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 ATA Nº 4.135 

Aos 26 dias do mês de Abril do ano de 2016, às 18h13min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 13ª 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 fez um breve comunicado pedindo a compreensão dos Vereadores para que no 

momento do uso da palavra em expediente os mesmos se utilizem apenas dos cinco minutos que 

lhes são concedidos, salvo a uma tolerância de trinta segundos para que concluam seus assuntos, 

e, também na ordem do dia se atenham a discussão dos projetos em pauta e não de temas que não 

condizem com os mesmos. Na sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. 

Ofício do Senhor Prefeito: Nº 214/2016, encaminha Leis Municipais nº 5.842 a 5.847, 

sancionadas em 06 de abril de 2016. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 

054/2016 (Executivo Nº 040) Autoriza o Município de Taquara/RS a firmar Convênio com a 

ASSOCIAÇÃO APRENDIZES POR VIDA BREVE, HIP HOP E POESIA – ONG VIDA 

BREVE, CNPJ nº 18.553.751/0001-09, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 056/2016 

(Executivo Nº 042) Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 5.848, de 14 de abril de 2016, que 

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. Correspondência Recebida: Folder 

do 2º Festival da Diversidade Cultural Taquara/2016, que ocorrerá nos dias 29 e 30/04 e 01/05, 

do corrente ano no Parque do Trabalhador, das 10h às 22h. Convite da EMEF 25 de Julho – 

Entrepelado, para a 2ª vispada que ocorrerá no próximo dia 30/04, às 13h30min, no Salão da 

Igreja Católica São João Batista. Convite da Administração Municipal de Taquara, para 

reinauguração da EMEI Professora Vera Marks Iribarry, amanhã dia 27/04, às 19h, na Rua João 

Bayer, nº 222, Bairro Petrópolis. Comunicado nº 36538/2016, do Ministério da Educação, 

referente à 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 
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leitura dos Projetos em pauta acompanhados de seus Pareceres para discussão e votação dos 

mesmos. ORDEM DO DIA: 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. 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: Sandra 

Schaeffer, Moisés Rangel, Sirlei Silveira e Telmo Vieira. 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. 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: 

Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino e Guido Mario. 

PROJETO DE LEI Nº 053/2016 (Executivo Nº 038) Altera e inclui Anexo a Lei Municipal nº 

5.764/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, para o ano de 2016. O Vereador 

Régis Bento de Souza apresentou Emenda Supressiva à parte final do artigo 3º. A Comissão de 

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

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

manifestaram-se os seguintes Vereadores: Régis de Souza, Nelson Martins, Sirlei Silveira, 

Adalberto Lemos e Guido Mario. O Vereador Régis de Souza solicitou que seu pronunciamento 

fosse transcrito na íntegra nesta Ata como segue: “Senhor Presidente, colegas Vereadores e 

Vereadoras. A intensão da apresentação da emenda supressiva para retirar do projeto o efeito 

retroativo é buscando a seguinte segurança: Nós sabermos na íntegra qual é o objetivo real dessa 

inclusão, dessa adaptação da lei de orçamento, lei de diretrizes orçamentárias. É para acobertar 

algum valor que já foi pago e daí nós ter que referendar isso? É para fazer novos serviços e como 

que nós iremos acompanhar isso? Vai chegar da mesma forma que deu o assunto da rua que o 

Vereador Nelson interferiu e daí tiveram que vim recapar a rua de novo. Qual o intuito disso? Eu 

acredito que o que passou, foi executado, foi feito, vai ser prestado contas daqui pra frente sim, 

sem problema, vão lá e façam – acho que é importante para a comunidade, mas eu vou dar efeito 

retroativo a execução de valores de emendas parlamentares? O meu voto no projeto será 

favorável se ser aprovada a emenda. O meu voto será contrário se a emenda não for aprovada. Se 

a emenda não for aprovada eu votarei contrário ao projeto e vou pedir que a Mesa mande na 

íntegra, desde a primeira folha do projeto até a Ata desta Sessão, cópia ao Tribunal de Contas. 

Muito Obrigado.” Posta em votação a Emenda foi REJEITADA com nove votos contrários dos 

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

Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino e Lauri Fillmann. E, cinco fotos 

favoráveis dos Vereadores: Régis de Souza, Nelson Martins, Adalberto Lemos, Moisés Rangel e 

Eduardo Kohlrausch. A seguir o Presidente colocou o Projeto na forma original em discussão e 

manifestaram-se os seguintes Vereadores: Régis de Souza, Nelson Martins, Guido Mario, Sandra 

Schaeffer, Sirlei Silveira e Adalberto Lemos. O Vereador Régis de Souza solicitou novamente 

que seu pronunciamento fosse transcrito na íntegra nesta Ata como segue: “Senhor Presidente 

bem rapidamente, acho que a gente vai chegando em alguns pontos importantes. Eu desejo muito 

sucesso a administração e sabem que eu faço isso de verdade, que existem ações de verdade sobre 

isso, mas se é tão bom essas emendas eu estou aguardando um pedido de informação sobre a 

emenda parlamentar que este Vereador conseguiu de trezentos mil reais para a Saúde que até hoje 

não veio informação. Eu tenho documentos que comprovam que não foi cadastrada a tal emenda 

– isso sim é o cúmulo, isso sim é o fim da estrada, isso sim é o retrocesso, e nós precisando. Eu 
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estou votando aqui a retroatividade dessa lei, isso que tem que se ater, não contra rua, não contra 

o progresso, sou oposição sim, vou ser, vou enfrentar e não tem problema nenhum, mas o 

problema é isso – a retroatividade desta lei. Mas a gente aceita e serei contrário e depois da 

declaração de voto eu quero repetir que quero a autorização da Mesa que envie por AR, por 

Sedex de maneira registrada a cópia deste projeto na íntegra e até a Ata desta Sessão para o 

Tribunal de Contas. Muito Obrigado.” O Projeto foi a votação sendo APROVADO na forma 

original por onze votos favoráveis e três votos contrários dos Vereadores Régis de Souza, Nelson 

Martins e Eduardo Kohlrausch. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2016 - MESA 

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

de Taquara/RS. A Comissão Especial de Análise do Regimento Interno apresentou Parecer 

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

Manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins e Telmo Vieira. O Vereador Nelson Martins 

pediu seu afastamento como membro da referida Comissão, tendo em vista sua incompatibilidade 

entre os horários de reunião da mesma. O pedido foi deferido de plano pelo Presidente. Diante da 

desistência do Vereador Nelson o Vereador Telmo Vieira deixou registrado seu interesse em 

fazer parte desta Comissão. Em seguida a Vereadora Sirlei Silveira manifestou-se em Questão de 

Ordem falando a respeito do Projeto de Lei de permissão de uso do Hospital Bom Jesus, já 

aprovado nesta Casa – uma contratualização feita entre a Prefeitura e o Instituo Vida e teve um 

erro material no dígito do CNPJ, o que inviabilizará a passagem de recurso. Nesse sentido a 

Vereadora colocou que esta correção precisa ser feita com certa urgência, solicitando que o 

Projeto nº 056/2016, dado publicidade anteriormente no início desta Sessão, o qual veio para 

corrigir o erro mencionado, seja deliberado ainda nesta noite em Sessão Extraordinária 

Autoconvocada. 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 155 a 164/2016. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 031/2016. 

Requerimentos: Nº 126 a 139/2016. Após o Vereador Valdecir de Almeida também em Questão 

de Ordem solicitou que se possível, caso ocorra ainda nesta noite Sessão Extraordinária 

Autoconvocada, seja incluído na pauta o Projeto nº 054/2016, tendo em vista a importância da 

matéria. O Presidente colocou em votação do Plenário a solicitação da Vereadora Sirlei (pedido 

de realização de Sessão Extraordinária Autoconvocada nesta noite) e logo após do Vereador 

Valdecir (inclusão do Projeto nº 054/2016). Os referidos pedidos foram acatados por 

unanimidade. Diante do exposto o Presidente solicitou Parecer verbal das Comissões CCJ e 

COFF com relação aos Projetos 054 e 056/2016 e as mesmas manifestaram-se favoráveis aos Pls 

na forma original. Nesse momento (19h16min), o Presidente em consenso dos Vereadores, 

suspendeu a presente Sessão Ordinária pelo tempo necessário à deliberação dos Projetos 

supracitados em Sessão Extraordinária Autoconvocada, a ser realizada logo após. Finalizado o 

tempo de suspenção, às 19h31min, o Presidente retomou os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária, onde o Vereador Telmo Vieira manifestou-se em Questão de Ordem e como membro 

da Comissão Especial Temporária de Segurança Pública sugeriu aos demais Vereadores que 

fizessem uma visita à Brigada Militar de nossa cidade para expor algumas dificuldades que a 

comunidade vem enfrentando nos últimos dias como a necessidade de ampliar o efetivo e a 

realização de um patrulhamento mais frequente nos horários de saída das Escolas. Sobre este 

assunto foi decidido de antemão que a visita será realizada na próxima quinta-feira, dia 28/04, às 

15h, destacado ainda pelo Presidente que mesmo ocorrendo esta visita o Capitão da Brigada 

Militar será convidado para vir a esta Casa para que sua manifestação também seja ouvida pela 

comunidade taquarense. Na sequência o Vereador Eduardo Kohlrausch fez uso da palavra 
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solicitando a retirada do Requerimento nº 086/2016 de sua autoria, que versa sobre o pedido de 

Audiência Pública no dia 12 de maio do corrente ano, às 19 horas nesta Casa Legislativa, para 

tratar da obra de reforma da Ponte sobre o Rio dos Sinos, ERS 020 - Km 45. A solicitação foi 

justificada dada ao fato que o Diretor-Geral do DAER já anunciou nos meios de comunicação que 

a obra terá início no segundo semestre deste ano. A seguir o Presidente deu início ao Grande 

Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem 

alfabética descrita no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o presidente da Câmara, os 

demais vereadores e o público prestigiando a sessão, especialmente a associação Aprendizes por 

Vida Breve, Hip Hop e Poesia – ONG Vida Breve pelo seu grande trabalho com os jovens e as 

crianças no município de Taquara, saudando também os ouvintes da Rádio Taquara e demais 

meios de comunicação. Destacou sua preocupação inerente às grandes chuvas ocorridas no final 

de semana, em Taquara, relatando que já estão causando problemas no interior do município, 

deixando alguns moradores ilhados. Apontou que há um projeto para desassoreamento do Rio da 

Ilha, Rio Padilha, Rio Paranhana e Rio dos Sinos que foi pautado nesta Casa em reuniões com a 

Promotoria e outras entidades envolvidas. Comunicou que está encaminhando solicitação para 

nova reunião, pois vê que haverão calamidades no município e estas ações não serão executadas 

neste ano. Abordando o assunto da telefonia fixa, relembrando que mantiveram reunião de sua 

proposição há duas semanas com o diretor de relações institucionais da Oi, sr. Jaime, na qual 

expôs para ele as questões referentes à rede de telefonia móvel: fios no chão ou em meio a 

árvores, sujeitos à queda de galhos com vento, deixando os munícipes sem a rede de telefonia. 

Compartilhou que isso tornou a acontecer depois da grande chuva recente, deixando a localidade 

de Padilha e redondezas sem sinal de telefonia novamente. Manifestou que será incansável para 

que a empresa Oi tome tento e faça um procedimento de limpeza ao redor do cabeamento da rede 

de telefonia, pois é lamentável que a qualquer vento a comunidade venha a ficar sem o sinal de 

telefonia. Expressou preocupação com a questão da energia elétrica, pois da mesma forma, várias 

localidades no interior ficaram sem iluminação pública por dois a três dias após a chuva. 

Compartilhou que foi procurado na segunda-feira pela sr.ª Gislaine, de Ilha Nova, porque a 

mesma estava sem energia elétrica com os alimentos perecendo dentro dos freezers e sem água, 

pois a comunidade de lá depende de energia elétrica para puxar água do poço. Agradeceu à 

gerente de operações de projetos da RGE, sr.ª Polyanna Cunha, pela rapidez em tomar 

providências assim que este vereador entrou em contato com ela. Relatou também que na última 

quarta-feira (20), esteve comemorando junto com a Escola Alípio Sperb seus 92 anos. Expressou 

que tem um enorme carinho por esta colega, por ser uma comunidade que busca a coletividade, a 

parceria e a integração com a comunidade, o CPM e o grêmio estudantil. Parabenizou a diretora 

Vilma e todo seu grupo de professores e funcionários, como também os pais e alunos, que se 

dedicam em adotar a escola para si, buscando melhorias. Reconheceu que falta o recurso público, 

mas não falta um recurso ilimitado, que é a solidariedade e a parceria. Parabenizou ainda o 

Executivo Municipal pelas providências que tem tomado quanto às pracinhas como a feita na 

Padilha, esperando a parceria da comunidade para adotar a pracinha como sua e fazer nela todas 

as melhorias que puder. Parabenizou também pela construção da pracinha na vila Santa Teresinha 

onde era a antiga Beira Rio, que será um grande benefício a aquela comunidade. Encerrou 

agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade e desejou a todos uma boa semana. 

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

VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o presidente da 

Câmara, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa e todas as pessoas que estão na 
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escuta. Comunicou que está encaminhando requerimento ao DAER para que proceda com as 

roçadas nas imediações da ERS-020, citando dois exemplos de situações críticas: o brejo que está 

tomando conta das três pistas indo a Santa Cruz e também o mato nos Km 5 e 6 indo a São 

Francisco de Paula, onde a rodovia já não tem acostamento e portanto os pedestres e ciclistas 

acabam tendo que invadir a rodovia, o que é muito perigoso. Encaminhou também requerimento 

à RGE, pedindo a reposição de uma rede baixa na localidade de Passo da Ilha, em um trecho de 

100 metros. Relatou que, há um tempo, a RGE substituiu os postes de madeira por postes de 

concreto e não recolocaram a rede baixa no referido trecho, em frente à propriedade da sr.ª Irena 

Schimitt, deixando a mesma sem iluminação pública. Pediu para que o serviço seja realizado o 

mais rápido possível, pois a moradora está paga a taxa de iluminação pública, mas não tem esse 

benefício. Encaminhou ainda ao setor de Iluminação Pública uma indicação para que façam a 

reposição de uma luminária na localidade de Quarto Frio, em frente a residência do sr. Delmiro 

Kaiser que também está sem iluminação pública. Relatou que no final de semana, ocorreu mais 

um grande evento na cidade que foi o Motoshow, evento consolidado no município em que este 

vereador se fez presente. Lamentou que a chuva tenha afastado um pouco público, mas ressaltou 

que mesmo assim, estava muito bonito. Comunicou que no próximo final de semana ocorrerá 

mais um grande evento no município, que é o 2º Festival da Diversidade Cultural de Taquara, 

organizado pelo Departamento de Cultura, a Administração Municipal e o SESC de Taquara. 

Detalhou que o evento será nos dias 29, 30 e 1º de maio, três dias de arte, cultura e música para 

todos os estilos, com participação de mais de 300 artistas totalizando 40 apresentações artísticas, 

havendo também praça de alimentação, exposições artísticas, brique, doação de livros, pintura de 

rosto e brinquedos infláveis. Convidou as famílias a prestigiarem mais este evento no município, 

promovido pela Secretaria de Educação e Cultura. Encerrou agradecendo a todos e desejando 

uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o 

presidente da Câmara, demais vereadores e a comunidade presente, saudando especialmente e 

parabenizando o prof. Airton pelo grande trabalho que ele faz, reconhecendo que trabalho 

voluntário não é fácil e expressando felicidade em saber que o Executivo esteja começando a 

ajuda-lo com isso. Reconheceu o trabalho do secretário de Obras, lutando com as armas que tem 

apesar das dificuldades em atender alguns dos pedidos da comunidade, especialmente no bairro 

Empresa, embora ainda existam outros que este vereador ainda hoje reivindicou a ele. Manifestou 

sua preocupação com a relação às cinco casas que foram desmanchadas para as obras do PAC, 

tendo tirado os moradores de lá com promessa de conclusão em sete dias, um ano e meio depois, 

ainda nada foi feito. Perguntou-se como ficam estes moradores, visto que o aluguel social do qual 

elas hoje se beneficiam tem duração de apenas um ano e meio. Pediu ao secretário de Habitação 

que tome providências com a máxima urgência para não deixar essas pessoas desabrigadas. 

Comunicou que fez uma indicação para que a mantenedora do Hospital Bom Jesus, o Instituto 

Vida, seja convidada a vir a esta Casa detalhar como irá trabalhar, conhecer a Câmara de 

Vereadores, firmar parcerias e tirar dúvidas, esperando que seja marcada uma reunião assim que 

possível. Declarou que toma cuidado com o que diz em tribuna, pois sabe que muitas pessoas 

ouvem e tem a noção de que aqui os vereadores falam apenas aquilo que podem provar e o que é 

verdade. Relembrou que semana passada falou, e inclusive foi interpelado por um colega 

vereador, a respeito das dívidas do município deixadas pela Administração anterior. Pediu que 

seus colegas também tomem cuidado ao jogador no ar números, comentando que vê muito o 

prefeito jogar ao ar números que quase sempre não consegue provar. Comentou que fez uma 

provocação na semana passada, pois tudo que falou era fundamentado por extratos do que tinha 

sido deixado em conta, não pela Administração do PDT, mas pelo prefeito atual, tendo sido 
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contestado. Tornou a sugerir que, quando os vereadores falarem em tribuna, tenham como 

comprovar o que dizem ou não falem – senão a comunidade entende o que não é e muitas vezes o 

que é, a comunidade pensa que é mentira, mas é verdade. Ressaltou que os vereadores não podem 

ser levianos no que falam nos microfones e toma esse cuidado, reiterando pedido aos colegas que 

façam o mesmo, pois mentiras ditas como verdade são algo muito sério e hoje ou amanhã, a 

comunidade os cobrará pelo que falam. Encerrou desejando uma boa semana a todos. 

VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP): Saudou a Mesa Diretora, os demais 

vereadores e as pessoas presentes. Convidou a comunidade a participar num grande festival em 

Taquara no final de semana, que é o 2º Festival da Diversidade Cultural, aproveitando para 

incentivar os colegas vereadores a engajarem-se neste projeto taquarense tão importante para a 

cidade. Parabenizou o secretário de Cultura pela maneira com que tem promovido este evento no 

final de semana. Detalhou que os músicos taquarenses estarão todos evidenciados, manifestando 

que é preciso prestigiar o que é nosso e não há oportunidade melhor do que fazer isso neste final 

de semana, no Parque dos Trabalhadores. Conclamou para que todos deem força e atenção a este 

festival importante, independente de partidos, política ou qualquer coisa. Comunicou que o 

festival ocorrerá na sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31), aproveitando para convidar a 

comunidade ao baile no Fogão Gaúcho do músico e compositor Luís dos Reis, também radicado 

em Taquara. Demonstrou-se preocupado com o mercado Rissul, assunto sobre o qual já tinha 

falado, pois chegou a sentir ânsia de vômito no referido mercado pelo fedor de carniça, 

expressando surpresa com como o referido mercado não parece ter refrigeração adequada. Pediu a 

atenção do pessoal da Prefeitura que lida com essa parte para que fiscalize isso, convocando a 

Vigilância Sanitária para que veja isso. Mencionou que outros mercados do município conseguem 

manter a refrigeração a um nível adequado, como por exemplo, o supermercado Miller. Relatou 

que continua o problema da ponte, onde foi colocada mais uma sinaleira. Apontou que as pessoas 

passam desesperada por ali, furando o sinal vermelho, passando em fila dupla e burlando a lei, 

porque se não o fizerem, correm o risco de morrer. Comentou que passou por ali com a vereadora 

Sandra para irem a uma reunião e que passaram com o coração na mão. Comunicou que está 

estudando a possibilidade de entrar com uma ação conjunta contra o estado por danos morais, 

pelo medo que estão enfrentando. Encerrou agradecendo, desejando a todos uma boa semana e 

que fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH (PDT): 

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

palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB): Cumprimentou o 

presidente da Câmara, os colegas vereadores, as pessoas presentes e os meios de comunicação. 

Comentou que iniciativa do vereador Beto Timóteo em relação aos pneus e as praças chamou a 

atenção inclusive do prefeito. Relatou que, em reunião com o mesmo hoje à tarde, fez colocações 

em relação à reforma e criação de algumas praças e ele deu esperança de que isso pode ser 

concretizado logo. Comunicou ainda que foram feitos alguns redutores de velocidade – os 

quebra-molas – em alguns pontos da cidade e também foi pintada uma faixa de segurança em 

frente à creche Vovó Domenica, para chamar atenção dos motoristas e garantir a segurança das 

crianças. Compartilhou que vieram para Taquara 3.000 vacinas da gripe A e hoje cedo, este 

primeiro lote já terminou. Declarou que na quinta-feira, segundo informação do secretário de 

Saúde, buscarão mais 5.000 doses e em seguida, serão liberadas cerca de 8.000 doses, totalizando 

um número que abrangerá todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Refletiu que o ser 

humano tem a capacidade de reconhecer o trabalho de outro, reconhecer quando erra e quando 

falta com respeito a seu semelhante, mas também existem aquelas pessoas que se julgam 

superiores aos demais e quando deveriam demonstrar um ato de humildade, sendo pessoas 
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públicas, fazem exatamente o contrário. Explicou aos ouvintes que é de praxe vacinarem primeiro 

as pessoas que trabalham na Saúde, não por privilégio, mas porque tratam diretamente com 

pessoas com vários tipos de doença. Relatou que o dr. Pimentel e sua esposa Márcia foram ao 

posto de saúde quando estavam sendo vacinados os funcionários da área da Saúde e deu um 

“carteiraço” desrespeitosamente, “atropelando” os outros e exigindo que fosse vacinado antes do 

que os outros. Ressaltou que o dr. Pimentel não é um funcionário público da área da Saúde e 

portanto não tinha direito de ser vacinado naquele momento. Declarou que este é o senhor que 

quer governar o município e se diz injustiçado um “vice congelado”. Manifestou que se ele não se 

dá o respeito, merece ficar congelado mesmo. Encerrou desejando que Deus proteja a todos nesta 

semana. VEREADOR MOISÉS CANDIDO RANGEL (PSC): Saudou o presidente da Câmara, 

os colegas vereadores, a comunidade presente e aqueles que ouvem pelos meios de comunicação. 

Relembrou que na semana passada, a vereadora Sirlei relatou um acontecimento na Escola 

Teófilo Sauer, também citado pelo vereador Telmo hoje, que ainda propôs uma reunião com a 

Brigada Militar para reivindicar mais segurança não só nas escolas, mas em todo o município. 

Compartilhou que, na quarta-feira passada, recebeu ligação de uma pessoa relatando em mais 

detalhes o referido acontecimento. Declarou, sem entrar em muitos detalhes, que de fato 

aconteceu um caso de agressão grave e ameaça, e é preciso buscar uma alternativa para isso. 

Reconheceu que a Brigada Militar é uma alternativa, mas entende que o momento diz que isto é 

praticamente inviável, com o estado sem recurso. Pensou sobre caso e lembrou que, no início do 

mandato em 2013, fez solicitação ao Executivo para que voltasse a contratar seguranças para as 

escolas como havia no governo passado – ressaltando que não está defendendo governo nenhum, 

mas acha que o que é bom deve ser continuado e aquilo que não é tão bom deve ser repensado. 

Detalhou que no governo Délcio, algumas escolas – especificamente, o Teófilo Sauer, a Lauro 

Miller e mais tarde, a Emel – tiveram a contratação de empresas como A Pontual, do sr. Inácio 

Orth. Esclareceu que não está defendendo a empresa ou o sr. Inácio, tanto que só mencionou seu 

nome por ter sido autorizado pelo mesmo. Expressou que a possibilidade de contratar empresas 

de segurança para estarem nas escolas deve ser avaliada pelo governo municipal, não precisando 

ser aplicada a todas as escolas, até porque o recurso do município não alcança isso. Reiterou 

então seu pedido ao Executivo Municipal e ao secretário de Educação, prof. Edmar, que estudem 

a viabilidade disso, através de licitação e avaliação das escolas que realmente necessita disso, 

pois não são todas. Encerrou refletindo que por enquanto a situação ficou em uma agressão e uma 

ameaça, mas talvez mais à frente aconteçam coisas piores e é preciso buscar maneiras de evitar 

isso. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os colegas 

vereadores e as pessoas presentes no plenário. Fez indicação para que seja consertado o trecho de 

subida da avenida Sebastião Amoretti até o hospital, pois não dá mais para passar por ali. 

Comentou sobre a nova administração do hospital, dizendo que há algumas pessoas já 

reclamando, mas que é melhor aguardar mais uns dias para ver a continuação dos trabalhos antes 

de tomar uma decisão. Relatou que Cachoeira Grande e outras localidades ficaram sem luz, 

lembrando-se que – quando foi votado o parcelamento da dívida com a RGE, do qual discorda e 

votou contra – o pessoal da RGE lhe deixou um cartão com número de telefone e instruindo-o a 

ligar para eles quando precisassem, mas agora não atendem ao telefone. Detalhou que faltou luz 

de tardezinha, a RGE disse que irá arrumar dentro de três horas, mas só apareceram perto do 

meio-dia do dia seguinte. Apontou como no dia em que votaram o parcelamento era tudo muito 

bom e muito fácil, mas agora que o projeto foi feito e pegaram o dinheiro, a RGE não atende 

ninguém. Comentou ainda que, na última vez que deu uma tormenta grande, caiu um poste e toda 

a rede, a RGE foi lá tirar seu transformador, mas ainda estão cobrando a energia elétrica, o que é 
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uma vergonha. Compartilhou ainda que virou uma carreta carregada de arroz na estrada perto da 

escola, que era de barro, e levaram um dia e meio para tirá-lo. Prosseguiu relatando que o pessoal 

do Petry foi lá e colocou saibro invés de pedra, cortando dois pneus novos da carreta graneleira 

de um morador de lá. Sugeriu ao morador que bote o prefeito na Justiça porque, apesar de o 

mesmo não ter a responsabilidade de ir ao interior e fazer os trabalhos, é responsável pelas 

pessoas que manda para fazer o trabalho e que não o fazem ou fazem mal feito. Pediu que pensem 

e façam um trabalho bom, pois se fala que é preciso um “homem do interior” para cuidar do 

interior e a Administração não dá atenção, o que é muito ruim. Abordou o assunto da ponte, 

expressando surpresa com o fato de que gastaram um monte de dinheiro e ficaram dois dias ali 

com um caminhão para colocar uma sinaleira nova, sugerindo que o secretário do DAER 

responsável por aquilo precisa ser colocado no olho da rua. Relatou ainda que foi pagar seu IPVA 

e viu que só vencia em julho, mas também notou que – apesar de seu carro ter desvalorizado do 

ano passado para cá, como acontece – acrescentaram 20% sobre o valor do imposto, retroagindo 

dois meses. Encerrou dizendo que o governador Sartori precisa pagar sua mala e, junto com 

vários outros, ir embora como deve ir também a Dilma, porque já está na hora. VEREADOR 

RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas 

vereadores, a comunidade presente no plenário e os que acompanham pela rádio ou internet. 

Convidou todos os correligionários do PMDB – filiados, diretório municipal e comissão 

executiva – para a pré-convenção que será realizada no dia 28 de abril a partir das 18 horas na 

Associação dos Motoristas de Taquara, detalhando que lá deliberarão diversos assuntos. Relatou 

que esteve na rua Carlos Chagas na esquina com a rua Rodeio Bonito, no bairro Santa Teresinha, 

onde há uma enorme valeta deixando a rua intransitável em relação à qual já encaminhou 

diversos pedidos de conserto. Sugeriu à Administração que tire o monte de terra na rua Nilo Dias 

em esquina com a rua Sete de Setembro e coloque no referido buraco para tapá-lo. Solicitou um 

levantamento urgente e os devidos reparos com relação à iluminação pública, na estrada Linha 

São João, da RS-020 até a antiga Secretaria Distrital em Entrepelado. Relatou também que na rua 

Santa Rosa, atrás da Escola Rosa Elsa, há um bueiro aberto com um pau enfiado para sinalizar 

que precisa ser fechado, pois as crianças saem da escola e passam correndo por ali, pulando e 

pode haver um acidente. Pediu também a recuperação de bueiros nas ruas Oswaldo Aranha, nº 

1330 e Osvaldo de Souza, nº 318 – ambas no bairro Empresa. Detalhou que a canalização 

estourou nos referidos locais, podendo ocorrer acidente, além do fato de que estão obstruindo 

esgoto e dando mau cheiro. Comentou que hoje votaram projetos de inclusão na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias com relação à pavimentação de ruas. Cobrou então algumas ruas prometidas no 

material de campanha do prefeito, como bloquetos na rua Carlos Chagas do bairro Santa 

Teresinha, rua Pedro Emílio Martins no bairro Tucanos, travessa Santa Rosa no bairro Santa 

Rosa, rua dos Sapateiros também no bairro Santa Rosa e rua Padre Tomé no bairro Aimoré. 

Perguntou-se o que faltou para colocar estes bloquetos; se foi dinheiro, competência articulação 

ou outra coisa. Apontou ainda outro ponto do material de campanha do prefeito em que o mesmo 

prometia zerar as filas nas creches, algo que não fez e pelo que este vereador cobra explicações. 

Relatou que o material de campanha ainda dizia que seria investido cada centavo naquilo que o 

povo taquarense quer e precisa, sugerindo ao prefeito que apresente relatório para que seja 

discutido se realmente foi feito aquilo que o povo quer e precisa. Comentou ainda que o material 

aponta meta para que nenhuma rua fique sem pavimentação, salientando que nenhuma é nenhuma 

e não algumas. Seguiu comentando promessas não feitas, como a garantia de todos os direitos 

adquiridos e concedidos automaticamente a todos os funcionários públicos e a aquisição de área 

de terra para a criação de um parque industrial com infraestrutura atraente e apropriada, visando à 
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geração de emprego e renda. Concluiu que esta é infelizmente a pior administração municipal dos 

últimos 130 anos. Encerrou agradecendo e mandando um forte abraço a todos. VEREADOR 

ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou a Mesa Diretora, os 

colegas vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Reiterou aos empresários do município 

que está à disposição daqueles que tiverem vontade de desenvolver um produto para exportação, 

bastando ligar e agendar que este vereador fará uma visita à empresa, buscando os caminhos 

necessários para que a mesma possa desenvolver o seu trabalho. Explicou que isto é importante 

porque o mercado internacional continua aquecido e muito bom enquanto o mercado interno 

segue ruim. Salientou também o trabalho do vereador Telmo quanto ao fomento do 

microempresário, manifestando que é importante que possam levar soluções às dificuldades de 

hoje para os empresários que querem desenvolver, gerando emprego e renda no município. 

Comunicou que o município de Taquara iniciou há poucos dias a primeira canalização com pneus 

de sua história. Relatou que têm feito o acompanhamento diário do local e está muito bom, 

levando inclusive a Secretaria de Obras do município a pensar em já abrir a outra parte da rua e 

fazer outra parte da canalização. Compartilhou sua satisfação em saber que terão um produto de 

graça para colocar nas ruas da cidade, trazendo um retorno diretamente à comunidade. Concedeu 

um aparte ao Vereador Telmo Vieira, contribuiu sugerindo que façam uma reunião com a 

comunidade da Rua Celeste Domingos de Souza que está necessitando de canalização pois seria 

interessante fazê-la com pneus. Parabenizou o vereador Beto Timóteo pelo excelente trabalho 

como também a Administração Municipal por ter acolhido este trabalho. Retomando a palavra, o 

Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos dirigiu-se ao vereador Telmo relatando que está 

com estudo praticamente pronto com relação à colocação de fossa séptica no final da rua, 

conforme havia lhe prometido, explicando que a mesma pode ser feita com pneus, cacos de pedra 

e plantando em cima bananeiras que farão a limpeza. Manifestou que é preciso então à 

autorização do proprietário do terreno e a parceria com a Prefeitura que isso seja feito. Agradeceu 

pelo trabalho que vem sendo desenvolvido através da Agência de Empregos Municipal de 

Taquara, buscando ativamente vagas nas empresas para inserir o pessoal que precisa de emprego. 

Relatou que mais de 20 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho através da referida 

agência nos últimos 10 dias. Comentou também o assunto da ponte na ERS-020, opinando que a 

situação é uma vergonha e lamentando como os vereadores fizeram de tudo, mas pouco adiantou. 

Declarou que compactua com a fala do vereador Nelson de que não adianta mais bater no estado 

porque o Sartori é duro de lidar, não se convence e faz as coisas como quer. Comentou que a 

sorte é que o sistema de quatro em quatro anos permite que mudemos e revejamos os conceitos 

sobre quem elegemos e para que os elegemos. Encerrou agradecendo a Deus e desejando que Ele 

conduza todos ao futuro com respeito e dignidade e até lá se assim Ele permitir. VEREADORA 

SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, colegas 

vereadores e a comunidade que assiste à sessão. Relatou que hoje foi aprovado projeto de sua 

autoria que institui no município de Taquara o programa “Conhecendo o Legislativo”, com 

objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Taquara e a escola, permitindo ao 

estudante compreender o papel do legislativo municipal dentro do contexto social em que vive, 

contribuindo assim para a formação da sua cidade e entendimento dos aspectos políticos da 

sociedade brasileira. Manifestou que cada vez se faz mais necessário educar as crianças e os 

jovens para o entendimento da boa política, como fazer a boa política e como saber votar, diante 

do que aconteceu no dia 17 de abril na votação do impeachment contra a presidente Dilma na 

Câmara dos Deputados. Citou o artigo 2º da Constituição de 1934 que diz que “todo o poder 

emana do povo e em seu nome será exercido”, ideia reafirmada no artigo 1º da Constituição de 
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1988. Detalhou a função dos deputados federais, eleitos a cada quatro anos pelo povo, que têm 

duas atribuições principais estabelecidas na Constituição: legislar e fiscalizar. Declarou que o que 

se quer e o que se espera é que os parlamentares se conduzam como verdadeiros representantes e 

que suas ações visem somente ao que lhes parece ser de fato o interesse da nação e do povo. 

Apontou que no dia da votação do impeachment, o que chamou a atenção da população brasileira 

foi o comportamento dos referidos deputados, com a votação mais parecendo um carnaval. 

Constatou que nesse dia decisivo para o destino político da sétima maior economia do mundo, o 

que se viu foram horas de deputados aos berros que se abraçavam, tiravam selfies e entoavam 

canções. Relatou que no discurso dos representantes do povo, havia de tudo: lembranças aos 

netos, xingamentos contra a educação sexual nas escolas, paz em Jerusalém, elogio a um 

torturador do antigo governo militar, o jubileu de uma cidade e assim por diante. Refletiu que os 

parlamentares não tiveram comportamento digno, condizente com a seriedade do tema. Salientou 

que os deputados falavam que votavam pelos parentes, mas não apresentaram o motivo dos seus 

votos. Avaliou que o grande eleitorado do país sempre votou em personalidades, em candidatos 

apoiados por personalidades, em amigos ou em amigos dos amigos, votando muitas vezes em 

ilusórias promessas de candidatos. Comentou que se tem verificado o alheamento dos eleitos, que 

se desapegam dos que os elegeram, tomando as iniciativas políticas que bem entendem sem 

prestar contas a ninguém. Apontou que a falta de um vínculo efetivo entre eleitos e eleitores 

propicia o surgimento de políticos descuidados dos problemas do país, movidos por interesses 

confusos, não bem explicados para a nação e às vezes desonestos. Manifestou que é necessária 

uma nova geração de políticos comprometidos com o fim da corrupção. Declarou que não 

acredita que cada povo tem o governo que merece, manifestando que o povo brasileiro merece 

muito mais e que dizer que a culpa é do eleitor que coloca esse tipo de político no poder é 

simplificar demais a situação. Opinou que o povo brasileiro vota assim porque nunca lhe foi dada 

a oportunidade de uma educação verdadeira que consiga promover o entendimento do cidadão 

sobre a política e enquanto isto não acontecer, continuaremos assistindo de camarote. Encerrou 

desejando uma semana muito abençoada a todos e agradecendo pela atenção. VEREADORA 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, 

os colegas vereadores, o público presente e todos os que acompanham através dos meios de 

comunicação. Esclareceu as dúvidas da comunidade com relação à vacinação contra o vírus 

Influenza da gripe que está sendo feita no município. Detalhou que o município, através da 

Secretaria da Saúde, recebeu um lote de vacinação na segunda-feira com 3.000 vacinas e hoje, já 

havia se esgotado. Comunicou que amanhã (27) de manhã a Secretaria de Saúde fará a retirada de 

mais 5.000 doses, receberá mais um lote na sexta-feira (29) e por fim, das 8 às 17 horas do 

sábado (30), haverá em todos os postos do município uma grande campanha de vacinação 

chamada Dia D que ocorrerá em todo o Brasil. Relatou que muitas pessoas não entendem o 

porquê de haver um grupo prioritário para receber a vacina, manifestando que também não aceita 

isto e gostaria de aumentar este grupo, relembrando que no ano passado fez documento enviado 

ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual da Saúde pedindo que a vacinação fosse estendida 

aos professores que não foi atendido. Apontou que há um número de 16.936 doses para Taquara, 

obtidos pelo Ministério da Saúde através de dados retirados do sistema. Detalhou que o grupo de 

risco abrange idosos acima de 60 anos; crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; 

grávidas; gestantes que tiveram bebês e ainda estão no período pós-parto de 45 dias; a população 

presidiária; adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos em casas com medidas socioeducativas; e 

também pessoas com doenças crônicas, precisando estas apresentarem uma prescrição médica 

comprovando a doença para receber a vacinação. Pediu à população que atente para isso e 
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entende que quando o secretario municipal de Saúde diz não a um grupo, é porque este não está 

risco e não pode tirar a vacina daqueles que têm a prioridade e precisam recebê-la. Alertou a 

comunidade ao 2º Festival da Diversidade Cultura que acontecerá no Parque do Trabalho em 

Taquara durante os dias 29, 30 e 1º de maio, manifestando ser interessante que todos participem 

para valorizar este evento. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi dispensado e desejou a 

todos 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): Iniciou sua fala focando no assunto da gripe H1N1, comentando 

que por tanta corrupção no país, não é possível estender a vacinação a todos os brasileiros. 

Reconheceu que existe realmente o grupo de risco, mas qualquer cidadão esta sujeito a pegar esta 

gripe, podendo vir a morrer. Comunicou ao pessoal do interior que o Projeto de Lei nº 3.722/2012 

que cria a Licença de Porte Rural de Arma foi aprovado em comissão especial, com emenda do 

deputado Afonso Hahn. Detalhou que a licença permite o porte rural de arma de fogo aos 

proprietários e trabalhadores maiores de 25 anos residentes em área rural que dependem do 

emprego da arma de fogo para proporcionar defesa pessoal, da família, de terceiros e de seu 

patrimônio, com validade de 10 anos e restringida aos limites da propriedade rural, sendo vedada 

a aqueles que não tiverem capacidade psicológica ou de manuseio. Relatou que o projeto agora 

será encaminhado para a votação, reconhecendo o sofrimento do pessoal do interior com a 

insegurança do país. Expressou satisfação com o fato de a Brigada Militar vir tomando atitudes 

de exterminar com essa gente que tanto faz mal à sociedade brasileira. Encaminhou pedido de 

reforço da canalização na rua Montevideo, próximo ao nº 286, pois ali quando há fortes chuvas, 

aquela canalização não suporta a passagem de água, tendo os moradores procurado este vereador 

para pedir uma canalização auxiliar. Encaminhou também pedido de patrolamento e 

ensaibramento na rua Henrique Dias, no bairro Mundo Novo, como também conserto de esgoto 

na mesma rua, em frente ao nº 2211. Solicitou o ensaibramento da estrada Beco Evaldo 

Fernandes, na localidade de Morro Negro, como também a colocação de duas luminárias: uma 

em frente à propriedade do sr. Joel e outra em frente à propriedade da sr.ª Taiara. Solicitou 

também a construção de abrigo de ônibus na estrada de Pega Fogo Alto, em entroncamento com o 

acesso à Igreja Mensagem da Cruz, onde reside o grande grupo da família dos Abelo. Fez pedido 

por conserto de bueiro na estrada de Morro Negro, próximo à RS-020, pois entupiu e a água corre 

levando barro para dentro das residências próximas. Pediu também, tanto em encaminhamento 

através desta Casa como em conversa com a sr.ª Polyanna, solução ao problema das seguidas e 

históricas quedas de luz no bairro Santa Maria. Conclamou que, se isso não for resolvido, 

convocará uma audiência pública convidando todos os moradores a vir conversar com os 

responsáveis para que resolvam de uma vez por todas este problema. Encerrou deixando um 

grande abraço a todos e desejando uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às 20h42min o 

Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 03 de maio de 

2016, às 18 horas no Plenário desta Casa, sendo que às 17h, será realizada a homenagem especial, 

aprovada em Plenário na noite de hoje, de autoria do Vereador Régis Bento de Souza, ao senhor 

Luis Carlos Masutti pelos 20 anos do Programa Painel 1490. 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, 26 de abril de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


