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ATA Nº 4.030 

Ao 1º dia do mês de dezembro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 44ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do 
Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes 
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro 
Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann 
(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José 
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei 
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando 
boas vindas aos presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores 
de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a todos para 
participarem. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando 
todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Pastor Fabiano Machado da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira de nossa cidade, para deixar uma 
mensagem seguida de oração. Na sequência o Vereador Eduardo Kohlrausch solicitou 
inversão de pauta e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. Logo após o Presidente 
convidou o senhor Fernandes Vieira dos Santos, Diretor Geral do Lar Padilha, para fazer uso 
da Tribuna Popular, conforme Protocolo Nº 1939/2014, o qual realizou convite para a XVI 
Noitada Cultural, que ocorrerá no próximo dia 06/12, a partir das 20h, na Sede do Lar 
Padilha. A seguir também foi convidado para fazer uso da Tribuna Popular o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, senhor Roberto Timóteo R. dos Santos 
que falou sobre o evento em que recebeu a Medalha Integracion Simon Bolivar, em Curitiba 
nos dias 07 e 08 de novembro do corrente ano, por ter sido a única Secretaria do Estado do 
RGS a receber esta distinção. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente solicitou a leitura 
das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na 
Publicidade dos Projetos de Leis. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº 07/2014, de autoria da MESA DIRETORA - Declara PONTO 
FACULTATIVO, nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro de 2014, e 02 de janeiro de 2015, 
com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Taquara – RS. PROJETO DE LEI Nº 223, de 1º  de dezembro de 2014, de autoria 
do VEREADOR TELMO VIEIRA - Denomina de ALFREDO CALONI, uma Rua do Município de 
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 224, de 1º de dezembro de 2014 (Executivo Nº 159)  Dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. PROJETO DE LEI Nº 
225, de 1º de dezembro de 2014  (Executivo Nº 177)  Estima a receita e fixa as Despesas do 
município de Taquara/RS, para o exercício de 2015. PROJETO DE LEI Nº 226, de 1º de 
dezembro de 2014  (Executivo Nº 184) Autoriza o Município a firmar convênio com a 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA FLORESTA IMPERIAL ABEFI – LAR PADILHA CNPJ nº 
91.695.577/0002-00, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 227, de 1º de dezembro 
de 2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Proíbe a 
colocação de panfletos publicitários em automóveis, caminhões, ônibus ou qualquer outro 
veículo automotor e dá outras providências. PORTARIAS: 2ª Alteração da PORTARIA Nº 
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040/2014 – Altera o número de componentes da Frente Parlamentar Antidrogas, tendo em 
vista a renúncia de continuarem atuando na Comissão, dos Vereadores Régis Bento de Souza 
e Sandra Beatriz Schaeffer, ficando a mesma composta da seguinte forma: Vereador Guido 
Mario Prass Filho (PP) – Presidente; Vereador Telmo Vieira (PTB); Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos (PDT) – Relator e Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC). PORTARIA Nº 
058/2014: Nomeia os Vereadores membros da Comissão Representativa, que irão atuar 
durante o período de recesso a partir do dia 1º de janeiro de 2015, a qual fica constituída da 
seguinte forma: Mesa Diretora eleita para o exercício de 2015 – Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch (PTB) – Presidente; Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) – Vice-
Presidente; Vereador Nelson José Martins (PMDB) – Secretário; Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos (PDT); Vereador Telmo Vieira (PTB); Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC) e 
Vereador Valdecir Vargas de Almeida (PROS). PORTARIA 059/2014: Nomeia os membros da 
Comissão Pluripartidária de Acompanhamento das Obras de Asfaltamento da ERS 242, 
constituída e nomeada a partir de 24 de novembro de 2014, da seguinte forma: Vereadora 
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB); Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB); 
Vereador Nelson José Martins (PMDB); Vereador Guido Mario Prass Filho (PP); Vereador 
Lauri Fillmann (PDT); Vereador Valdecir Vargas de Almeida (PROS); Vereador Moisés Cândido 
Rangel (PSC) e Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), este a partir de 1º de janeiro de 
2015, tendo em vista sua condição de Presidente desta Casa até 31.12.2014. 
REQUERIMENTOS: Nº 341/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a EGR informações de 
como está o processo de licitação da futura instalação da obra anunciada de uma passarela 
de ligação à Rua Federação e o Bairro Cruzeiro do Sul, no Município de Taquara - RS. Nº 
342/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Na condição de fiscalizador das contas públicas 
municipais, neste ato a cidade de Taquara/RS, solicito a Gerência Geral do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a disponibilidade de saber quais os créditos 
que já foram concedidos ao Município, bem como quais estão a ser concedidos e quais foram 
solicitados pelo Município. Justifico, pois identificamos uma dificuldade financeira de manter 
programas, funcionalismo e serviços sociais em dia e também pela Prefeitura não nos 
informar tecnicamente ou de qualquer outra forma as contas públicas. Nº 343, 344 E 
345/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH – A RGE; CEEE e ANEEL. Ao cumprimentá-lo 
cordialmente venho por meio deste solicitar providências quanto a mudança de local de um 
poste situado na Rua Almiro Nunes de Medeiros, em frente a garagem da residência de 
número 1423, no Bairro Empresa. Tal pedido se faz urgente e necessário tendo em vista que 
o referido poste está num local completamente inadequado e isso dificulta muito a entrada e 
saída do veículo do proprietário, conforme mostra as fotos em anexo. Sendo o que tínhamos 
para o momento, renovamos votos de consideração. Nº 346 E 347/2014 VEREADORA SIRLEI 
SILVEIRA: A 1ª Superintendência Regional do DAER de Esteio/RS, Engenheiro Jorge Henrique 
Vieira Fernandes e Diretor Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira. Venho 
por meio deste, requerer ao DAER para que determine o fechamento definitivo, dos 
contornos localizados na ERS 020, de acesso a Rua David Canabarro, entre o Posto ESSO e a 
Churrascaria Lamperti, Bairro Santa Terezinha, e a Rua 7 de Setembro, Bairro Cruzeiro do Sul, 
para evitar os acidentes que vem acontecendo com frequência, pois o grande fluxo de 
veículos, na pista esquerda, forma filas intermináveis, que acabam por obstruir a visão do 
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motorista que aguarda acesso, nos referidos contornos, transformando tal ato, em um risco 
de  morte a quem quer que tente efetuar a travessia. Justifico a urgência, no atendimento do 
presente Requerimento, devido ao fato de os acidentes se repetirem com uma frequência 
muito grande, sendo que na semana passada aconteceram acidentes na sexta-feira e no 
sábado e nesse último, um dos carros envolvidos no acidente, era dessa autarquia, conforme 
mostram fotos anexas. Solicitamos uma atenção especial para com o referido trajeto e, 
aproveitamos para registrar que já enviamos requerimentos com a mesma solicitação, sem 
termos obtido sequer uma resposta por parte de Vossa Senhoria, justificando o não 
atendimento da solicitação. Para tanto, na tentativa de uma resposta imediata, reenviamos a 
presente reivindicação na tentativa de evitar novos acidentes e poupar vidas. Termos em 
que, aguardo o deferimento. Nº 348/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que a Mesa 
Diretora desta Casa agende reunião para o dia 09 de dezembro de 2014, às 09h, convidando 
o Diretor Geral da Secretaria Municipal da Saúde, o responsável pela Unidade Móvel de 
Saúde e Vereadores deste Legislativo, para tratar de diversas reclamações da comunidade de 
nosso Interior com relação à falta de Médico, Dentista, remédios e outros, durante o 
atendimento prestado por esta Unidade. Nº 349/2014 BANCADA DO PP (Vereadores 
Adalberto Soares, Anildo Araújo, Arleu Machado e Guido Mario): Os Vereadores que 
compõem a Bancada Progressista desta Casa Legislativa vêm através do presente enviar 
Votos de Congratulações, parabenizando o colega e atual Secretário de Desenvolvimento 
Social e Habitação de nosso Município, senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, bem 
como toda a equipe desta pasta, pela conquista de mais um prêmio pelo trabalho prestado à 
comunidade taquarense, com a implantação da Agência de Empregos Municipal, sendo a 
primeira e ser inserida em cidade gaúcha. Nº 350/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Através deste envio Votos de Congratulações ao Senhor Osmar Anildo Kerschner eleito 
Presidente que comandará a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Taquara, no triênio 
2014-2017. Em seu nome parabenizo toda a Diretoria e Conselho desta Entidade desejando 
sucesso e prosperidade ao longo dos trabalhos desenvolvidos. Nº 351/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicito a Mesa Diretora desta Casa, na função de Relator da Frente 
Parlamentar Antidrogas deste Legislativo que agende reunião para o dia 10 de dezembro de 
2014, às 9h, convidando o Conselho Municipal de Entorpecentes do Município – COMEN com 
todos os seus membros, bem como a Senhora Patrícia Fauth e demais Vereadores, para 
tratar sobre as ações deste Conselho. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 
122/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este 
Vereador se está acompanhando junto a EGR o processo de licitação da futura instalação da 
obra anunciada de uma passarela de ligação a Rua Federação e o Bairro Cruzeiro do Sul em 
nosso Município. Nº 123/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador se a Lei e convênio com o Projeto Criar Vitória que 
termina em 30/12/2014 serão prorrogados. Nº 124/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: 
Solicita ao Executivo Municipal Pedido de Informações sobre os valores mensais pagos, aos 
Agentes Comunitários de Saúde, que atuam em nosso Município, com os descontos 
descriminados, desde o mês de Janeiro de 2014 até a presenta data. INDICAÇÕES: Nº 
750/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria de Obras proceda na limpeza urgente da canalização e construção do bueiro 
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localizado na Rua Francisco de Freitas, ao lado do Bar do Toco, no Bairro Santa Maria, pois é 
o único meio que a água e esgoto têm na rua para ser escoada e já foi solicitado diversas 
vezes este pedido. Nº 751/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente faça a pavimentação asfáltica da 
Rua José Müller Neto, no Bairro Santa Rosa. Coloco a disposição o mandato de Vereador para 
captar os recursos junto ao Governo do Estado e Governo Federal e ficamos no aguardo do 
projeto técnico. Nº 752/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Planejamento realize a confecção de 
quatro bocas de lobo na Rua Henrique Bauermann, no cruzamento com o final da Rua 
Cônego Pedro Bremm, junto à interseção da obra do novo Loteamento que está sendo 
construído. Tal pedido se justifica tendo em vista que esses bueiros servirão de auxílio ao 
escoamento das águas que vai para as ruas adjacentes (Pinheiro Machado, José Loureiro da 
Silva e Marechal Floriano), formando um grande alagamento, impossibilitando a passagem de 
veículos. Nº 753/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente veja a possibilidade de se construir uma caixa de areia na 
Escola Municipal de Educação Infantil Leonel de Moura Brizola, no Bairro Empresa. Trata-se 
de um pedido da Diretora e da Professora Eliane Simões. Nº 754/2014 VEREADORA SIRLEI 
SILVEIRA: Por meio deste instrumento, requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Tito 
Lívio Jaeger Filho, que seja oficiado a Titular da Secretária Estadual de Administração, 
requisitando a cedência da área de terra localizada na Rua da Empresa, entre os números 
1160 e 1066, ao lado do Arroio Sonda, na Entrada do Bairro Empresa, para a construção de 
um Ginásio Esportivo para que a comunidade deste Bairro, com mais de 11.000 moradores, 
possa ser atendida no desenvolvimento de projetos, desde os mais amplos criados pelo 
Governo Federal, como o Mais Educação, Segundo Tempo, bem como o Projeto BEM, entre 
outros que atendam as crianças, que existem em grande número e, na grande maioria, 
vagam pelas ruas, por falta de oportunidade na participação de atividades esportivas que as 
envolva fora do seu horário escolar ou mesmo nas suas férias escolares. Daí a necessidade 
urgente deste encaminhamento, pois não temos como pensar em uma vida futura tranquila, 
sem nos preocuparmos com a criança hoje, que precisa de atenção e envolvimento em 
atividades saudáveis, para ficar longe das drogas e consequentemente da criminalidade. 
Aproveito para informar, que o desenvolvimento de projetos no referido Bairro, e a grande 
quantidade de crianças que atendemos me levam a desejar que a presente solicitação se 
efetive, pois em 2013, encaminhei requerimento com igual teor, sendo que o propósito deste 
é ratificação do anterior. Nº 755/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras viabilize o conserto da estrada de Morro Alto, na 
curva próxima a casa do senhor Ramos, onde a mesma está desbarrancando. Nº 756/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 
Obras proceda no ensaibramento da estrada de Morro Alto, tendo em vista que há uma 
semana a mesma foi patrolada sem ser ensaibrada e com a última chuva ficou intransitável. 
Nº 757/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras viabilize com urgência a abertura de bueiros e desaguadouros na estrada 
de Morro Alto, pois os mesmos ficaram obstruídos devido a um trabalho de patrolamento 
realizado há uma semana sem o devido ensaibramento que acabou agravando com a última 
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chuva. Nº 758/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria de Obras providencie o alargamento da estrada conhecida como Morro Velho, 
na localidade de Morro Alto. Nº 759/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda com a máxima urgência 
numa roçada e limpeza de três terrenos situados no início da Rua Santo Antônio da Patrulha, 
no Bairro Empresa, Loteamento Jaeger, pois os mesmos encontram-se com o mato muito 
alto, oferecendo risco do aparecimento de animais peçonhentos, e de que algum vândalo 
passe e ateie fogo podendo causar uma tragédia. Seguem fotos em anexo. Nº 760/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com  a 
Secretaria competente, que estude a possibilidade de fazer uma melhor fiscalização e 
proteção das Praças e Parques de nosso município.  Uma vez feito este estudo junto às 
entidades que tem esta competência, que se implante um sistema eficaz de fiscalização, 
proteção e combate aos crimes e contravenções que atualmente acontecem nestes locais. Na 
Praça Marechal Deodoro da Fonseca além da habitual depredação do patrimônio público, os 
jovens que por ali permanecem sem nada para fazer, ainda afrontam as pessoas que por ali 
circulam, praticando sexo dentro do banheiro público. A Praça da Bandeira se tornou o lugar 
de bêbados, prostitutas e usuários de drogas fazerem seu ponto. No mesmo local, muitos 
pais levam seus filhos para brincarem nos brinquedos. Muitos adultos vão fazer sua ginástica 
diária. Muitas entidades utilizam o local para fazerem suas feiras e eventos. No Parque do 
Trabalhador, é muito comum o uso de drogas, como a maconha, sendo usada da 
maneira mais natural possível, na frente das crianças. São locais muito bonitos da nossa 
cidade, onde amigos, famílias, entidades, utilizam os espaços de forma sadia. E estas pessoas 
seguidas vêm pedir para que alguma providência seja tomada. Estes locais não devem servir 
de abrigo para desocupados e contraventores, precisam ser preservados, cuidados e 
protegidos. Nº 761/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal  juntamente com a Secretaria responsável proceda na limpeza de galhos na Rua 
Travessa La Paz, em frente ao Posto de Saúde do Bairro Empresa, pois foi feito o 
amontoamento dos resíduos e não foi feita a retirada dos mesmos, causando transtorno à 
comunidade. A Empresa contratada está fazendo o amontoado dos lixos, mas não os retiram 
do local prejudicando todos que transitam pelo local. Seguem fotos em anexo. Nº 762/2014 
VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicita ao Executivo Municipal que estude a viabilidade do 
fechamento da Rua Júlio de Castilhos no horário das 20 horas às 24 horas, todos os dias da 
semana e finais de semana, durante o período em que a Praça Marechal Deodoro estiver 
ornamentada com o Natal Mágico. O trecho de fechamento da Rua Júlio de Castilhos 
compreende as duas pistas que ficam localizadas a esquerda da Praça, trecho compreendido 
entre o Clube Comercial e a Rua Tristão Monteiro, passando pelo Banco Santander. 
Solicitamos ainda que deixe um corredor de tráfego para os veículos, na Rua Júlio de 
Castilhos, desde a Rua Rio Branco passando pelo lado direito da Praça que conduz em direção 
ao Banco Bradesco até a Rua Tristão Monteiro. Sugerimos ainda, que seja colocado som até 
às 22 horas para que a cidade possa oferecer aos seus habitantes e aos visitantes, momentos 
de descontração e alegria. Justificativa: Tal reivindicação vem de encontro ao grande número 
de pessoas que estão frequentando a Praça, reunindo crianças e familiares, pois a Praça 
Marechal Deodoro no período do Natal é um atrativo para que tragam seus filhos para 



                   Ata nº 4.030, de 1º de dezembro de 2014.                                                                                                               Página 6 de 17 

 

brincar, e com a belíssima ornamentação de Natal todos querem viver este momento 
mágico. Nº 763/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita ao Executivo Municipal para que 
junto a Secretaria competente providencie o conserto do calçamento em toda extensão da 
Rua Ernesto Alves, onde em vários locais o paralelepípedo está solto, abrindo buracos na 
referida via pública. Nº 764/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras proceda na retirada de lixo proveniente de 
resto de capinas na Rua João Renck, próximo a Secretaria de Agricultura, pois é constado que 
em várias ruas do município tem sido efetuada a capina sem o recolhimento dos resíduos e 
isso, além do mau aspecto da rua ainda oferece perigo ao ficar nas vias podendo até causar 
acidentes. MOÇÃO: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 047/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: 
Encaminha a presente Moção a Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS, no que segue: 
Lamentável e triste o fato acontecido na cidade de Bom Jesus, onde 126 cães e 03 gatos 
foram cruelmente exterminados. Mais chocante é saber que o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Município foi indiciado pelo inquérito policial como o 
mandante do extermínio, juntamente com mais quatro funcionários da Prefeitura. Estas 
pessoas envolvidas em tal crime deveriam ser aquelas que pensam e trabalham por uma 
cidade melhor, mais humanizada e com melhor qualidade de vida. Porém, o que se vê, são 
pessoas totalmente despreparadas para ocuparem um cargo público, onde o seu salário é 
pago pelos cidadãos. Salário este que deve ser honrado com um trabalho digno e decente. 
Encontrar no extermínio frio e cruel a solução pelos problemas causados pela proliferação de 
cães e gatos na cidade é simplesmente inaceitável. A solução deste problema que afeta todas 
as cidades do nosso país, passa necessariamente por projetos de castrações e projetos de 
educação para a posse responsável. Se aproveitar da carência alimentar dos cachorros e 
gatos de rua, da fome que é degradante tanto para humanos quanto animais. Sacrificar 
animais saudáveis é ir contra o direito sagrado da vida. Nós, protetores dos animais, 
defensores da vida, desejamos sinceramente que os culpados sejam responsabilizados, e 
sejam exemplarmente punidos, sendo afastados de suas respectivas funções na Prefeitura. 
São medidas que se impõe, por conta do princípio da moralidade administrativa. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail da Diretoria Geral do DAER, em atenção a 
Moção de Apelo nº 042/2014, de autoria dos Vereadores desta Casa. E-mail da Diretoria 
Geral do DAER, em resposta ao Requerimento Verbal contido no Ofício D.L. nº 793/2014, do 
Vereador Moisés Rangel, aprovado em Sessão Ordinária do dia 29.09.2014. Ofício nº 
201/2014, da Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial – Lar Padilha, requerendo 
o uso da Tribuna Popular, no início da Sessão desta noite. Convite da Secretaria Municipal de 
Educação, para o Seminário Municipal PNAIC – Reflexões Sobre Matemática nos Anos Iniciais 
e Relato de Práticas Pedagógicas, que ocorrerá nos dias 02 a 03 de dezembro do corrente 
ano, às 18h, no Centro Educacional Índio Brasileiro César. Telegramas do Ministério da Saúde 
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em 
cumprimento ao artigo 1º da Lei Nº 9.452/1997, beneficiário – Fundo Municipal de Saúde. 
Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Após a leitura da matéria manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: 
Régis de Souza, Sirlei Silveira, Valdecir de Almeida e Nelson Martins. Em seguida o Presidente 
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solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura do seguinte Comunicado: Dado ao 
fato dos Projetos referentes a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei 
Orçamentária Anual) terem chegado a esta Casa no dia de hoje, os senhores Vereadores 
terão até o dia 08.12, próxima segunda-feira, para analisá-las e proporem Emendas, 
lembrando que no referido dia, às 15h, a Servidora da Prefeitura Municipal, senhora Patrícia 
Liege de Vargas estará nesta Casa apresentando aos Vereadores a LDO e LOA, momento em 
que as possíveis dúvidas poderão ser esclarecidas e as Emendas apresentadas. Nesse sentido, 
também no dia 08.12, às 17h, será realizada a Audiência Pública de apresentação dos 
referidos Projetos em conjunto com o Executivo Municipal. Foi comunicado ainda que de 
acordo com o Artigo 52 – A.A, do Regimento Interno desta Casa, a Comissão de Orçamento, 
Finanças e Fiscalização deverá analisar e confeccionar Parecer referentes aos Projetos LDO e 
LOA, e, como os mesmos foram dados publicidade nesta noite, assim que as Emendas 
estiverem concluídas e devidamente analisadas pela COFF, o Presidente estafará chamando 
uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para a discussão e votação da referida matéria. 
Sobre o Comunicado supracitado manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Valdecir 
de Almeida, Régis de Souza e Guido Mario Prass Filho. A seguir não havendo Projetos para 
votação nesta noite o Presidente com a concordância dos demais Vereadores o Presidente 
colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade 
dos Vereadores. Moção de Repúdio: Nº 047/2014. Requerimentos: Nº 341/2014 a 351/2014. 
Pedidos de Informações: Nº 122/2014 a 124/2014. Indicações: Nº 750/2014 a 764/2014. 
Atas: Nº 4.029 e Ata da Sessão Solene de Homenagem aos 17 anos de fundação da Igreja 
Assembleia de Deus Vida Nova. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Que o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública proceda na 
colocação de uma luminária em frente à residência de nº 3699, na ERS 020, após o 
Restaurante Mariscão. 2º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito providencie o conserto da sinaleira 
situada na Rua Federação com a Rua Pinheiro Machado, pois o sinal verde em sentido a ERS 
115 encontra-se apagado, podendo gerar algum acidente no local. 3º - VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras 
tome providências com relação aos pontos de rebaixamento no calçamento da Rua 
Guilherme Lahm, trecho compreendido entre a Pirisa e a Sociedade 05 de Maio, pois muitos 
veículos estão sendo prejudicados. 4º - VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita que a Mesa 
Diretora desta Casa encaminhe durante esta semana cópia do Projeto de Resolução 
Administrativa nº 007/2014 e Projeto de Lei nº 227/2014, dados publicidade na Sessão 
Ordinária do dia de hoje, aos seguintes locais: CICS-VP; SINDILOJAS; CDL e Sindicato dos 
Comerciários de Taquara. Tal pedido se faz necessário para que as entidades citadas tomem 
conhecimento dessas matérias que estão tramitando na Casa. Seguem os Projetos: PROJETO 
DE RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº 007/2014, de autoria da MESA DIRETORA - Declara 
PONTO FACULTATIVO, nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro de 2014, e 02 de janeiro de 
2015, com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Taquara – RS. PROJETO DE LEI Nº 227, de 1º de dezembro de 2014 de autoria 
da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Proíbe a colocação de panfletos 
publicitários em automóveis, caminhões, ônibus ou qualquer outro veículo automotor e dá 
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outras providências. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente deu início ao Grande 
Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem 
descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou o Presidente, membros da Mesa, colegas 
Vereadores, pessoas presentes, em especial ao Diretor Fernandes, do Lar Padilha o qual veio 
fazer o convite para a "Noitada Cultural", no próximo sábado, a Imprensa e a todos os 
ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou o Secretário Beto Timóteo e toda equipe da 
Secretaria de Desenvolvimento Social pelo prêmio recebido nesta semana, em 
reconhecimento ao excelente trabalho que vem desenvolvendo. Informou que na última 
quarta-feira, foi dada abertura do Natal Mágico na cidade, com a caminhada das luzes que 
iniciou em frente às igrejas, percorrendo toda a Rua Júlio de Castilhos e no bico da praça, 
com a bela apresentação do Coral do IACS com lindas canções natalinas. Logo após foi feita a 
apresentação de fogos de artifício. Parabenizou toda equipe organizadora, Administração 
Municipal e em especial, às voluntárias do Natal, pela bela ornamentação feita em nossa 
cidade. Citou que nesta semana foi anunciado pela Administração Municipal o asfaltamento 
de mais cinco ruas no Município, entre elas a Rua Mundo Novo até a Rua Flores da Cunha; da 
Rua Flores da Cunha até a Rua Santarém; da Rua Santarém até a Rua Picada Gravatá ali no 
Tatinho; da Rua Medianeira até a Rua Carlos Von Koseritz e da Rua Carlos Von Koseritz até a 
ERS 239. Explicou que isso é um recurso que veio através do financiamento com o BADESUL, 
com previsão de início das obras para o ano de 2015 e que estes bairros  que foram 
contemplados com asfalto, há anos não vêm recebendo uma atenção em relação a melhorias 
nesse sentido. Acreditou que com essa pavimentação, mudará bastante o visual destes 
bairros e facilitará o trânsito. Citou os moradores do Bairro Empresa que estavam presentes 
no Plenário, reivindicando melhorias na saída do Bairro Empresa com a ERS 239 e segundo o 
que sabe, já está no cronograma de obras dessa Administração estas melhorias. Pediu uma 
atenção especial ao Secretário Distrital da Padilha, Mário Pires, quanto ao combate ao 
mosquito borrachudo naquela região. Informou que esteve durante a semana visitando esta 
região e havia muita reclamação quanto a este assunto. Foi concedido um aparte para o 
Vereador Telmo Vieira, que propôs que se fizesse uma campanha de combate ao mosquito 
borrachudo. Informou que o Secretário Distrital de Padilha Mário Pires está correndo atrás 
das pessoas, dos agricultores, pegando os seus nomes, para que possam reunir o pessoal e 
fazer uma ação que realmente dê efeito, pois da maneira que vem acontecendo não dá. O 
Vereador Adalberto Carlos Soares retomou o uso da palavra, agradecendo ao Vereador 
Telmo Vieira pela participação e achou muito bom o que o Secretário está fazendo. Reforçou 
o convite que o Diretor do Lar Padilha Fernandes fez nesta noite, para a 16ª Noitada Cultural, 
que ocorrerá no próximo sábado, com atrações como: música; capoeira; circo; teatro; danças 
e um espetáculo especial de Natal. Acrescentou que no domingo, também em Padilha, 
ocorrerá a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, no Barracão Católico, com a 
seguinte programação: às 10 horas Missa; às 12 horas almoço servido à mesa com galinhada, 
churrasco e saladas diversas e a tarde, reunião dançante com as bandas Esmeralda e Ecos. 
Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, o Secretário de Desenvolvimento Social e a 
comunidade do Bairro Empresa, que estava presente no Plenário para fazer uma 
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reivindicação e buscar o apoio dos Vereadores. Citou a reunião que aconteceu na semana 
passada sobre o problema da drogadição e convidou para uma nova reunião, no dia 10 de 
dezembro, sobre o mesmo tema. Falou que na reunião com o Hospital Bom Jesus teve uma 
boa impressão do que ouviu da nova direção e esperou que a prática fosse na mesma 
medida. Lembrou do seu pronunciamento anterior na Tribuna, que sentia inveja dos demais 
hospitais da região, que anunciavam investimentos e melhorias em seus serviços. Constatou 
que a maioria destas obras são realizadas com verbas públicas, mas que para isto tem que ter 
bons projetos, pois pedidos todos fazem e que a direção do hospital garantiu que não vão 
faltar projetos. Destacou que apesar do Hospital Bom Jesus ser antigo, possui um dos 
melhores blocos cirúrgicos da região, inclusive com Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, 
que precisa ser melhor aproveitado com investimentos. Foi concedido um aparte para o 
Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que destacou a matéria do Jornal Panorama com a 
foto de um cavalo dentro de uma casa popular em construção no Bairro Empresa e o descaso 
com o dinheiro público. Também concordou com a reivindicação dos moradores do 
Loteamento Jaeger pedindo calçamento, dizendo que é parceiro e que esta obra precisava 
ser prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. O Vereador Adalberto dos Santos 
Lemos retomou o uso da palavra e convidou para participar da Noitada Cultural do Lar 
Padilha, com belas apresentações das crianças. Declarou que a reivindicação dos moradores 
do Loteamento Jaeger é muito justa, conforme constatou pessoalmente e que podem contar 
com a sua ajuda nesta demanda junto ao Prefeito. Solicitou providências e caso exista 
previsão de asfaltamento, que seja dado prioridade para este local. Desejou um abraço a 
todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Declinou o uso da palavra. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores e a plateia presente. Comunicou 
com tristeza que a empresa Dobil abandonou o serviço que estava fazendo para as melhorias 
na conservação da estrada do Distrito de Entrepelado e que estava trazendo grande 
satisfação aos moradores. Citou que a reforma da ponte sobre o Rio dos Sinos ficou somente 
na promessa e para o próximo Governo terminar. Alertou que teve a coragem de dizer que 
não iria ficar pronto neste ano e isto acabou se confirmando. Parabenizou o colega Beto 
Timóteo, que recebeu um reconhecimento internacional com o recebimento da Medalha 
Simón Bolívar. Tanbém os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Prefeito, 
que acreditou no seu trabalho. Destacou que com este prêmio, Taquara está em destaque 
internacional e isto é positivo. Homenageou o Senhor Mazarino e os demais participantes 
que prestigiaram o encontro de violeiros, que foi realizado no Campo Redondo, na divisa com 
o Município de Santo Antônio da Patrulha. Participou de um curso na Câmara de Indústria, 
Comércio, Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana - CICS-VP, sobre Cadastramento 
Ambiental Rural - CAR. Informou que todas as propriedades rurais terão que se cadastrar, 
pois é uma exigência do Governo Federal e obrigatório pelo Código Florestal de 2012, para 
controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao 
desmatamento. Explicou que a inscrição no CAR traz a vantagem de permitir ao proprietário 
a regularização e a suspensão de sanções passadas relacionadas as Áreas de Proteção 
Permanente - APP, evitando autuações relacionadas a crimes ambientais. Mencionou que o 
cadastramento deve ser realizado pelos produtores rurais até 2017, pois após este ano não 
conseguirão mais solicitar financiamentos. Garantiu que fará as emendas necessárias no 
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orçamento de modo que o Município possa auxiliar nesta tarefa. Agradeceu pela cedência do 
tempo na Tribuna. VEREADOR LAURI FILLMANN: Desejou uma boa noite aos colegas 
Vereadores, a imprensa e todas as pessoas que acompanhavam a Sessão. Reforçou a 
manifestação anterior do Vereador Guido Mario Prass Filho sobre o cadastramento rural e 
sugeriu uma parceria entre a Prefeitura e o Sindicato Rural, para orientar os produtores 
rurais, pois o tempo para fazer esta inscrição é muito curto. Saudou o Diretor do Lar Padilha 
Fernandes Vieira dos Santos e convidou a população para prestigiar a Noitada Cultural 
apresentado pelas crianças e adolescentes, que acontecerá no próximo sábado, dia 06 de 
dezembro. Também no Distrito de Padilha, convidou para a Festa Anual da comunidade 
católica no próximo domingo. Divulgou a entrada em vigor da Lei Antifumo contra o 
tabagismo, que permite o fumo somente em lugares abertos, com pesadas multas para os 
infratores, mas que vai contribuir para a prevenção de tantos males e doenças provocadas 
pelo tabaco e na economia nos gastos da saúde pública. Desejou a todos uma semana 
iluminada. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Cumprimentou os presentes e quem os 
escutava pelos meios de comunicação. Parabenizou o Secretário Beto Timóteo por estar se 
mostrando uma pessoa bastante atuante e também pelo merecido prêmio recebido, 
elevando a nossa cidade no Rio Grande do Sul. Explicou que nosso Estado se compõe de 
quase 500 municípios e foi o único escolhido por ter bons projetos. Parabenizou também ao 
Fernandes, que desde que assumiu a direção do Lar Padilha, tem feito um belíssimo trabalho. 
Salientou que o mesmo pode sempre contar com a Câmara e seus 15 Vereadores. Agradeceu 
em nome da comunidade do Morro da Cruz, ao Secretário de Obras pelo patrolamento e 
ensaibramento, atendendo aos pedidos de muitos Vereadores. Acrescentou que o Secretário 
Luiz Hennemann têm se destacado por seu trabalho com poucos recursos e pela convivência 
com os funcionários, criando um diferencial, onde nas últimas sextas-feiras, às 17 horas, 
quando termina o expediente, reúne todos os funcionários para que troquem ideias e os 
premia com salgadinhos, refrigerantes e bolo, agradecendo aos funcionários. Informou que 
juntamente com o Secretário Luiz Hennemann, para amenizar os riscos de acidente entre a 
Vila Ideal e o Bairro Medianeira, irão colocar canos dos dois lados, afastando um pouco as 
paradas e recuando em 40 metros a saída do asfalto, diminuindo assim os riscos das pessoas 
que por ali transitam. Acrescentou que se o DAER não der os canos, a Prefeitura dará. 
Chamou a atenção do que já foi lido pelo Vereador Adalberto Soares, sobre algumas 
melhorias já anunciadas que serão realizadas no Município sobre mais cinco ruas com 
asfaltamento, além das que já foram feitas, outras que estão previstas e agora mais algumas 
como a Rua Medianeira, Rua Carlos Von Koseritz, Rua Mundo Novo, Rua Flores da Cunha e 
Rua Santarém. Disse que serão mais três bairros beneficiados por asfaltos para o próximo 
ano e também algumas ruas que não foram anunciadas. Citou que houve tantas críticas na 
Câmara, com relação ao funcionamento das câmeras, que ela tem seu valor legal, mas que os 
meliantes que estavam assaltando a cidade de moto no centro, foram presos graças ao 
monitoramento eletrônico. Acrescentou que estas câmeras ajudaram a elucidar o caso da 
senhora que estava saindo do Banco do Brasil e foi assassinada próximo ao Morro da 
Formiga, ajudando a identificá-lo e hoje está na prisão. Agradeceu a Administração como um 
todo, a Brigada Militar pela eficácia de seu trabalho, tanto como a Polícia Civil, por seu 
trabalho investigativo. Agradeceu pela atenção. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
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Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente, em especial a sua esposa e o Diretor 
do Lar Padilha Fernandes Vieira dos Santos, que divulgou a Noitada Cultural. Destacou a 
presença em Plenário dos moradores do Loteamento Jaeger, do Bairro Empresa, que vieram 
solicitar o calçamento das ruas Santo Antônio, Palmeira das Missões e Sarandi, 
principalmente nesta época de férias de verão, em que aumenta consideravelmente o 
trânsito de veículos nestas ruas, para desviar da sinaleira do retorno do litoral. Reforçou este 
pedido de reivindicação e se colocou à disposição para ajudar neste pleito, pois os moradores 
estão sofrendo com a grande quantidade de poeira. Convidou a comunidade para participar 
da Marcha para Jesus, organizada pelo Conselho de Pastores de Taquara, que acontecerá no 
dia 13 de dezembro, às 9 horas, com caminhada saindo da Secretaria de Educação em 
direção à Prefeitura e após com festejos e música na Praça Marechal Deodoro. Participou da 
reunião com a Comissão de Acompanhamento da Merenda Escolar juntamente com a 
Associação Taquarense de Produtores de Agricultura Familiar - ATAF, que fornece parte da 
merenda às escolas e apresentaou algumas ideias que já existem na cidade de Dois Irmãos. 
Relatou que recebe reclamações frequentes sobre a Unidade Móvel de Saúde, com falta de 
médicos, dentistas e inclusive remédios. Sugeriu uma reunião na Câmara de Vereadores com 
o Diretor e o responsável por esta área na Secretaria Municipal de Saúde para o dia 9 de 
dezembro, às 9 horas. Declarou que é inadmissível que a comunidade não seja avisada 
quando ocorre este problema de falta de profissionais de saúde na Unidade Móvel, que sai 
de Taquara em direção ao interior do Município. Informou do grande problema que ocorre 
há vários anos com relação à patrulha agrícola, não propriamente com o trator que auxilia no 
plantio, mas com relação a retroescavadeira e o caminhão que faz a manutenção das 
estradas internas da propriedade rural. Alertou que a terceirização da patrulha agrícola, que 
foi aprovada na última Sessão da Câmara de Vereadores, deve se preocupar também com 
esta situação. Agradeceu pela oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou a 
todos os presentes. Mencionou que estava olhando no ranking das Câmaras de Vereadores e 
viu que não foi colocado o que a mesma concedeu de devoluções e também que não foi 
explicada a lei que já deixou 1% na Prefeitura, dos valores que deveriam vir à Câmara, ficando 
em torno de quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) no Município, que não chegaram até 
a Casa. Acrescentou que por isso o ranking teria caído mais e que mesmo assim, conseguiram 
encolher 10 pontos que estavam a mais no final. Disse que talvez fosse fazer uma 
manifestação na rádio com relação a isso. Falou que há muitos anos fizeram diversos projetos 
para levar água ao Loteamento Tito e Eldorado, que é obrigação do loteador, mas nunca 
fizeram. Informou que hoje a CORSAN começou a canalização que vai até a entrada da vila e 
provavelmente, se os moradores tiverem intenção de colocarem água em quase todas as 
residências, talvez a CORSAN já coloque água dentro do loteamento. Destacou que acha que 
foi o Vereador Anildo Araújo quem fez uma Indicação ou um Pedido em relação à sinaleira da 
ERS 115 e que ali tem dois projetos: um na sinaleira que deve ser colocada na Rua Marechal 
Floriano para não ficar na proximidade com o retorno e o outro na Rua Pinheiro Machado. 
Disse que o correto é na Rua Marechal Floriano, pois todos nós temos que entrar pela Tristão 
Monteiro. Mencionou que a Prefeitura falou em mexer na Rua Tristão Monteiro, mas que 
não mexam sem deixar esses problemas resolvidos, porque senão será um caos.  Mencionou 
a sua preocupação que os servidores não estão recebendo seus direitos e no plano de 



                   Ata nº 4.030, de 1º de dezembro de 2014.                                                                                                               Página 12 de 17 

 

governo do Prefeito Tito, colocou o seguinte: “Que os direitos adquiridos sejam concedidos 
automaticamente sem necessidade de ser reiterado pelo servidor. A apresentação de Projeto 
de Lei, que garanta o servidor municipal a incorporação de todas as vantagens no momento”. 
Afirmou que tem projetos que já garantem este benefício, mas não são pagos. Declarou que 
nossa cidade está cheia de problemas, como na Rua Henrique Bauermann, em que soltou o 
calçamento e está baixando a rua, havendo a necessidade de consertar logo, pois se não 
virará uma buraqueira como na Rua Rio Branco e no seu entorno. Disse que sua preocupação 
em mexer na Lei Orçamentária é garantir a realização de obras de saneamento que o Prefeito 
colocou, como a pavimentação asfáltica em várias ruas do centro, dos bairros e do interior, 
com a aquisição de maquinário específico. Detalhou que o Prefeito disse que iria calçar as 
ruas dos seguintes bairros: Santa Maria, Santa Rosa, Tucanos, Mundo Novo, Aimoré, 
Campestre, Loteamento Maciel, Loteamento Tito e Eldorado, Loteamento Nunes, 
Loteamento Santa Rosa, Santarém, Vila Ideal e Empresa. Declarou que foi contra quando viu 
esse plano de governo, alegando que colocaram locais que não conseguiriam fazer, pois o 
Município não comporta e não possui dinheiro suficiente para tudo isto. Salientou que ainda 
foi criticado naquela época e disseram para não se meter, pois não foi convidado para fazer 
nada e que hoje está aí o problema e estão sendo cobrados por isso. Falou que ainda bem 
que o Prefeito reconheceu e resolveu não colocar asfalto frio nos Loteamento Tito e 
Eldorado. Explicou que isso iria durar 10 dias e na primeira enxurrada, levaria tudo embora e 
felizmente parece que o Executivo resolveu que se colocar asfalto, será o quente. Analisou 
que tinham que se basear na rua executada no Loteamento Tito e Eldorado, com 900 metros 
de extensão com pavimentação de bloqueto, com cordão de cimento e calçadas concretadas 
de forma igual, que custou R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Informou que a 
Prefeitura entrou com R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e o restante, R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais), conseguiu a fundo perdido do Estado. Alertou para 
pensarem muito antes de colocar o calçamento com essa pedra irregular, pois mesmo a obra 
sendo executada recentemente já começa a sair pedra. Explicou que colocar bloqueto pode 
ser um pouco mais caro no início, mas depois vai ter o resultado, basta olhar aquela rua na 
qual mencionou anteriormente. Salientou que está preocupado em fazer as emendas no 
orçamento, para que algumas coisas que foram prometidas nas residências antes da eleição 
sejam cumpridas. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Declinou o uso da palavra. 
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimentou todos os presentes; a comunidade que 
os escutava em suas casas; o Secretário Beto Timóteo, parabenizando-o pelo prêmio 
alcançando juntamente com sua equipe; ao Diretor do Lar Padilha que trouxe um convite 
para o dia 06 com festividades no Lar Padilha e em especial, a Comissão da Rua Santo 
Antônio da Patrulha, no Bairro Empresa. Iniciou sua fala dizendo que dentro do direito que 
possui como Vereador, tem o propósito de sempre atender a comunidade, fazendo das 
palavras do Vereador Moisés as suas. Disse que recebeu uma cópia do Projeto de Orçamento 
do ano que vem, e se algumas ruas antigas do bairro que há muito tempo sofrem não 
estiverem contempladas, irá fazer algumas proposições de emendas. Assim como disse o 
Vereador Balbino, também agradeceu ao Senhor Luiz Hennemann pelo ótimo trabalho feito 
na Rua Edmundo Saft, onde levou a seu conhecimento e o mesmo fez uma visita breve com 
ele em frente à Capela, com um problema antigo de esgoto e de escoamento de água, sendo 
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uma dificuldade muito grande transpor quando chove. Contou que o Secretário de Obras lhe 
ligou dizendo que estaria colocando os canos e fazendo uma grande melhoria ali. Mencionou 
que foi procurado pelos moradores da Travessa Mairesse, no Distrito de Rio da Ilha, onde não 
é feito recolhimento de lixo. Informou que fez o contato com o Senhor Vinícius e ele 
prontamente lhe garantiu que a partir desta semana o caminhão estará passando ali e 
somente não passou porque ainda não havia recebido o pedido. Disse que com relação ao 
Loteamento Jaeger, têm recebido várias ligações e visitado muitos moradores, vendo a 
necessidade das ruas Santo Antônio da Patrulha, Palmeira das Missões e Sarandi, de 
calçamento e deficiência muito grande com relação a esgoto e depósito de água da chuva em 
cima da rua, nos terrenos e em frente às casas, provocando até pequenos alagamentos. 
Explicou que não há outra solução, há não ser a de trocar aquela tubulação e com certeza 
estará unido para buscar estas melhorias. Registrou a reunião que ocorreu na última quarta-
feira, dia 06 de dezembro, na qual os Vereadores Régis e Sandra estiveram presentes, onde 
trataram de cobrar das pessoas responsáveis, de resolverem a questão das enchentes em 
Taquara. Mencionou que já fez um caminho com respeito a várias informações de municípios 
vizinhos que já resolveram este assunto, e que ainda não havia visto nenhuma atitude por 
parte das autoridades, defesa civil, meio ambiente e planejamento. Salientou que trouxeram 
informações de que nos próximos dias, antes que ocorra outro evento triste deste tipo, serão 
tomadas providências para resolver este assunto de uma vez por todas. Informou que o 
Diretor de Defesa Civil já tem o Projeto pronto, com encaminhamento de licença ambiental 
com respeito ao Bairro Santa Maria. Quanto ao Bairro Empresa, falou que o Secretário do 
Planejamento Inácio Wagner garantiu que acontecerá o dique com respeito ao Loteamento 
Olaria e trabalhos de desassoreamento para resolver a questão das ruas Buenos Aires, 
Brasília e Lima. Agradeceu a oportunidade e desejou uma semana abençoada para toda a 
comunidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saudou a todos os presentes e em 
especial ao Diretor do Lar Padilha, Fernandes, por um trabalho reconhecido no Município, 
feito com muita competência e com muito amor. Também aos moradores do Loteamento 
Jaeger no Bairro Empresa, dizendo que através deste gesto, de união em busca de um 
objetivo em comum é que a mudança vai começar a acontecer, podendo levar um, dois ou 
três anos, mas terão a certeza de que lutaram por isso. Informou que na noite de quarta-feira 
da semana anterior, dia 26 de novembro, foi feita a abertura do Natal Mágico de Taquara, 
um evento realizado pela Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, com a colaboração 
do SESC, SENAC, Sindilojas e com o trabalho fundamental do Grupo de Voluntárias do Natal, 
as quais se empenham ao longo do ano para deixarem a nossa cidade iluminada nessa época 
natalina. Conversou com uma das voluntárias que explicou que ao longo deste último mês 
em que tiveram fazendo um trabalho mais de rua, com a colocação dos enfeites, elas 
presenciaram muitas situações na praça em frente à Prefeitura. Comentou que além da 
depredação natural que a gurizada faz utilizando skate e bicicleta na praça, um fato a deixou 
bem preocupada, que foi o de um casal de jovens, na casa dos 12, 13, 14 anos, fazendo sexo 
dentro do banheiro público. Observou a que ponto estamos chegando, pois para ela isso não 
é natural e normal. Citou que quando se enxerga um cachorrinho ou uma cadelinha fazendo 
sexo pela rua, sabemos que isso é do instinto, da natureza, agora de seres ditos conscientes, 
não se espera este tipo de ação. Perguntou onde estão os pais que não deram educação para 



                   Ata nº 4.030, de 1º de dezembro de 2014.                                                                                                               Página 14 de 17 

 

essas crianças. Salientou que isso é um trabalho feito no Lar Padilha, a busca de dar educação 
para estes jovens e estas crianças. Fez uma indicação, que nas praças e parques de Taquara, 
tenha uma fiscalização mais eficiente, no sentido de coibir os atos de vandalismo, essas 
infrações e estes crimes que estão acontecendo, pois são locais públicos, que as pessoas e 
famílias buscam para seu lazer, práticas de esportes e daqui a pouco será inviável 
permanecer nestes locais. Disse que como protetora da causa animal, estando na vereança 
há 1 ano e 11 meses, batalhando para que algo na causa animal aconteça em Taquara, não 
pode deixar passar o lamentável fato que aconteceu na cidade de Bom Jesus, enviando uma 
Moção de Repúdio ao Executivo Municipal da cidade, assinada por todos os Vereadores, 
dizendo que é lamentável e triste o fato acontecido na cidade de Bom Jesus, onde 126 cães e 
3 gatos foram cruelmente exterminados e mais chocante foi saber que o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Município foi indiciado pelo inquérito policial como 
mandante do extermínio, juntamente com mais quatro funcionários da Prefeitura. Destacou 
que estas pessoas envolvidas em tal crime deveriam ser aquelas que pensam e trabalham por 
uma cidade melhor, mais humanizada e com melhor qualidade de vida, porém, o que se viu, 
são pessoas totalmente despreparadas para ocuparem um cargo público, onde os seus 
salários são pagos pelos cidadãos. Salientou que este salário deve ser honrado com um 
trabalho digno e decente, pois encontrar no extermínio frio e cruel a solução pelos 
problemas causados pela proliferação de cães e gatos na cidade é simplesmente inaceitável. 
Afirmou que a solução deste problema que afeta todas as cidades do nosso País passa 
necessariamente por projetos de castrações e projetos de educação para a posse responsável 
e que se aproveitar da carência alimentar dos cachorros e gatos de rua é degradante, tanto 
para os humanos quanto dos animais. Manifestou que sacrificar animais saudáveis é ir contra 
o direito sagrado da vida e que os protetores dos animais são defensores da vida e desejamos 
sinceramente que os culpados sejam responsabilizados e exemplarmente punidos, sendo 
afastados de suas respectivas funções na Prefeitura de Bom Jesus, pois são medidas que se 
impõe por conta do princípio da moralidade administrativa. Explicou que enquanto ela e os 
demais protetores lutam para salvar a vida dos animais, uma pessoa e mais quatro 
resolveram simplesmente exterminar, ironizando que a solução dos problemas seria 
matando os animais. Disse para usarmos esta massa cinzenta que temos dentro do cérebro 
que Deus nos deu, para fazer um raciocínio e uma análise lógica da situação e propor 
soluções e não exemplificar através de atitudes cruéis aquilo que achamos que seja o melhor. 
Ressaltou que isso sirva de exemplo para que nunca mais aconteça o mesmo em nenhum 
outro Município. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma semana abençoada e 
iluminada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou todos 
os presentes, em especial ao Diretor Fernandes do Lar Padilha, por seu trabalho que realiza 
com muito amor e aos moradores do Bairro Empresa, por virem em união em busca de uma 
solução para suas ruas por condições melhores para suas famílias. Ressaltou que é do mesmo 
partido do Prefeito (PTB) e considera o mesmo um homem político e inteligente, que terá um 
olhar especial sobre o problema. Registrou que nesta semana, ocorreu na Comarca de 
Taquara a despedida da Doutora Luciana Barcelos Tegiacchi, Juíza da 3ª vara, que veio para 
Taquara há 12 anos e no dia que estava no seu 12º aniversário, despediu-se chorando, 
porque ficou triste em deixar uma comunidade a qual tanto se dedicou ao longo desses anos. 
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Explicou que a juíza pediu transferência porque mora em Gravataí e era um risco viajar todos 
os dias, mas saiu triste. Acrescentou que a juíza criou e idealizou o Projeto Bem – Bairro 
Empresa Melhor e no dia de sua despedida levaram um aluno deste projeto, em torno de 16 
anos, o qual já é um voluntário, treinando futebol com as crianças menores. Contou que este 
rapaz entregou à Doutora Luciana uma camiseta de número 10, propositadamente a escolha 
do número por ser uma juíza nota 10. Disse que ela representa o Judiciário, preocupada com 
o social e que se percebe quando uma pessoa, um jurista, tem visão, sabendo que só existe 
uma forma de melhorarmos a comunidade e a segurança no futuro, que é se preocupando 
agora com as crianças e com os jovens, por isso o Projeto Bem, o qual já atende 150 crianças 
no Bairro Empresa. Desejou muito sucesso a magistrada em sua nova Comarca e que a 
mesma implemente o que fez em Taquara neste outro Município e que o outro juiz que 
assumiu em seu lugar também tenha essa visão social.  Informou que vem fazendo pedidos 
ao DAER, ressaltando que inclusive acha que é o 5º Requerimento que faz para o fechamento 
dos retornos que dão acesso as ruas David Canabarro e 7 de Setembro, onde mora, 
presenciando um acidente sexta e outro no sábado. Ficou não sabe se grata, chocada ou qual 
termo usar, mas o veículo envolvido no acidente era um carro do DAER. Disse que foi um 
acidente feio e as pessoas envolvidas no outro carro eram seus amigos com a esposa, que se 
machucaram. Acrescentou que fotografou o acidente e hoje está mandando novamente um 
requerimento, anexado com a foto. Explicou que temos da COOTAL até a ERS 329 em torno 
de 700 metros e não precisa de dois contornos. Falou que se o DAER não providenciar o 
fechamento dos retornos, logo estaremos chorando a morte de pessoas neste em frente à 
Churrascaria Lampertti, porque estão ocorrendo acidentes muito frequentes. Afirmou que o 
contorno está mal fechado, porque foi executado pela Prefeitura, em decorrência do DAER 
ainda não ter tomado uma posição e já está sendo utilizado por motociclistas, que estão 
cruzando a rodovia. Agradeceu e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Saudou a todos os presentes, os ouvintes da Rádio Taquara, os demais veículos de 
comunicação e ao Diretor do Lar Padilha Fernandes. Mencionou que se torna cada vez mais 
presente as comunidades virem reivindicar na Câmara algumas demandas e algumas 
melhorias em suas localidades, estando presentes nesta Sessão, os moradores do Bairro 
Empresa, os quais vêm enfrentando a problemática dessas entradas e saídas da ERS 239, na 
qual o fluxo de veículos está muito grande, sendo de 50 a 100 metros que seriam necessários 
para resolver o seu problema de calçamento. Disse que tem certeza que o Prefeito Tito terá a 
sensibilidade de reconhecer a necessidade perante esta questão. Parabenizou aos 
moradores, dizendo que a força e a união é que fazem realmente aparecer e resolver as 
demandas frente ao Executivo. Explicou que referente a isso, também tem o problema da 
Rua Germano Paiva e neste final de semana os moradores fecharam a rua com o aval do 
Prefeito, mas infelizmente, simultaneamente a isso, teve o pessoal da comunidade que foi 
contrário a isso porque não teriam como chegar as suas casas. Pediu a esta comunidade que 
se unam nessa questão, para que juntos tenham força e isto se resolva, pois sabe que o 
calçamento lá vai sair, não de hoje para amanhã, mas vai sair. Disse que como Vereador, está 
querendo resolver esta questão de muitos problemas de calçamento que existem. Informou 
que conversou com o Prefeito Tito, no qual tem o Projeto “Prefeitura no Bairro", na qual o 
Executivo estará vendo a necessidade in loco, com todos os Vereadores que acompanharem 
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este projeto. Acreditou que será excelente para ter o contato direto com as necessidades dos 
cidadãos do local. Mencionou que no Distrito de Padilha, conversou com o Secretário Mário 
Pires, onde o mesmo em tratativas com o Secretário de Obras Luiz Hennemann, tratou das 
demandas e necessidades de melhorias, como nas estradas Duque de Caxias, Batingueira, 
Ilha Nova, Cruzinha Alta e Cruzinha Baixa, onde já está sendo feito o trabalho. Agradeceu ao 
Secretário de Obras por ter visto a necessidade e ter se comprometido a enviar ferramentas 
necessárias para a conclusão, como a patrola, caminhões e mais horas de serviço no Distrito 
de Padilha. Informou que também no Distrito de Fazenda Fialho as pessoas tem muitas 
necessidades por estas demandas. Esperou que o Secretário de Obras fizesse a mesma coisa 
com esta comunidade, após atender os Distritos de Padilha e Rio da Ilha, enviando máquinas 
e fazendo mutirões. Mencionou que foi o propositor sobre a questão do mosquito 
borrachudo, sugerindo ao Município que se faça uma campanha de combate. Comunicou a 
comunidade dos Distritos de Padilha e Rio da Ilha, para as pessoas nas quais era distribuído 
antes o produto BTI para o combate ao mosquito e que não foram contatados, que entrem 
em contato com a Secretaria Distrital, para que se reúnam com a Vigilância Sanitária e a 
EMATER, para efetuar essas ações. Convidou a comunidade do Distrito de Padilha para a 
Festa da Comunidade Católica, no domingo, dia 07 de dezembro. Parabenizou esta 
comunidade pela solidariedade, na qual é festeiro e estará angariando produtos para a festa. 
Convidou também para a Noite Cultural do Lar Padilha, na qual as crianças se esmeram para 
apresentarem o seu melhor. Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR ARLEU MACHADO 
DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e as pessoas presentes no Plenário. 
Distinguiu o Diretor do Lar Padilha Fernandes Vieira dos Santos e comunicou que a Câmara 
de Vereadores é parceira desta instituição, com o repasse de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), que muito nos honrou em função do trabalho que é realizado. Citou os moradores do 
Loteamento Jaeger presentes na Sessão e informou que uma solução para este problema de 
pavimentação das ruas no nosso Município é aplicar na rua todo o Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU que é arrecadado pelos contribuintes desta mesma rua. Afirmou 
que é uma vergonha a falta de pavimentação das ruas de Taquara, que não vem deste 
Prefeito, mas também dos anteriores, que não priorizaram este serviço há pelo menos 50 
anos. Entendeu que com esta medida iria incentivar as pessoas a pagar o seu IPTU em dia, 
diminuindo a inadimplência e que este procedimento já poderia ser adotado no orçamento 
do próximo ano. Encaminhou indicação à Prefeitura solicitando que o trânsito de veículos do 
lado esquerdo da Rua Julio de Castilhos, junto à Praça Marechal Deodoro, na lateral do Banco 
Santander, fique bloqueado diariamente no horário das 20 às 24 horas, durante o período 
natalino, em função da circulação de grande número de pessoas, principalmente de crianças, 
para participar da programação do Natal Mágico. Informou mais uma vez que os idosos do 
Município de Taquara tem o direito de estacionar os seus veículos em qualquer lugar da 
cidade com o cartão do idoso fornecido pela Prefeitura. Analisou que os fiscais da empresa 
Rek Parking, que cuida do estacionamento na zona azul são incompetentes e mal orientados 
em relação ao atendimento do público, pois a Lei Municipal de estacionamento dos idosos, 
aprovada este ano, está em pleno vigor e de acordo com a Lei Federal do Estatuto do Idoso. 
Explicou que os idosos somente perderão este direito pela revogação desta Lei, através da 
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Câmara de Vereadores ou por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN, 
encaminhado ao Poder Judiciário. Recebeu denúncias de idosos reclamando que não está 
sendo cumprida esta lei e solicitou ao Executivo, através da Secretaria de Transportes, que 
verificasse o cumprimento desta lei. Agradeceu a todos pela presença e desejou uma boa 
semana na presença de Deus. Após a Palavra em Expediente o Presidente fez um breve 
comentário falando que esteve semana passada em um Congresso das Câmaras de 
Vereadores em Brasília, onde nessa oportunidade também levou alguns pleitos de nossa 
cidade. Permaneceu por lá quatro dias e gostaria de agradecer em público ao Deputado 
Federal Alceu Moreira que prontamente lhe acolheu em seu apartamento, onde foi muito 
bem recebido. Ressaltou ainda que encaminhou pedidos a quatro Deputados Federais 
solicitando verba para o asfaltamento da estrada de Entrepelado, ERS 242, bem como para a 
pavimentação de ruas em nosso Município e para a EXPOCAMPO do próximo ano. Nada mais 
havendo a tratar, às 20h30min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária convocando a próxima para o dia 08 de dezembro de 
2014, às 18h, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora 
da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e 
pelos Servidores Fernando Machado de Bittencourt e Debora Bickel, os quais transcreveram 
a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores 
desta Casa. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 
2014.........................................................Silvana Lopes, Debora Bickel e Fernando Bittencourt. 

 


