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ATA Nº 4.033 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 16h20min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 46ª 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 Ordinária e 
última do ano de 2014, desejando boas vindas aos presentes, informando que as Sessões 
Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 
18h, hoje com horário antecipado, tendo em vista que às 19h será realizada Sessão Solene do 
ato de posse e transmissão de cargos da Mesa Diretora para o exercício de 2015. A partir 
deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas 
presentes, momento em que convidou o Irmão Arci Serafim da Silva, do Centro Espirita Dom 
Feliciano de nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Logo após o 
Presidente fez um breve comentário salientando que esta é a última Sessão Ordinária do ano 
de 2014, mas já estão previstas Sessões Extraordinárias que virão ainda esta semana para 
deliberação dos Projetos que encontram-se em tramitação nesta Casa, lembrando que a 
Comissão Representativa estará atuando no período de recesso, caso seja necessária a 
convocação de Sessões Extraordinárias. Falou ainda que durante o ano de 2014 foram 
repassadas várias verbas ao Executivo Municipal, algumas destinadas com exclusividade, 
outras apenas para a Saúde, e, também durante esse período não fez nenhuma menção de 
publicidade pessoal, nem dos demais Vereadores sobre qualquer valor repassado. Da mesma 
forma no próximo ano, como Vereador desta Casa não participará de nenhum registro com 
relação a verbas remetidas ao Executivo, pois entende que isso pode ser interpretado como 
promoção pessoal. Finalizou dizendo que hoje, logo após os trabalhos deste Legislativo será 
realizada uma confraternização de final de ano oferecida aos Servidores e Vereadores desta 
Casa, lembrando que a mesma não gerou nenhum custo a Câmara, pois as despesas ficaram 
por conta dos participantes. 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. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 640/2014, 
encaminha cópia das Leis Municipais Nº 5.615 a 5.617, sancionadas em 09 de dezembro de 
2014. OFÍCIO Nº 644/2014, em atenção as Emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 
224/2014 (Executivo nº 159), que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2015, informa que todas as seguintes foram acatadas pelo Poder Executivo 
Municipal: Emenda Nº 01, de autoria do Vereador Anildo Araújo; Emenda Nº 03, 04 e 11, de 
autoria do Vereador Régis de Souza; Emenda Nº 05, de autoria da Vereadora Sirlei Silveira e 
Emenda Nº 07 e 09, de autoria do Vereador Nelson Martins. OFÍCIO Nº 646/2014, em 
atenção as Emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 225/2014 (Executivo nº 177), que 
Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Taquara/RS, para o exercício de 2015, 
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informa que: A Emenda Nº 01/2014, de autoria do Vereador Régis de Souza foi acatada pelo 
Executivo e as Emendas Nº 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 
22, foram desconsideradas pelo Executivo, pela inconstitucionalidade a qual fere o artigo 
166, § 3º, inciso II, alínea “a” da Constituição da República Federativa do Brasil. As Emendas 
Nº 04 e 16, também do Vereador Régis de Souza, foram desconsideradas pelo Executivo, pela 
inconstitucionalidade a qual fere o artigo 166, § 3º, inciso II, alínea “c” da Constituição da 
República Federativa do Brasil. Sobre o Ofício supracitado, a Diretora Legislativa informou 
que houve um erro de digitação, mas o Executivo Municipal encaminhará outro corrigindo 
esta falha. OFÍCIO Nº 647/2014, encaminha Lei Municipal Nº 5.618, que dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias – LDO, para o exercício de 2015, sancionada em 15 de dezembro de 
2014. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 234/2014 (Executivo Nº 190) 
Autoriza o Poder Executivo a doar terreno do Município para a empresa PAULO VOLMAR 
MAIER DE VARGAS MÓVEIS – ME, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 235/2014 
(Executivo Nº 191) Autoriza o Poder executivo a repassar recursos financeiros, no valor de 
até R$ 8.500,00 para o Clube Comercial de Taquara, CNPJ nº 97.763.155/0001-11, e, dá 
outras providências. Ofício do Vereador Nelson José Martins, datado de 12 de dezembro de 
2014: Informa ao Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que por 
motivos de ordem pessoal, está renunciando e não assumirá o cargo de Secretário da Mesa 
Diretora no exercício de 2015, para o qual foi eleito recentemente. INDICAÇÕES: Nº 
775/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 
requeira junto ao DAER, cópia completa do Projeto de asfaltamento da ERS 242, conhecida 
como Estrada do Entrepelado, que liga a cidade de Taquara a Santo Antônio da Patrulha. O 
pedido se justifica tendo em vista que este Vereador já fez a referida solicitação ao DAER, 
através de Requerimento, no qual encaminharam resposta informando que a mesma deve 
ser efetuada pela Prefeitura do Município. Seguem em anexo cópia dos documentos para 
maiores esclarecimentos. Nº 776/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade financeira 
de realizar projeto de calçamento e canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Ernesto 
Ronbinson, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois trata-se de uma reivindicação antiga dos 
moradores. Nº 777/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade financeira de 
realizar projeto de calçamento e canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Lothar 
Reihner, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores. 
Nº 778/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade financeira de realizar projeto 
de calçamento e canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Ricardo Olm, no Bairro 
Cruzeiro do Sul, pois trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores. Nº 779/2014 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade financeira de realizar projeto de calçamento e 
canalização de esgoto pluvial e cloacal na Rua Pastor Harder, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois 
trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores. Nº 780/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
estude a viabilidade financeira de realizar projeto de calçamento e canalização de esgoto 
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pluvial e cloacal, no trecho de chão batido da Rua 17 de Junho, pois trata-se de uma 
reivindicação antiga dos moradores. Nº 781/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através das Secretarias competentes veja a possibilidade de resolver um 
problema de alagamento em várias casas da Rua Osvaldo Brandão, no Bairro Santa Maria, 
pois tal problema ocorre por falta de limpeza em um valão que passa nos fundos das 
residências, causando transtornos aos moradores. Nº 782/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras veja a possibilidade de 
efetuar melhorias na Rua Sebastião Bristotti, esquina com a Rua Edmundo Saft, no Bairro 
Morro da Cruz, pois a mesma não recebe patrolamento há vários anos e os moradores 
pedem providências com urgência. Nº 783/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras veja a possibilidade de realizar o 
recolhimento de acúmulo de material que resultou das últimas chuvas na Rua João Antônio 
da Silva, esquina com a Rua Osvaldo Cruz no Bairro Empresa, em frente à residência do 
Senhor Olidio Luiz da Silva que se encontra em tratamento de saúde e está com dificuldade 
de acessar a referida rua. Nº 784/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que a Prefeitura 
Municipal, através do setor de fiscalização, faça blitz em caminhões ambulantes que utilizam 
as rodovias ERS 115 no antigo Shopping e na ERS 020 no entroncamento com a ERS 239, 
vendendo móveis sem notas fiscais, sem alvará, fazendo uma competição desleal com nossos 
comerciantes locais. Destacamos que esta ação deve ser imediata. Nº 785/2014 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente revise 
e coloque papel higiênico nos banheiros femininos das Praças da cidade, principalmente nos 
horários das 19h às 22h quando aumenta a visitação na Praça em frente à Prefeitura devido à 
ornamentação natalina. Nº 786/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras realize o patrolamento e ensaibramento 
da Rua Nunes, no Loteamento Nunes, Bairro Mundo Novo, pois a mesma encontra-se em 
más condições de trafegabilidade. Nº 787/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie com urgência o 
fechamento de um terreno localizado na Rua Santa Catarina, fundos da Creche, no Bairro 
Santa Teresinha. O pedido se justifica tendo em vista que a Prefeitura adquiriu este terreno e 
realizou o desmanche de um imóvel existente, ficando ainda algumas paredes erguidas que 
pode colocar em risco de acidentes crianças que ali podem entrar para brincar. Ressalto 
ainda que o fechamento deste terreno também é importante para evitar que pessoas 
descarte lixo e animais mortes como já vem ocorrendo. Nº 788/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
realize uma revisão geral na iluminação pública da localidade de Passo da Ilha com posterior 
conserto de lâmpadas que apresentam problemas, pois os moradores reivindicam com 
urgência tal melhoria. Nº 789/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o 
Executivo Municipal, juntamente com  a Secretaria de Obras providencie o conserto do 
calçamento que cedeu na Rua Nelson Henck, em frente ao número 2933, pois no local se 
formou um buraco que provavelmente é resultado do rompimento dos encanamentos que 
passam por ali. Este buraco representa um sério perigo de acidentes às pessoas que por ali 
circulam. Nº 790/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Reitero a Indicação Nº 630 de 06 de 
outubro de 2014 (em anexo), solicitando a possibilidade de construção de uma parada de 
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ônibus na ERS 020, parada 117, pois muitas pessoas ocupam o transporte público e 
encontram grande dificuldade nos seus deslocamentos. Nº 791/2014 VEREADOR ANILDO 
ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
providencie a construção de uma parada de ônibus na Rua Frederico Westphalen, entre as 
Ruas Osvaldo Aranha e Osmar Schaefer, no Bairro Empresa, pois trata-se de uma antiga 
reivindicação da comunidade. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail do 
Governador eleito, Senhor José Ivo Sartori, em atenção as Moções de Apelo Nº 042, 043, 044 
e 045/2014, informando que as mesmas serão encaminhadas para as Secretarias 
correspondentes assim que formadas as equipes de governo. E-mail, da Diretoria Geral do 
DAER, em resposta ao Requerimento nº 324/2014, do Vereador Guido Mario, contido no 
Ofício D.L. nº 910/2014. E-mail da SEINFRA, em atenção ao Requerimento nº 322/2014, do 
Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 898/2014. Convite do Comitê Intermunicipal 
Legislativo de Acompanhamento das Ações do Consórcio PRÓSINOS, que ocorrerá no dia 
17/12, às 9h, na Câmara de Vereadores da cidade de Riozinho. Convite da EMEF 25 de Julho, 
para a Formatura do 9º ano da turma de 2014, a realizar-se no dia 16/12, às 20h, no Barracão 
Católico São João Batista de Entrepelado. Cartões de Natal dos Deputados Aloísio Classmann 
(PTB) e Lucas Redecker (PSDB), e da Escola Municipal Calisto E. Letti. Após a leitura da 
matéria 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 EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que acompanhava no Plenário, pela 
Rádio Taquara e pela internet. Falou da satisfação por conduzir no próximo ano a direção 
desta Casa Legislativa e esperava que no final do mandato os colegas Vereadores, que 
depositaram este voto de confiança na sua pessoa, não se arrependam e que tenha valido a 
pena. Afirmou que vai tomar algumas atitudes que talvez desagradem algumas pessoas, mas 
assim como respeitou as gestões anteriores da Câmara de Vereadores, esperava que também 
respeitassem a sua administração. Conclamou que os colegas Vereadores ajudem nas 
economias das despesas com viagens e diárias, que iniciou na Presidência do Vereador 
Nelson José Martins, para que seja revertido em benefício da sociedade. Comunicou que o 
exemplo começará a ser dado por si próprio, não fazendo uso de diárias, a não ser que tenha 
uma emenda muito certa para buscar em Brasília. Declarou que deseja que estas economias 
sejam doadas para os bombeiros, caso esta medida seja legal. Esperou que no próximo ano 
mais uma vez pudesse representar bem a comunidade taquarense. Citou a sua trajetória 
política, que iniciou como 2º suplente de Vereador de Taquara em 2004, como 1º suplente 
em 2008 e eleito como o 3º Vereador mais votado de Taquara em 2012 e também 
profissional, quando começou a trabalhar espontaneamente aos 9 anos de idade, na cidade 
de Igrejinha. Compartilhou que se sente honrado com o cargo de Presidente da Câmara de 
Vereadores de Taquara e louvou a Deus por tudo que tem realizado em sua vida. Explicou 
que a principal meta da sua administração vai ser a de não fazer repasses para as entidades, 
para se concentrar em economizar, mesmo que seja considerado uma medida antipática por 
estas entidades. Desejou um feliz Natal com Jesus no coração e um grande 2015. O 
Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira se manifestou dizendo que como 
Presidente fez uma viagem à Brasília, com a utilização de uma diária, para participar de um 
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Congresso e entregar quatro reivindicações de emendas parlamentares para o Município de 
Taquara. Alertou aos Vereadores que não estão impossibilitados de retirar diárias quando 
necessário, assim como os demais poderes, porque não podemos engessar o Poder 
Legislativo. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores. 
Encaminhou indicação para que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, faça a 
revisão geral da iluminação pública das localidades de Passo da Ilha e Morro Pelado. Falou 
que foi rechaçado quando sugeriu que fosse contratada uma empresa para prestar a 
manutenção da iluminação pública no interior do Município, pois alegavam que o Executivo 
tinha condições de realizar este serviço, mas a população destas localidades vem reclamando 
sistematicamente. Informou que os moradores do Bairro Santa Teresinha pediram o 
cercamento do terreno adquirido pela Prefeitura na Rua Santa Catarina, para ampliar a 
Creche Alice Maciel. Solicitou o patrolamento e o ensaibramento das ruas do Loteamento 
Nunes e da estrada que liga o Distrito de Pega Fogo com a localidade de Morro da Pedra.  
Enviou ao DAER e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, 
pedido de informação sobre a existência de recursos financeiros para a reforma da ponte 
sobre o Rio dos Sinos na ERS 020. Recebeu a resposta de que isto é assunto para o novo 
Governo. Afirmou que já estão imputando ao novo Governo o que não tiveram capacidade 
de fazer. Desejou a todos um feliz Natal, com muita paz e um 2015 repleto de realizações e 
sucesso a todos os taquarenses. VEREADOR LAURI FILLMANN: Saudou os colegas 
Vereadores, a imprensa e aos presentes no Plenário. Registrou solicitação para que a Mesa 
do Legislativo encaminhe ao Executivo pedido de providências referente à manutenção da 
estrada entre a localidade de Tucanos e o Distrito de Rio da Ilha, em função dos estragos 
provocados pelas últimas chuvas. Parabenizou a condução dos trabalhos legislativos pelo 
Presidente Arleu Machado de Oliveira, os demais Vereadores e a equipe de funcionários 
públicos, que trabalharam de forma coesa e realizaram um bonito trabalho perante a 
comunidade taquarense. Desejou ao novo Presidente da Câmara Eduardo Carlos Kohlrausch 
que Deus lhe dê sabedoria para conduzir os trabalhos desta Casa da forma mais tranquila 
possível, para que possa estar bem respaldado e representado em todos os seus atos 
legislativos. Considerou que o ano de 2014 foi lento para a economia do país, um pouco em 
função da Copa do Mundo de futebol e das eleições, mas espera que em 2015 as coisas 
possam melhorar, para que o Município, o Estado e a União possam promover cada vez mais 
o desenvolvimento para beneficiar o cidadão. Desejou a todos ótimas festas com a 
iluminação e a proteção de Deus. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Cumprimentou a todos os presentes, a Rádio Taquara e a imprensa. Deu prosseguimento as 
palavras do Vereador Lauri Fillmann, dizendo que o 1º mandato do Presidente da Câmara se 
manteve bastante harmonioso e respeitoso, assim como também no 2º mandato do 
Presidente Arleu. Ressaltou que divergências de opiniões fazem parte do Poder Legislativo, 
pois é isso que acontece em um regime democrático. Salientou que deve ser sempre em alto 
nível, pois o cidadão taquarense merece que eles tenham esse respeito. Falou que gostaria 
que no ano que vem o Presidente eleito, Vereador Eduardo, aja com bastante sabedoria, 
procurando ser o mais correto e justo possível. Falou que a perfeição em um ser humano não 
existe, pois todos nós somos passíveis de erros, mas que também quando erramos devemos 
ter a hombridade de reconhecê-los. Explicou que estamos aqui apenas de passagem, 
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devendo fazer o melhor possível para com o próximo, principalmente os Vereadores eleitos 
por uma grande parcela da comunidade taquarense, a qual espera bastante respeito e 
sabedoria. Analisou que quando assumiu em 2013, a Câmara estava com uma moral muito 
baixa, devido a fatos que aconteceram e refletiram por um bom tempo e graças aos 15 
Vereadores, houve uma economia e um repasse para o Município. Contou que o Prefeito tem 
dito com bastante frequência, que pela primeira vez na vida, o Legislativo e o Executivo, 
apesar de divergências que faz parte do contexto político, trabalham em harmonia, com as 
duas Casas pensando no bem estar e no melhor para o povo taquarense. Declarou que 
esperava que assim continuasse neste resto de ano com o Vereador Arleu na Presidência. 
Disse que se orgulha muito em fazer parte deste grupo, tendo aprendido muito e ainda tendo 
muito a aprender, sendo que uma das melhores coisas que aprendeu foi a de ter mais 
humildade. Mencionou que conseguiu chegar aonde chegou trilhando o melhor caminho. 
Desejou ao Vereador Eduardo que Deus o iluminasse, fazendo um bom governo e que o 
mesmo faça o máximo possível para que a Casa dê retorno para Taquara, trazendo 
progresso, segurança e tudo o que for bom para a cidade. Falou que como disse o Presidente 
Arleu, eventualmente algum Vereador se fará presente em Brasília e usará de diárias para 
isso, pois está previsto, sendo um direito na lei, não existindo nada ilegal. Explicou que 
muitas vezes serão necessárias essas viagens. O Vereador Eduardo Carlos Kohlraush fez um 
aparte dizendo que sabe que isso é legal, mas que seguindo o exemplo do Vereador Nelson, 
os Vereadores conseguiram alcançar aquelas metas porque não viajaram e não pegaram 
diárias. Disse que só fez um comentário, seguindo o bom exemplo que o Vereador Nelson 
deixou, o qual todos acataram a decisão do mesmo sem problema nenhum. O Vereador Luiz 
Carlos Balbino de Oliveira retomou o uso da palavra agradecendo ao Vereador Eduardo pelo 
aparte e disse que só fez esta colocação desta maneira porque o Presidente tinha colocado 
assim e para que ficasse bem esclarecido, sem nunca haver exageros e desperdícios quando 
estritamente necessário. Claro que se não forem, melhor, pois isso é retorno para os cofres 
do Executivo. Desejou a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo, que seja de bastante 
tranquilidade e muita paz e que nenhuma desgraça se acometa em nenhuma de nossas 
famílias. Agradeceu a todos. O Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira reforçou um 
esclarecimento dizendo que não há qualquer tipo de ilegalidade nem de imoralidade de se 
fazer presentes diárias em qualquer lugar que um Vereador queira estar, desde que 
comprovadamente haja a necessidade desta viagem. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Saudou os colegas Vereadores e os ouvintes. Parabenizou a excelente administração do 
Presidente Arleu Machado de Oliveira a frente do Legislativo e desejou as boas vindas ao 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch que assumirá a Presidência em 2015, de quem é um 
amigo particular de longa data e que será uma honra tê-lo como Presidente desta Casa. 
Congratulou a comunidade de Olhos D'água pela festa no último domingo. Informou que 
quando se realiza um evento é possível avisar a concessionária RGE para ficar de sobreaviso 
em caso de necessidade para reestabelecer a energia elétrica. Destacou o excelente evento 
da Marcha para Jesus, que apesar da chuva não permitiu o seu término. Conclamou o 
Prefeito para terminar a Rua Coberta, que resolveria este e outros problemas de falta de local 
adequado em caso de intempéries. Citou que a Prefeitura já arrecadou nos últimos dois anos 
cerca de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em impostos e que para terminar a 
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Rua Coberta seriam necessários em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que 
representaria somente 1% (um por cento). Afirmou que existe um clamor da sociedade para 
a sua conclusão e pediu que o Prefeito se sensibilizasse com a situação, pois parece bem 
claro que vai esperar até o último ano do mandato para terminar esta obra, para então tirar a 
foto e concorrer a reeleição. Foi concedido um aparte ao Vereador Telmo Vieira que 
perguntou para o Vereador Moisés qual é a prioridade: cobrir a rua que está descoberta ou 
resolver as solicitações dos moradores de tantas outras ruas? O Vereador Moisés Cândido 
Rangel retomou o uso da palavra e respondeu ao Vereador Telmo dizendo que entendia o 
fato da Prefeitura não ter dinheiro para tudo, mas os recursos financeiros que já foram 
investidos na Rua Coberta estão se deteriorando. Entendeu que o valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) que faltam para a sua conclusão não vão quebrar a Prefeitura ou resolver 
os problemas do Município. Analisou que o Prefeito Tito não termina esta obra porque é de 
autoria do ex-Prefeito Délcio Hugentobler e que esta opinião estaria inclusive na boca do 
povo. Reforçou a indicação de desentupimento do esgoto pluvial do Bairro Santa Terezinha, 
pois com as últimas chuvas voltaram os alagamentos nas ruas Bahia, Mato Grosso e 
Amazonas, com a água entrando nas residências. Solicitou um requerimento verbal para que 
o Executivo conserte um buraco na subida da Rua Tristão Monteiro, em frente à casa de nº: 
67 no Bairro Santa Rosa. Desejou um feliz Natal e Ano Novo a todos. VEREADOR NELSON 
JOSÉ MARTINS: Saudou a todos os presentes. Disse ao Vereador Moisés que esteve na festa 
de Olhos D'água e acha que a RGE está ficando igual a Prefeitura: Só faz em dia de festa. 
Contou que patrolaram lá ontem e deixaram todas as outras estradas com uma situação 
difícil. Disse que cada localidade deveria fazer uma festa para ter o atendimento de suas 
demandas. Informou que falou hoje com o Secretário, pedindo por favor, para que o mesmo 
peça para tapar os buracos, pois acha que eles vão parar dia 19, então que ao menos vão lá 
com dois caminhões de saibro e três homens, tapem os buracos e está resolvido, pois é uma 
buraqueira que arrebenta todo o carro. Mencionou que não esteve na reunião quando foram 
votadas as suas emendas, pois teve um problema muito complicado em Porto Alegre para 
resolver e não conseguiu chegar a tempo. Disse que quando tem um problema aqui ninguém 
resolve nada. Contou que hoje surgiu um problema e teve que resolver, pois saltaram todos 
fora. Acrescentou que já dizem: Procura o Nelson Martins. Disse que não era assim, que 
alguém ganhava para isto. Afirmou que existem bons funcionários dentro da Secretária que 
não estão sendo usados, mas que deveriam ser, pois tem gente boa neste setor, que 
deveriam ter oportunidade. Perguntou se sabiam quantos morreram por falta de 
atendimento em Taquara, pois se fizerem uma conta desde o começo do ano, já passam de 
15 casos. Acrescentou que não sabe se esses 15 não morreriam igual mesmo com o 
atendimento, mas a família não quer saber disso. Contou que há pouco tempo levou um 
senhor para fazer cirurgia no coração, foi bem atendido no hospital, mas o encaminharam 
para o Posto 24 Horas. Informou que o caso era de cirurgia, então levaram para Porto Alegre, 
só que aí já era tarde demais. Explicou que faz emendas no orçamento não é de hoje, nunca 
fazendo no primeiro ano, pois o Prefeito tem que tomar pé da situação, mas que faz quando 
acha um lugar onde o Município está jogando dinheiro fora. Disse que se pegarem o que já 
foi gasto em retroescavadeira, patrola e saibro no Loteamento Tito, davam para fazer o 
calçamento duas ou três vezes. Acrescentou que não sabem nem quanto custa um pneu. 
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Contou que um caminhão que faz uma viagem de saibro custa no mínimo R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) e tem máquinas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais) trabalhando, tendo que dar manutenção e a mesma não é barata. 
Explicou que um operador desta máquina trabalha 11 meses, porque tem um de férias, mas 
recebem 13 salários. Fez um cálculo do que a Prefeitura gastou no Loteamento Tito e ficou 
apavorado.  Falou que fizeram um bom trabalho na última vez que foram lá, deixando a rua 
como um tapete, mas que o saibro que colocaram está todo dentro dos valos, por isso fez as 
emendas de prioridade. Afirmou que a partir de hoje pensará duas vezes antes de votar nos 
projetos que vierem à Câmara. Falou sobre a Rua João Manuel Correia é um desastre, pois 
tem somente um trecho calçado. Mencionou que a população sai do Loteamento Tito com o 
calçado na mão para pegar o ônibus. Contou que disse ao Vereador Anildo que aquela rua a 
qual vieram reclamar naquele dia também deveria ser colocada como prioridade. Informou 
que hoje chegou atrasado de novo e que não quer fazer parte da Mesa Diretora para não 
atrapalhar, pedindo que escolhessem uma pessoa que possa estar mais tempo disponível na 
Câmara de Vereadores, pois ele não dispõe deste tempo. Observou que o Vereador Telmo 
falou em prioridade e acha que a Saúde precisa de dinheiro, apesar de não ser somente o 
dinheiro que faz andar as coisas, mas também a competência das pessoas. Desejou um feliz 
Natal para todos e que o ano que vem seja muito bom. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 
Cumprimentou os colegas Vereadores e a comunidade que acompanhou a Sessão. 
Parabenizou o trabalho das Voluntárias de Natal na organização do Natal Mágico de Taquara. 
Criticou o fato de não haver papel higiênico no sanitário feminino da Praça Marechal 
Deodoro, apesar do bom estado de limpeza do mesmo.  Indicou a fiscalização tributária da 
Prefeitura que nas rodovias estaduais próximas da garagem da Citral e do antigo Shopping na 
ERS 115 encontram-se caminhões estacionados vendendo móveis. Explicou que 
comercializam seus produtos na melhor época do ano, sem nota fiscal e alvará, numa 
competição desleal com os comerciantes locais e legalmente estabelecidos. Detalhou que em 
2015 trabalhará com mais afinco na abertura das vagas da educação infantil e na área de 
segurança pública, que são duas preocupações da comunidade. Alertou principalmente a 
população do interior do Município, que pessoas em um veículo vermelho de capô preto 
estariam oferecendo benefícios aos moradores, mas que na verdade são ladrões de 
residências. Estabeleceu que vai trabalhar contra os CC's que tomam cafezinho e não tratam 
bem os cidadãos, também contra o aumento e a criação de novos impostos e a favor das 
causas justas e populares. Reconheceu o excelente ano de 2014 e o dever cumprido na 
gestão dos integrantes da Mesa da Câmara de Vereadores. Esperou que a próxima direção 
com o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch seja da mesma forma e se colocou à disposição 
para colaborar e se puder dar os seus pitacos. Desejou um feliz Natal e Ano Novo, apesar das 
dificuldades econômicas e políticas que se esperam para o próximo ano de 2015. VEREADOR 
ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimentou a todos os presentes e as pessoas que escutavam 
de suas casas. Disse que para ele foi uma honra ser Vereador a qual quer agradecer a Deus, 
ao seu Partido Progressista, ao Beto Timóteo, ao Prefeito Municipal Titinho, por darem a 
oportunidade do mesmo estar na Câmara por nove meses, atendendo várias demandas da 
nossa comunidade. Contou que foram mais de 80 pedidos de prestação de serviços 
endereçados a algumas Secretarias e ao Executivo, que vão desde a limpeza de uma rua ou a 
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construção de uma boca de lobo, até o conserto de um esgoto. Contou sobre um pedido que 
fez, o qual acredita que será atendido pelo DAER nos próximos meses, sobre a transferência 
da sinaleira da ERS 115, alegando que como está traz um grande prejuízo à nossa cidade. 
Mencionou que os Vereadores foram parceiros e aprovaram um projeto seu, que foi 
sancionado pelo Prefeito, no qual traz um auxílio a alguns integrantes da Brigada Militar que 
queiram vir trabalhar em Taquara. Disse que provavelmente assuma um cargo na 
administração do Município de Taquara no próximo ano, o qual quer se dedicar ao máximo 
neste novo trabalho, da mesma forma que faz por onde tem passado. Contou que foi assim 
em toda a sua vida e politicamente falando, quando esteve por quase três anos a frente do 
Posto de Saúde no Bairro Empresa. Salientou que a comunidade de lá sabe o trabalho que 
fez, pois sempre teve uma equipe ao seu lado o ajudando e Deus o orientando. Afirmou que 
nestes nove meses procurou ser parceiro, respeitar seus colegas e os funcionários da Casa e 
que sai com a sensação do dever cumprido. Citou que por onde tem passado o Vereador às 
vezes tem muita boa vontade, mas que não pode mandar fazer. Desejou um feliz Natal a toda 
a comunidade e que o ano que vem seja próspero, abençoado e iluminado por Deus. O 
Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira parabenizou-o pelo casamento de sua filha, 
a qual esteve presente numa cerimônia muito linda e deseja que a mesma seja muito feliz. 
Desejou muita felicidade ao Vereador Anildo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, a qual assumirá em 2015. Agradeceu por tudo que ele fez nesse ano na Câmara e que 
foi um privilégio ter trabalhado com o mesmo.  VEREADORA SANDRA BREATRIZ SCHAEFFER: 
Saudou todos os presentes na Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Citou que o ano de 
2014 está terminando e que pôs a prova o nosso estado emocional, físico e mental, tendo 
que provar todos os dias a si mesma que está no caminho certo e que as suas lutas não são 
em vão. Salientou o que ocorre na política brasileira nos dias atuais a coloca a prova todos os 
dias. Disse que como Vereadores, ocupando um cargo público, precisamos provar 
constantemente que não somos corruptos e que não estão envolvidos em escândalos e em 
esquemas que desviam despudoradamente verbas públicas. Explicou que ser um político 
sério num país como o Brasil é tarefa árdua, complexa, exigindo um esforço diário. Afirmou 
que como política, não queria se apresentar como uma falsa moralista, porém pensa que se 
torna urgente resgatar os bons costumes na vida política brasileira. Afirmou que há um 
grande desânimo em todos os segmentos sociais e que para 2015 paira uma onda de 
pessimismo e que quando menos se espera, estoura uma bomba, escândalos, ou desvios de 
verba pública. Deseja sinceramente que em 2015 saibam cada vez mais usar o verbo 
respeitar, o qual em sua origem, no latim, significava olhar outra vez e quem sabe tenham 
que olhar outra vez tudo aquilo que estão fazendo. Observou que o respeito é um dos 
valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social, 
impedindo que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação à outra. Explicou que o 
respeito ao próximo compreende o ser humano, o animal e o meio ambiente e que ter 
respeito ao próximo é cultivar bons hábitos de convivência e agir com educação. Destacou 
que o respeito ao ser humano é a base para uma sociedade mais justa e solidária e que 
devemos sempre prestar solidariedade a aqueles que mais precisam, pois precisamos 
respeitar os espaços destinados aos idosos, as pessoas com deficiências, mães com crianças 
no colo e em um lugar lotado, ceder o lugar a elas. Falou que não devemos furar filas e que 
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no trânsito deve se praticar a direção segura, pois a maioria dos acidentes é causada por 
negligência do homem e não pelo acaso. Sugeriu que sempre que tivermos um problema, 
conversemos educadamente, pois discussões não levam a nada. Alegou que devemos 
entender as posições de cada um, mesmo sendo diferente das nossas e que não devemos 
pegar o que não é nosso. Deu um recado a todos os políticos de que verba pública não é de 
uso pessoal. Disse que devemos jogar o lixo no lixo, pois a sujeira das ruas entope os bueiros, 
o que provoca enchentes e as mesmas atrapalham o trânsito, causando engarrafamentos e 
fazendo com que muitas pessoas fiquem mal humoradas. Ressaltou que este é o ciclo, 
respeitar o meio ambiente, porque se não daqui a algum tempo não teremos mais ambiente 
nenhum para vivermos. Alertou que devemos também respeitar os animais, pois todos 
nascem iguais perante a vida e tem os mesmos direitos. Explicou que o homem, como 
espécie animal, não pode exterminar os outros ou explorá-los violando esse direito. 
Acrescentou que tem o dever de por os seus conhecimentos aos serviços também dos 
animais, pois todo animal tem direito a atenção, aos cuidados e a proteção do homem. 
Explicou que o abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Compartilhou uma 
frase dita por Albert Schweitzer, a qual diz o seguinte: "Quando o homem aprender a 
respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a 
amar o seu semelhante." Concluiu que aí sim teremos um feliz Natal e Ano Novo. Deixou uma 
mensagem de paz, saúde e alegria para esse Natal e para 2015. Cumprimentou o Presidente 
Arleu por seu trabalho na Câmara de Vereadores, juntamente com ela e o Vereador Balbino, 
os quais fazem parte da Mesa Diretora. Mencionou que fácil não é, mas é necessário que se 
tenha coragem para assumir determinadas atitudes. Desejou ao futuro Presidente da Câmara 
de Vereadores que tenha bastante consciência e que faça um trabalho digno e respeitoso 
como tem sido feito até agora. Agradeceu a atenção de todos e desejou uma excelente 
semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou todos os 
presentes e pessoas que acompanhavam pelos meios de comunicação. Mencionou que 2014 
foi um ano de muito trabalho e muito crescimento. Parabenizou a Mesa Diretora pelo 
trabalho, desejando a nova Mesa que assumirá em 2015, sucesso e trabalho com muita 
dignidade, ponderação e bom senso, como tem sido até a gestão atual. Informou que foi a 
uma festa no interior, que não é muito comum a ir, encontrando lá uma pessoa muito 
querida, a Dona Irene Martins da Rosa, uma mulher maravilhosa com mais de 80 anos, mas 
parecendo ter 50. Observou que moramos em um Município tão pequeno e ficamos distante 
de pessoas valorosas, deixando seu abraço a esta senhora. Mencionou que como última 
Sessão Ordinária, gostaria de aproveitar esse espaço para dizer aos seus atletas do Projeto 
Bem, que no sábado tiveram presença reduzida em função da chuva, que no próximo sábado, 
dia 20 de dezembro, às 9 horas da manhã, será a festa de encerramento no Campo do 
Palmeiras e gostaria que todos os jovens atletas comparecessem. Disse que estamos na 
época de fazer a nossa prestação de contas ao imposto de renda. Explicou que em 2014 há 
um percentual de 6% que se pode repassar as instituições e se passarmos do mês de 
dezembro para o ano de 2015, este percentual baixa para 3%. Pediu que segurassem este 
recurso em Taquara para as instituições filiadas ao CONDICA, ajudando a APAE, a Casa da 
Criança e o Lar Padilha, que precisam de recursos. Mencionou que não é somente em 
dezembro que devemos ter gestos bondosos e nos tornarmos pessoas melhores e sim 
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durante todo o ano, devendo ser pessoas do bem, que dá atenção, acolhe e escuta com 
amor. Citou que nesse mês, parece que ficamos mais sensíveis, então que façamos outras 
pessoas mais felizes, pois às vezes só precisam de um olhar, carinho, conselho ou sorriso. 
Desejou um bom Natal e um excelente Ano Novo para todos e que Deus abençoasse com 
mais paz, harmonia, solidariedade e principalmente respeito. VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Saudou todos os presentes, ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação 
que acompanhavam a Sessão. Enalteceu o evento que tiveram no Taquarense domingo, que 
foi o 3º Natal da Criança Colorada, proporcionado pelo Consulado do Internacional, o qual fez 
parte com muito orgulho. Acrescentou que essa galera é apaixonada pelo seu time e com 
amor fraternal pelo seu próximo. Comentou que os sorrisos daquelas crianças fizeram-no 
lembrar de um passado não muito longínquo, quando ganhava de Natal uma bola ou uma 
bala, que para ele era tudo. Explicou que volta a pensar que as coisas simples é que o fazem 
realmente as pessoas felizes. Congratulou a Brigada Militar pela formação de mais um curso 
de formandos do PROERD, evento realizado no ginásio do Colégio Santa Teresinha na última 
quinta-feira. Solicitou que esta atividade esteja no calendário de eventos do Município, pela 
magnitude e pelo senso de cidadania, civismo e patriotismo que passa para as crianças. 
Explicou que a criança de hoje é a semente de um amanhã melhor. Falou que 2014 foi um 
ano atípico, pois tivemos eleição e a Copa do Mundo de futebol. Afirmou que quando escuta 
os colegas Vereadores falarem sobre alguma prioridade, como o telhado da Rua Coberta, que 
tenham o bom senso de destacar o que é prioridade em nosso Município. Mencionou que 
neste ano não mediu esforços para visitar cada comunidade que pudesse alcançar e em cada 
uma delas presenciou suas reivindicações e necessidades e que cada localidade têm as suas 
demandas distintas. Citou que no Distrito de Padilha, assim como em Rio da Ilha, Morro Alto, 
Pega Fogo, Morro da Pedra, Morro Negro e em tantas outras, possuem necessidades 
distintas uma da outra e que muitas localidades ainda não conseguiram ser alcançadas nas 
questões de ruas e estradas por falta de maquinário. Acreditou que o que falta para o 
Município contemplar estas obras não é somente competência e sim dinheiro, pois é ele que 
move o mundo e toda uma administração. Explicou que o dinheiro vem da arrecadação dos 
impostos para que a administração consiga fazer com que essas demandas sejam 
solucionadas e alcançadas. Observou que quando se fala em R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) para cobrir a Rua Coberta, acredita que o Prefeito petebista Tito Lívio Jaeger e todos os 
que presenciam as necessidades dos taquarenses, sabem que isto não é prioridade, devendo 
primeiro ter uma escola de educação infantil no interior, de ter estradas melhores, 
pavimentadas e calçadas com canalização e infraestrutura. Parabenizou o Executivo pelo 
Projeto Prefeitura nos Bairros e espera que a comunidade se conscientize que é dando que se 
recebe, pagando o que é de direito, como o IPTU e os impostos, porque daí sim somos 
cidadãos realmente participantes de uma boa administração. Falou que foi muito bom ser 
Vereador oportunizado por Deus, em um momento no qual divide com pessoas íntegras, 
como o Presidente Arleu Machado de Oliveira, o qual fez uma gestão íntegra com os 
Vereadores Balbino e Sandra, na Presidência desta Casa Legislativa. Comentou que o 
Vereador Nelson foi o 1º Presidente em 2013, fazendo um trabalho exímio com continuação 
pelo atual Presidente Arleu. Pediu a Deus que o próximo Presidente, Vereador Eduardo, dê 
continuação a este trabalho. Desejou um feliz Natal e Ano Novo a toda a comunidade 
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taquarense e pediu que Deus estivesse à frente de qualquer ação. Agradeceu a Deus. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou a todos os presentes e ouvintes da 
Rádio Taquara. Fez um Requerimento Verbal, parabenizando a 3ª Marcha para Jesus, 
organizado pelo Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Taquara - 
CIMETAQ, tendo como Presidente o Pastor Waldemar Hirch. O Vereador Anildo Ribeiro 
Araújo fez um aparte dizendo que gostaria de se associar, pois teve a honra de participar e 
gostou muito. O Vereador Valdecir Vargas de Almeida retomou o uso da palavra dizendo 
que o Vereador Anildo pode se associar e falou que com certeza o Vereador Moisés também 
irá querer se associar. Salientou que na caminhada, Deus mandou uma grande chuva para 
provarem sua fé e tem certeza que no ano que vem esta caminhada será maior ainda. Pediu 
para o Presidente que quando o mesmo não puder participar, pedir para algum dos 
Vereadores representá-lo, pois na sexta-feira teve uma grande formatura da Escola CIEP, com 
a Casa lotada e não sabia dessa formatura, pois não tinha recebido o convite. Disse que a Rua 
Coberta é muito importante para a comunidade, mesmo que não seja prioridade. Explicou 
que isso não é colocar dinheiro fora, mas que será realmente se não terminarem, pois já está 
enferrujando e correndo o risco de perdê-la. Acrescentou que tem vários eventos no final do 
ano, como a Feira do Livro, que poderiam ser realizados ali e se gastaria bem menos, sendo 
também um ponto estratégico. Pediu para que a Secretaria de Obras olhe com atenção para 
as vias do Bairro Empresa, como a Rua Lima; Travessa La Paz; Travessa Assunção; Rua Brasília 
e Travessa Quito, onde as mesmas não são calçadas, se tornando uma situação muito crítica. 
Informou que hoje pela manhã encontrou o Prefeito e cobrou-o sobre os consertos de 
buracos e que após ligou para o Secretário, esperando que sejam feitos os consertos dos 
mesmos. Parabenizou o trabalho da Mesa Diretora e dos colegas Vereadores pela parceria 
que tiveram e desejou muito sucesso ao Vereador Eduardo que será o próximo Presidente. 
Desejou um feliz Natal e um feliz 2015 e que Deus iluminasse o coração de cada um com 
muita paz, muito amor e muita saúde. Foi concedido o restante do tempo para o Vereador 
Moisés Cândido Rangel, que informou que no seu pronunciamento anterior não disse que a 
Rua Coberta era prioridade. Indicou como prioridades os postos de saúde do Bairro Santa 
Rosa e do Bairro Cruzeiro que ainda não foram terminados. Citou também como obras 
prioritárias o Arroio Sonda, as casas do Bairro Empresa, o calçamento de ruas e duas creches 
de educação infantil. Concordou com o pronunciamento do Vereador Valdecir, que se não 
forem terminadas, irão perder dinheiro público. O Presidente Vereador Arleu Machado de 
Oliveira fez um comentário dizendo que recebeu informações seguras, que no ano que vem 
esta rua será coberta. Mencionou sobre a sua preocupação com a estação rodoviária atual, 
que estaria voltando novamente para o antigo local, causando um tumulto no centro da 
cidade e aí sim será importante essa estrutura da rua coberta. VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Cumprimentou os presentes e todos os ouvintes. Convidou a todos os 
Vereadores para a festa de encerramento de ano da Escola Calisto Letti, na quarta-feira, às 
19h30min. Parabenizou a comunidade de Olhos D'água pela belíssima festa realizada no dia 
de ontem. Comentou que na quinta-feira esteve participando da formatura do PROERD, 
realizada no ginásio do Colégio Santa Teresinha, evento de grande importância, pois 
conscientiza toda a gurizada ao não uso das drogas. Deixou uma mensagem natalina as 
pessoas que nesta época ficam mais conscientes dos sentimentos que esta data faz lembrar. 
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Explicou que muitas pessoas adoram o Natal porque é a data do nascimento de Jesus. 
Comentou que esta data também nos traz doces recordações da infância e saudade das 
pessoas que já não estão mais neste plano terrestre. Acrescentou que uma onda de nostalgia 
parece nos envolver e fazer com que tenhamos um espírito de solidariedade maior, atitude 
que deveria ser cultivada em todos os dias de nossas vidas. Disse que somos seres humanos 
com erros e falhas. Deseja que neste natal, em cada olhar, as pessoas sintam mais alegria nos 
amigos, nos irmãos; em cada gesto, mais esperança; em cada encontro, mais amor, amizade, 
bondade, compreensão e ternura e, sobretudo mais perdão e menos rancor e em cada 
sorriso, mais sonhos realizados. Pediu para que pratiquemos o perdão e o amor ao próximo e 
que todos nós possamos compreender e aceitar a nossa vida como ela é, sem mágoas e sem 
revoltas. Deixou um grande abraço a cada um dos vereadores, servidores da Casa, pessoal do 
som e imprensa. Falou que continuará a disposição da comunidade e desejou a todos uma 
ótima semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores, 
imprensa e a comunidade presente na Sessão. Pediu sensatez, êxito e humildade para o novo 
Presidente, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, na condução da Câmara de Vereadores de 
Taquara, pois é o que a comunidade espera e que poderia contar com ele para que isto 
ocorra. Reconheceu que o Presidente atual, Vereador Arleu Machado de Oliveira, cumpriu 
com o seu dever pelo seu trabalho prestado neste ano e que os Vereadores cumpriram com o 
seu papel a contento. Desejou aos formandos da Escola Estadual CIEP, no Bairro Empresa, 
que sejam bem conduzidos nesta nova fase das suas vidas. Falou da importância e da 
necessidade da educação para se encaminhar a um futuro promissor. Lamentou que a 
direção do educandário não tivesse feito um convite mais amplo, pois não soube e não foi 
convidado para este evento, pois é morador deste bairro e conhece muitos destes alunos. 
Opinou que a comunidade esperava bem mais do Governo Municipal e apresentava esta 
crítica para que o Prefeito repensasse para o futuro, pois acreditava que ainda existem dois 
anos de mandato para mudar esta situação. Acreditou que o Executivo não priorizou nada 
nestes dois anos de mandato porque não soube conduzir algumas coisas que vieram do 
Governo anterior, não apresentou nenhum projeto novo e não foram terminadas as obras 
anteriores, como a Rua Coberta. Concordou com o Vereador Telmo, que afirmou que a Rua 
Coberta não é prioridade, mas perguntou qual é a prioridade no Governo atual, porque com 
exceção da ampliação de algumas escolas, praticamente nada foi feito. Relatou que na gestão 
anterior, além da ampliação de escolas, foram executadas duas academias de saúde, reforma 
e construção de ginásios, postos de saúde e a reabertura do hospital. Identificou que já 
existem dívidas pendentes nesta Administração, mas que não aparecem obras novas ou 
novidades no Governo, causando preocupação. Afirmou que acha o Prefeito Tito uma boa 
pessoa, da qual tem amizade, mas que fala isto por causa da sua responsabilidade como 
legislador e que o Prefeito também precisa ter como executivo. Desejou a todos um bom 
Natal e que Deus abençoasse toda a nossa comunidade em 2015. Neste momento, o 
Presidente Vereador Nelson José Martins falou que para o ano que vem se estude uma 
homenagem para pessoas de outros Municípios que fazem ações sociais em Taquara, a 
exemplo do empresário Tibúrcio Grings, que fez a doação de brinquedos para as crianças do 
Bairro Mundo Novo, na Escola 17 de Abril. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch solicitou 
ao Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, que se fizesse a eleição do novo 
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Secretário da Mesa Diretora para o ano de 2015, em função da renúncia do Vereador Nelson 
José Martins. O Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira informou que isto não seria 
possível, porque conforme o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Taquara, a 
nova eleição do Secretário deverá ocorrer na primeira Sessão Ordinária seguinte à da 
renúncia. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, 
a imprensa, as pessoas presentes na Sessão e aos servidores públicos. Relatou que foi um 
prazer ter sido o Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara neste ano. Agradeceu a 
todos que colaboraram com a Presidência, em especial os demais integrantes da Mesa 
Diretora; o Vice-Presidente, Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira e a Secretária, 
Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, para que mantivessem o trabalho iniciado pelo ex-
Presidente, Vereador Nelson José Martins. Também agradeceu a todos os servidores públicos 
da Câmara de Vereadores de Taquara, que além de funcionários, foram amigos e que 
ajudaram a desenvolver o seu trabalho, especialmente o Diretor Administrativo, Dilamar 
Gonzaga; a Diretora Legislativa, Marilene Wagner e o Assessor Jurídico, Hélio Cardoso Neto, 
um dos maiores especialistas em Direito Público Municipal do Vale dos Sinos, que deu 
segurança a todos os Vereadores. Informou que se não fosse o trabalho dos funcionários 
públicos não seria possível levar a contento as atividades deste ano. Reconheceu a 
importância da imprensa e que como Presidente não fez promoção pessoal do seu cargo. 
Procurou auxiliar o Executivo com o repasse de verbas de economias do Poder Legislativo, 
assim como as destinadas ao Lar Padilha, ao PROERD e a APATA, que não foram utilizadas 
como promoção pessoal na Presidência. Afirmou que não faz da vida política a sua vida 
pessoal e que está atualmente como Vereador e Presidente da Câmara, mas que ali na frente 
provavelmente estará com as suas atividades particulares sem problema algum, pois não vive 
da política e jamais pretende viver. Reiterou que a sua intenção é ajudar a cidade onde 
nasceu e para isto não precisa ser Vereador ou Presidente da Câmara, apesar do cargo 
proporcionar uma força e barganha maior para conseguir ajudar o Município. Esclareceu que 
não faz da função pública nada além do que faria como um cidadão comum do Município de 
Taquara. Desejou ao próximo Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch, que através da sua 
competência, faça um trabalho positivo e digno. Ressaltou que na nossa sociedade atual está 
faltando amor, paz, tranquilidade, harmonia e carinho e se fizermos isto com certeza teremos 
dias melhores para todos, sem demagogias, falcatruas e corrupção. Entendeu que o Brasil 
tem tudo para dar certo com estas mudanças e ser um exemplo para o mundo. Pediu 
desculpas por alguma coisa que possa ter feito de errado, mas que neste ano procurou 
sempre se pautar pelo melhor. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. Após a Palavra 
em Expediente o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos em 
pauta para votação, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 
deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 227/2014 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. Foi lido o Parecer favorável Nº 254/2014, da Comissão Geral de 
Pareceres acompanhado da Emenda Retificativa apresentada pela Vereadora Sirlei Silveira, 
propositora do Projeto. Posta em votação a Emenda e o Projeto acompanhado da Emenda, 
ambos foram REJEITADOS com 10 (dez) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, 
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Anildo Araújo, Eduardo Kohlrausch, Guido Mario, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino, Moisés 
Rangel, Nelson Martins, Régis de Souza e Valdecir de Almeida. E, 04 (quatro) votos favoráveis 
dos Vereadores: Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira e Telmo Vieira. Sobre a 
matéria manifestaram-se os Vereadores: Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Telmo 
Vieira, Eduardo Kohlrausch, Adalberto Soares, Anildo Araújo, Nelson Martins, Régis de Souza, 
Luiz Carlos Balbino e Lauri Fillmann. PROJETO DE LEI Nº 228/2014, de autoria da 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Autoriza  o Poder Executivo a 
denominar de Leopoldo VIVALDO GELINGER uma Rua do município de Taquara/RS. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 
o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se a Vereadora Sirlei Silveira. 
PROJETO DE LEI Nº 229/2014 (Executivo Nº 185) Institui o calendário de pagamento do IPTU 
para o exercício de 2015 e autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com as instituições 
bancárias, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 231/2014 
(Executivo Nº 185) Altera a alínea “d” do Inciso II, do Artigo 3º, da lei Municipal 5.248, de 25 
de junho de 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Entorpecentes – 
COMEN, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO com 13 (treze) votos 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Adalberto Lemos. Sobre a matéria 
manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Lemos, Nelson Martins, Guido Mario, Telmo 
Vieira, Sirlei Silveira e Moisés Rangel. PROJETO DE LEI Nº 232/2014 (EXECUTIVO Nº 188) 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros, para a ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DE ARROIO GRANDE E VIZINHOS, CNPJ nº 07.977.151/0001-43, e dá outras 
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador Adalberto Soares. PROJETO DE 
LEI Nº 233/2014 (EXECUTIVO Nº 189) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
financeiros, para a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS  - 
ARPLED, CNPJ nº 17.525.485/0001-30, e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestou-se o Vereador Guido Mario. A seguir 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. Indicações: Nº 775/2014 a 791/2014. Atas: 
Nº 4.031, 4.032 e Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 2º Quadrimestre de 2014. 
Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio deste solicito 
ao setor competente do DAER informações se há recursos financeiros disponibilizados pelo 
Governo do Estado para a execução das obras de reforma da Ponte sobre o Rio dos Sinos, 
junto a ERS 020, em Taquara/RS. Tal pedido se justifica tendo em vista que este Vereador já 
fez a solicitação mencionada à Secretaria de Infraestrutura do Estado do RGS, através do 
Requerimento Nº 322/2014, contido no Ofício D.L. nº 898/2014, no qual a mesma 
encaminhou resposta informando que o assunto deve ser direcionado a este órgão. Seguem 
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em anexo cópia dos documentos para maiores esclarecimentos. Sendo o que tínhamos para 
o momento, renovamos votos de considerações. 2º - VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicita 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras viabilize o conserto de um buraco 
que se formou em meio aos paralelepípedos da Rua Tristão Monteiro, em frente à residência 
de nº 67, no Bairro Santa Rosa. 3º - VEREADOR NELSON MARTINS: Envia Votos de 
Congratulações ao Senhor Tibúrcio Aristeu Grings, Empresário da cidade de Igrejinha, que há 
quatro anos vem proporcionando momentos mágicos aos alunos da Escola Municipal 17 de 
Abril e as crianças do Bairro Mundo Novo em nossa cidade, por ocasião da época do Natal, 
quando  um caminhão repleto de brinquedos passa a ser distribuído aquela comunidade. 
Atitudes nobres e humanas é que fazem a diferença no homem, pois através deste 
trabalho  voluntário, doando brinquedos às crianças de todas as classes sociais presentes no 
momento, marcam na Família a esperança de dias melhores. Diante desta atitude ilustre, 
queremos registrar o nosso reconhecimento. Obrigada por lembrar-se destas crianças e da 
comunidade Taquarense. 4º - VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA, com apoio dos Vereadores 
Anildo Ribeiro Araújo e Moisés Cândido Rangel: Por meio deste enviamos Votos de 
Congratulações parabenizando a 3ª Marcha para Jesus através do CIMETAQ – Conselho 
Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Taquara, realizada no último sábado, dia 
13/12. Em nome do Pastor Presidente Waldemar Hirch, felicitamos todas as pessoas que 
participaram deste belíssimo encontro, o qual propagou muita fé, harmonia e respeito ao 
próximo! Na sequência o Presidente Convocou duas Sessões Extraordinárias Autoconvocadas 
para esta semana, quarta e quinta-feira, dias 17/12 e 18/12, às 13h, para discussão e votação 
dos Projetos que se encontram em tramitação nesta Casa, bem como dos Projetos dados 
publicidade nesta noite e Projetos que poderão eventualmente ser encaminhados pelo 
Executivo. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença das pessoas 
presentes convidando a todos para participarem, logo após da Sessão Solene do ato de 
transmissão e posse dos Vereadores que irão compor a Mesa Diretora desta Casa a partir de 
1º de janeiro de 2015. A presente Sessão Ordinária foi encerrada às 19h25min. 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, 15 de 
dezembro de 2014...................................Silvana Lopes, Debora Bickel e Fernando Bittencourt. 

 


