantos cargos de confiança existem na Câmara hoje para poderem abraçar 

isso junto e buscarem a economia que a comunidade está precisando lá fora. Encerrou 

agradecendo a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e a comunidade que assiste à 

sessão. Leu na íntegra, em homenagem aos 130 anos, depoimento de Fernanda Branchine, 

presidente da Associação de Proteção ao Animal de Rua de Taquara – Apata da qual esta 

vereadora faz parte há 13 anos. Nele, Fernanda conta que nasceu em Gramado onde está seu 

coração, mas cresceu e viveu em Taquara. Diz que tem certeza que se chamasse o pessoal para 

criticar, a fila daria a volta na cidade, pois motivos existem de sobras; o número dos que fazem de 

fato alguma coisa boa pelo município não seria tão volumoso, mas eles existem e talvez o 

problema seja que não formem fila, mas estejam espalhados quase invisíveis, trabalhando sem 

fazer alarde. Comenta que se pudessem coloca-los todos em fila e saber de cada um o que estão 

fazendo, isso daria a todos um pouco mais de orgulho, não só da cidade, mas da humanidade em 

geral. Diz que percebe o espírito comunitário da cidade através da ocupação dos espaços 

públicos. Relata que em 2012, a Apata podia fazer seus eventos mensais nos locais públicos sem 

precisar pedir permissão, pois o mesmo não era bem aproveitado. Hoje, precisa mandar o 

calendário de reservas em dezembro de um ano para garantir o espaço nas datas do ano seguinte, 
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algo que considera lindo, pois significa muitas entidades compartilhando os espaços que são da 

comunidade e divulgando seu trabalho. Além disso, precisa coordenar os eventos da associação 

com outras atividades oferecidas por outras entidades, o que forma a verdadeira rede social da 

comunidade, criando opções de lazer, convivência, consumo, solidariedade e voluntariado – 

opções de como ser cidadão onde se vive. Reconhece que a maioria das coisas não é como se 

sonha para a cidade, mas compartilhou que Gramado também não é Gramado para quem mora lá. 

Opina que ver as tentativas de mudança e os esforços para melhor é o mais legal: nem tudo dura, 

muita coisa surge e desaparece, mas alguma coisa fica. Aponta que, olhando hoje a Taquara, se vê 

o que ficou e quem não gosta disso tem obrigação de ajudar na mudança. Menciona que esteve na 

festa de 100 anos da cidade e hoje vê os 130 anos, reconhecendo que nunca pensou que ficaria ou 

que participaria na vida da cidade tentando ajudar na mudança, mas foi o que aconteceu. Deseja 

milhares de coisas boas a Taquara, mas compartilha saber de um segredo que define tudo: uma 

cidade ou uma empresa ou uma família não pode ser muito melhor do que as suas pessoas; 

portanto, o que a cidade é ou se tornará depende dos que a formam, o que não vale só para 

momentos decisivos, mas para todos os dias. Encerra o texto desejando que, pelo bem da cidade, 

as pessoas sejam a melhor coisa que esta cidade pode ter. Após a leitura do texto, a vereadora 

desejou que cada taquarense pense da mesma forma: em ser o melhor taquarense que possa ser. 

Encerrou agradecendo a atenção de todos e desejando uma excelente semana. Neste momento, o 

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

presidência a seu colega Vice-Presidente Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira para que 

pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): 

Saudou o presidente em exercício e os demais colegas vereadores. Comentou que a Expocampo 

foi maravilhosa, os vereadores aprovaram repasses de até R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e 

que se houve este valor próximo a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi porque entrou 

ingresso, aluguel de espaço, tudo através de parceria com O Fogão Gaúcho em que a Prefeitura se 

comprometeu a auxiliar em até R$ 103.000,00 (cento e três mil reais). Reconheceu que, se a 

Prefeitura passou mais do que o valor comprometido, isso precisa passar por esta Casa. 

Comunicou aos vereadores que fez documento parabenizando os deputados gaúchos que votaram 

a favor do impeachment por entender que a presidente feriu com a lei de responsabilidade fiscal, 

o que levou muitos governadores a terem seus direitos políticos suspensos e prefeitos a perderem 

o mandato, o que significa que a presidente também precisa ser punida pois a lei é para todos. 

Comentou que hoje é Dia do Índio e que se os índios tivessem sabido das coisas ruim que viriam 

a ser feitas no país, não deveriam ter deixado o pessoal entrar e teriam mandado Pedro Alvares 

Cabral de volta. Apontou que hoje também é Dia do Exército Brasileiro, que fez Itaipu e as 

ferrovias que depois foram estragadas, merecendo reconhecimento. Mencionou os 92 anos da 

Escola Dr. Alípio Sperb, comunicando que estará na comemoração prestigiando. Relatou também 

o acontecimento no final de semana do 33º Festão Campeiro e 2º Rodeio Internacional que trouxe 

pessoas de todas as partes aqui para Taquara e foi muito bonito, parabenizando a patronagem do 

CTG “O Fogão Gaúcho” e todos que colaboraram para que este evento fosse tão belo como foi. 

Relatou que foi encaminhado hoje um assunto muito importante para o hospital, que é a 

possibilidade de fazerem cirurgias bucofaciais e oncológicas através de contratualização com 

estado, já tendo agendado reunião com o Dr. Tiago para conversar sobre isso. Mencionou que 

Igrejinha fatura quase R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por mês com estas cirurgias. 

Apontou detalhe importante de que, como esse serviço é prestado por professores e alunos, as 

cirurgias são feitas no final de semana quando o bloco cirúrgico está vago, pois as cirurgias 

eletivas são feitas durante a semana e apenas cirurgias de emergência são feitas no final de 
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semana. Detalhou sua solicitação por segurança nas escolas, esclarecendo que não pede para que 

tenha um policial na frente de cada escola, mas que se descubra com o Conselho Tutelar quais 

escolas têm mais problemas e que nestas escolas, as viaturas passem para dar segurança durante a 

saída dos alunos. Relatou que hoje esteve com a vereadora Sandra Schaeffer e o prefeito junto ao 

diretor do DAER, sr. Ricardo Moreira Nunes, onde encaminharam pedido de conservação da RS-

242, refúgio central para Entrepelado  e obras de restauração da ponte, sobre o que foi dito que só 

haverá possibilidade no segundo semestre, ocorrendo um processo licitatório de 60 dias com 

início das obras lá por outubro. Relatou ainda que pediram a retirada das sinaleiras na ponte e 

colocação de uma placa alertando os caminhões a não passarem juntos no mesmo sentido. 

Encerrou agradecendo a todos e desejando uma boa semana. Neste momento, o Vereador Arleu 

Machado de Oliveira entrou com uma questão de ordem, relatando que os shows da Expocampo 

todos tiveram ingressos pagos e foram praticamente pagos pelas pessoas, não pela Prefeitura, 

ficando para saber melhor disso na próxima semana. Assumindo a palavra, o Vereador Nelson 

José Martins perguntou quem é o secretário que cuida desse negócio do DAER, dizendo que se 

for do partido do presidente da Câmara, precisa ser botado pra rua, pois foi arrancada a sinaleira 

na ponte. Sugeriu que tirem a sinaleira e abram a ponte que o povo cuida ao passar, nunca deu 

acidentes ali, mas a situação atual é uma vergonha porque já ocorreu mais um assalto essa 

semana. Retomando a palavra, o Vereador Guido Mario Prass Filho esclareceu que se reuniram 

com o Ricardo Moreira Nunes e foi ele quem deu as explicações. Comentou que ele também tem 

o convite enviado pelo vereador Eduardo, só que este vereador já tinha feito a solicitação antes, 

mas tudo é importante para que possa se resolver essa questão. Detalhou que o que estão 

sugerindo é que não passem dois caminhões ao mesmo tempo sobre a ponte, instruindo também 

que passem com velocidade reduzida, mas que tirem a sinaleira que é um absurdo. Assumindo a 

palavra, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch dirigiu-se ao presidente da Câmara e ao 

vereador Arleu comentando que, como um organizador de eventos, guardadas as proporções, 

acha muito difícil que artistas venham de São Paulo para um show aqui baseado apenas no que 

vai entrar na portaria, eles recebem antes. Explicou que é por isso que quer logo a prestação de 

contas, pois não quer fazer injustiça, mas os boatos são muitos. Retomando a palavra, o 

Vereador Guido Mario Prass Filho reconheceu os motivos do vereador Eduardo, mas 

comentou que já viu na história prefeitos fazerem evento e depois do evento terem de mandar 

uma lei a esta Casa para complementar o recurso e poder pagar. Nada mais havendo a tratar, às 

20h30min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 

26 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, 19 de abril de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


