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 ATA Nº 4.137 

Aos 03 dias do mês de Maio do ano de 2016, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores 

de Taquara/RS, realizou-se a 14ª 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. Na 

sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da 

documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Publicidade de Projetos 

de Lei: PROJETO DE LEI Nº 055/2016 (Executivo nº 041) Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a doar uma Bandeira do Município de Taquara, para o Poder Judiciário de Taquara. 

PROJETO DE LEI Nº 057/2016 - VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Fica 

limitado a construção e funcionamento de até 12 (doze) Postos de Abastecimento de Combustível 

no município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 058/2016 (Executivo nº 044) Prorroga o 

prazo de contratação temporária, de MÉDICOS e ENFERMEIROS, previstos pela Lei Municipal 

nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013. PROJETO DE LEI Nº 059/2016 (Executivo nº 043) Prorroga 

o prazo de contratação dos cargos necessários para o funcionamento do Programa de 

Atendimento Pré-Hospitalar - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metropolitano 

RS - 192 previsto pela Lei Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008. PROJETO DE LEI 

Nº 060/2016 (Executivo nº 046) Prorroga o prazo de contratação temporária, prevista pela Lei 

Municipal nº 5.467, de 08 de abril de 2014. Moção de Apoio Nº 015/2016 - Vereador Guido 

Mario Prass Filho: Pela iniciativa do Deputado João Ervino Fischer o qual requer Audiência 

Pública da Comissão de Serviços Públicos – Internet com o objetivo de discutir o novo modelo de 

cobrança a ser implantado pelas empresas de telecomunicações para os planos de internet fixa 

(ADSL) a partir de 2017. Ofício do Senhor Prefeito: Nº 234/2016, encaminha Leis Municipais 

nº 5.848, sancionada em 14 de abril de 2016 e nº 5.849 e 5.850, sancionadas em 18 de abril de 

2016. Correspondência Recebida: Ofício Caixa nº 241/2016/GIGOV Novo Hamburgo, 

referente ao crédito de recursos financeiros – Orçamento Geral da União: Notificamos a V.Exa. o 

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 19/04/2016, no valor de R$ 4.501,71, na conta 

vinculada ao Contrato de Repasse/Termo de Compromisso nº 030852996, firmado com 

Município, assinado em 31/12/2009, no âmbito do Programa Gestão POL DESENV, sob a gestão 
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do MCIDADES – SA062, que tem por objetivo Dotar de vias municipais asfaltadas de excelente 

qualidade, para contribuir com qualidade aos moradores da cidade e também de todos que visitam 

a mesma. Ofício Caixa nº 243/2016/GIGOV Novo Hamburgo, referente ao crédito de recursos 

financeiros – Orçamento Geral da União: Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, 

sob bloqueio, em 19/04/2016, no valor de R$ 37.875,74, na conta vinculada ao Contrato de 

Repasse/Termo de Compromisso nº 030190508, firmado com Município, assinado em 

31/12/2009, no âmbito do Programa Gestão POL DESENV, sob a gestão do MCIDADES – 

SA062, que tem por objetivo Dotar de vias municipais asfaltadas de excelente qualidade, para 

contribuir com qualidade aos moradores da cidade e também de todos que visitam a mesma. 

Convite da Escola Municipal Calisto E. Letti, para Chá Desfile em homenagem ao Dia das Mães, 

no dia 06/05/2016, às 19h. Convite da Secretaria Municipal de Educação, para a palestra sobre o 

Dia Internacional de Combate ao Racismo, a realizar-se no dia 13/05/2016, às 14h, no Centro 

Educacional Índio Brasileiro Cezar. E-mail da Imprensa da Prefeitura Municipal de Taquara, 

convidando à comunidade para participar da 2ª Assembleia para a elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, intitulada “Que Taquara Queremos”, que ocorrerá no dia 05/05/2016, às 

19, no Plenário desta Casa Legislativa. Ofício Circular nº 010/CAM/2016, Assembleia 

Legislativa – Comissão de Assuntos Municipais, convidando para Audiência Pública que tratará 

sobre a regulamentação da criação de municípios no Brasil, no dia 16/05/2016, às 16h. Após a 

leitura da matéria o Presidente colocou em deliberação do Plenário o pedido do Vereador Telmo 

Vieira feito na última Sessão Ordinária (26.04), no qual manifestou interesse em integrar-se a 

Comissão Especial de Análise aos Projetos de Resolução de Alteração ao Regimento Interno, 

tendo em vista a desistência do Vereador Nelson Martins como membro da mesma. O referido 

pedido foi acatado por unanimidade dos Vereadores. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente 

deu início a Ordem do Dia, conforme determina a Resolução Nº 002, de 22 de março de 2016, 

solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da matéria em pauta. ORDEM DO 

DIA: Moção de Apoio nº 015/2016 – Vereador Guido Mario: A pedido do Presidente os 

membros da Comissão de Constituição e Justiça apresentaram Parecer verbal em Plenário sendo 

favoráveis a presente Moção e a mesma foi APROVADA por unanimidade. A seguir em Questão 

de Ordem a Vereadora Sirlei Silveira solicitou votação separada do Requerimento nº 142/2016, 

de autoria do Vereador Adalberto Lemos que trata de pedido de informação ao Instituto de 

Saúde e Educação Vida que administra o Hospital Bom Jesus de nossa cidade, sobre o andamento 

dos trabalhos realizados neste nosocômio. O Presidente acatou a referida solicitação e colocou o 

Requerimento em discussão, onde manifestaram-se os seguintes Vereadores: Sirlei Silveira, 

Adalberto Lemos, Telmo Vieira, Nelson Martins, Luiz Carlos Balbino, Eduardo Kohlrausch, 

Régis de Souza, Sandra Schaeffer, Roberto Timóteo, Arleu Machado e Guido Mario. Após alguns 

esclarecimentos o Vereador Adalberto Lemos retirou de pauta o Requerimento nº 142/2016, 

como autor do mesmo. 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 165 a 173/2016. Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 032 a 

035/2016. Requerimentos: Nº 140, 141 e 143 a 145/2016. Após a Ordem do Dia 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 VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS): Saudou 

o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a plateia, os ouvintes da Taquara e todos que 

ouvem através dos meios de comunicação. Iniciou falando sobre a grande sessão solene ocorrida 

nesta Casa na quinta-feira à noite em homenagem à Escola Dr. Alípio Sperb. Parabenizou o 
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vereador Telmo pela proposição e na pessoa do prof. Airton, que fez belíssima apresentação, 

parabenizou também a referida escola pelo lindo trabalho feito em seus 92 anos de existência. 

Enviou votos de congratulações à Igreja Ministério Restauração pelo 5º aniversário do Café 

Convívio, parabenizando-os na pessoa do pastor Pedro D’Ávila pelo lindo trabalho que vêm 

fazendo nesta cidade – restaurando vidas ao tirar as pessoas do mundo das drogas – e desejando 

que Deus continue os abençoando para que continuem essa obra, comentando a belíssima 

apresentação no domingo (1º) à noite do Desafio Jovem de Três Coroas que também faz um 

grande trabalho. Encaminhou requerimento solicitando à Secretaria de Trânsito que providencie 

com urgência a instalação de uma placa e pintura sinalizando embarque e desembarque de 

deficiente ao lado da Escola Rosa Elsa Mertins do bairro Santa Rosa, pois estudam na referida 

escola alunos portadores de deficiência que necessitam disso. Parabenizou também a equipe 

organizadora da belíssima festa no Parque do Trabalhador, na pessoa do Paulo da Cultura e da 

Regina Valentini. Relatou que, como morador de Taquara, surpreendeu-se em não achar lugar 

próximo do Parque para estacionar seu carro, devido à quantidade de gente presente, apontando 

isso como prova de que as coisas dão certo em Taquara. Agradeceu a Secretaria de Obras por 

estarem atendendo seu pedido por uma estrada onde o ônibus escolar estava tendo dificuldade em 

entrar para pegar os alunos. Manifestou que o governador Sartori assinou sua forca, na Rádio 

Gaúcha, pelo absurdo que fez em anunciar inúmeros pedágios no estado. Ironizou que foram 

tantos pedágios anunciados que talvez até tenha um para a RS-242, que nem asfaltada é. Opinou, 

com todo o respeito aos colegas vereadores do PMDB, que é de praxe deste partido anunciar 

pedágios quando está no governo, conforme fez também o ex-governador Antônio Britto. 

Declarou que os funcionários públicos, a comunidade e o povo gaúcho estão expressando 

saudades do Tarso, pela forma com que o atual governador tá agindo e a forma que está a 

Segurança Pública, relatando que bandidos têm assaltado uma lancheria em frente ao Colégio 

Teófilo Sauer sem capacete e sem nada. Encerrou desejando um grande abraço a todos, que Deus 

ilumine o coração de cada um e desejando especialmente um feliz Dia das Mães a todas as mães 

pela passagem do seu dia no próximo final de semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES (PP): Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, as pessoas 

presentes, a imprensa e demais ouvintes. Comentou o grande espetáculo no Parque do 

Trabalhador que foi o 2º Festival da Diversidade Cultura, também mencionado pelo colega 

vereador Valdecir. Detalhou que foi um grande evento com uma grande variedade de artistas da 

cidade e de região se apresentando. Enalteceu o trabalho do diretor Paulo e toda sua equipe pela 

organização deste evento, parabenizando também a Secretaria de Educação, a Prefeitura 

Municipal e especialmente a população taquarense por ter prestigiado o evento, o que motiva os 

organizadores em querer cada vez mais promover eventos desta natureza. Relatou que na última 

semana, chegaram ao município mais uma patrola e duas retroescavadeiras – obtidas através de 

parceria da Câmara de Vereadores com a Prefeitura Municipal –, que vêm para dar mais agilidade 

aos trabalhos da Secretaria de Obras na manutenção das estradas, especialmente as do interior. 

Expressou satisfação com esta parceria que vem sendo feita pela Câmara desde 2013 para 

melhorar o parque de máquinas do município, relatando que desde então, notou muito que já foi 

comprado. Pediu novamente, em função disso, que o prefeito pense na possibilidade de ter uma 

Secretaria de Obras com prédio próprio no município, apontando que o município já tem 130 

anos, mas ainda não tem um local adequado para a Secretaria de Obras. Relatou que esteve lá 

onde hoje fica a Secretaria, é muito apertado e difícil manobrar as máquinas no espaço, sendo 

necessário um novo terreno para a Secretaria com a vinda de novas máquinas. Fez indicação à 

Secretaria de Obras para que verifique a possibilidade de fazer um calçamento na localidade de 
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Vila Teresa, reconhecendo que a intenção do prefeito era de asfaltar, mas observando que às 

vezes se quer fazer uma coisa e o dinheiro não alcança. Sugeriu que seja feito calçamento 

principalmente em frente ao posto de saúde da localidade, pois a via ali é de chão batido e levanta 

muita poeira. Fez ainda indicação para que sejam asfaltadas as duas laterais da rua Júlio 

Kohlrausch, em Padilha, fazendo ali uma ciclovia, pois o pessoal ali usa muita bicicleta e o 

calçamento que há no trecho é ruim para o deslocamento. Opinou que é viável e que o custo não é 

elevado, pedindo que o prefeito pense com carinho neste pedido. Encerrou desejando um feliz 

Dia das Mães a todas as mães, e que todas tenham muita saúde e muito amor no coração, 

desejando também um bom fim de semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS 

SANTOS LEMOS (PDT): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, o ex-

vereador João Leiteiro e todos os demais presentes. Pediu novamente ao presidente da Câmara 

que seja de alguma forma cobradas do Executivo respostas aos pedidos de informação, pois há 

pedidos de quatro e cinco meses que ainda não voltaram à Casa e o prefeito alegou que não havia 

pedido dos vereadores a dever. Manifestando-se, o Presidente da Câmara Vereador Guido 

Mario Prass Filho comunicou que pedirá um levantamento dos pedidos pendentes na Casa e o 

mesmo será encaminhado ao Executivo para que venham as respostas. Retomando a palavra, o 

Vereador Adalberto dos Santos Lemos comentou que, ouvindo atentamente o colega que o 

antecedeu falando a respeito da parceria entre a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura Municipal, 

relatando que todos os presidentes anteriores da Câmara comunicavam aos vereadores os repasses 

que faziam. Comentou que outro dia sugeriu ao presidente atual que mencionasse que a Câmara 

fez parceria, o que o presidente disse que não poderia fazer em função do ano eleitoral. 

Estranhou, porém, que nas fotos podem aparecer, deixando os vereadores de oposição de fora 

como se as economias da Câmara não fossem feitas por todos. Pediu ao presidente da Câmara que 

reveja sua postura como líder do Legislativo, pois acha que não é digno deixar alguns vereadores 

de fora, como se as economias da Câmara fossem feitas só por alguns. Alertou que o prefeito é 

muito bom em maquiar essas coisas, tendo agradecido em sua página apenas a alguns vereadores, 

dando a entender que os outros não teriam ajudado. Manifestou que não tem procuração para 

defender ninguém, mas sempre procurou ser justo em sua palavra na tribuna, pois sabe que tem 

um alcance muito grande, ainda mais agora que é transmitida pelo YouTube. Advertiu os colegas 

a cuidarem com as questões que falam, para não serem taxados por falarem coisas que não podem 

provar ou acabar sendo mal interpretados. Lembrou que na semana passada um vereador levantou 

aqui uma questão sobre o dr. Pimentel, manifestando que as informações conforme foram 

passadas por ele não são completamente verdadeiras e sugerindo que verifique melhor suas 

fontes. Esclareceu que o dr. Pimentel, como toda sua família, são do grupo de risco e eles não 

foram todos juntos tomar a vacina, contrário ao que foi dito, inclusive tendo sido mencionado um 

“carteiraço”. Compartilhou que tanto o dr. Pimentel quanto sua esposa se tratam de câncer, e seu 

filho tem problemas de diabetes. Ressaltou que não está fazendo uma crítica e espera que o 

vereador que deu essas informações não entenda assim, só está alertando que os colegas tomem 

cuidado, pois na tribuna suas vozes vão muito além do que imaginam. Encerrou desejando uma 

boa semana e que fiquem todos em paz. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA 

(PP): Saudou o presidente da Câmara, colegas vereadores e as pessoas presentes. Lembrou que 

terça-feira passada falou do problema no supermercado Rissul da carne com mau cheiro, 

relatando que muitas pessoas o atacaram na rua concordando com o que havia falado. Explicou 

que faz este trabalho porque infelizmente o PROCON não está funcionando adequadamente nesta 

área como deveria; os atendimentos internos estão bons, mas a fiscalização na rua não está 

acontecendo como deveria. Surpreendeu-se com situação no mercado Dia, que fez propaganda na 
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TV, jornal e panfletos oferecendo picanha a R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), mas 

não tinha picanha disponível no mercado para vender. Relatou que isto é propaganda enganosa e 

é proibido, algo que fazem os supermercados grandes de fora – como os da rede Walmart – e não 

os daqui de Taquara. Recomendou ao município que faça funcionar seus órgãos competentes 

como no caso, o PROCON, para preservar a comunidade disso que vem acontecendo, pois é de 

certa forma um estelionato por parte dos mercados de Taquara. Comentou o caos que estamos 

enfrentando na Segurança Pública, falando especificamente de Taquara, mas reconhecendo que é 

uma situação em todo o Rio Grande do Sul. Relatou que nesta semana ocorreram diversos 

assaltos à mão arma por moto vitimando as pessoas que estão a pé na cidade. Lamentou a falta de 

presença da Brigada Militar em Taquara, não por culpa dos brigadianos, mas do governador do 

estado que não faz mais concursos públicos e não chama mais ninguém. Expressou que o perigo é 

muito grande e chegaremos a um período em que não teremos segurança para sair de casa mais. 

Declarou que não sabe o que vai acontecer se o governador não começar a governar o estado, pois 

não tem mais dinheiro pra nada. Sugeriu que, se mandamos dinheiro pro país e o mesmo não 

retorna, é preciso fazer algo e tornar o Rio Grande do Sul um país próprio. Parabenizou o governo 

municipal pela grande festa no Parque do Trabalhador neste final de semana, feita sem custo 

nenhum para o município, parabenizando especialmente o secretário de Cultura, Paulo, pelo 

grande trabalho, lotando o parque com músicos locais. Encerrou agradecendo a todos, desejando 

uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS 

KOHLRAUSCH (PDT): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores e a comunidade 

que acompanha pela internet através do canal do YouTube e pela Rádio Taquara. Comunicou que 

fez um requerimento aprovado pelos colegas vereadores ao secretário municipal de 

Desenvolvimento, Dircinei Antonello, para que venha explicar quais são as políticas públicas que 

ele está desenvolvendo para refrear o desemprego em Taquara. Reconheceu que o desemprego é 

uma questão nacional, mas Taquara está em 6º lugar em levantamento da geração de emprego na 

região feita pela TCA. Apontou também que o município já perdeu empresas como Crysallis, 

Beira Rio e este vereador ficou sabendo de outra que está para fechar aqui e abrir em Igrejinha, 

manifestando que assim que tiver a certeza disso, cobrará para saber o que Igrejinha consegue dar 

que Taquara não consegue. Solicitou também ao Executivo Municipal que informe dos repasses 

financeiros efetivados à empresa CrisDu Moda Íntima e se a referida está mantendo o que 

determina o artigo 2º da lei 5.551/2014, bem como se houve a devida prestação de contas. 

Abordou o assunto da Segurança Pública do município, manifestando que a insegurança atual é 

fruto de uma política equivocada do estado do Rio Grande do Sul como o parcelamento em oito 

vezes de soldados que deveriam ganhar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incentivando a outras 

coisas. Pediu ao prefeito mais uma vez que aplique os 0.3% do duodécimo da Câmara – 

resultante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – devolvidos ao Executivo Municipal através de lei 

aprovada em 2011, repassando-os aos brigadianos para que se possa ter esse incremento na 

Segurança Pública do município de Taquara.  Relatou que participou de algumas reuniões de 

projetos para o calçamento de ruas, na qual a Prefeitura propõe entrar com a preparação da rua e 

os moradores entram com as pedras e a mão de obra. Manifestou que esta parceria é muito boa, 

pois soluciona o problema das comunidades que não querem ter barro ou poeira em frente às suas 

casas. Apontou que na reunião, o prefeito sugere uma empresa, atestando por sua idoneidade, mas 

alertando que não se responsabiliza se o trabalho for feito por outra. Explicou que alguns optam 

por pagar o serviço à vista e outros em seis vezes, mas essas seis vezes tornaram-se semanais. 

Pediu ao prefeito municipal que fiscalize esta situação. Tornou a solicitar ao presidente da 

Câmara que traga de volta o projeto “Cinema na Câmara”, que fez a alegria de 2.984 crianças no 
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ano passado, lembrando que quando era candidato à presidência desta Casa, o vereador Guido 

havia prometido que daria continuidade a este projeto, o que até agora não fez mesmo tendo 

orçamento para tal. Manifestando-se, o Presidente da Câmara Vereador Guido Mario Prass 

Filho esclareceu que a situação é complicada em função de este ano ser um ano eleitoral, mas 

disse que verificará a possibilidade. Retomando a palavra, o Vereador Eduardo Carlos 

Kohlrausch opinou que isso não procede. Lembrou também que, no ano passado, havia R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) orçados para as despesas com os ônibus que transportariam as crianças, 

mas o gasto excedeu o orçamento em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que este vereador pagou do 

próprio bolso, pois acredita que é preciso dar esta alegria às crianças. Pediu novamente que venha 

logo a prestação de contas da 32ª Expocampo, porque é dito por aí que foram gastos quase R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), valor que o município não está podendo gastar. Esclareceu que 

não está dizendo que não se pode trazer nada para Taquara, mas há crise de desemprego, falta de 

remédios no posto de saúde e crise na segurança. Encerrou agradecendo ao Senhor Deus por estar 

representando sua comunidade, pela saúde de sua família, por estar vereador e desejou a todos 

que fiquem na paz de Jesus. VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT): Declinou o uso da 

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

presidente da Câmara, os colegas vereadores, funcionários da Casa, todas as pessoas presentes – 

especialmente o ex-vereador João Martins, conhecido como João Leiteiro – e também todas as 

pessoas que escutam pela Rádio Taquara. Fez pequenas colocações para lembrar as pessoas que 

são muito críticas e só veem o lado negativo de que, mesmo com a escassez de dinheiro que o 

país enfrenta hoje, o município comprou dois caminhões truque – que já estão dando no 

transporte de saibro –, um caminhão de carroceria e mais uma caçamba. Relatou ainda que, para 

agilizar os serviços de reparo, foi contratado um mecânico que trabalha na mecânica pesada; ou 

seja, trabalha com máquinas. Esclareceu suas declarações sobre o dr. Pimentel, reconhecendo que 

o mesmo faça parte de um grupo de risco como também sua esposa e explicando que o que 

chamou de “carteiraço” foi o dr. Pimentel ter se vacinado no momento destinado para os 

funcionários da Saúde. Manifestou que em nenhum momento foi desrespeitoso, apensa disse que 

o dr. Pimentel e sua esposa usaram de seu poder para fazer a vacina antecipadamente, quando não 

era seu momento. Salientou que não tem nada contra o dr. Pimentel ou sua esposa Márcia – a 

qual conhece por muitos anos – e também não quis denegrir, mas apenas prestar esclarecimento, 

pois não se pode aceitar esse tipo de coisa. Encerrou desejando que Deus dê uma semana 

tranquila a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o presidente 

da Câmara, os colegas vereadores, comunidade presente e especialmente os membros da 

executiva do PSC, o vice-presidente Moisés e o sr. Alceu. Relatou que, como a comunidade sabe, 

é evangélico e congrega na Igreja Comunidade Bíblica Shalom, ao lado de onde está acontecendo 

a construção da UPA, que está parada há muito tempo. Lembrou à comunidade que há dinheiro 

na conta para continuidade da obra da UPA, mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

segundo prestação de contas feita nesta Casa no final de dezembro do ano passado. Explicou que 

citou a igreja porque o pessoal tem ido à UPA usar drogas e se esconder, mas como a igreja faz 

divisa com o terreno, eles tiram o telhado da igreja e entram nela para roubá-la. Comentou que o 

prefeito não dá informação nenhuma sobre porque a obra está parada, a comunidade cobra dos 

vereadores na rua e os mesmos não sabem o motivo. Pediu então ao prefeito Tito que informe 

porque a obra da UPA está parada com dinheiro na conta. Concedeu um aparte ao Vereador 

Adalberto dos Santos Lemos, que ilustrou como as coisas funcionam nesta administração 

relatando que no bairro Empresa está sendo feita uma obra em cima de outra ainda não 

inaugurada. Relatou ainda que, segundo informações do Executivo, perderam uma verba de quase 
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R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para uma cozinha comunitária por incapacidade de fazer o 

projeto. Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel mencionou, também no 

bairro Empresa, as obras do PAC, apontando que agora o pessoal ocupou e não defende dessa 

medida, mas as casas estavam lá se deteriorando e o Executivo não desenrola. Manifestou que é 

preciso resolver o problema, que é o que a comunidade quer. Declarou que a administração do 

prefeito Tito tem deixado muito a desejar, citando outras obras paralisadas como as casas 

populares, o arroio Sonda e as duas escolas de educação infantil – uma no bairro Santa Rosa e a 

outra, no Campestre. Concedeu um aparte ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que 

comunicou que na próxima semana estará lendo a resposta do FNDE a seu pedido de informação, 

mas apontou que recebeu sugestão muito boa de um morador, para que o Executivo Municipal 

alugue a Creche dos Comerciários que está fechando, mas tem uma ótima estrutura para ajudar os 

pais. Retomando a palavra, o Vereador Moisés Cândido Rangel comunicou que tem em suas 

mãos o material de campanha do prefeito Tito para a última eleição, em cuja capa diz que o 

prefeito Tito iria zerar a fila de espera para as creches – tanto na cidade quanto no interior – e que 

com Titinho e dr. Pimentel na Prefeitura, as mães trabalhariam tranquilas com seus filhos bem 

cuidados e felizes nas creches; o que este vereador classificou como mentira. Encerrou 

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

colegas vereadores e as pessoas presentes no plenário, em especial o ex-vereador João. 

Comunicou que só ficou sabendo que a Câmara mandou dinheiro para a Prefeitura porque viu as 

máquinas passando, mas reconheceu que não é preciso avisar, lembrando que quando foi 

presidente, deixava todos a par. Lembrou ainda que obrigou o prefeito a tirar uma placa que ele 

estava botando na frente de uma coisa da qual ele não tinha participado. Manifestou que é assim e 

pode fazer isso porque não tem chefe e nem patrão na política. Repetiu que não é preciso lhe 

avisar das coisas, até porque tem coisas para quais nem tem tempo a perder, havendo outras 

coisas muito superiores a tratar no município, no estado e no governo federal. Opinou que os 

governos não sabem administrar – nem a Dilma, nem o Sartori e nem o Tito. Comentou que 

colocaram um monte de impostos na população de Taquara em 2014 que hoje ninguém consegue 

pagar e estão botando na Justiça, que é o caminho certo. Constatou que quem não sabe 

administrar não deve se meter e por isso que havia criado um projeto – não aprovado nesta Casa – 

que obrigaria os candidatos à prefeitura a saberem da situação, para depois não virem com papo 

furado. Comentou o plano do governador de colocar mais pedágios, manifestando que já é um 

caos viajar pelas estradas. Declarou que, apesar de ser do seu partido, não deve satisfação ao 

Sartori. Compartilhou que, por não ter votado na Dilma, recebeu um documento do Temer 

dizendo que se quisesse sair do partido, poderia fazê-lo, porque ele não queria seu cargo. Relatou 

que mandou resposta dizendo que não devia satisfação a ele e que é este vereador que decide se 

vai ficar no partido ou não. Sugeriu que todos os três deveriam “pegar a mala amarela, pegar o 

trem e ir”, pois aí termina isso. Comentou que seu vizinho lhe convidou para ver seu banheiro 

rachado, pois ali o chão é falso, faz três anos que o prefeito Tito mandou resolverem e não foi 

resolvido. Relatou que mora nos fundos dessa casa e, se estiver deitado, é possível sentir o baque 

quando os caminhões passam por ali. Comunicou que, se não forem lá esta semana para resolver, 

entrarão na Justiça contra a Prefeitura. Compartilhou também que uma família foi embora de lá e 

deixou dois cachorros e o pessoal ligou para a Prefeitura para que resolvessem o problema, 

inclusive tendo feito quatro tentativas da sua casa, em que um passou para outro, mas no fim das 

contas, ninguém botou os pés lá para resolver. Apontou que, em determinado momento, alguém 

disse que um Paulo atendeu, mas quando ligaram de novo no outro dia e perguntaram por ele, 

foram avisados que não havia nenhum Paulo lá. Manifestou que a Prefeitura não resolveu esse 
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problema, como também não resolveu problemas do calçamento, relatando que pagou cerca de 

R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de imposto do carro – R$ 700,00 (setecentos reais) foram 

para o Sartori para que ele arrumasse as estradas ao invés de criar pedágios, o prefeito de Taquara 

ficou com mais R$ 700,00 (setecentos reais) e não consegue tapar duas valetas. Reconheceu que 

não se dá para fazer tudo – ninguém consegue e quem dizer que consegue está errado –, mas 

alguma coisa precisa ser feita. Concordou com o pedido do vereador Adalberto por ciclovias, pois 

a falta de acostamento para os ciclistas é perigosa em todos os lugares, mas apontou que a rua 

mencionada está asfaltada no papel. VEREADOR REGIS BENTO DE SOUZA (PMDB): 

Cumprimentou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, a comunidade presente na Câmara 

e os que acompanham pela Rádio Taquara ou internet. Relatou que participou hoje – a convite do 

vereador Beto Timóteo e Comissão de Saúde – de reunião com a direção do hospital, onde 

expressou sua posição e se colocou à disposição para colaborar, ressaltando que seu desejo não é 

de que “quanto pior, melhor”. Encaminhou pedido à Prefeitura para que dê atenção à rua Felipe 

Marx, em frente ao nº 1768, no bairro Santa Teresinha, pois lá há um enorme buraco na via 

pública relativo à canalização que está adentrando o terreno particular e não é resolvido, 

necessitando de providência imediata. Solicitou também que se resolve a situação na rua Tristão 

Monteiro, no bairro Santa Maria, em frente ao mercado Redefort, onde é necessário mais uma 

contêiner de lixo, pois o que está lá já está transbordando e o lixo acaba ficando a céu aberto. 

Também na mesma localidade ou imediações, pediu que seja colocado um quebra-molas, pois há 

alto fluxo de veículos em alta velocidade e a comunidade pede encarecidamente que sejam 

tomadas providências urgentes em relação a isso. Comentou também sobre a rua 17 de Junho, 

entre as ruas Pinheiro Machado e Marechal Floriano, onde a rua é muito estreita e o fluxo é de 

duas vias, carecendo de melhor organização e fiscalização dos agentes de trânsito, pois tem dado 

acidentes e outros problemas, gerando insatisfação na comunidade. Pediu também que a 

Prefeitura tome providências quanto ao entulho – com galhos, restos de construção e móveis – na 

rua José Gonçalves das Neves, em frente ao nº 808, no bairro Mundo Novo. Destacou o serviço 

de colocação de canalização na rua Francisco de Freitas, há muito tempo pedido por este vereador 

e que enfim está sendo feito, parabenizando a administração por isso. Destacou também a 

limpeza e patrolamento das ruas Luiz Carniel e João Manoel Côrrea, que precisam de muito mais, 

mas vale destacar esse mínimo de atenção da Prefeitura. Abordou o assunto da Segurança 

Pública, manifestando que todos conhecem a parte do governo do estado e do governo federal e 

estão empenhados em cobrar, mas é necessário destacar a parte do município. Declarou que não 

existe nada do município que disponibilize ao governo do estado ou governo federal informações 

que contemplem ações mais efetivas e pontuais na cidade de Taquara. Destacou o Gabinete de 

Gestão Integrada Municipal, ou GGIM, perguntando à administração o que foi feito com relação 

a ele nos últimos anos. Apontou que não há ação da Prefeitura, do estado ou do governo federal 

para sanar a situação de insegurança, colocando-se à disposição para somar dentro disso. 

Ressaltou que não é oposição apenas por oposição, mas para ajudar o município dentro das coisas 

que estão erradas e somar em busca de recursos, relatando a emenda que conquistou para ajudar 

os postos de saúde, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Desafiou a administração 

municipal a trazer a esta Casa a contemplação e o cadastro da emenda parlamentar junto ao 

governo federal, mencionando que tem informação de que até hoje isso não foi feito e apontando 

que isso sim é jogar contra a oposição e não se somar estendendo a mão às forças políticas do 

município. Encerrou colocando-se à disposição de todos e desejando um forte abraço. 

VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS (PP): Saudou a Mesa 

Diretora, os colegas vereadores, a imprensa e a comunidade presente. Concedeu um aparte ao 
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Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que comunicou que a Solange e a Jaimara conseguiram 

com que, a partir de quarta-feira, haja pediatra atendendo no bairro Empresa todos os dias da 

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

ao vereador Nelson que, enquanto for presidente da Comissão de Saúde, todos os vereadores 

estão convidados a participarem de suas reuniões. Explicou que convidou todos os vereadores 

para esta última reunião, pois se tratava de uma situação bastante delicada com relação ao 

hospital e um problema que é de todos. Comunicou que a Secretaria de Desenvolvimento Social 

começa a arrecadar doações para as pessoas carentes do município, convidando quem tiver 

doações a leva-las ao endereço na rua Ernesto Alves ou ligar para o telefone 3541-4184, onde há 

uma equipe para atender o pessoal. Manifestou que é importante já começar estas doações para 

poder levar um pouco mais de calor humano para as pessoas que necessitam. Relatou que está 

preparando a vinda do Hemocentro para a Taquara, em um trabalho conjunto com o grupo Vida 

por Vida e Secretaria de Saúde, compartilhando que se encontrarão amanhã (04) às 11 horas no 

Parque do Trabalhador para definir onde ficará o ônibus para as doações de sangue. Detalhou e 

parabenizou o trabalho do grupo Vida por Vida, formado por mais de 45 jovens adventistas que 

salvam vidas através da doação de sangue, indo a Porto Alegre a cada três meses e buscando mais 

doadores no município. Manifestou que agora, com a ajuda da Secretaria de Saúde e da Comissão 

de Saúde da Câmara de Vereadores, farão uma bela organização para trazer o Hemocentro a 

Taquara e levar mais sangue para os hospitais que estão precisando. Comunicou também que a 

canalização de pneus já é uma realidade no município, relatando que esteve ontem com o pessoal 

das obras e o pessoal da imprensa de Novo Hamburgo verificando a canalização e foi dito que o 

município está apto a receber outras canalizações pluviais de pneus em suas ruas. Declarou que 

isto é muito importante para que as coisas continuem acontecendo. Mencionou também outros 

exemplos de coisas sendo feitas com pneus – vasos, poltronas – em um reaproveitamento que 

ajuda muito o meio ambiente. Encerrou parabenizando todas as mães pelo Dia das Mães e 

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

Cumprimentou o presidente da Câmara, Mesa Diretora e a comunidade que assiste à sessão desta 

noite. Leu texto, que segue: “Ouvir alguém reclamar, mesmo que seja você mesmo, nunca fez 

bem. Tem quem diga que reclamar pode agir como uma catarse, uma maneira de descarregar 

emoções e experiências negativas. Mas observar com mais atenção ao que o ato de reclamar 

realmente faz para o cérebro nos dá motivos reais para lutar por um estado de espírito mais 

positivo e eliminar o pessimismo que tomou conta de nossas vidas. O cérebro é um órgão 

complexo que, de alguma forma, funciona em conjunto com a consciência para criar a 

personalidade de um ser humano, sempre aprendendo, sempre recriando e se regenerando. É ao 

mesmo tempo o produto da realidade e o criador da realidade, e a ciência está finalmente 

começando a entender como o cérebro cria a realidade. Segundo Steven Parton – autor, cientista 

da computação e filósofo – as emoções negativas na forma de reclamações, tanto expressas por 

você mesmo ou vindas de outros, afetam o cérebro e o corpo, nos ajudando a entender por que 

algumas pessoas parecem não conseguir sair de um estado negativo. Sua teoria sugere que a 

negatividade e a reclamação realmente alteram fisicamente a estrutura e a função da mente e do 

corpo. No entanto, como seres conscientes, temos o poder de modificar esse processo, 

simplesmente ao nos tornarmos conscientes de como o jogo universal da dualidade atua no 

momento em que surgem os pensamentos. Nós temos o poder de escolher criar pensamentos 

conscientes de amor e harmonia, garantindo, assim, que o cérebro e a personalidade sejam 

positivamente alterados. Vamos além do efeito que a reclamação tem sobre o próprio indivíduo. 

Essa linha de raciocínio científico se estende até a dinâmica entre duas pessoas, explicando 
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cientificamente como a reclamação joga outras pessoas para baixo. Assim, quando alguém 

derrama um caminhão de fofocas, de negatividade e drama em cima de você, você pode ter 

certeza que está sendo afetado bioquimicamente, diminuindo as suas chances ser feliz. A 

exposição a esse tipo de explosão emocional realmente provoca stress. E já sabemos que o 

estresse mata. Portanto, reclamação e negatividade podem contribuir seriamente para a morte 

precoce. Se você está sempre reclamando e menospreza o seu próprio poder sobre a realidade, 

você não pensa que tem o poder de mudar. E assim, você nunca vai mudar.” Refletiu que esta 

forma de agir reclamando de tudo tornou-se habitual na maioria da população taquarense, não 

sendo de hoje o pensamento de que Taquara é a cidade do “lá tinha...”, a cidade onde nada 

acontece e na qual nada dá certo, pensamento que se perpetuou por muito tempo. Apontou que 

ainda hoje, nas redes sociais, existem grupos determinados a propagar esta ideia, comentando que 

na maioria das vezes, estes que reclamam de tudo são os mesmos que nada fazem para mudar a 

realidade que tanto os incomoda. Manifestou que, felizmente, existe um grupo infinitamente 

maior trilhando o caminho inverso: talvez não façam tanto barulho como os “reclamões” de 

plantão, apenas decidiram mudar de lado e agora estão do lado de quem realmente quer algo 

melhor pelo município. Detalhou que estas são as pessoas que dão algo a mais do que exigem as 

suas obrigações diárias, se envolvem em projetos que têm como finalidade proporcionar mais 

chance de uma melhor qualidade de vida em Taquara, que usam seu tempo para arregaçar suas 

mangas e trabalhar em prol do outro, ao invés de gastá-lo denegrindo o trabalho alheio. Explicou 

que é possível identificar essas pessoas, visto que elas provavelmente não estarão batendo boca 

em algum grupo das redes sociais, mas sim envolvidas na organização de algum evento 

beneficente ou voluntariando em algum trabalho que beneficiará uma entidade, organização ou 

ONG. Expressou que em Taquara há muito trabalho a ser feito e se precisa de muita mão de obra, 

sugerindo que paremos de criticar tanto, reclamar tanto e mudemos nossa forma de pensar – algo 

pelo que a cidade agradecerá e com que todos sairão lucrando. Encerrou agradecendo a atenção 

de todos e desejando uma semana muito abençoada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 

BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Declinou o uso da palavra. VEREADOR TELMO 

VIEIRA (PTB): Saudou o presidente da Câmara, os colegas vereadores, o público presidente e 

os ouvintes da Rádio Taquara e demais meios de comunicação que acompanham. Destacou 

encaminhamentos junto ao Executivo Municipal: um deles referente à melhoria e recuperação da 

ponte na estrada de Três Irmãos, no distrito de Padilha, na qual o secretário Mário Pires fez um 

conserto paliativo, mas foi identificada necessidade de melhoria em sua estrutura. Relatou que 

esteve lá na semana passada junto com o secretário de Planejamento, o secretário Mário Pires, 

engenheiros e o dr. Helinho, responsável por um convênio que se fará com Igrejinha para que se 

tome realmente uma posição e se faça uma melhoria que resultará na segurança da comunidade. 

Expressou preocupação e tristeza com o que anda acontecendo com a comunidade dos moradores 

da rua Dorico Ferreira Paiva, no bairro Santarém. Explicou que material que escorreu da 

terraplanagem de um loteamento próximo entupiu o valão na referida rua, fazendo com que o 

material do esgoto corra por cima e escorra a céu aberto em frente às casas. Levou esta demanda 

ao prefeito e foi comunicado de que o dono do loteamento fará a canalização do valão, dando 

qualidade de vida aos moradores da rua Dorico Ferreira Paiva. Comunicou que novamente será 

feita uma reunião com aqueles moradores do projeto PROPACOM – em que a comunidade firma 

parceria com o Executivo Municipal para fazer o calçamento das ruas –, com o intuito de fazer 

com que os moradores entendam a necessidade de fazer esta parceria, melhorando as condições 

de todos os moradores da referida rua. Compartilhou informações do Executivo Municipal de que 

já foram comprados os canos para fazer em breve a canalização para distribuição da água do poço 
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comunitário em Morro Alto. Abordou o assunto da Segurança Pública, demonstrando 

preocupação e manifestando que isto tem perturbado o sono da comunidade taquarense. 

Reconheceu que a falta de Segurança Pública ocorre também em todo o estado e ao longo do 

Brasil, mas acredita que o Brasil começa no município e então é preciso levantar uma bandeira 

solicitando mais segurança à comunidade, principalmente do interior que fica descoberta pela 

falta de efetivo da Brigada Militar. Declarou que está agendada uma reunião para as 14 horas do 

dia 10 com o capitão Everton, comandante da Brigada Militar, aqui na Câmara Legislativa. 

Contou com a participação de todos os vereadores, pois é conhecida a necessidade que se tem em 

várias questões de Segurança Pública. Abordou também o assunto do desemprego que afeta a 

comunidade – levantado por seu colega vereador Eduardo Kohlrausch –, parabenizando o 

empresário Claúdio Schmitt, dono da empresa Calçados Sandra localizada em Padilha. Detalhou 

que esta empresa havia fechado em dezembro de 2015, deixando 130 cidadãos e cidadãs 

desempregados, mas a mesma está reabrindo, mostrando que o comprometimento do sr. Claúdio 

não é com o lucro, mas com os cidadãos e fazendo com que aquela comunidade se sinta tranquila 

em ter seus empregos novamente. Parabenizou todo o trabalhador e trabalhadora pelo Dia do 

Trabalhador no último domingo (1º) e todas as mães pelo Dia das Mães no próximo domingo (8). 

Encerrou agradecendo a Deus por estar representando sua comunidade taquarense. 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 seu colega e presidente em exercício, vereador Balbino; os demais vereadores e 

especialmente a plateia, em nome do João Leiteiro – que foi vereador, secretário de 

Administração e também secretário de Assistência Social, prestando serviços relevantes ao 

município. Encaminhou uma moção de apoio assinada pelos colegas vereadores ao deputado João 

Ervino Fischer, que solicitou uma audiência pública com a Comissão de Serviços Públicos para 

debater sobre o modelo de cobrança a ser implementado pelas empresas de telecomunicação nos 

planos de internet fixa ADSL a partir de 2017. Explicou que as empresas Vivo, Oi, Claro, GVT e 

NET propuseram à Anatel uma resolução que lhes permite cobrar um pacote limitado de internet 

banda larga fixa, por interesse próprio. Relatou que há quem diga que a medida fere cláusulas 

estabelecidas antes, esperando que isto possa ser revertido, pois é um absurdo o povo ser cobrado 

por usar a mais e também se não usar, fazendo o povo de bobo para arrecadar milhões e milhões. 

Relatou que esteve no Colégio Teófilo Sauer na comemoração do seu aniversário de 55 anos, 

onde também ocorreu a escola do Garoto e da Garota Teófilo Sauer, no mesmo dia em que 

ocorreu na Câmara a homenagem ao Colégio Alípio Sperb. Relatou que também esteve presente 

num culto em homenagem aos 33 anos do Coral Harmonia Celeste, lá na Igreja Assembleia de 

Deus do bairro Empresa. Parabenizou o sucesso do 2º Festival da Diversidade Cultural, sugerindo 

que isto possa se tornar um DVD para que os artistas arrecadar algum dinheiro posteriormente, 

estendeu seus parabéns aos organizadores, músicos e todas as pessoas que prestigiaram. 

Comentou requerimento que fez no dia 2 de fevereiro sobre afundamento na RS-020 depois das 

instalações da iGUi, até hoje o Daer não fez nada e no final de semana, duas senhoras em um 

carro se perderam naquele afundamento e acabaram batendo em um poste, sem danos maiores em 

função do ABS. Relatou que encaminhou também ao Daer pintura e manutenção na sinalização 

da RS-020 que está totalmente precária. Encaminhou também pedido para que a Corsan venha à 

Casa dar seu demonstrativo de lucro em 2015, pois em 2014 arrecadaram mais de R$ 

2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) aqui em Taquara, mas pouco fizeram pelo 

município. Comentou também o auxílio da Câmara de Vereadores ao município na compra de 
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máquinas, mencionando que quando o repasse foi feito, a servidora Marilene referendou que 

estava sendo repassado e o prefeito também colocou na placa em frente às máquinas que a 

aquisição foi feita com auxílio da Câmara, evidenciando que a mesma está fazendo seu papel 

assim como fez no exercício dos presidentes anteriores. Parabenizou pelo Dia das Mães e pelo 

Dia do Trabalhador que passou. Comentou que o sr. Pedro Inácio Stein esteve na Câmara 

explicando que o hospital está contratando médicos, reforçando e retomando os trabalhos. 

Encerrou manifestando que é muito fácil falar, lembrando que o ex-prefeito prometeu uma 

incubadora para a Santa Rosa no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), tinha o dinheiro, 

mas a placa apodreceu no local e nunca apareceu a referida incubadora lá. Refletiu que é fácil 

atirar pedra nos outros, mas é preciso olhar o vidro que se segura. Encerrou desejando um grande 

abraço a todos. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem a 

Vereadora Sandra Schaeffer e o Vereador Nelson Martins. Nada mais havendo a tratar, às 

20h15min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 

10 de maio 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, 03 de Maio de 2016. Silvana Lopes e Nicolas Busanello. 

 


