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ATA Nº 4.025 

Aos 03 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 40ª 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 a todos os 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 Sandro 
Winck, da Igreja Evangélica Ministério Restauração do Bairro Empresa, para deixar uma 
mensagem seguida de oração. Logo após o Presidente também convidou o senhor João 
Carlos Britto, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, para fazer uso da 
Tribuna Popular pelo tempo de 10min, conforme Protocolo Nº 1921, de 21 de outubro de 
2014. 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. 
OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 555/2014, encaminha relatório do atendimento a 
Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de setembro de 2014, para ser afixado no mural 
desta Casa. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  002, 
de 03 de novembro de 2014 de autoria da VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER - 
Concede o Título de Cidadã Taquarense, a Senhora MARIBEL DAI PRA DOS REIS. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº  006, de 03 de novembro de 2014 de autoria do VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Concede o Título de Cidadão Taquarense, ao Senhor 
CLAUNIR FERREIRA SOARES. PROJETO DE LEI Nº 207, de 26 de setembro de 2014 (Executivo 
Nº 161) Regulamenta a atividade de moto frete no âmbito municipal, e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 208, de  13 de outubro de 2014 (Executivo Nº 165) Altera a 
Lei Municipal nº 4.871, de 10 de outubro de 2011, que institui o PROGRAMA PATRULHA 
AGRÍCOLA no âmbito do Município de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
209 de 30 de outubro de 2014 (Executivo Nº 173) Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com o Estado do Rio do Sul, através da secretaria Estadual da Fazenda, para a 
realização do sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha, e, dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 210, de 30 de outubro de 2014 (Executivo Nº 174) Dispõe sobre a realização de 
escolha de conselheiros tutelares, a partir do ano de 2015. PROJETO DE LEI Nº 211, de 21 de 
outubro de 2014 (Executivo Nº 172) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, 
profissionais para implementação da estratégia de Saúde da Família no Município de 
Taquara, revogar a Lei Municipal Nº 5.044/2012, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 212, de 31 de outubro de 2014 (Executivo Nº 175) Altera o Anexo (mapa) da Lei Municipal 
nº 3.715/2006 – Plano Diretor do Município de Taquara, alterando o Zoneamento. 
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COMUNICADO: A entrega dos Títulos de Cidadania terá nova data para Sessão Solene que 
deverá ser realizada no dia 03 de dezembro de 2014, a partir das 19h, no Plenário desta Casa. 
Nesse sentido os senhores Vereadores deverão entregar o nome dos homenageados com os 
respectivos currículos ainda nesta semana, para a confecção dos Projetos de Decretos 
Legislativos, os quais serão analisados e votados para posterior organização dos Títulos de 
Cidadania a serem entregues na referida Sessão de Homenagem. MOÇÃO DE REPÚDIO: Nº 
041/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio deste apresenta Moção de Repúdio à Empresa 
OI,  pelo mau atendimento prestado por esta Empresa de Telefonia a População Taquarense. 
A manutenção dos postes de madeira que estão deteriorados e totalmente apodrecidos, os 
fios estão entrelaçados nos galhos das árvores, pois as mesmas não são podadas,  são fatores 
que contribuem para que o sinal não chegue a contento até as residências, e nos locais onde 
os usuários da Empresa OI buscam se comunicar. No interior do município, Paredão Baixo faz 
mais de mês que está sem sinal. Em Padilha, Rio da Ilha, foi executado concerto que durou 
apenas 15 dias. Diante de tal menosprezo faz-se esta Moção de Repúdio, solicitando que a 
mesma seja endereçada a ANATEL para que tome as devidas providências junto a Empresa OI 
de Telefonia. REQUERIMENTOS: Nº 310/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao 
cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a Direção de Gestão e Projetos 
do DAER informações se há algum projeto de construção de ciclovia no trecho de 
aproximadamente 1.300m, compreendido da COOTALL até o Instituto Adventista Cruzeiro do 
Sul – IACS, junto a ERS 020 de nossa cidade. Sendo o que se apresenta para o momento, 
aguardamos resposta e renovamos votos de consideração. Nº 311/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito a Gerência Geral da RGE, Pedindo de Informação da dívida do Município com 
informações Técnicas Detalhadas as quantas andam as tratativas com o Município de 
Taquara com relação à dívida para com a RGE. Nº 312/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Encaminho ao Supremo Tribunal Federal – STF, manifestação em prol da comunidade 
Taquarense do Estado do Rio Grande do Sul que está atenta e ansiosa quanto à sentença final 
da matéria relativa à desaposentação, respeitando Vossa Excelência Ministros da Suprema 
Corte Nacional, mas não dá mais para adiar tal matéria. Pedimos humildemente a decisão 
final e que seja em prol da classe trabalhadora. Nº 313/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Na 
condição de fiscalizador das contas públicas municipais, neste ato a cidade de Taquara/RS, 
solicito a Gerência Geral do BADESUL, a disponibilidade de saber quais os créditos que já 
foram concedidos ao nosso 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 314/2014 
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 Regional de 
Desenvolvimento Econômico, 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 315/2014 VEREADOR RÉGIS 
DE SOUZA: Solicito ao Supermercado Nacional de Taquara, que verifique e se explique com 
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relação aos preços de prateleira que são diferentes dos preços cobrados no caixa (a mais do 
que na prateleira), encaminho em anexo, cópia da nota fiscal, com nome do cliente e 
telefone para contato. Nº 316/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Ao saudar, venho na 
condição de agente fiscalizador dos interesses da população, solicitar ao nobre Ministro da 
Previdência Social, saber quando e qual forma será dado fim ao fator previdenciário, que 
anos assola e achata o trabalhador que vem a buscar sua aposentadoria. Solicitamos urgência 
nesta matéria. Aguardamos resposta. Nº 317/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA COM APOIO 
DOS DEMAIS VEREADORES: Vimos, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência que direcione 
seu olhar, às condições atuais em que se efetivam a distribuição de fichas para atendimento 
aos moradores da nossa cidade, junto à Defensoria Pública, comarca localizada em Taquara. 
Aproveito a oportunidade e procedo ao relato de situações em que muitos dos cidadãos que 
vão até a citada comarca na busca por um atendimento, se colocam em uma fila, no horário 
da madrugada, sendo que muitas vezes, além da total insegurança, ficam expostos às fortes 
chuvas, pois no prédio onde está estabelecida a comarca, inexiste uma cobertura para a 
proteção dos que ficam na espera, para conseguirem uma ficha. Consta que essa instituição 
foi criada para atender àqueles que se encontram na hipossuficiência ou vulnerabilidade 
social, para tanto segundo entendimento do Excelentíssimo Defensor Público Geral do 
Estado, Nilton Arnecke Maria, as alterações legislativas havidas nos últimos anos 
promoveram a redesignação do papel e das atividades prestadas pelo DPE, afirmando: 
“Nesse mister, para além do atendimento individual da população, hoje os defensores tem a 
incumbência da defesa coletiva dos interesses sociais e de promover os Direitos Humanos”, 
mostrando através dessa afirmativa que compactua com o princípio matriz que fundamenta 
a Constituição da República Federativa do Brasil, a Dignidade da Pessoa Humana, a qual, o 
atendimento, atualmente realizado em Taquara, nos sugere estar em contrariedade. 
Outrossim, reitero o fortalecimento da nossa solicitação de alteração na atual forma de 
agendamento em nosso município, motivada na pesquisa realizada pelo Legislativo Municipal 
Taquarense, onde ficou claro que todas as comarcas da Defensoria Pública, em 
funcionamento nos municípios vizinhos ao nosso, procedem ao agendamento do 
atendimento aos seus munícipes, através de agendamento telefônico. Sendo o que tínhamos 
para o momento, contamos com a alteração da forma de marcação de atendimento, em 
Taquara, de pessoal para telefônico, a exemplo de como acontece nas demais comarcas, 
como forma de respeito e preservação vida do cidadão taquarense. Nº 318/2014 VEREADOR 
ARLEU MACHADO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao setor 
competente do DAER que viabilize o serviço de roçada nas laterais da ERS 020, trecho 
compreendido do IACS até a Parada 111, pois a maioria dos motoristas de ônibus tem 
solicitado este trabalho, tendo em vista, a falta de visibilidade que os matos causam neste 
trajeto. Nº 319/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Envia Votos de Pesar aos 
Familiares da Senhora Neusa da Silva Souza, que veio a falecer  no dia 1º de novembro de 
2014. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras neste momento de dor, pois a perda de 
um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te 
guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua 
entrada, desde agora e para sempre. Salmos 121: 7-8”. Nº 320/2014 MESA DIRETORA 
(Vereadores Arleu Machado, Luiz Carlos Balbino e Sandra Schaeffer): Enviam Votos de Pesar 
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aos Familiares do Senhor Ody Valério Maciel, que veio a falecer no dia 2 de novembro do 
corrente ano. O senhor Ody foi Ex-Secretário da Junta Militar em nossa cidade, tradicionalista 
e Ex Patrão do CTG O Fogão Gaúcho. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras neste 
momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na 
família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor 
guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmos 121: 7-8”. Nº 
321/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio deste solicito informações a 
EMATER de Taquara/RS se existe documentado a metragem da distância de estrada  sem 
pavimentação das Propriedades dos Produtores Rurais de nosso município, entre a entrada 
da mesma, porteira  até os galpões. Nº 322/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Considerando que foi divulgado publicamente o início da execução da obra da ponte sobre o 
Rio dos Sinos em Taquara/RS, até o final do mês de outubro, solicitamos informações a 
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul se há recursos financeiros 
disponibilizados pelo Governo do Estado para a execução das obras de reforma da ponte 
sobre o Rio dos Sinos, em Taquara/RS. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 
102/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal informe 
a este Vereador o que foi adquirido e como foi empregado pela Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil, o recurso contido na rubrica 3.3.9.0.30.00.00.00.00, do material de consumo 
onde temos o valor empenhado no ano de R$ 295.175,04 (duzentos e noventa e cinco mil, 
cento e setenta e cinco reais e quatro centavos). Segue em anexo a Folha 2 de 11, da 
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2014, desta Administração. Nº 103/2014 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria da 
Fazenda, reiteradamente saber informações sobre Técnicas Detalhadas às quantas andam as 
tratativas com a RGE com relação à dívida do Município que se arrasta há muitos anos. Nº 
104/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Reitero com urgência o Pedido de Informação Nº 65, 
de 30 de junho de 2014, pois a resposta de número 402, de 15 de julho de 2014 que a 
Prefeitura enviou para Câmara de Vereadores não gerou resultado e a parada de ônibus vai 
cair na cabeça de algum cidadão a qualquer momento, se não tem condições de arrumar que 
a interdite, pois vidas poderão ser ceifadas naquele local. Nº 105/2014 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador quais providências 
foram tomadas quanto às roçadas no Interior. Nº 106/2014 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Solicito ao Executivo Municipal através do Secretario de Planejamento que informe 
este Vereador se já foi feito o projeto de construção da ponte de concreto com passagem 
dupla, no Arroio Sonda para poder fazer a abertura da continuação da Rua Roberto Halmel, 
ligando com a Rua Osvaldo Aranha. Justificativa: Este Vereador já fez esta solicitação através 
da Indicação Nº 071, de 28 de janeiro de 2013, conforme cópia em anexo, pois este pedido é 
dos empresários que ali tem dificuldade de acessar as rodovias, e com esta obra facilitaria 
muito o tráfego de caminhões. Nº 107/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que 
o Executivo Municipal informe este Vereador quando vai ser retomada as obras de 
canalização do Arroio Sonda, pois tem prazo para poder terminar esta obra, ou vão devolver 
o dinheiro como outros governos já fizeram e não terminaram a obra que tanto a 
comunidade espera para poder acabar com as enchentes dentro de suas casas. Nº 108/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicita ao Executivo Municipal para que junto da 
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Secretaria competente,  seja informado a este Vereador a  metragem da distância de 
estrada  sem pavimentação das propriedades dos Produtores Rurais de nosso município, 
entre a entrada da mesma, porteiras,  até os galpões. INDICAÇÕES: Nº 680/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
de Obras proceda na conclusão do serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Carlos 
Chagas, no Bairro Santa Teresinha. Nº 681/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente dentro da sua 
disponibilidade agende uma data para realizar reunião com moradores das localidades de 
Pega Fogo e Fazenda Fialho, para tratar dos assuntos referentes ao asfaltamento ou 
calçamento de mais ou menos 800 a 1.000 metros, em frente à parada 111 e a viabilidade de 
construção de capela mortuária. Tal pedido prende-se ao fato nas solicitações contidas nas 
Indicações Nº 421, de 06 de maio de 2013 e Nº 873, de 25 de novembro de 2013, bem como 
na resposta do Executivo através do Ofício Gab. Nº 389, de 09 de abril de 2013, que seguem 
em anexo. Nº 682/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Que o Executivo Municipal junto ao 
Setor Jurídico da Prefeitura proceda no cumprimento da Lei Municipal Nº 4.872, de 10 de 
outubro de 2011, (em anexo), que: “Determina a notificação do contribuinte como condição 
para o ajuizamento de execução fiscal pelo Município de Taquara”. Nº 683/2014 VEREADOR 
ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras veja a 
possibilidade de construir um pontilhão na estrada secundária de Alto Tucanos, próximo ao 
Bananeiro, pois no local há um riacho e sempre que chove a comunidade tem muita 
dificuldade de locomoção. Nº 684/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras estude a possibilidade de realizar projeto para 
calçar a Rua Arlindo Cândido Rangel, no Bairro Empresa, pois há anos a comunidade sofre 
com a poeira e com o barro nesta rua. Esta reivindicação dos moradores se justifica visto que 
esta rua é uma das mais antigas e movimentada do Bairro. Nº 685/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicito ao Executivo Municipal  que requeira  junto ao DAER a 
instalação urgente de uma sinaleira na ERS 020, em frente à Fruteira Taquarense, pois neste 
local fica a principal entrada de acesso ao Bairro Empresa, maior Bairro de nossa cidade, 
onde tem grande fluxo de veículos e pedestres o que ocasiona vários acidentes com vítimas 
fatais. Segue em anexo cópia do Requerimento Nº 034, datado de 25 de fevereiro de 2013, 
de autoria deste Vereador, que foi reiterado através do Requerimento Nº 197, de 07 de julho 
de 2014, ambos aprovados por unanimidade em Sessão Ordinária dos respectivos dias, 
encaminhados ao DAER, fazendo esta solicitação. Os referidos requerimentos foram 
respondidos por este órgão através do Of. DG – 3788/14, também em anexo, tramitando no 
DAER através do expediente nº 020937-0435/14-8, informando conforme Decisão Normativa 
nº 65/2007 a implantação de sinalização semafórica em rodovias estaduais nas travessias 
urbanas, deverão ser requeridas através de solicitação das prefeituras municipais para 
celebração de convênio. Neste sentido faz-se necessário a Vossa intervenção para que esta 
sinaleira efetivamente seja instalada neste local, evitando desta forma que mais vidas sejam 
ceifadas. Nº 686/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Executivo Municipal que 
efetue serviços na Rua Rio Branco, em frente à Loja Pompeia, pois identificamos a falta de 
prestação dos serviços da Prefeitura, assim pedimos o conserto e conservação, pois esta 
empresa passou por um grande sinistro na cidade, então precisamos valorizar resolvendo as 
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seguintes situações: 1)- Recolocação de paralelepípedos na Rua, que está cada vez mais 
aumentando o buraco na porta da empresa e os que restam estão sobre a calçada soltos. 2)- 
A limpeza do mato junto a base da placa da zona azul, que já está com uns 30 centímetros. 
3)- Forma de dreno da água da chuva na Rua, que dificulta a passagem dos pedestres até 
mesmo de respingar água quando o carro passa pelos cidadãos a pé. Justificativa: Tudo isso 
pode ser simples e inócuo, mas se não dermos, nós agentes políticos, olhos as simples coisas, 
como queremos que os empreendedores façam investimentos em nossa cidade, se 
não  mostrarmos atenção às simples ações? Nossa cidade  infelizmente, continuará com cara 
de descaso. Pedimos ações urgentes. Nº 687/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que 
o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública proceda na reposição de 
lâmpada queimada na Rua Carlos Chagas, em frente às Esquadrias, ao lado contrário do nº 
435, pois há dois meses tinha sido trocada e voltou a queimar. Nº 688/2014 VEREADOR RÉGIS 
DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria responsável proceda com 
urgência no recolhimento de galhos junto a Rua Nilo Dias, esquina com Rua Carlos Chagas, 
pois a Prefeitura esteve na Rua Nilo Dias esquina com a Sete de Setembro e não recolheu na 
outra esquina. Nº 689/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria competente viabilize o serviço de patrolamento e 
ensaibramento na estrada do Cezão na localidade de Linha São João. Nº 690/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação 
pública proceda no conserto de lâmpada na localidade de Moquém, n° 355, perto 
propriedade do senhor Delmar Fetter. Nº 691/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda na colocação de uma 
parada de ônibus na esquina das Ruas Travessa Santa Rosa com Pedro Emilio Martins no 
Bairro Petrópolis. Nº 692/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente viabilize o serviço de patrolamento e 
ensaibramento na Rua Cassandra Fritscher, no Bairro Santa Maria. Nº 693/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras 
providencie a colocação de 10 canos para dar sequência na canalização de esgoto da Rua 
Passo Fundo, no Bairro Empresa, Loteamento Olaria, pois hoje o término da rede de esgoto 
encontra-se quase na frente de uma residência, causando mau cheiro. Nº 694/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
Distrital providencie com a máxima urgência uma reforma na ponte de arame que liga a 
localidade de Vila Tereza a estrada dos Imigrantes. Nº 695/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria responsável proceda na 
revisão e conserto da iluminação pública na localidade de Açoita Cavalo. Nº 696/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
de Obras viabilize uma operação tapa buracos nas estradas da localidade de Açoita Cavalo. 
Nº 697/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria de Obras viabilize o serviço de patrolamento e ensaibramento na estrada do 
Êlo na localidade de Batingueira. Nº 698/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras conserte com urgência o 
calçamento na Rua Pinheiro Machado, no trecho da Sebastião Amoretti até a ERS 115. 
Justificativa: O calçamento baixou em diversos lugares, sendo a urgência para que os 
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motoristas que por ali trafegam não gastem com consertos em seus veículos. Nº 699/2014 
VEREADOR ARLEU MACHADO: Que o Executivo Municipal junto a Secretaria de Obras realize 
o patrolamento e ensaibramento da estrada do Figueirão, em toda sua extensão, 
principalmente a parte que faz ligação do Figueirão à Pega Fogo, que dá acesso a Igreja 
Batista Betel. Nº 700/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente, providencie a limpeza das sarjetas e 
calçadas das ruas da zona central do Município. Nota-se que seguidamente o mato vai 
tomando conta das mesmas e por este motivo se faz necessário manter uma equipe somente 
para a limpeza da zona central, pois a mesma é o cartão de visitas da cidade, onde os 
moradores do município e de municípios vizinhos circulam diariamente, em busca de muitos 
serviços que nesta região são prestados. Com a chegada do período Natalino, a 
movimentação é maior, e se faz necessário um maior cuidado com a manutenção da limpeza, 
valorizando assim o belo trabalho de decoração Natalina realizado por um grupo de 
voluntárias do nosso Município. Nº 701/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras veja a possibilidade de canalizar um 
esgoto a céu aberto e construção de uma boca de lobo na Rua La Paz, próximo ao nº 386, no 
Bairro Empresa, pois os moradores pedem providências há bastante tempo. Nº 702/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  através da Secretaria de 
Obras proceda no conserto de uma boca de lobo na Rua Almiro Nunes de Medeiros em 
frente ao n° 1605, no Bairro Empresa, pois a mesma fica no portão de entrada de uma 
senhora idosa que inclusive já sofreu uma queda por ter colocado o pé no buraco, que 
causou vários ferimentos em sua perna. Diante do exposto solicito providências com a 
máxima urgência. Seguem fotos em anexo. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício 
do DAER em resposta ao Requerimento Nº 197/2014, contido no Ofício D.L. nº 562/2014. 
Após a leitura da matéria o Vereador Eduardo Kohlrausch solicitou inversão de pauta e a 
mesma foi acatada por unanimidade dos Vereadores. Em seguida em Questão de Ordem o 
Vereador Moisés Rangel solicitou agendamento de reunião da Comissão de Terras, 
Agricultura, Patrimônio e Habitação, tendo em vista a publicidade no dia de hoje do Projeto 
de Lei Nº 208/2014 que institui o Programa Patrulha Agrícola no âmbito do Município de 
Taquara. Nesse sentido os membros da referida Comissão, Vereadores Moisés, Lauri e Guido 
marcaram reunião para a próxima quarta-feira, dia 05/11, às 10h, na Sala das Comissões 
desta casa. Diante da inversão de pauta nesse momento 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: VETO 
PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 194/2014 (Executivo Nº 163) Autoriza o Poder Executivo a 
conceder descontos sobre o valor do IPTU aos aposentados, inativos, pensionistas e 
deficientes físicos e mentais, para o Exercício de 2015, e, dá outras providências. Foi 
encaminhado pelo Executivo Municipal, através do Ofício Gab. Nº 553/2014, Veto Parcial às 
seis Emendas contidas no presente Projeto apresentadas pelo Vereador Guido Mario Prass 
Filho, sendo 03 (três) Modificativas, 01 (uma) Supressiva, 01 (uma) Aditiva e 01 (uma) Verbal 
à Ementa. Foi solicitado pelas Comissões CGP e COFF Parecer Jurídico desta Casa com relação 
ao Veto Parcial, onde o Assessor Jurídico, Hélio Cardoso Neto respondeu aos 
questionamentos indicando que não há inconstitucionalidade ou vício de origem em relação 
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ao Projeto em questão, com as Emendas aprovadas pelo Plenário, vem como não há 
especificação das matérias vetadas, conforme dispõe o § 2º do Art. 66 da Constituição 
Federal, o que inviabiliza a sua análise pelo Poder Legislativo. Na Comissão Geral de 
Pareceres o Relator Vereador Guido Mario Prass Filho acolheu o referido Parecer Jurídico e 
votou rejeição do Veto Parcial, acompanhados de votos favoráveis dos Vereadores Adalberto 
Lemos e Sirlei Silveira. Na Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização a Relatora 
Vereadora Sandra Schaeffer também acolheu o referido Parecer Jurídico e votou rejeição do 
Veto Parcial, acompanhada de voto favorável do Vereador Adalberto Soares, estando 
ausente no momento da reunião da Comissão o Vereador Eduardo Kohlrausch. Posto em 
votação o Veto Parcial foi REJEITADO com 11 (onze) votos contrários dos Vereadores: 
Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Guido Mario, Anildo Araújo, Nelson Martins, Régis de Souza, 
Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Adalberto Lemos e Sandra Schaeffer. E, 
03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino e Telmo 
Vieira. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Guido Mario, Nelson Martins, Régis 
de Souza, Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Adalberto 
Lemos e Sirlei Silveira. PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 014/2014 de autoria da MESA 
DIRETORA - Autoriza o Poder Legislativo, a transferir dotações orçamentárias para 
suplementação por redução de créditos, no valor de R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais). 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 dos Vereadores. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
003/2014, de autoria do VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO – Concede o Título de 
Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor DARLEI DOS SANTOS. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
004/2014, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO – Concede o Título 
de  Cidadão Taquarense ao senhor JOÃO BRUNO SCHMITZ. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2014, de autoria 
do VEREADOR TELMO VIEIRA – Concede o Título de Cidadão Taquarense ao senhor 
ORDOVAZ SITA FAGUNDES. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 
PROJETO DE LEI Nº 179/20114 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - 
Institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços públicos 
na cidade de Taquara/RS, e dá outras providências. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator 
Vereador Guido Mario apresentou Emenda Supressiva ao inciso VII do artigo 26, 
acompanhado de voto favorável ao Parecer da Vereadora Sirlei Silveira, estando ausente no 
momento da reunião da Comissão o Vereador Adalberto Lemos, por motivos de saúde. A 
Emenda foi à votação sendo APROVADA por unanimidade e da mesma forma o Projeto 
acompanhado da Emenda. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins, 
Telmo Vieira e Guido Mario. A seguir 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 041/2014. Requerimentos: Nº 



                   Ata nº 4.025, de 03 de novembro de 2014.                                                                                                               Página 9 de 21 

 

310/2014 a 322/2014. Pedidos de Informações: Nº 102/2014 a 108/2014. Indicações: Nº 
680/2014 a 702/2014. Ata: Nº 4.024. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicita ao Executivo Municipal Pedido de Informação referente ao recurso 
4931 – Aquisição de Equipamento e Material advindos da Emenda Parlamentar União, ou 
Convênio que segundo informações, na Audiência Pública da Saúde do 1º Quadrimestre de 
2014, realizada neste dia 03/11/2014, é do deputado Federal Renato Molling, no valor de R$ 
196.100,00 (cento e noventa e seis mil e cem reais), que estão disponíveis desde o mês de 
março do corrente ano e que até o momento não sabemos da efetiva compra de materiais 
que servirão para atender com mais qualidade a população taquarense. 2º - VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações a Unidade Básica de 
Saúde da localidade de Padilha, nas pessoas da Coordenadora Bárbara e da Secretária Eva, 
pelo excelente evento alusivo ao Outubro/Rosa e Novembro/Azul, realizado na última quinta-
feira, dia 30/10/2014. Parabéns a todos! 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: VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou o 
Presidente da Casa, a mesa diretora, colegas vereadores, a plateia que se fez presente e a 
todos que os acompanharam através dos meios de comunicação. Iniciou sua fala 
reverenciando os agricultores que estavam presentes, dirigindo-se ao Britto, o qual havia 
mencionado que existe uma legislação que os ampara, mas que não está sendo cumprida. A 
vereadora afirmou que legislação não foi feita para ser discutida, e sim para ser cumprida. 
Falou a todos os agricultores, que algumas coisas não se efetivam por falta de mobilização, e 
parabenizou-os, pois este não era o problema deles, estando todos mobilizados em busca de 
um olhar de atenção. Frisou que as pessoas prestam mais atenção quando nos unimos. 
Comentou que viu muitos rostos amigos da época em que vendiam merenda na escola 
pública em que foi diretora por 15 anos. Desejou-os sorte, colocando-se a disposição com seu 
trabalho de legisladora, e com os demais vereadores. Informou que fizeram o levantamento 
que havia mencionado na semana passada, o qual foi constatado que todos os municípios 
vizinhos de Taquara, possuem em suas Defensorias, nas comarcas de seus municípios, o 
agendamento feito por telefone. Já a de Taquara, exige dos munícipes que se coloquem em 
fila, abaixo de chuva, vento e mal tempo. Citou que tem inclusive pessoas de sua relação de 
amizade, que necessitam de atendimento, se colocando na fila às 2 horas da manhã. 
Informou aos colegas vereadores que fez o Requerimento endereçado à nossa Defensoria 
Pública, explicando, que se eles assinarem este documento junto, juntos são mais, juntos 
podem mais. Pediu que enviassem este documento à Promotoria Pública de Porto Alegre 
para que possam alterar esta forma de atender ao cidadão taquarense. Dirigiu-se a Sandro 
Winck, parabenizando-os por suas palavras o qual disse que quando representam Deus, 
devem possuir muita seriedade e muito compromisso. A Vereadora informou que quando 
representam os homens temos Deus conosco, e temos que ter a mesma seriedade, o mesmo 
olhar de dignidade, de respeito, para que nós consigamos fazer as coisas com discernimento 
e bom senso para que não decepcione quem colocou o voto em sua legislatura. Agradeceu a 
atenção de todos, os desejando uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou o 
Presidente, demais membros da Mesa, colegas vereadores, público presente, ouvintes da 
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rádio Taquara, e demais meio de comunicação que os acompanharam. Destacou o evento 
Outubro Rosa que aconteceu na Padilha, quinta-feira passada no Barracão Católico. Enviou 
votos de congratulações a coordenadora da UPS, Bárbara e a Secretária Eva, que 
proporcionaram à comunidade com muita criatividade e participação, juntamente com os 
agentes de saúde, técnicos de enfermagem e agentes sanitários, um momento importante 
pautando sobre a prevenção do Câncer de Colo do Útero e o Câncer de Mama. Informou que 
fez uma visita no sábado, à comunidade de Batingueira, constatando a necessidade de uma 
roçada na estrada geral de lá, patrolamento e ensaibramento, principalmente nas ruas 
secundárias, como a do Senhor Lauro Schmitt, onde passa o transporte escolar, para serem 
feitas melhorias naquela estrada. Informou que uma das reivindicações daquela comunidade 
é quanto ao policiamento, à volta atuante e eficaz da patrulha do patrulhamento Rural feito 
pela Brigada Militar, pois estão ocorrendo muitos assaltos e arrombamentos nas residências. 
Informou que conversará com o Comandante da Brigada Militar, e o solicitará maior 
efetividade nestes procedimentos. Mencionou que na data de hoje, esteve no Parque do 
Trabalhador, conversando com o Diretor de Esporte, Alexandre e se deparou com um 
soldado da Brigada, assegurando integridade do prédio da Secretaria de Esportes. Mencionou 
que a mesma foi arrombada e que meliantes arrombaram o prédio, conseguindo subtrair 
alguns materiais eletrônicos. Explicou que como agente público, sabe do pouco recurso que 
se tem, pois aonde se tira um lápis que não é nosso, dentro de uma Instituição Pública, está 
se tirando do povo. Disse que espera que a polícia consiga pegar estes meliantes. Destacou o 
clamor das localidades do interior pela melhoria do atendimento no que diz respeito à 
telefonia fixa e móvel. Situação que os fios das redes de telefonia estão entre os meios dos 
galhos de árvores, postes da rede de madeira em péssimo estado. Às vezes apodrecidos e 
isto é deprimente, porque como antes, o Presidente da Associação do Sindicato Rural, Britto, 
questionou o que os Vereadores estão fazendo. Mencionou que as localidades depois de uma 
chuva, ou um vento muito forte, ficam mais de 15 dias ou 1 mês, sem sinal de telefonia. 
Concluiu que isto é um descaso para o cidadão e consumidor. Citou que hoje temos na 
Padilha, Rio da Ilha, Moquém e Morro Alto, a falta de sinal já há quase duas semanas. 
Desabafou que está cheio de ser cobrado pela população como quem não está fazendo nada 
por ela, pois bem pelo contrário, os vereadores trabalham em prol de suas comunidades, de 
um modo ou de outro, cobrando a quem é responsável, a quem compete, e que infelizmente 
estamos lidando com uma companhia que não está nem aí para seus consumidores. 
Informou que fez uma Moção de Repúdio à Empresa Oi, solicitando a Anatel que tome 
providências e que realmente cobre da Oi, esperando resultados muito em breve. Agradeceu 
a assinatura de todos os vereadores. Dirigiu-se aos produtores rurais, seus vizinhos da 
comunidade Padilha, dizendo conhecer alguns rostos, e uma pena não ter amizade com 
todos como gostaria, pois é uma pessoa que a 1ª coisa que tem é respeito, mas muitas vezes 
a maneira conforme fazem o trabalho como vereador, como representante deles, é passado 
como se fossem os causadores dos problemas. Informou que é Propositor da Comissão de 
Acompanhamento à merenda escolar. Quando falam que não são representados pelos 
vereadores, citou que ali estava o vereador Moisés, o qual os representa com eficiência, indo 
até as suas casas, até onde produzem, em suas terras, para ver o que estão precisando, suas 
dificuldades, e de que modo esta merenda chega até as escolas. Explicou que é para isso a 
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proposição desta Comissão de acompanhamento a merenda escolar, onde muitas vezes, é 
totalmente destorcida e que falam como se quisessem fazer o mal para eles. Explicou que 
gostaria que entendessem que eles estão ali eleitos por eles, para representá-los, e lutar por 
eles e por toda comunidade taquarense, podendo contar com o mesmo. Agradeceu e pediu a 
Deus uma boa semana para todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o 
Presidente, demais colegas vereadores, plateia presente, ouvintes da rádio Taquara, Sandro 
Winck e em especial a todos os agricultores, por estarem fazendo uma reivindicação muito 
justa. Citou que conforme o Britto Falou, que seja cumprida a Lei 4.248 de 2009 onde trata de 
3% na nota, na qual é tirado em horas máquina para os agricultores, em máximo de 10 horas, 
e isto não está sendo cumprido. Parabenizou os agricultores, dizendo que também se criou 
na agricultura e sabe o quanto a mesma é importante, esperando que o Prefeito olhe com 
carinho para a agricultura de nosso município. Mencionou que ficou surpreso quando o Britto 
falou que a agricultura familiar pode perder a verba da alimentação escolar por não ter sido 
convocado o CAE (Conselho da Alimentação Escolar). Pediu que fizessem logo a reunião, e 
que convoquem e respeitem da mesma forma também o COMAGRO. Mencionou que neste 
final de semana, ocorreu mais um acidente com morte na ERS 239, próximo a Bley, e 
infelizmente a fiscalização eletrônica está depois do Arroio Tucanos. Ironizou que deve ser 
para cuidar que os bichos não atravessem ligeiro, pois não tem público aonde colocaram o 
pardal. Declarou que é um absurdo, vidas se indo e ninguém faz nada, não dão a mínima. 
Mencionou que fez alguns Pedidos de Informação ao Prefeito, para saber se foi feito o 
projeto de ligação da Rua Roberto Renheimer com Oswaldo Aranha e a construção da ponte 
dupla, a qual os empresários pedem, junto ao Arroio Sonda. E também quando continuarão 
as obras, ou se irão fazer como na administração anterior que devolveram o recurso sem dar 
continuidade à construção. Salientou que esta é de grande importância, pois impede que 
entre água nas casas. Informou que terá o título de Cidadão Taquarense, o Claunir Ferreira 
Soares, empresário, 45 anos, nascido no dia 12/02 de 1969 e natural de Cambará do Sul, filho 
de Anastácio dos Santos Soares e Maria Zilda Ferreira Soares, casado com Débora Britto 
Soares a 21 anos, pai de duas filhas: Eduarda Britto Soares, 13 anos e Luiza Britto Soares, 8 
anos. Residente em Taquara há 29 anos. Dono da Maxplin, empresa de produtos de higiene e 
limpeza, há 12 anos, e possui um quadro de 24 funcionários. Claunir foi patrão do CTG Fogão 
Gaúcho, e é um dos colaboradores da festa da Criança Carente do Campo dos Santos; Teatro 
Teleco; Creche Cantinho Feliz de Gravataí; Entidade Casa da Criança de Parobé e colaborador 
da Festa Natal Criança Feliz da AMAB 2 (Associação dos Moradores do Bairro Empresa). 
Atualmente é Presidente da Igreja Católica Senhor Bom Jesus, desde 2012 até a presente 
data. Mencionou que é muito justo ganhar este título, pois além de ser um empresário que 
gera renda para o nosso município, é um baita batalhador nas causas sociais. Desejou a todos 
uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Cumprimentou o Presidente; membros da Mesa; colegas vereadores; plateia 
presente; em especial aos agricultores que vieram de várias localidades reivindicarem os seus 
anseios; Aos meios de comunicação e os ouvintes da rádio Taquara. Informou que ouvindo 
atentamente as palavras de Britto, concluiu que eles têm toda razão de estarem lá, fazendo 
suas reivindicações, pois todos sabem que muitas vezes a administração municipal não 
atende a todos da maneira que deveria. Mencionou que foram citados temas como: estradas, 
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segurança, telefonias e roçadas. Mencionou que sobre estradas têm percorrido bastante ao 
interior e sabe do problema de cada um deles. Citou que o Elo, enfrenta várias dificuldades, e 
por enquanto ainda não foi atendido o contento. Destacou que semana retrasada esteve em 
Ilha Nova e inclusive falou com o Olavo para que seja negociado a saibreira. Observou que 
hoje, um dos maiores problemas do município é a questão de saibro, fora outras localidades 
que merecem melhor atendimento. Sobre segurança, falou que no ano passado, a Câmara 
comprou uma caminhonete, especialmente para fazer a segurança no interior, mas sabe que 
infelizmente este atendimento não está a contento de todos, às vezes a caminhonete está no 
interior e às vezes está na cidade. Explicou que no ano passado foi criada no estado uma CPI 
da telefonia para investigar os maus atendimentos, cobranças indevidas, falta de sinal, dentre 
outros assuntos que não estão sendo bem atendidos pelas operadoras. Inclusive os 
vereadores coletaram milhares de assinaturas pra participar da mesma. Mencionou a falta de 
antenas no interior, já tendo sido feitas pilhas e pilhas de baixo assinado, mas as operadoras 
só querem faturar e na hora de investir em melhorias para a população não investem. Dirigiu-
se ao Britto, sobre a demora do atendimento da patrulha agrícola, e pediu que na saída, os 
agricultores deixassem seus nomes com as suas solicitações que não foram atendidas, para 
encaminhar diretamente ao Secretário de Agricultura. Enviou um requerimento solicitando à 
direção de Gestão de Projetos do DAER, um pedido de informação se há algum projeto de 
construção de ciclovia entre o IACS e a COOTALL, sendo 1300 metros entre um e outro.  Não 
havendo, para que criem um, pois ali circulam centenas de pessoas, e é muito perigoso. 
Informou que na última quarta-feira, passando pela estrada que liga o Km 4 ao bar Santa 
Rosa, se deparou com a desova de materiais de construção, móveis velhos, dentro de uma 
valeta da estrada, de um senhor que fez uma reforma. Mais adiante se deparou com 4 sacos 
de lixo, com copos, pratos, e dejetos de uma festa, jogados na rua. Falou que se esta pessoa 
que fez isso estivesse ouvindo-o, para que tome consciência e não faça mais, pois aquele 
material dentro da valeta, quando vier uma chuva, estragará toda estrada. Mencionou que 
no sábado participou da 2ª festa das crianças do Loteamento Maciel organizado pelos casais: 
Idalício e Solange; João e Rejane; Julio e Angélica; Daniel e Priscila; Márcio e Sandra. Liderado 
pelos proprietários, dizendo que foi uma grande festa, com mais de 500 crianças. A mesma 
iniciou às 10h da manhã e terminou à tardinha. Teve picolé, cachorro quente, brinquedos 
infláveis, tudo gratuito, graças a patrocinadores que também ajudaram. Parabenizou a todos 
pela iniciativa. Fez um convite à comunidade católica, do Arroio Grande, Comunidade Santa 
Terezinha, para grande festa anual promovida no próximo domingo com a seguinte 
programação: às 11h, celebração da missa; 12h, churrasco, galinhada e saladas servidas à 
mesa, e a tarde reunião dançante com Musical RC e Portal da Serra. Comunicou uma boa 
notícia à comunidade, que hoje começou o asfaltamento da Rua 7 de Setembro, Alcenira 
Nunes e também a Santa Rosa até o Pinheiro e que espera que em mais alguns dias, outras 
ruas também sejam contempladas. Agradeceu a todos, se colocando à disposição e desejou 
uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou o Presidente, a 
Mesa Diretora, colegas vereadores,  comunidade presidente e parabenizou o Vereador 
Valdecir por sua brilhante escolha do Título de Cidadão Taquarense, Claunir. Disse que o 
conhece e sabe que mesmo anonimamente, o mesmo ajuda muita gente. Parabenizou aos 
agricultores pela justa e belíssima manifestação, pois somente a união faz a força. Citou que 
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tiveram a Semana da Agricultura Familiar, e que ficou acertado junto com o Poder Público, na 
qual o mesmo estaria tomando providência e ajudando os agricultores, coisa que não 
aconteceu. Falou sobre a criação do COMEM (Conselho Municipal Antidrogas), na qual foi 
feito a Lei que foi sancionada, e contribuiu bastante nesses dois anos. Declarou que o 
Prefeito até hoje não nomeou os Conselheiros, e isso deve ser cobrado do mesmo. Solicitou 
ao vereador Guido, o qual é Presidente da Comissão de enfrentamento às drogas, que façam 
uma reunião na semana que vem para discutirem este assunto, pois, além disso, citou que 
existem em uma das entidades, dois representantes. Ficando dificultoso para as outras 
pessoas que querem participar deste Conselho, e isto não podem permitir. Informou que fez 
um pedido ao Executivo há vários meses atrás, pedindo informações ao prefeito e ele não lhe 
mandou, tendo que recorrer a outros órgãos como Brigada e CONSEPRO.  Observou que na 
inauguração das câmeras de monitoramento do município, várias não estavam funcionando, 
inclusive com a palavra do Secretário adjunto, o qual disse que o projeto teria sido feito pelo 
Ex prefeito Délcio, e o atual Prefeito Tito, interferiu dizendo que agora estava sendo a 
verdadeira inauguração. O Vereador Informou que das 20 câmeras, 9 não estão funcionando. 
Perguntou-se o que está acontecendo com esta administração que não está dando conta 
nem desses problemas pontuais, imagine de toda a cidade. Ressaltou que como vereadores, 
são responsáveis por ir atrás e verificar o que está acontecendo, pois todos os dias são 
cobrados nas ruas. Citou que no pronunciamento do Vereador Telmo, o qual mencionou que 
o Parque do Trabalhador foi arrombado, provavelmente as câmeras também não estavam 
em funcionamento, pois se não já teriam pegado quem o cometeu. Informou que na próxima 
semana irá discutir sobre outros assuntos, como valores empenhados este ano de Janeiro a 
Junho, para saber se é verdade que de R$ 46.000.000,00 (Quarenta e seis milhões) 
empenhados, R$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões) ficaram sem pagar. Agradeceu e desejou 
à comunidade uma boa semana. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saudou o 
Presidente, demais vereadores, Britto que representa os trabalhadores rurais do nosso 
município, o qual tem apreço muito grande em sua carreira política, pois é autor da lei que 
autoriza o transporte gratuito aos agricultores de calcário, adubo orgânico e adubo químico. 
Explicou que o custo maior em algumas ocasiões, do calcário, por exemplo, é o transporte 
que encarece ao agricultor. Citou que é autor também da lei das queimadas, pois em algumas 
regiões do nosso município, seria impossível produzir sem utilizar esta técnica como 
instrumento de limpeza de suas terras. Citou que compraram uma caminhonete no tempo 
em que o Vereador Nelson era Presidente, para ajudar no patrulhamento rural, pois é muito 
importante levar segurança, já que atualmente é mais seguro morar na cidade do que no 
interior, pois a Brigada leva muito tempo até chegar e eles acabam ficando sempre a espreita 
e muito preocupados. Mencionou ao presente, Britto que quando tiver movimentos, 
reuniões, que o mesmo mande um convite para a Casa, pois tem o maior interesse em 
colaborar e contribuir. Explicou que não participando, acaba ficando alheio ao que está 
acontecendo. Solicitou ao seu partido e ao Prefeito, a criação da Secretaria de Agricultura no 
município, pois há muitos anos o agricultor não é bem assistido. Citou que desde o tempo de 
Antônio Carlos Ebling, (o qual valorizou muito bem o agricultor) não se tem mais este valor. 
Informou que o Prefeito mandou uma lei de terceirização da patrulha rural, para dar 
incremento, pois muitas vezes não chegam as maquinas, e na lei disse que o mesmo pagará 
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50% desta hora máquina. Mencionou sobre o tempo que foi Vice Prefeito de Cláudio, já 
pregava isso, de sugerir que contratassem agricultor que tivesse uma junta de boi com arado 
para lavrar a terra de difícil acesso para a patrulha agrícola, foi debochado por algumas 
pessoas e na época não sendo atendido. Disse que é a favor da volta da compra direta e 
ampliar a merenda escolar que atualmente é 30%, havendo informações de uma nova norma 
Federal, que chegará a 40% e organizar, ampliar, para que outras mais também possam fazer 
parte disto, vendendo seus produtos, pois é muito difícil se manter no interior. Citou que o 
sinal da Oi, que prometeram com a vinda da copa que viria o sinal digital, o 4g, que todo 
mundo teria, e não veio nada, passaram o “migué” em todos nós. Salientou que está cada vez 
pior o sinal de telefone no interior. Informou que fez uma lei, na qual obriga a RGE a trocar 
no interior até o final de 2016 e na cidade até o final de 2015, os postes de madeira por 
concreto. Explicou que quando ocorre um temporal, os postes que estão podres, quebram, 
não sabendo se demorará 2/3 dias, e às vezes o agricultor tem carne, dentre outros 
alimentos no frízer, e acabam se debatendo, ligando para os vereadores para que os mesmos 
tomem providência. Citou que o ocorrido aconteceu na Padilha Velha e Ilha Nova. Desejou 
um grande abraço a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou o Presidente, 
colegas vereadores, imprensa, pessoas que se fizeram presente, especialmente aos amigos 
produtores da área rural. Mencionou sobre o problema de telefonia na qual os vereadores: 
Telmo, Guido e Soares, já comentaram, onde tantas vezes com baixo assinado de Prefeito, 
Deputado... enviados até a central em porto alegre, e realmente é deprimente. Citou que 
sábado passou na descida de Lajeadinho e há dias tem um fio estirado no meio da faixa com 
centenas/milhares de carros passando todos os dias em cima e o pessoal cobrando. Disse que 
é muito grande o descaso dessas operadoras e ninguém tem capacidade de fazer com que 
elas deem uma melhor resposta. Citou que naquele dia pela manhã, quem escutava cedinho 
a rádio gaúcha, a "grita" é geral no estado sobre isso. Disse que o Britto, Presidente do 
Sindicato Rural, foi muito enfático, feliz e muito direto na sua colocação: "Chega de projetos, 
chega de ideias, precisamos de ações." O Vereador relatou que entra ano, sai ano, vem 
administração, sai administração e pouco, ou quase nada evolui. Mencionou que tem quase 
convicção, sem ser pessimista de que este município enquanto não criarem uma área 
industrial, fazendo com que o mesmo se desenvolva não poderá receber grandes empresas. 
Questionou, se uma grande empresa quisesse se estabelecer em Taquara, aonde seria? Disse 
aos colegas vereadores que já se passaram 2 anos desta administração, assim como 
passaram-se 4 anos, e mais 4 anos, e virada do ano, possivelmente, o grande projeto passa 
por trabalhar mais do que nunca na aquisição de uma área para fomentar o 
desenvolvimento, e com isso, fazer com que o município ali adiante possa investir muito mais 
em implementos agrícolas e máquinas para setor de obras. Mencionou que entre 3 a 6 meses 
atrás chegou em Taquara o Secretário de Obras, Luiz Hennemann, o qual possui uma grande 
bagagem de conhecimento, parecia que os problemas estavam todos resolvidos. Pediu 
desculpas a comparação simplória, mas tal qual como no futebol, que não basta um grande 
treinador, é preciso um grande plantel, uma grande direção, torcida, e ainda sim o 
campeonato é duro. Ou seja, não é um secretário de obras que possui poderes de Super 
Homem. Disse que concorda com o Vereador Guido, e a uns 20/24 anos atrás, nossa cidade 
tinha o poder de chegar ao interior quando dava chuvas, e etc. Ontem, lá na administração 
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passada uma a uma, sem dizer que naquela que estava mais próximo era boa, que não se 
trata disso, e sim, quando a Secretaria de Obras começa a fazer montinhos de saibro. 
Explicou que um dia não tem caminhão, não tem patrola, outro dia não tem Retro. Explicou 
que deve ser levado o saco, e alguém já ir atrás espalhando, pois tem sacos que estão a meio 
ano jogado. Dirigiu-se ao Vereador Balbino, mencionando que isto não é agora, vem de anos. 
Agradeceu a todos. VEREADOR LUIS CARLOS BALBINO: Cumprimentou o Presidente, 
Vereadores, funcionários da Casa e a todas as pessoas presentes. Agradeceu a oração do 
Senhor Sandro, dizendo que é sempre bom ouvir de alguém neutro, que não é partidário se 
doando a todos que lá estavam presentes. Mencionou que estão muito bem representados 
pelo Vereador Adalberto Soares, Telmo, Moisés e Lauri Fillmann, que são representantes 
diretos da região mais do interior e o Britto, que se fez presente, o qual é uma liderança 
nesta área. Disse que viram alguns debates, mas que todos eles eram respeitosos, pois todos 
temos direitos de expor nossas ideias e de votar de maneira como entendemos que seja o 
certo. Mencionou que a Câmara mudou muito desde o ano passado, havendo um respeito 
mútuo entre os Vereadores, embora discordem em algumas situações. Discordou de Britto, 
dizendo sobre quando o mesmo colocou que o Prefeito diminuiu o salário da agricultura 
fazendo os funcionários trabalharem de má vontade, isso  não é verdade, até porque nem é 
permitido juridicamente. Explicou que sabe disso, pois é motorista concursado há 23 anos, 
assim como o Vereador Nelson Martins, aposentado e motorista da Prefeitura Municipal. 
Explicou que o que o Executivo fez, foi uma adequação, retirando algumas vantagens, pois 
em determinados momentos, um funcionário ou outro recebem algum tipo de vantagem, um 
FG, um adicional, mas que isto não é salário. Salientou que o prefeito tem o poder de dar e 
tirar, mas os funcionários que lá estão trabalhando, todo o final de mês, se reúnem com o 
Secretário Luiz Hennemann para trocar ideias. Citou que trabalham às vezes aos sábados e 
domingos, pois ganham hora extra, prevista na CLT (Constituições de Leis Trabalhistas), já 
outros penduricalhos não existem em lei nenhuma. Lembrou que Mário Pires, quando 
Secretário e Vereador, na época de 1997/1998 o levou várias vezes a Novo Hamburgo e Porto 
Alegre, o qual já se preocupava e lutava juntamente com alguns outros vereadores para que 
se fosse colocado naquela região uma antena, proporcionando sinal para os moradores. 
Citou Vereadores: Lauri e Guido, que estão nessa luta, por isso não entendem como uma 
operadora não possui o interesse em colocar uma antena, pois ela vai lucrar com isso. Disse 
ao Professor Alcido, que tem procurado fazer um bom trabalho na sua Secretaria, embora os 
meios sejam difíceis. Salientou que estão caminhando devagar, mas com passos firmes. 
Frisou dizendo que falta muito, pois se não faltasse não estariam lá reivindicando direitos na 
Lei de 3% colocados em hora máquina. Falou que procure a todos os 15 Vereadores, pois se é 
lei, deve ser cumprida. Agradeceu a todos, e pediu para que Deus os acompanhasse no 
caminho de volta. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou todas as pessoas 
presentes e manifestou sua alegria em ver o Plenário quase lotado de agricultores, que 
deixaram suas propriedades, certamente antecipando o serviço, tendo que chegar em suas 
casa e ainda fazer alguma serviço, provavelmente terão que acordar mais cedo amanhã de 
manhã, para estarem reivindicando seus direitos e os parabenizou dizendo que é desta forma 
que conseguimos crescer, e desta forma que conseguiremos atingir os objetivos com o povo 
do interior, o agricultor. Disse ao Vereador Balbino, que quando o Britto se referiu sobre ter 
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sido retirado o salário dos funcionários, explicou que não foi o salário, e sim o benefício no 
qual lutou muito quando foi Secretário da Agricultura, para conseguir um regime de 100% 
para os funcionários. Porque quando é época de lavração, eles têm que trabalhar até mais 
tarde, às vezes com chuva, inclusive aos sábados e domingos. Destes funcionários foram 
retirados 50%, dizendo que é importantíssimo que o Prefeito reveja e reponha novamente a 
100%, porque eles merecem. Ressaltou ao Presidente, principal demanda de todas, é sempre 
estrada, pois o que o nosso agricultor precisa é de estrada. Informou que têm conversado 
com o Secretário Luiz Hennemann, e tem visto a dificuldade dar conta de atender a todo 
nosso município, mas que há descasos também, como por exemplo, pelo caso que vem 
lutando, a estrada do Elo, na localidade da Batingueira. Informou que seu Elo estava presente 
com seu filho, dizendo que já fazem 2 anos que vem lutando por esta causa, pedindo na 
tribuna. E são dois anos de promessas e nada. Encaminhou um Pedido de Informação ao 
Executivo para saber que providências serão tomadas quanto às roçadas nas estradas, pois o 
mato está começando a tomar conta. Informou que a desculpa era que o governo passado 
não deixou recursos e máquinas. Observou que este governo está entrando para o terceiro 
mandato e até agora não viu nada. Fez uma correção ao vereador Guido, o qual mencionou 
que o agricultor se aposenta sem contribuição, e que não, que ele contribui na Previdência 
com 2,3% de tudo que é vendido em suas propriedades e tirado nota. Reforçou o convite à 
comunidade de Entrepelados, Arroio Grande, Três Pinheiros, Morro do Meio, para Audiência 
Pública, quarta-feira, às 19:30hrs na Sociedade 25 de junho, onde comparecerá o DAER, e 
ocorrerá a discussão da pavimentação da ERS 242 - Estrada do Taquaral. Informou que já fez 
o pedido de informação, e que o projeto já está pronto pelo DAER, agora devem lutar para 
que o mesmo entre no PPA do novo governo estadual, para que inclua no orçamento do 
estado. Agradeceu a todos. Vereador Arleu fez um aparte, ratificando o convite para 
Audiência Pública, de sua autoria em Entrepelados. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 
Saudou o Presidente, colegas vereadores e as pessoas que se encontravam presentes no 
plenário. Informou que no sábado levou uma senhora as 11h da manhã no médico que só foi 
liberada às 13h30min da tarde, chegou lá com uma tosse que não aguentava mais e o médico 
nem sabia o que estava fazendo, o qual receitou um antialérgico para a mesma, e pouco 
tempo depois, tiveram que correr pra outro município para que ela fosse atendida. Disse que 
está na hora de ser tomada uma providência, pois não podem colocar qualquer um, e sim 
médicos que atendam as pessoas. Informou que perguntou no balcão quantos médicos 
estavam presentes, e ele respondeu que só um. Informou que fez um pedido para que 
consertem a Rua Pinheiro Machado, da Sebastião Amoretti até a ERS 115 se não vai 
acontecer a mesma coisa que aconteceu na Guilherme Lahm, com problema de canalização 
que está baixando, e que nada fizeram até hoje. Disse aos produtores que lá se encontravam 
buscando seus direitos, que era o Presidente da Câmara do ano passado, e compraram uma 
caminhonete com recursos que os vereadores economizaram, repassando ao CONSEPRO 
para o atendimento da Zona Rural. Ressaltou que sabe que apenas uma não chega, teriam 
que ser duas, mas que isso é parte do governo do estado. Um caminhão de bombeiros no 
valor de R$ 215.000,00 (Duzentos e quinze mil), já faz mais de um ano, e ninguém deu as 
caras para dizer quem é que vai colocar a carroceria neste caminhão. Compraram também 
uma caminhonete para a saúde no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais); um 
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chassi para uma caçamba, no valor de R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais) e 
repassados mais para a saúde, estas verbas geraram em torno de R$ 900.000,00 (Novecentos 
mil reais) que a Câmara encaminhou ao município, para setores do governo do estado, 
fazendo com que a população tivesse atendimento e disse que não estão vendo o resultado 
disto. Mencionou que sabe que nosso município é muito grande, e comprou um sítio na 
cachoeira que passava estrada no meio, com uma curva muito fechada e houve um acidente 
com dois motoqueiros, os quais bateram num carro e tiveram que ser transportados para 
Canoas, falecendo. Mencionou que na administração passada, cedeu que tirassem 3 Metros 
da estrada, e ninguém tirou nada, portanto, ele mesmo mandou tirar porque ninguém faz 
nada. Falou que a iluminação pública lá tem duas entradas e teve que correr atrás para que 
colocassem uma lâmpada. Disse que o zelador da estrada tampa os buracos com um carrinho 
de mão. Observou que existem coisas as quais realmente são impossíveis de fazer, mas 
outras que tem como ser feitas, e não são. Mencionou que nenhuma administração 
consegue fazer tudo, mas ficou provado com o Sartori que ganhou uma eleição sem 
promessas, pois o povo não aguenta mais tantas promessas. Perguntou se as pessoas se 
lembram como era o plano de governo para o interior de nossa cidade, mais de 212 itens, e 
nem 10 ainda foram cumpridos. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Concedeu um aparte 
ao Vereador Moisés Cândido Rangel, que disse que devido ao curto tempo de 
pronunciamento, gostaria de encerrar sua fala, dizendo a seguinte frase: Se a agricultura não 
planta, a cidade não janta. Por isso precisam muito trabalhar pelo nosso agricultor. 
Agradeceu ao Vereador Régis Bento de Souza, o qual iniciou seu pronunciamento saudando 
a todos os presentes, especialmente aos agricultores. Disse ao Britto que colaborando com o 
colega Vereador Moisés, uma situação que escutou na FETAG, com o Heitor Schuck falando, 
se o interior não planta, a cidade não almoça e não janta. Colocou-se a disposição dos 
agricultores presentes, dizendo que são pleitos importantes a serem observados pela 
prefeitura e chefes do Executivo. Deixou registrado que os Vereadores Moisés e Arleu 
levem** na Audiência Pública Em Entrepelados, na sociedade 25 de julho, referente à 
pavimentação e asfaltamento da ERS 242, estrada do Taquaral. Comunicou que estará em 
São Paulo dos dias 05 a 08 de novembro, com relação ao PMDB Nacional, portanto não 
estará na cidade, e se colocou a disposição dos encaminhamentos que se tomarem lá. 
Mencionou sobre o novo governo que assumirá agora em 2015 com José Ivo Sartori, a 
bancada do PMDB, ele, o Vereador Nelson, Presidente do Partido e outros colegas do Partido 
também, para que venham somar essa pauta, pois esta não é nem de uma sigla, ou de um 
partido, mas sim uma pauta da comunidade. Disse que no mínimo serão escutados pelo 
Gringo que irá dizer se vão ou não fazer, pois enrolando com certeza ele não irá ficar. Falou 
que dentre os encaminhamentos que tomaram, infelizmente voltaram ao assunto de 
pavimentação das ruas, com o pessoal comendo poeira quando tem sol e se embarrando 
quando tem chuva. Destacou uma situação, a qual acompanhou durante o final de semana 
nas ruas centrais da cidade, especialmente entre as Ruas Ernesto Alves e Federação, e Rua 
Guilherme Lahm, aonde tem muita ondulação. Explicou que como sendo uma das principais 
vias do município, precisa-se de uma atenção acentuada do Prefeito, Secretário corresponde 
da pasta de captação de recursos, de Planejamento e Secretaria de obras, precisa colocar o 
time em campo. Declarou que infelizmente não pode dar parabéns, pois é uma situação com 
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relação à METROPLAN, ou a pedido de empréstimo pra fazer um asfalto. Então no recurso 
próprio do município isto não está acontecendo. Destacou que em frente à Loja Pompéia, 
tem buraco, grama, água parada... Citou que foi uma das empresas como tantas outras que 
sofreu um sinistro este ano, devendo ser valorizada, tendo uma calçada, uma via pública em 
condições adequadas para que a coisa funcione. Registrou que as autoridades do Poder 
Executivo e Militar, dê uma atenção especial, com relação aos assaltos da nossa cidade. 
Enfatizou que semana passada foi a Lotérica Tio Patinhas, hoje foi a Lotérica Gaúcha, e daqui 
outros dias poderá ser outra empresa, outro comércio, ou as nossas casas. Disse que pede e 
infelizmente confia nas autoridades que encaminhem uma situação de proteção, pois quer 
que seja prevenido isso. Destacou diversas ações com relação ao encaminhamento do 
trabalho legislativo, e principalmente na questão de atuação de tração e controle da coleta 
de galhos, principalmente na Rua Anilo Dias, com Carlos Chagas, esquina com 7 de setembro. 
Mencionou que Protocolos de iluminação também não estão sendo atendidos, 
principalmente no Bairro Santa Maria, Bairro Santa Terezinha e Rua Carlos Chagas. Explicou 
que arrumam e queima de novo, pedindo uma atenção especial, pois sabe que os 
profissionais são de capacidade e podem auxiliar as demandas que a comunidade necessita. 
Pediu para que a Prefeitura comece a trabalhar, pois já passou da hora. Agradeceu desejou 
uma boa semana e que todos ficassem com Deus. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: 
Cumprimentou o Presidente, demais integrantes da Mesa Diretora, colegas vereadores, 
servidores, imprensa, comunidade que os escutava em suas casas, ao Pastor Sandro, a todos 
os presentes e principalmente aos colonos.  Disse que veio para a cidade em 1988, mas que 
também é colono, nasceu e se criou na colônia, tendo passado por muitas dificuldades. 
Mencionou que deu um abraço no Seu João, e que o mesmo era simbólico, pois gostaria de 
abraçar a todos. Acredita que todas as reivindicações vindas da colônia só vêm mesmo, no 
momento em que não dá mais para esperar, se não vão dando um jeito. Pegam uma pá, 
arrumam o bueiro, fazem um mata burro, e vão esperando. Por isso disse que estão lá para 
serem parceiros destas pessoas, e que quer ajudar aqueles senhores. Falou que dispensa 
comentários ao seu homenageado, Cigano, sendo mínimas as pessoas que não o conhecem 
em Taquara. E acredita que nenhuma que o tenha procurado até hoje, saiu de mãos vazias. 
Disse ao Presidente que fez várias indicações e que naquele dia foi lida uma. Na qual traz da 
Comunidade Alto Tucanos, rua secundária do lado do Bananeiro, aonde ali caiu uma ponte e 
nunca mais foi reconstruída, fazendo as pessoas terem muitas dificuldades de passar ali 
quando chove. Mencionou que recebeu uma reivindicação de uma jovem moradora e de sua 
família, da Rua Carlos Chagas: Rosana Reis, que segundo ela foram feitas várias assinaturas 
para fazer um calçamento naquela rua. Foi concedido um aparte ao Vereador Guido Mário 
Prass Filho, mencionando que a administração colocou saibro na Cruzinha, perto da 
Escolinha, e esteve na Ilha Nova, encontrando muito saibro em frente à sociedade. Ressaltou 
que lá não deve ficar, pois deve ir paras as estradas. Requereu a infraestrutura do estado, 
para que lhes digam se terão recurso para o início da obra da ponte e conclusão, porque vêm 
os "tchucando"' há muito tempo e ninguém está de bobo, pois a comunidade está sofrendo. 
Vereador Anildo Ribeiro Araújo retomou o uso da palavra, comentando que com muita 
alegria viu a Rua 7 de Setembro sendo preparada. Informou que semana passada o prefeito 
os assegurou que seu projeto de 7 km de asfalto para a cidade e os bairros irá acontecer. Fez 
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uma indicação para que seja calçada a Rua Arlindo Cândido Rangel do Bairro Empresa, uma 
das mais antigas do Bairro, como outras, como a Carlos Chagas. Acredita que o Prefeito 
estará atendendo as suas reivindicações. Desejou uma ótima semana, e que Deus abençoe e 
ilumine cada um. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou o Presidente, 
colegas Vereadores, senhoras e senhores que se fizeram presente e os escutaram na rádio 
Taquara, e aos Agricultores que lá se encontravam. Disse que não deve ser nada fácil sair do 
interior e chegar até a Sessão na Câmara, visto que o trabalho deles não é regulado pela 
vontade deles, e sim pela natureza, pois é ela que encaminha a forma como os mesmos 
devem trabalhar. Mencionou que fica bastante triste, não por eles estarem lá, e sim pelo 
motivo pelo qual estavam, dizendo que percebe que a cidade aonde tem uma agricultura 
desenvolvida e valorizada, é uma cidade rica, que tem poder e as pessoas possuem uma boa 
qualidade de vida. Analisou que Taquara com este enorme interior que possui, lindo e rico, 
tanto em belezas naturais, quanto em pessoas, é um setor que nunca foi aproveitado. 
Mencionou que seguidamente chegam as queixas, as reclamações e que eles vieram lá pedir 
apenas o básico. Ressaltou que para eles o básico não basta, pois isso possuem tem no dia a 
dia. Declarou que na agricultura deveriam ser desenvolvidos projetos mais grandiosos para 
valorizar este setor que nos traz a verdadeira riqueza. Declarou que Taquara ao longo de sua 
trajetória, foi perdendo o foco, era uma cidade comercial, e hoje não é mais, onde até tem 
um comércio, mas não é o seu forte, não sendo também na indústria e agricultura. Concluiu 
que é uma cidade pobre, onde tudo é difícil de se fazer, mas que se invertêssemos estes 
focos, tirar um pouco do comercial e do industrial e se olhasse com um novo olhar, com 
projetos diferentes, pensa que talvez pudéssemos trazer o desenvolvimento para o nosso 
município. Esperando sinceramente que esta administração se atente a este fator. Informou 
que o Professor Alcido está na Secretária de Agricultura, que é um estudioso do assunto, e 
tem projetos, que se conseguirem implantar, tem a certeza que trará bons resultados. 
Mencionou que o Britto falava numa Lei 4.248 de 17 de junho de 2009 que não está sendo 
cumprida, se tratando de um incentivo aos agricultores, destinando 3% do valor das suas 
notas fiscais, que seriam transformadas em 10 horas máquinas, usadas nas suas 
propriedades. Observou que é lamentável nosso país, onde as leis não são respeitadas. 
Alegou que para se fazer uma grande governança, não é necessário um grande projeto ou de 
um grande programa de governo, basta se cumprir as leis. Ressaltou que uma vez em que as 
leis forem cumpridas, todo resto irá andar. Informou sobre um documento protocolado no 
Ministério Público na Promotoria de Justiça de Taquara, pelo senhor Flávio Wichmann, 
dizendo no documento: "Considerando que sou cadeirante e em solidariedade a tantos 
outros com problemas semelhantes e também outros com mobilidades reduzidas, 
principalmente idosos, considerando ainda que na rua citada acima, ocorrem que as calçadas 
não oferecem condições. A rua é pavimentada com paralelepípedo irregular e em mal estado 
de conservação. Faz-se ao exposto. Solicito a este Ministério, que dentro do possível, atuem 
em defesa dos direitos da pessoa humana, para que possa usar a via pública com segurança, 
usufruindo do direito de ir e vir e que a lei municipal 4.620 de 07 de outubro de 2010, 
conhecida como Lei das Calçadas, seja cumprida. E da mesma forma seja cumprido o decreto 
Federal 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a lei de acessibilidade para o 
acesso as calçadas." Informou que possuem as leis das calçadas do município de Taquara, 
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mostrando-os aos presentes e frisando que na Lei Municipal 4.620 que diz, no capítulo 3 dos 
princípios, artigo 4º: “A execução, manutenção e conservação das calçadas, bem como a 
instalação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização 
entre outros equipamentos permitidos por lei, deve seguir os seguintes princípios. Inciso I: 
Acessibilidade, garantindo mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando e 
garantindo o acesso principalmente de idosos, pessoas com necessidades especiais, ou com 
mobilidade reduzida." Declarou que naquele dia, quando transitava de carro nas esquinas 
das Ruas Bento Gonçalves com Rio Branco, quase atropelou um cadeirante que estava na 
rua, mas que por sorte estava devagar. Analisou que ele estava andando na rua, pois não tem 
condições de andar nas calçadas em Taquara. Observou que é algo inacreditável a falta de 
valorização do calçamento em Taquara, sendo que isso é questão de segurança e saúde 
pública, então que se faça cumprir a lei. Que o poder público realmente fiscalize, e que os 
proprietários dê um jeito de consertarem as calçadas pelo bem estar da população. 
Agradeceu a atenção de todos e desejou uma excelente semana. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os Vereadores; principalmente ao Vereador Moisés 
e ao Britto, por terem trazido o pessoal da agricultura, parabenizando-os; cumprimentou a 
imprensa e a todo público presente. Mencionou que fica muito feliz por ver a Casa repleta de 
pessoas da colônia, (pois também é oriundo da colônia, lá da Fazenda Fialho), reivindicando 
seus direitos pacificamente. Falou que naquele dia, recebeu duas ligações: Uma de um 
motorista que faz parte da empresa de ônibus que faz o trajeto Taquara - Fazenda Fialho, 
pedindo um Requerimento ao DAER, para que seja cortado o mato na beira da ERS 020, pois 
está muito grande, causado muitos problemas de trafegar nesta avenida. E a segunda, do 
Figueirão, para que seja feito o patrolamento, com urgência naquela região, principalmente 
da estrada que vai até a Igreja Batista Betel, indo em direção ao Pega Fogo, sendo 
praticamente intransitável. O vereador informou que já deu encaminhamento a estes 
Requerimentos. Citou que estava ouvindo sobre as telefonias, e é uma vergonha o que estas 
operadoras estão fazendo com os brasileiros. Explicou que o PROCON de Porto Alegre está 
agindo fortemente em relação a isso, e gostaria que Taquara também agisse. Inclusive sobre 
a qualidade da internet, que não está sendo prometido o que vem escrito no contrato. 
Declarou que já está em sua terceira operadora, e sempre ocorre algum problema. Vereador 
Telmo Vieira, fez um aparte, pedindo que o Presidente fizesse um aviso ao membros da 
comunidade que são prejudicados pela falta de sinal da telefonia fixa, que se reportem ao 
PROCOM, para que o mesmo promova as efetuações, já que estão sendo prejudicados por 
isto. Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra dizendo que recebeu a 
Vereadora Sirlei e Sandra em sua sala, juntamente com o Sargento Fábio, com uma situação 
muito delicada, de 1200 estudantes que estariam correndo o risco de não conseguirem fazer 
sua formatura do PROERD, por falta de verba. Mencionou que com muito sacrifício estarão 
disponibilizando esta verba, que será repassada para a Prefeitura, e a mesma repasse ao 
PROERD. Foi concedido um aparte ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que o 
parabenizou pela atitude, e disse que também recebeu a ligação do Sargento, pedindo ajuda, 
preocupado com a formatura das crianças. Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o 
uso da palavra, explicando que este é um projeto fantástico, pois evita que aja mais crianças 
e adolescente no meio das drogas, e que jamais poderiam deixar de ajudar nesta causa. 
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Declarou que quando se fala mal da Câmara ou dos Vereadores, os mesmo soubessem que 
poderiam utilizar esta verba para outros fins, como viagens, diárias. Por isso conseguem 
repassar dinheiro que são bem aproveitados como o PROERD, Lar Padilha no qual passaram 
um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Creche Leonel Brizola que foram repassados 
mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tudo isso feito com o dinheiro da Câmara, com 
poupança de todos os vereadores. Mencionou que esta semana foi muito triste a ele e aos 
colegas vereadores, pelas perdas lamentáveis que tiveram na cidade. Citou o amigo, Odir 
Valério Maciel, dizendo que o mesmo era uma grande figura do município de Taquara e foi 
enterrado naquela tarde.  Também uma grande amiga, a Neusa, do Bairro Cruzeiro, mãe de 
Henrique, que inclusive trabalhou com o Vereador em seu escritório, e faleceu precocemente 
durante a semana por Derrame Cerebral. E a perda da Bruna, de 21 anos, do Bairro Empresa 
que também faleceu precocemente. Foi concedido um aparte ao Vereador Moisés Cândido 
Rangel, o qual incluiu nesta lista, a perda de Jair Kappel, da localidade do km 15, do Moquém. 
Vereador Arleu Oliveira retomou o uso da palavra, deixando seus sentimentos em seu nome 
e de todos os Vereadores, e pediu que isso nos leve a repensarmos sobre as nossas vidas em 
termos de trabalho, dinheiro e coisas materiais, pois acima disto tudo, devemos priorizar a 
nossa família, amigos e nossa espiritualidade. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOLHRAUSCH: Declinou o uso da palavra. Após a Palavra em 
Expediente o Presidente lembrou a todos que na próxima quarta-feira, dia 05/11, a partir das 
19h, será realizada a Audiência Pública na Sociedade 25 de Julho, localidade de Entrepelado, 
para tratar do asfaltamento na ERS 242, e, na quinta-feira, dia 06/11, às 19h nesta Casa, 
ocorrerá a Sessão Solene de Homenagem aos 40 anos do Conservatório Adventista Musical 
de Taquara - CAMTA do IACS. O Presidente informou ainda que a próxima Sessão Ordinária 
que deveria ser realizada na segunda-feira, dia 10/11, será transferida para quarta-feira, dia 
12/11, a partir das 16h30min, momento em que será feita a eleição da Mesa Diretora para o 
exercício de 2015, conforme o parágrafo único do artigo 10 do Regimento Interno desta Casa, 
sendo que neste mesmo dia, às 19h, ocorrerá a Audiência Pública sobre os valores pagos pela 
população referente à taxa de incêndio. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min o 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. 
E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, 
lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pela Servidora Debora Bickel, a qual 
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos 
Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 03 de novembro de 
2014..............................................................................................Silvana Lopes e Debora Bickel. 

 


