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ATA Nº 4.028 

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 42ª 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 Diretora comunicou ainda que no dia 13 de novembro do corrente mês, às 
12h,  no Gabinete do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira, o senhor 
Anildo Ribeiro Araújo, 1º Suplente do PP,  reassumiu o cargo como 
Vereador  conforme  Convocação Nº 10, de acordo com o que determina o artigo 28 da Lei 
Orgânica do nosso Município e o artigo 156, § 4º, alínea “l” do Regimento Interno desta Casa, 
face ao Pedido de Licença do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, Bancada do PP, 
contido no Requerimento Nº 327, de 12 de novembro de 2014, aprovado por unanimidade na 
Sessão Ordinária deste mesmo dia. O senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, reassumiu 
o cargo de Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação do nosso Município, 
a contar da data do dia 13 de novembro de 2014, por tempo determinado até o dia 31 de 
dezembro de 2014, o qual o Vereador Anildo estará ocupando o cargo de Vereador por igual 
período. Estiveram presente neste Ato, Vereadores e Servidores desta Casa. A seguir, conforme 
o Requerimento Nº 192/2014 de autoria do Vereador Telmo Vieira, aprovado por unanimidade 
em Sessão Ordinária do dia 24 de junho de 2014, a partir deste momento, foi dado início na 
Homenagem aos Policiais Militares da Brigada Militar Aposentados que estiveram à frente da 5ª 
Companhia da Brigada Militar de Taquara e que estão na Reserva. Nesse sentido foram 
chamadas para compor a Mesa Diretora as seguintes autoridades: Senhor Paulo Cezar Möller – 
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, representando o Prefeito 
Municipal, Senhor Tito Lívio Jaeger Filho, Capitão Aparício Renner da Silva – Comandante da 5ª 
Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar de Taquara. Também foram convidados, mas não puderam 
se fazer presentes nesta Homenagem o Major Marcelo Fraga Carpes – Comandante do 32º 
Batalhão de Sapiranga e o Tenente Coronel Carlos Armindo Thomé Marques – Comandante 
Regional da Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos. Após todas as pessoas presentes foram 
convidadas para entoarem o Hino Nacional Brasileiro. A partir deste instante o Presidente do 
Legislativo Taquarense, Vereador Arleu Machado de Oliveira deu início aos trabalhos da noite 
saudando todas as pessoas presentes, em especial os Homenageados desta Sessão, momento 
em que convidou o Diácono Miguel Vieira, da Igreja Evangélica Brasil para Cristo de nossa 
cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Logo após o Presidente convidou o 
Vereador Telmo Vieira, Propositor da Homenagem aos Policiais Militares Aposentados da 
Brigada Militar, para compor a Mesa Diretora e conduzir os trabalhos neste ato. O Vereador 
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Telmo fez um breve discurso falando da satisfação em ter a oportunidade enquanto Vereador 
de propor esta Homenagem, pois pertence a uma família de Policiais e ressaltou a importância 
deste trabalho e o respeito que devemos ter a essas autoridades que primam pela segurança de 
toda a população. Depois disso a pedido do Vereador Telmo a Diretora Legislativa, senhora 
Marilene Wagner deu início a Homenagem da noite convidando os homenageados para 
receberem o certificado de Honra ao Mérito aos Policiais Aposentados que estiveram a frente 
da 5ª Cia da Brigada Militar de Taquara e que estão na reserva. Foi pedido a cada um deles, que 
assim que fossem chamados, se dirigissem até a frente da Mesa Diretora para receberem os 
Certificados que foram entregues pelos Vereadores e convidados com registro de foto. Segue 
abaixo o nome de cada Homenageado: SARGENTO JOÃO FERREIRA SOBRINHO; SARGENTO 
LOURENÇO CASTANHO DOS SANTOS; 2º SARGENTO ALADIM  ANTONIO S. DE ALMEIDA; 2º 
SARGENTO CLENIO JUAREZ GERALDO DE OLIVEIRA; 2º SARGENTO CLOVIS TARCISIO ARAÚJO 
BORTOLUZZI; 2º SARGENTO EDI REGINALDO RIBEIRO SIQUEIRA; 2º SARGENTO GILBERTO DOS 
SANTOS  PEREIRA; 2º SARGENTO GILMAR FAUTH MENDONÇA; 2º SARGENTO GILMAR DA SILVA 
FERREIRA; 2º SARGENTO JOÃO ALMIR RAMOS DO AMARANTE; 2º SARGENTO JOÃO EMILIANO 
DA SILVA RODRIGUES; 2º SARGENTO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES; 2º SARGENTO JULIO CESAR 
PAIM WELTER; 2º SARGENTO LUIS GONÇALVES DA SILVA; 2º SARGENTO LUIZ ANTONIO DOS 
SANTOS; 2º SARGENTO LUIZ ROBERTO MARTINI; 2º SARGENTO MIGUEL VIEIRA; 2º SARGENTO 
NEI SOUZA BAPTISTA; 2º SARGENTO RONALDO MACHADO NUNES; 2º SARGENTO PEDRO DOS 
SANTOS GOMES; 2º SARGENTO VALDEMAR PEREIRA DA SILVA; 2º SARGENTO VILMAR FERREIRA 
RANGEL; 2º SARGENTO VILMAR TADEU ROSA DA SILVA; 1º Tenente CLAUDIO STEDILE FRAGOSO; 
1º TENENTE DAVI ARLINDO POZZOBOM; 1º TENENTE HELIO TEODORO FERREIRA DIAS; 1º 
TENENTE JORGE LUIS ANDRADE PEREIRA; 1º Tenente JOSÉ ALAN TOLEDO VIEIRA; 1º Tenente 
MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA -  (O mesmo reside em Santa Catarina e por isso não pôde se 
fazer presente); 1º TENENTE PAULO VIANEI DA S. GUIMARÃES; 1º TENENTE SANDRO 
MORETTI  MARTINS  ABBADY; 1º TENENTE TELMO JOSÉ ENCARNAÇÃO XAVIER. Os 
Homenageados que não puderam estar presente receberão posteriormente seus respectivos 
Certificados. Também foi entregue ao Capitão Aparício Renner da Silva o Certificado de Honra 
ao Mérito, pela passagem dos 177 anos de Fundação da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. 
Finalizando a Homenagem o Vereador Telmo Vieira agradeceu a presença de todos, devolvendo 
a condução dos trabalhos ao Presidente Arleu, o qual de imediato solicitou a leitura do que 
segue: Conforme Leis Municipais em vigor e dando prosseguimento as Homenagens, a partir 
deste momento, foram convidados os Policiais Militares, Rodoviário e Civil, Destaques do ano de 
2014 do Município de Taquara, para vir até a frente da Mesa Diretora, para receberem  a 
Homenagem desta Casa Legislativa, com entrega dos Certificados pelos Vereadores. Também foi 
informado que a escolha dos Homenageados foi realizada junto a seus pares, os quais indicaram 
seus nomes para receberem esta Homenagem, onde no momento de entrega dos Certificados, 
também foi lido o ofício encaminhado por cada Comando. Segue abaixo o nome de cada 
Homenageado Destaque do ano de 2014: SENHOR MAURICIO RAFAEL LEMOS – SOLDADO 
BOMBEIRO DA BRIGADA MILITAR DE TAQUARA (não pôde se fazer presente); SENHOR 
ANDERSON EMILIANO FERREIRA DE BOER – SOLDADO DA BRIGADA MILITAR DE TAQUARA; 
SENHOR DIEGO DOS SANTOS ANTUNES – INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL (Certificado recebido pela 
Escrivã de Polícia Civil, Senhora Silvia Comin Brondani, tendo em vista a ausência do referido 
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homenageado por motivo de saúde na família);  SENHOR LUIS FERNANDO DA SILVA CABRAL – 
SOLDADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA. Para finalizar a Homenagem foi concedida a palavra ao 
Capitão Aparício Renner da Silva, ao Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade 
Urbana, Senhor Paulo Möller e ao 1º Tenente Claudio Stedile Fragoso. A seguir diante das 
Homenagens prestadas nesta noite o Presidente com a concordância dos demais Vereadores 
inverteu os trabalhos passando de imediato a Palavra em Expediente e logo após a publicidade 
da matéria pertinente a esta Sessão Ordinária. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Saudou o Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores, público presente, 
ouvintes da Rádio Taquara e demais ouvintes que os acompanhavam. Reportou-se a 
homenagem que fizeram antes aos reservistas, aposentados e destaques da Brigada Militar, 
Polícia Civil e Polícia Rodoviária, pelo grande serviço prestado ao nosso Município, enquanto na 
ativa. Salientou que estes momentos são muito valorosos e fica muito satisfeito em homenagear 
estes cidadãos. Parabenizou a Brigada Militar pelos seus 177 anos em razão da segurança do 
Estado do Rio Grande do Sul. Informou que na presente data esteve com a Diretora Scheila e 
sua equipe na estrada da Caloni com Imigrantes, no Distrito de Padilha, colocando placas, na 
qual há tempos já havia solicitado, advertindo a existência de um pontilhão. Também por 
solicitação da comunidade de Três Irmãos, para que advertissem a comunidade sobre a 
existência de uma ponte naquela localidade, pois há tempos atrás, ocorreu um acidente. 
Informou que semana passada levantou uma questão sobre telefonia fixa e móvel, 
principalmente no interior, onde muitas vezes as pessoas ficam a quem dos serviços destas 
operadoras e por mais que busquem alguma melhoria, não estão conseguindo. Fez um 
chamamento as comunidades do interior, para que se unam e juntem suas forças, para fazer um 
chamamento em frente ao PROCON estadual, para que os consumidores tenham seus direitos. 
Declarou que estas prestadoras de serviços telefônicos parecem não estar nem aí para com o 
consumidor, muitas vezes se levando mais de duas semanas para um conserto na rede 
telefônica fixa, sendo no mínimo um descaso com o cidadão. Manifestou sua vontade em 
estender o sinal da rede móvel de telefonia celular. Disse que esteve com o pessoal da ATAF e 
vai reunir-se com eles, a pedido dos mesmos, no dia 25, às 19h no Plenarinho da Câmara, a 
Comissão pluripartidária de acompanhamento à merenda escolar, com os produtores rurais. Vai 
ver quais os problemas que estas pessoas enfrentam junto com o Vereador Moisés o qual faz 
esta frente, tendo mais força para pedir junto ao Prefeito melhorias para este povo. Solicitou 
um Requerimento Verbal para que sejam colocados placas de indicações de nomes em estradas 
no interior de nosso Município, pois estas não estão mapeadas no GPS. Acrescentou que 
quando um cidadão faz um chamado a SAMU, muitas vezes se perdem no interior por falta de 
sinalização e indicação de onde se encontra o paciente. Disse que conversou com o Secretário 
de Segurança e Trânsito, Paulo Möller e que isto será resolvido. Comunicou também que está 
pedindo por uma segurança mais efetiva da Patrulha Rural em nosso Município e que hoje 
tivemos uma Reunião com o Major Carpes e o Comandante Tenente Coronel Marques, que 
assumiram a responsabilidade de aumentar o policiamento com mais eficácia em Taquara. 
Reconheceu que isto é um grande ganho para a nossa população, principalmente a do interior. 
Agradeceu a todos e desejou uma boa semana.  VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Saudou o Presidente, Vereadores, plateia presente, pessoal da 3ª idade e em especial, a todos 
os homenageados, em especial aos policiais aposentados, que já prestaram seu trabalho e hoje 
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estão na reserva. Parabenizou a todos e ao Vereador Telmo, propositor desta homenagem. 
Informou que na semana passada procurou algumas pessoas, para saber a respeito da Biblioteca 
Comunitária do Bairro Empresa. Salientou que sabe o quanto a mesma é importante para o 
bairro, ajudando muitas crianças e jovens que não tem condições de pegar um livro pra 
poderem estudar, ler e se informar. Pediu para que o Prefeito resolva este problema logo, 
mesmo que não tenha sido por sua culpa, juntamente com o Beto, que também possa fazer sua 
parte para que isto se resolva. Parabenizou ao Prefeito por ter anunciado o Diretor Geral da 
Saúde, Vanderlei Villi Petry, Vereador de Igrejinha, o qual conhece muito bem e sabe que tem 
muitas condições de fazer um grande trabalho. Informou que nos próximos dias ocorrerão 
mudanças no Hospital para melhorar o atendimento da comunidade. Falou que depois de 3 ou 4 
anos, 2 deste mandato e 2 do passado, foi consertado, depois de muito cobrar, um buraco que a 
CORSAN tinha aberto na Rua da Biblioteca, antiga Borracharia do Geno. Ressaltou que não 
levaram nem meia hora para arrumar e que existem várias ruas em Taquara aonde são abertas 
valetas de água, pagas pelo próprio proprietário e não fazem o conserto, às vezes ficando 
meses, anos e as nossas ruas ficam esburacadas, prejudicando todas as pessoas que lá passam. 
Mencionou que assim como fizeram rapidamente ali, também espera que façam as outras da 
mesma forma, não só no Bairro Empresa, como em várias outros bairros do Município de 
Taquara, entre eles: Bairro Santa Terezinha, Mundo Novo, Campestre, pois aonde for, tem 
valeta aberta pela CORSAN que não são tapadas. Declarou que eles vêm até a Câmara, dizendo 
que irão investir milhões e milhões em saneamento e nem se quer arrumam o conserto dos 
buracos que fazem. Informou ao Vereador Eduardo que uma de suas moções ele assinou, mas a 
outra pediu desculpas, mas não iria assinar, pois hoje viu que consertaram. Observou que 
existem várias ruas no centro da cidade, como na Rua da frente da Câmara, tendo vários lugares 
que atravessaram valetas e não repõem o asfalto. Salientou que o contribuinte paga na 
Prefeitura para abrir valeta e a reposição do asfalto e não é feito. Falou que não sabe se a culpa 
é da CORSAN ou da Prefeitura, mas de quem for que conserte o mais urgente possível. 
Mencionou que viu uma limpeza na entrada do Bairro Empresa, no Jaeger, em meio às áreas 
verdes. Disse que como estava era só pra juntar bichos e vândalos ali. Desejou a todos uma boa 
semana e que Deus iluminasse o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Saudou o Presidente, colegas Vereadores, pessoas presentes, em especial ao Grupo de policiais 
aposentados e também pela passagem dos 177 anos da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. 
Destacou como é bom fazer um trabalho quando os resultados aparecem. Citou que o Jornal NH 
vem a cada ano divulgando os trabalhos das Câmaras de Vereadores, e a de Taquara, 
comparando com o ano de 2012 com 2013, os resultados positivos que a Câmara obteve de 48º 
do ranking passou para 37º lugar, subindo 10 posições. Disse ao Vereador Eduardo, que foi 
eleito o próximo Presidente da Casa em 2015, que não tem dúvida que o mesmo fará um grande 
trabalho e também irá subir pelo menos mais umas 10 posições. Salientou que ano que vem 
também fará outro comparativo para ver se realmente vamos melhorando a cada ano. 
Mencionou que na semana passada, fez uma visita à Comunidade de Batingueira, juntamente 
com o Vereador Guido e o Secretário de Obras, verificando as estradas, que há tempos já vem 
sido reivindicadas pelos moradores de lá, principalmente na estrada do Lauro Schmitt e Estrada 
Duque de Caxias. Informou que o Secretário de Obras garantiu que nas próximas semanas irão 
iniciar os trabalhos naquelas localidades. Fez um Pedido Verbal, para que pelo menos seja feito 
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um tapa buraco na estrada de Ilha Nova, que está bastante precária. Falou que a partir de hoje 
começaram a funcionar todos os pardais do Rio Grande do Sul. Compartilhou que as manchetes 
dos jornais semana passada diziam: "Pardais começam a multar nas rodovias do Rio Grande do 
Sul." Explicou que entre Novo Hamburgo e Rolante existem 8 pardais instalados e duas câmeras. 
Afirmou que este foi o grande objetivo, multar mesmo, pois a Câmara tem cobrado desde o 
início desta Legislatura, mandando documentos ao DAER, nos locais onde a comunidade e os 
Vereadores queriam que fossem instaladas as fiscalizações eletrônicas. Mencionou que ontem 
instalaram depois do Arroio Tucanos, em uma reta, aonde até hoje não sabe de nenhum relato 
de atropelamento naquele local. Observou que dá a real impressão que foi colocado para multar 
mesmo. Falou que na entrada do Loteamento Ideal com Medianeira, na passagem do Bairro 
Empresa com Santa Terezinha, aonde eles queriam que fossem instalados, não foram. Salientou 
quantos atropelamentos já ocorreram naqueles dois cruzamentos, quantos ainda podem 
acontecer e quantas vidas serão ceifadas naquele local e o DAER nada faz para ajudar. 
Perguntou onde fica a participação popular do Governo. Explicou que ele, como os demais 
Vereadores, são representantes do povo e a população pede por isto. Agradeceu e desejou a 
todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou o Presidente; 
colegas Vereadores; comunidade presente; Márcio, parabenizando e desejando que seja 
dignificado por Deus por seu belo trabalho prestado no Bairro Cruzeiro do Sul com um brechó 
beneficente. Informou que entre algumas reclamações da comunidade nas áreas de segurança, 
obras, calçamento e vagas da educação infantil, ouviu algumas coisas e que ainda se pode ter 
esperança de que algo melhorará. Declarou que levantaram uma bandeira e não foi para 
perseguir ninguém ou uma coisa de “ranço” e sim algo de mudança, pois a comunidade pede 
bastante. Citou que soube da troca de direção do hospital e entende que o antigo Diretor não 
estava contente com a nossa comunidade, não sendo participativo e não fazendo uma gestão 
adequada para que a comunidade tivesse um bom atendimento. Informou que fica muito 
acanhado quando vê nos meios de comunicação e jornais, na qual não se lembrou se foi Três 
Coroas ou Igrejinha, fazendo uma ampliação do Hospital, qualificando o bloco cirúrgico e outras 
alas. Salientou que viu de novo nessa semana a mesma coisa em outro Município vizinho ao de 
Taquara. Reiterou que para sua surpresa na cidade, o bloco cirúrgico, aonde o médico faz a 
cirurgia, não estava funcionando. Usou isto como exemplo para demonstrar que a 
Administração do Hospital Bom Jesus não estava boa e que segundo informações, será trocada 
por uma nova. Informou que vinha cobrando muito isto do Prefeito e que ficará atento, dando 
suporte, mas que também irá cobrar. Mencionou que nos meios de comunicação o grande 
debate é sobre segurança pública e as câmeras de vigilância, principalmente com o caso de seu 
grande amigo, que foi seu companheiro e Vice-Presidente no Conselho Municipal de Saúde, Dr. 
Mauriti, o qual perdeu seu filho de maneira tão trágica. Informou que além da comunidade, 
vinha cobrando do Prefeito isso há muito tempo também e recebeu há alguns dias atrás, um 
ofício que pediu a Brigada Militar, por algumas câmeras não estarem funcionando, quase que 
pela metade. Declarou que para sua surpresa, hoje esteve com o Tenente Fragoso, o qual disse 
que estão funcionando quase na totalidade. Afirmou que ficou muito feliz com a notícia, pois a 
comunidade se sente mais segura e também pelo mesmo ter vindo até a Câmara explicar para 
ele e a Vereadora Sirlei, que inclusive se comprometeram a fazer uma visita nesta ou na semana 
que vem, para mostrar como funcionam estas câmeras. Citou outro assunto levantado nas redes 
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sociais, sobre a falta de efetivo, mencionando que hoje teve uma justa homenagem aos 
policiais, mas percebe que eles falam acanhados, pois não têm o suporte necessário para 
desenvolver seu trabalho. Deixou um grande abraço a toda comunidade taquarense. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOLHRAUSH: Cumprimentou o Presidente, demais colegas Vereadores, 
comunidade presente e que escutava pela internet. Parabenizou o Vereador Telmo pela 
homenagem e aos policiais da Brigada Militar por seu trabalho. Enviou votos de congratulações 
ao IACS, pela bela programação da passagem dos seus 86 anos, ao Diretor Geral João César; o 
Diretor Acadêmico Émerson Lemões Motta; ao Tesoureiro Mauro Nogueira; ao Pastor da 
Associação, Marcos Junior e ao Pastor Gilvan Britto Correia, dizendo que foi excelente para a 
criançada de todas as idades o evento que a escola proporcionou com a Casa aberta, com 
vendas de livros e brinquedos infláveis. Acrescentou que “Nosso Amiguinho”, o qual mexe com 
a imaginação da criançada também esteve lá. Fez uma lembrança pela passagem dos 100 anos 
da Escola Ricardo Olm, realizada dia 09 de novembro. Requereu o patrolamento e 
ensaibramento na subida do Morro da Cruz, dizendo que mesmo que seguidamente a Secretaria 
de Obras realize serviços ali, mas a água leva tudo e acaba ficando uma buraqueira. Informou 
que já falou com o Secretário de Obras Luiz Hennemann e que o mesmo com certeza fará. 
Também parabenizou o Secretário por ter feito o mesmo na Rua Germano Paiva, a pedido dos 
Vereadores. Agradeceu aos Vereadores a qual teve a honra de ter sido eleito Presidente da 
Câmara. Declarou que tem orado muito a Deus para que dê sabedoria para honrar cada voto 
depositado nele e consiga alcançar a sua meta de devolver R$ 1.000.000,00 (Um milhão de 
reais) para o Município, fazendo a comunidade ser bem atendida e também, conseguir comprar 
a usina de asfalto que o Prefeito quer, em torno de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil 
reais), com a economia dos 15 Vereadores, como fizeram na época do Vereador Nelson, que 
começou este trabalho. Prometeu que todo o valor que conseguir devolver, em todas as ações 
que fizer, irá encaixar todos os Vereadores nelas, pois são um time. Relembrou esses dias da 
foto que o Vereador Nelson, na época em que era Presidente, tirou em seu gabinete, onde 
todos estavam unidos. Disse que é assim que quer continuar, com muita comunhão com Deus, 
mantendo a paz na Casa e espera contar com todos e mostrar à comunidade que consegue 
comandar esse Legislativo, para que possam bater no peito com muito orgulho conseguindo 
devolver estes R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Desejou uma boa semana e que ficassem 
todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saudou o Presidente em 
exercício, Vereador Balbino; os demais Vereadores; colega de Partido, Victor Hugo Born e todos 
os presentes. Informou sobre a preocupação que tem, pedindo ao Executivo e Secretário de 
Obras, que possam verificar o que está acontecendo. Explicou que as patrolas tem ido ao 
interior e têm furado os pneus quase que sistematicamente. Não sabe se o problema é das 
câmaras que são colocadas ou se é de quem as conserta. Explicou que o deslocamento é longo, 
vai lá para o interior fazer um serviço, vem para a cidade para arrumar e quando chega lá para 
repor, já está furado de novo. Pediu que a administração verificasse o que está acontecendo. 
Avaliou que se foi comprada alguma câmara que não está condizente, que eliminem ou 
devolvam a quem vendeu, pois isto está dando um prejuízo muito grande para todos os 
Secretários Distritais. Mencionou que já falou em outra oportunidade, sendo inclusive 
contestado, informando que a Administração disse que a iluminação pública não é problema, 
mas que estão tendo uma dificuldade muito grande na localidade de Morro da Pedra, na 
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estrada dos Flores, da Grota, dos Correia, Iguaçu, Loteamento Belo Horizonte e estrada da 
Colina. Citou que na estrada dos Henck foi há pouco tempo feita uma ponte e pediram que fosse 
colocada uma luminária para dar segurança de quem passar por ali à noite e também, que 
fossem substituídas as duas luminárias, as quais estão estragadas dos moradores próximos, mas 
até o momento não foram feitas. Informou que uma vez em administrações passadas existia 
alguém contratado só para trabalhar no interior. Era um eletricista, com moto, escada e um 
carrinho, o qual ia lá e fazia os consertos, inclusive até subia nos postes de madeira que eram 
possíveis ser trocados. Contou que ligou para o Secretário Mário Pires, o qual confirmou que 
esta semana estará fazendo os serviços na estrada da Batingueira, os quais estão muito 
deficitários. Afirmou também que a comunidade de Ilha Nova tem reclamado sobre o material e 
saibro que estão em frente ao salão, com a projeção que se iniciem os serviços na semana que 
vem, acreditando que os moradores terão um bom final de ano. Parabenizou a todos os policiais 
aposentados e aos policiais destaque 2014: Soldado da Brigada Militar Anderson Emiliano 
Ferreira de Boer; Inspetor de Polícia Diego dos Santos; Soldado Bombeiro Maurício Rafael de 
Lemos; Policial Rodoviário Luiz Fernando da Silva Cabral e também ao Capitão Renner, que 
recebeu Honra ao Mérito por estar comandando a 5ª Companhia do 32º Batalhão de 
Policiamento de Taquara. Informou que hoje esteve no Gabinete conversando com o Comando 
de Polícia, Major Marcelo Fraga Carpes e o Coronel Carlos Armindo Thomé Marques e relatou 
que estamos com muitos assaltos no interior, principalmente na localidade de Morro Pelado. 
Encaminhou a Indicação nº: 734 de 2014, que solicita ao Executivo, juntamente com a Secretaria 
de Transporte e Mobilidade Urbana, juntamente com as comunidades do interior do Município 
a discutir sobre segurança, pois a insegurança no interior está muito grande. Acrescentou que 
quer fazer uma reunião em Morro Pelado, unindo Pega Fogo, Figueirão e até Morro da Pedra. 
Desejou a todos uma boa semana e que ficassem todos com Deus. VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Saudou o Presidente, Colegas Vereadores, imprensa, Grupo Sempre Vivas em nome 
do Rei, seu tio Orlindo e Dona Mercedes, com seus demais componentes, parabenizando-os 
pelo trabalho que desenvolvem, principalmente nesta etapa da vida que é preciso curtir um 
pouco, fazendo muito bem para a cabeça, não havendo nessas quase 30 farmácias em Taquara 
um remédio tão bom quanto este divertimento que os mesmos promovem. Expressou seu 
sentimento de louvor ao pessoal da família Quinas, que ontem em Padilha, promoveram um 
encontro de família, lamentando por aqueles que não foram, pois são momentos muito 
especiais, que em seu entendimento devem ser valorizados. Convidou a todos os colegas 
Vereadores e comunidade taquarense, para que os que ainda não tem compromisso para 
domingo, que pensem com carinho em se deslocar até a Padilha Velha, uma comunidade 
pequena aonde alguns guerreiros seguram com o toco da espada estas questões ligadas à 
comunidade e estarão promovendo uma grande festa, um alto investimento com a grande 
banda Ouro. Comentou que o Hospital Bom Jesus de Taquara já viveu dias melhores como um 
todo, levando nas costas este fardo de ser considerado um hospital regional, mas que 
ultimamente trabalha com muita dificuldade. Ficou feliz por terem sido promovidas mudanças 
na Direção do Hospital, pois como estava não dava mais. Disse que a esperança é melhorar e há 
de melhorar. Acrescentou que com o pessoal do Mãe de Deus se manifestando e apoiando tem 
tudo para que seja feito uma retomada, pois a nossa comunidade e região precisa disso. 
Parabenizou o momento vivenciado hoje, oportunizado pelo Vereador Telmo, quando chamou 
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as pessoas da Reserva da Brigada e da polícia, pois realmente fizeram um trabalho difícil, 
principalmente nos dias de hoje, onde estamos vivendo um momento a nível de país muito 
difícil, não sabendo aonde vai dar isso. Disse que quando vê ônibus sendo queimados de torto à 
direita, todos os dias Brasil afora, arrastão de gangues e jovens quase crianças ainda, é 
realmente assustador. Mencionou que por isso esta classe tão importante como a Brigada, 
merece estes momentos para serem lembrados, mesmo que assim tão fugazes, com 
homenagens singelas. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou a Presidente em exercício, Sandra Schaeffer; membros da Mesa; 
demais Vereadores; pessoas presentes e todos os meios de comunicação. Mencionou, conforme 
já havia sido dito hoje pela manhã, que tiveram uma reunião com o Prefeito, alguns Secretários, 
Coronel Marques, Major Carpes e o Capitão Veríssimo, para tratar de segurança pública, devido 
a fatos ocorridos recentemente no Município. Relatou que estes fatos estão gerando muita 
intranquilidade a todo o povo taquarense, fazendo com que as autoridades se manifestassem 
de uma maneira positiva, trazendo esperança de um policiamento mais ostensivo por parte da 
Brigada Militar e Polícia Civil. Agradeceu ao Secretário Luiz Hennemann pela canalização na qual 
foi feita um requerimento, na Rua Astrogildo, Bairro Medianeira, em torno de 100 canos, 
atingindo um número de mais de 20 residências, eliminando ali um problema gravíssimo de 
esgoto quase a céu aberto. Parabenizou o Vereador Telmo por ter homenageado brigadianos e 
policiais da reserva, pois como disse o Capitão Renner, esses policiais após seu trabalho na ativa, 
vão para reserva e acabam sendo esquecidos, não recebendo o valor merecido a quem dedicou 
sua vida na maior parte do seu tempo, deixando suas famílias de lado, dando prioridade a 
segurança de uma cidade, de pessoas, inclusive desconhecidas. Declarou que é filho de 
brigadiano, por isso entende bastante a preocupação das mulheres destes que saem a serviço. 
Comentou a respeito das mudanças necessárias, feitas pelo Prefeito Tito, no intuito de melhorar 
a administração pública. Mencionou que o mesmo foi criticado por muitas pessoas que faziam 
parte do governo e hoje não fazem mais. Acrescentou que o Executivo viu a necessidade de 
fazer mudanças, trocas e substituições, e isto é de direito daquele que comanda o Município 
quando percebe que algum setor não está a contento do povo, devendo tomar uma posição 
firme e promover estas mudanças. Informou que a primeira foi na Secretaria de Obras com o 
Senhor Luiz Hennemann, profissional nessa área, há muitos anos atuando como Secretário de 
Obras e que entende bastante desta área. Salientou que o mesmo tem se desdobrado, inclusive 
trabalhando nos finais de semana. O segundo foi o Diretor de Saúde, Vanderlei Petry, que 
também possui conhecimento e larga experiência na área, não sendo nenhum novato, para 
somar e fazer com que os trabalhos da Secretaria de Saúde andem. E a terceira mudança pedida 
pelos Vereadores, pois a comunidade muito reclamava do atendimento do hospital por parte da 
direção, promovendo-se então, a renovação da direção do Hospital Bom Jesus. Informou que 

com larga experiência a Senhora Maria Seloí Maciel, vem atuando na área da saúde há muitos 
anos, demonstrando capacidade e lealdade com o trabalho que assume e também com o 

Diretor Técnico, Dr. Francisco Lammerhirt, que veio para Taquara com o intuito de somar e 
trazer tranquilidade, pois como eles mesmos disseram, não são Diretores de Gabinete e que irão 
aos corredores e leitos, para falar com as pessoas. Agradeceu pela postura, preocupação e 
coragem do Prefeito Tito por fazer estas mudanças necessárias. Agradeceu a todos. VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou o Presidente, demais colegas Vereadores, comunidade 
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presente, em especial ao Grupo de 3ª Idade Sempre Vivas. Esclareceu sobre a entrevista dada 
pelo Prefeito Tito na rádio Taquara no último dia 07, na qual o mesmo disse coisas que não 
foram verdade. Informou que no dia 03 de novembro, houve uma manifestação na Câmara, 
onde cobraram algumas leis que existem e não estão sendo cumpridas. Disse que ou o Prefeito 
Tito agiu de má fé ou prefere acreditar que foi mal informado. Explicou que esta manifestação 
não foi feita por ele, pelo Britto, pelo Sindicato ou por seu Partido Social Cristão (PSC) como 
disse o Prefeito e sim pelos agricultores. Afirmou que eles se organizaram, ao contrário do que o 
Prefeito Tito falou na Rádio, dizendo que isto foi uma manifestação de cunho político, onde o 
Britto e o Vereador Moisés enganaram os agricultores, e uns dos que lá estavam sequer sabiam 
o que estavam fazendo. Afirmou que o agricultor não é burro e estavam sabendo muito bem o 
que faziam e tudo que foi dito pelo Presidente do Sindicato foi pautado por eles. Citou que o 
Executivo ainda disse que muitos ligaram para ele, mas que o mesmo estava na reunião semana 
passada e logo após sua saída chegou o Vereador Telmo, e nenhum ligou para ele. Citou que 
outra questão delicada que o Prefeito colocou, é que ele não foi à Audiência Pública no Distrito 
de Entrepelado porque a Casa não o convidou a tempo, ficando sabendo só no dia. O Vereador 
mostrou o convite com o carimbo do Gabinete do Prefeito, no dia 13 de outrubro e a Audiência 
foi no dia 05 de novembro, tendo sido avisado há mais de 20 dias. Constatou que houve falha 
dos funcionários dele, mas não os da Câmara. Aproveitou para parabenizar o Presidente por ter 
solicitado esta Audiência; a comunidade do Distrito de Entrepelado que lotou a Sociedade, 
estando presente o Prefeito de Santo Antônio da Patrulha e o DAER. Citou que devem fazer uma 
reunião daquela Comissão que saiu lá para darem sequencia neste trabalho. Parabenizou a 
comunidade de Quarto Frio, pela excelente festa anual realizada ontem. Informou que durante 
a semana esteve na localidade de Três Pinheiros, onde o mesmo fez uma reunião com a 
comunidade e levantou várias demandas que foram solicitadas, sendo uma delas a telefonia, 
como o Vereador Telmo dizia e acha que realmente devem juntar todas as forças para 
reivindicar esta questão, que tem sido solicitado em todos os locais no qual vai. Informou que os 
moradores solicitaram também iluminação pública e coleta de lixo, a qual pedem desde o início 
do mandato. Falou que enviaria na noite de hoje à Secretaria de Meio Ambiente que estude esta 
viabilidade. O Vereador Adalberto Carlos Soares pediu um aparte dizendo que também fez uma 
solicitação sobre coleta de lixo e o responsável pela empresa o garantiu que nas próximas 
semanas será efetuado o recolhimento. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da 
palavra, dizendo que a comunidade disse que certa vez chegou até a sair na rádio que seria feita 
a coleta e tal dia passariam, mas nunca passaram. Ressaltou que torce para que nos próximos 
dias isso realmente aconteça. Enviou a Secretaria Distrital que estude a possibilidade de um 
alargamento nas estradas, que estão boas, porém muito estreitas. Solicitou também à 
Secretaria de Trânsito que busque alternativa de transporte público e a contratação de um 
zelador, pois é uma localidade muito distante. Agradeceu a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS: Saudou o Presidente, colegas Vereadores, pessoas presentes no Plenário e Grupo 
Sempre Vivas. Informou que não foi convidado para ir ao Hospital, pois sabem que o mesmo diz 
que não tem chefe nem patrão na política. Falou que tem 26 anos de política e nunca aceitou 
que ninguém viesse dizer o que ele deveria fazer, devendo satisfação apenas para a 
comunidade. Mencionou que aprendeu isto com o seu pai, a nunca ficar devendo obrigação a 
outros políticos, pois de cada 10, 4 irão cobrar coisas que não se podem fazer. Disse que uma 
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senhora o procurou, porque o pai foi levado ao hospital, com duas cirurgias de coração e caíram 
os batimentos cardíacos para 30 e o hospital mandou o senhor de volta para casa. O Vereador 
encaminhou a senhora e seu pai para o Posto 24 horas, pois lá os médicos possuem um bom 
atendimento, tratando de encaminhar este senhor para algum lugar e também para que esta 
informação ficasse registrada. Acrescentou que a nova administradora do Hospital, a qual 
assumiu hoje, já deixou a desejar. Afirmou que irá cobrá-la amanhã, caso algo não aconteça. 
Informou que não sabemos de 1% da propina que corre neste país, achando que deveria haver 
uma Comissão no Senado para verem as pessoas que morrem por falta de médico, profissionais 
da área, remédios caros, leitos nos hospitais, leitos nas UTI´s e também de profissionais da área 
de cirurgia. Salientou que se alguém se acidenta em Taquara, mandam para algum lugar e 
dificilmente voltam vivos quando é caso de cirurgia de cabeça. Disse que o que está 
acontecendo neste país é uma vergonha e que este filme já assistiu em 1959, 1960 e 1961, no 
qual o país tomou um rumo que ninguém mandava nada. Acrescentou que não se tem mais 
segurança, nem nada. Mencionou que o homem, o qual delatou alguns crimes para diminuir o 
seu tempo de pena, dizendo que devolveria R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), 
falando como se fossem R$ 4,00 (quatro reais). Citou que o salário de um aposentado no qual se 
aposentou com um salário mínimo, diziam há muito tempo que o salário deveria ser R$ 1.700,00 
e hoje continua R$ 724,00. E aqueles que pagaram mais de um salário mínimo, estão hoje 
pagando a conta desta corrupção. Analisou que ainda bem que a Promotoria Pública está 
trabalhando em cima disto, porque se não, esta situação estaria muito pior, pois mesmo 
investigando, os caras continuam metendo a mão. Observou que se fosse em outros países, 
estes corruptos iriam para o paredão. Citou que na China eles executam e mandam a família 
pagar a bala. Acrescentou, que se fosse no Brasil, faltaria bala para isto. Informou que em Porto 
Alegre, as pessoas estão implorando para conseguirem fazer quimioterapia e radioterapia 
quando descobrem que estão com câncer e isto leva 60, 70, 90 dias se a pessoa não conhecer 
um médico e pedir pelo amor de Deus para que atenda a pessoa, tudo por causa desta 
roubalheira. Falou que as pessoas não conseguem mais nem remédio, tendo que entrar com 
processo na Defensoria Pública, porque o Estado não dá, porque quando o dinheiro chega ao 
Estado, só chega 30%, pois o resto fica tudo em propina lá em Brasília. Declarou que inclusive 
gente de seu partido compartilham da propina. Ressaltou que se fossem condenados pela morte 
das pessoas, deveriam pegar mil anos de cadeia e ser que nem nos outros países e irem para o 
paredão. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou o Presidente, colegas 
Vereadores, comunidade presente, os que os escutavam pela Rádio Taquara e meios de 
comunicação. Encaminhou alguns pedidos da comunidade que esteve visitando, especialmente 
na entrada da Rua Professora Noeli Klein, no entroncamento com a ERS 115, bem na saída do 
Bairro Santa Maria, onde existe uma cratera no asfalto, tornando-se bem difícil o acesso e o 
pessoal que entra e sai do bairro com seus veículos estão reclamando. Mencionou que já tinha 
um no paralelepípedo, agora se formou outro aonde tem a massa asfáltica. Citou que no Bairro 
Ideal, na Rua Francisco Alves, perto da casa da Dona Florinda, o pessoal pede uma manutenção, 
pois a rua está em aclive e declive e precisa de uma manutenção adequada, pois de acordo com 
informações, apenas uma vez passou a patrola ali nesses dois anos de Administração. Também 
no Bairro Campestre, na Rua Ângelo Bossle, na qual visitou a comunidade e está bastante difícil. 
Informou que ligaram para a Secretaria de Obras e disseram que não teriam máquinas, pois 
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estavam trabalhando em outro bairro e não poderiam atender. Salientou que certamente 
podem agendar ou dar uma resposta de quando irão naquela comunidade. Citou o Bairro 
Centro, na Rua Rio Branco, atrás da Casa do Governo, em que a Secretaria de Obras trocou uma 
canalização, abriu um buraco e também tirou a massa asfáltica, com um buraco perto de uma 
cafeteria. Recebeu diversas ligações e acompanhou pelas redes sociais a manifestação de 
diversas mães, com relação às escolas, com as salas de aula com vazamentos, goteira, mofo e 
diversas dificuldades de infraestrutura e atendimento as nossas crianças, principalmente com as 
vagas, que uma hora está no número 33 e quando chega na outra semana, está no número 45, 
que ao invés de diminuir, aumenta. Informou que pediu a Secretaria de Educação uma diligência 
em todas as escolas de educação infantil, para que possam fazer um levantamento e 
acompanhar, pegando estes documentos em mãos e identificar como está este procedimento. 
Citou que não é de deixar posição para trás ou de dar sua opinião, afirmando que está aqui para 
isso, com relação a alguns acontecimentos da Administração Municipal. Afirmou que em sua 
opinião, entendeu que é de grande valia a posição do Governo em tomar ações para melhorar a 
questão das obras, da Secretaria de Saúde e do Hospital, mas também entende que estas 
pessoas que vem de fora do Município correspondem não só ao que devem fazer, e sim 
duplamente, pois certamente temos outras pessoas dentro do Município qualificadas para 
estarem nestes setores. Mencionou que viu ao longo da história de Taquara sempre serem 
criticadas pessoas que vem de outros Municípios para prestarem serviços aqui em cargos 
políticos. Crê que essa posição não é a pessoa que vai resolver o problema, mas sim o modelo 
do projeto, modelo de Governo. Salientou que as pessoas tem que se adaptar a teses, 
ideologias, planejamento e execução, não sendo um Governo remendão. Acreditou que no 
momento que tem o problema, deve-se apresentar uma alternativa pífia ou esporádica para 
ficarem dizendo que está sendo resolvido e nunca se resolve nada. Deu um exemplo da questão 
dos bombeiros, onde estava presente na Casa o Vereador Beto Timóteo, que foi uma das 
pessoas que brigou pelos bombeiros do Bairro Santa Rosa, mas que para isso precisava de 
recursos. Informou que foi colocada a placa e o Prefeito reconheceu que não tinha dado 
andamento na ação. Deu exemplo de uma Audiência Pública que ocorreu na Câmara, com 
relação à contribuição e prevenção de incêndio e desastres naturais, aquela taxa que todos 
pagam. Informou que o Prefeito foi na rádio, da mesma forma que se manifestou o Vereador 
Moisés e disse que estava tudo em dia, que o que a população paga estava na conta. Discordou 
do Executivo, dizendo que os bombeiros vieram à Casa, o Secretário do Prefeito também e 
disseram que não, que melhorou, mas não significativamente. Salientou que os bombeiros 
disseram que se recebessem integralmente o valor na conta deles, poderiam ter os melhores 
quartéis dentro do Município, podendo trocar anualmente o caminhão dos bombeiros. 
Acrescentou que se o Prefeito não faltou com a verdade, está desinformado, assim como a 
Presidente Dilma e o Lula, que não sabem e ninguém sabe. Finalizou dizendo que apresentou 
um Projeto de Lei que será analisado por todos os colegas Vereadores. Agradeceu e desejou 
uma boa semana. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimentou o Presidente; 
integrantes da Mesa; comunidade que os escutaram e os que se fizeram presente; Grupo da 
Melhor Idade; Em nome de Antônio Almeida estendeu toda sua saudação à classe de um 
pessoal que já prestou um grande trabalho por esta comunidade e o Vereador Telmo por essa 
iniciativa. Saudou também seu colega Beto Timóteo, juntamente com o Vereador Eduardo e o 
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Vereador Nelson, declarando que esta Mesa Diretora ficou forte para o ano que vem. 
Acrescentou que estão depositando muita confiança neles, sabendo da condição de cada um de 
dirigirem da melhor maneira possível os trabalhos do ano que vem e a todos os presentes. 
Informou que no último final de semana, houve o 18º Congresso da União Feminina da 
Assembleia de Deus em Taquara, (Igreja na qual o mesmo faz parte) com o tema: “Haverá coisa 
alguma difícil ao Senhor”. Parabenizou o Pastor Enilton e Mírian pelos trabalhos. Convidou os 
Vereadores e toda comunidade para o Congresso da Igreja Assembleia de Deus - Ministério 
Madureira que irá ocorrer no próximo final de semana no colégio Theóphilo Sauer, na Rua João 
Bayer, número 88. Haverá uma grande vigília, vários louvores, grupo Elion e outras bandas. 
Enviou votos de pesar ao colega e Secretário de Meio Ambiente, Serginho, que no ultimo final 
de semana perdeu seu pai, e pediu para que Deus conforte e console o coração dele e de sua 
família. Informou que participou no dia 17 de novembro, da Posse de Direção do Hospital, 
saindo bastante otimista, não apenas com a informação de nova Diretoria, como das palavras 
que ouviu, pois há um clamor. Acrescentou a fala do Doutor Alexandre, o qual disse que a 
Diretoria de um hospital não pode se enclausurar, se encastelar e se esconder, e sim, fazer um 
atendimento de rotina nos corredores. Fez algumas Indicações pedindo melhorias no 
Loteamento Jaeger, no Bairro Olaria, pois existem Ruas intransitáveis. Acrescentou que sabe da 
dificuldade do Seu Luiz, e de sua competência, por isso estão dando um tempo, tendo a certeza 
de que nos próximos dias ele irá os escutar. O Vereador Eduardo Carlos Kolhraush fez um 
aparte dizendo Seu Luiz estava com sua equipe hoje patrolando lá na Olaria. O Vereador Anildo 
Ribeiro Araújo retomou o uso da palavra, parabenizando o Secretário Luiz Hennemann, por 
mais uma vez ter cumprido aquilo que prometeu, acrescentando que o mesmo sempre o 
atendeu muito bem. Agradeceu a Deus pela oportunidade de pronunciamento e desejou uma 
ótima semana a toda comunidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou 
o Presidente, colegas Vereadores, Grupo Sempre Vivas e ao público presente. Mencionou que 
na quarta-feira passada, ocorreu o Chá das Patronesses no Clube Comercial de Taquara, 
belissimamente organizado pelo LIONS e um desfile igualmente lindo de Volmar Joalheiro, que 
neste ano completa 34 anos de atividades em nossa cidade. Declarou sua admiração por um 
trabalho feito ao longo de tanto tempo nessa cidade, com uma maneira profissional, 
abrilhantando muitos eventos e gerando sempre uma renda para alguma entidade. Informou 
que quinta-feira agora haverá um coquetel de reinauguração da loja. Parabenizou a Confeitaria 
Elaine, na qual foi esta tarde com alguns colegas, fazer um lanche e ficou bastante feliz em ver 
algumas empresas que continuam investindo em Taquara, gerando emprego e pagando seus 
impostos. Desejou longevidade e sucesso para estas empresas. Citou que nesta manhã, esteve 
participando da nova Diretoria do hospital Bom Jesus e escutou atentamente o que os foi 
passado pelo Dr. Francisco, atual Diretor Técnico e Maria Celoi, Diretora Administrativa, ficando 
bastante otimista em escutar o que foi falado. Desejou sucesso a eles e a realização de um bom 
trabalho, pois sabe que realmente não é fácil trabalhar na área da saúde, assim como o 
Vereador Nelson acabou antes desabafando sobre a situação precária e crítica em todo país. 
Salientou que para trabalhar nesta área é para quem realmente tem vocação, e quem trabalha 
na saúde não é o profissional de gabinete, o que fica dentro de uma sala fechada com ar 
condicionado, e sim aquele que vai perguntar para quem está esperando, há quanto tempo está 
esperando e o que está faltando. Isto é trabalhar com saúde, isto é respeitar as pessoas. 
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Informou que também na presente data pela manhã esteve em reunião na Prefeitura com 
representantes da Brigada de nossa região, na qual estiveram presentes o Tenente Coronel 
Marques; Comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos, 
Major Carpes, e o Capitão Veríssimo. Explicou que o Capitão Marques nos trouxe a tomada de 
diversas medidas para conter a criminalidade no Município. Informou que fez um comentário 
pela manhã, dizendo que há algum tempo atrás, ela a qual é moradora da região central de 
Taquara, a criminalidade estava muito longe, só ouvindo falar que em tal lugar ocorreu um 
crime, mas era tudo distante, e agora não é mais, agora o crime está nas nossas ruas, nossas 
quadras, dentro de nossos pátios. Contou que o crime que ocorreu semana passada foi na rua 
atrás do local onde a mesma mora, e escutou os tiros do homicídio ou latrocínio. (Termo o qual 
ainda não foi definido). Ressaltou que o sentimento de insegurança é geral dos moradores de 
nossa cidade, estado e país. Mencionou que hoje quando tiveram a homenagem prestada aos 
policiais aposentados, Policiais Militares e Civis, destaques de 2014, ficou pensando como seria 
um dia apenas em nossas vidas que não tivesse um desses profissionais na rua, garantindo a 
nossa segurança. Falou que seria impossível de imaginar. Compartilhou que ontem passou o 
trailer de um filme, o qual dizia: “Durante 12 horas não haverá nem um tipo de policiamento, 
será permitido tudo." E aí começa aquela loucura, as pessoas sem segurança, se enclausurando 
dentro de casa. Disse que a valorização do profissional da segurança é muito importante, como 
fizeram hoje, e se colocou a disposição para trabalharem essa questão com mais ênfase no 
município. Informou que neste final de semana ocorreu o 1º campeonato Sul - Americano e 15º 
Latino Americano internacional de Hapkidô, uma arte marcial que aconteceu em Taquara, no 
Parcão, ginásio de esportes do trabalhador e acha muito importante este tipo de evento, de 
trabalhar a criança e o jovem dentro do esporte é uma das formas de evitar a violência no 
futuro. Desejou uma semana muito abençoada e iluminada a todos, e agradeceu a atenção. 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou o Presidente, 
Vereadores, público presente, em especial aos amigos do Clube Sempre Viva e aos ouvintes dos 
meios de comunicação. Declarou que vivemos em um tempo de grande violência, e hoje pela 
manhã sentou em frente ao Comando Regional da Brigada e ouviu do Comando, que haverá 
sim, algumas atuações. Acrescentou que não mencionaram quais, até mesmo para não burlar o 
efeito surpresa no município. Disse que entendeu o Coronel Marques, e sabe que são 
importantes atuações urgentes, conscientes, mas também entende como Legisladora deste 
município, que o povo de Taquara está ansioso e angustiado, reclamando seguidamente da 
questão de não termos mais o efetivo espalhado pelo centro, de uma forma mais permanente, 
parando nas esquinas e fazendo ronda. Informou que sabe da força que possuem como 
legislativo, somando os 15 vereadores. Portanto, sugeriu que fizessem uma Moção de Apelo não 
encabeçado por nenhum vereador, mas pela Casa, pedindo ao Comando de Taquara, um efetivo 
mais disposto na cidade, porque sabe que estão funcionando as câmeras de vigilância, mas o 
povo sente a distância, e a falta do policiamento físico espalhado pela nossa cidade. Mesmo não 
sabendo se lograrão lucro nesta solicitação, acredita ter peso uma solicitação de 15 vereadores, 
pedindo ao Comando que coloque mais policiais nas ruas, dando atenção à população, afinal de 
contas a Casa lutou, com todos os Vereadores junto, a partir de uma proposição do Vereador 
Eduardo, para que a Brigada tivesse um incentivo. Observou que assim como os ajudaram, 
agora eles também devem dar o retorno. Declarou que está muito satisfeita com as mudanças 
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que ocorreram na área de Saúde em Taquara, assumindo um Diretor de Saúde, Senhor 
Vanderlei Villi Petry, o qual tem visão de que saúde é necessária e precisa ser trabalhada em 
equipe. Acrescentou que o mesmo não veio de Taquara, e sim de um município vizinho, mas é 
muito qualificado pela experiência que tem nessa área. Informou que o Diretor em seu discurso 
de posse disse: "Nada se faz sem equipe, e as pessoas que chegam com sua dor, precisam ser 
bem recebidas e acolhidas, para se sentirem melhor." Citou que ficou muito otimista em ver que 
as pessoas as quais estão assumindo, tanto a Maria Celoi, nova Administradora do Hospital, 
como o Doutor Francisco, novo Diretor Técnico, falaram que precisa se administrar, caminhando 
pelos corredores, ouvindo e vendo o problema de quem está doente. Citou uma frase que a 
deixou muito satisfeita, na qual falaram, inclusive os gestores do Mãe de Deus: "Para trabalhar 
em hospital, o primeiro quesito, é gostar de gente". Destacou que os novos Diretores 
mostraram que gostam de gente. Desejou que Deus iluminasse esta nova gestão na área da 
saúde e que tenhamos pessoas não com o propósito de obter lucro pessoal, gestando por si e 
sim gestar por todos, com isso ganha o povo de Taquara, ganham todos os legisladores e a 
administração pública. Agradeceu a atenção de todos e desejou-os uma excelente semana. 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Declinou o uso da palavra, tendo em vista sua voz 
estar comprometida por problemas na garganta. Após a Palavra em Expediente 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 560/2014, 
encaminha Lei Municipal nº 5.600, sancionada em 31 de outubro de 2014. OFÍCIO Nº 568/2014, 
encaminha Lei Municipal nº 5.601, sancionada em 10 de novembro de 2014. OFÍCIO Nº 
583/2014, apresenta Mensagem Retificativa para alterar o artigo 2º do Projeto de Lei nº 
211/2014 (Executivo nº 172), que autoriza o Poder Executivo a contratar, temporariamente, 
profissionais para implementação da Estratégia da Família no Município de Taquara. 
PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 218/2014 – de autoria da VEREADORA 
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Autoriza o Poder Executivo a denominar de 
WILSON FERREIRA um Logradouro  do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 219/2014 
de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA – Altera os artigos 1º, 2º, 3º, 5º e 7º da Lei 
Municipal Nº 4801, de 24 de maio de 2011, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
220/2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA – Autoriza o 
Poder Executivo a denominar de professora PATRÍCIA CRISTINA KEHL, uma Escola de Educação 
Infantil do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 221, de 21 de outubro de 2014 
(Executivo Nº 182) – Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a 
Associação Amigos do Livro de Taquara, CNPJ Nº 06.992.406/0001-84, e dá outras providências.  
MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 044/2014 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Encaminha a presente Moção de Apelo ao Excelentíssimo Governador Eleito do Estado do RGS - 
para Gestão 2015 a 2018 -  Senhor José Ivo Sartori, pedindo respeitosamente a compreensão do 
nobre Governador para que o Senhor Aurélio Rocha Pereira permaneça como Chefe da Unidade 
de Saneamento de Taquara/RS – Companhia Rio-grandense de Saneamento CORSAN, pelos 
relevantes serviços prestados junto à comunidade taquarense, nos quais desempenha um 
trabalho com muita seriedade e compromisso. Sendo o que se apresenta para o momento, 
renovamos votos de consideração. MOÇÃO DE APELO Nº 045/2014 VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH: Encaminha a presente Moção de Apelo ao Excelentíssimo Governador 
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Eleito do Estado do RGS - para Gestão 2015 a 2018 -  Senhor José Ivo Sartori, pedindo 
respeitosamente a compreensão do nobre Governador para que o Senhor Aparício Renner da 
Silva – Cap. QOEM, responsável pelo comando da 5ª Cia/32º Batalhão de Polícia Militar de 
Taquara/RS, permaneça em nosso Município tendo em vista os relevantes serviços prestados 
junto à comunidade taquarense, nos quais desempenha um trabalho com muita seriedade e 
compromisso. Ressaltamos ainda a dedicação e profissionalismo com que esse Comandante 
realiza suas funções, colaborando pelo aumento da qualidade de serviço ofertado à nossa 
população. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de consideração. 
REQUERIMENTOS: Nº 331/2014 VEREADOR LAURI FILMANN: Pelo presente, encaminho Votos 
de Pesar aos familiares da senhora Anita Wolf, que veio a falecer no dia 14/11, próximo 
passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos 
amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de 
dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos 
mares. Salmo 46.1-2.” Nº 332/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requeiro a Mesa Diretora 
desta Casa que seja incluída na pauta da reunião a ser realizada no próximo dia 21/11, às 9h, o 
assunto referente ao funcionamento das câmeras de monitoramento instaladas na cidade e 
encaminhe Ofício ao Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, Senhor 
Paulo Möller informando sobre esta inclusão. A referida reunião foi solicitada por este Vereador 
na Sessão Ordinária do dia 12, de novembro de 2014, através do Requerimento Nº 328/2014, 
aprovado por unanimidade, para tratar sobre a existência de projetos ou estudos de melhorias 
no trânsito de nossa cidade, especialmente nas ruas centrais. Nº 333/2014 VEREADOR ANILDO 
ARAÚJO: Através deste envio Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
de Taquara, pelo 18º Congresso da UFADT – União Feminina da AD de Taquara, realizado no 
último final de semana, dias 14 a 16/11, com o Tema: “Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?” 
Gênesis 18.14ª. Parabenizo todos os envolvidos nas pessoas do Pastor Presidente Enilton V. 
Bitencourt e da Superintendente Mírian de O. Bitencourt. Que Deus continue abençoando 
eventos como este. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 115/2014 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria da Fazenda, 
informe a este Vereador dentro do prazo regimental, qual é o valor do saldo atual depositado na 
conta do FUNREBOM. INDICAÇÕES: Nº 719/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras veja a possibilidade de realizar melhorias 
nas ruas de chão batido dos Loteamentos Jaeger e Olaria, devido ao alto número de pedidos da 
comunidade por melhoria como patrolamento, colocação de saibro e obras de calçamento. Nº 
720/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
de Trânsito veja a possibilidade de atender a comunidade que agradecida pelos trechos de 
asfalto que estão sendo colocados em ruas de nossa cidade ao mesmo tempo tem manifestado 
sua preocupação com respeito à segurança nas referidas ruas e pedem a colocação de placas, 
pinturas na pista e quebra molas. Nº 721/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com o setor de iluminação pública realize reparos nas 
luminárias existentes na localidade de Três Pinheiros. Nº 722/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente estude a 
viabilidade de realizar coleta de lixo na localidade de Três Pinheiros, pois a mesma é distante na 
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zona urbana e esse serviço será muito importante para a comunidade local. Nº 723/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
Distrital de Entrepelado estude a possibilidade de realizar o alargamento das estradas nas 
localidades de Três Pinheiros e Arroio Grande. Nº 724/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito busque alternativa de 
transporte público para a localidade de Três Pinheiros. Nº 725/2014 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente viabilize a 
contratação de um “zelador” para prestar serviços de manutenção nas estradas da localidade de 
Três Pinheiros. Nº 726/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras estude a possibilidade de levantar a estrada em alguns pontos 
das localidades de Três Pinheiros e Arroio Grande para evitar alagamentos. Nº 727/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente verifique a situação da árvore plantada na calçada da Rua Guilherme 
Lahm, em frente ao prédio de número 1383, Sala 04, prédio este situado na esquina com a Rua 
Coronel João Pinto. Esta árvore cresceu de tal forma que atrapalha o estacionamento dos carros 
no local. Nº 728/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente refaça a parada 55 na ERS 239, pois antes do início da 
duplicação da referida rodovia, existia no local, uma parada para ônibus com cobertura, que 
servia de abrigo e protegia os usuários do transporte público. Com o início das obras, que hoje 
se encontram paradas, este abrigo foi retirado e não mais colocado. As pessoas que ali esperam 
pelo transporte, sofrem com as mudanças climáticas, por isso se faz urgente a reparação deste 
problema. Nº 729/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por intermédio deste, requerer ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho, para que, junto com o 
Departamento de Recursos humanos da Prefeitura Municipal de Taquara, estabeleça uma forma 
de comunicação com os funcionários inativos, lembrando-os para que procedam à prova de 
vida, evitando assim o que vem acontecendo, atualmente, com alguns aposentados, que estão 
tendo o seu provimento mensal de aposentadoria, suspenso, motivado pelo esquecimento do 
recadastramento. Outrossim, aproveito para respaldar a presente solicitação, na denúncia que 
recebi de uma funcionária aposentada, que teve o seu salário suspenso, pelo fato de não ter se 
apercebido da data limite para prestar a sua prova de vida, junto ao órgão competente, 
relatando no momento da reivindicação, que fosse tomado uma providência, como forma de 
proteção àqueles inativos, em idade mais avançada que contam somente com esse recurso para 
suas despesas essenciais. Sendo o que ora se apresenta, ratifico a presente solicitação, 
informando que o governo estadual, estabelece esse tipo de comunicação com os aposentados, 
mesmo sendo em um espaço geográfico e um número de inativos, imensamente maior. Nº 
730/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria de Obras realize o serviço de patrolamento e ensaibramento nas Ruas do 
Morro da Cruz, pois as mesmas encontram-se muito danificadas, causando transtornos aos 
moradores. Nº 731/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras realize o serviço de capina em diversas Ruas do Bairro 
Jardim do Prado, pois as mesmas encontram-se com o mato na sarjeta. Nº 732/2014 VEREADOR 
NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras 
faça um trabalho de tapa buracos e valetas nas ruas do Loteamento Tito Eldorado. Nº 733/2014 
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VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
de Obras faça um trabalho de tapa buracos na estrada de Cachoeira Grande. Nº 734/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana agende reuniões junto às comunidades 
do Interior de nosso Município, buscando agrupar nas mesmas as localidades próximas umas 
das outras para tratar da falta de segurança que vem preocupando os moradores destes locais. 
Tal pedido se faz urgente e necessário tendo em vista a ocorrência de inúmeros assaltos, 
citando como exemplo a localidade de Morro Pelado que nos últimos dias houve cinco assaltos a 
residências. Sugiro que nestas reuniões também seja convidado o Comandante responsável da 
Brigada Militar de Taquara e o Comandante Regional do 3º Batalhão Rodoviário. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da OI em resposta ao Requerimento Verbal do 
dia 20 de outubro de 2014, de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho, contido no Ofício 
D.L. nº 848/2014. Convite da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira de Taquara, para 
o 9º Congresso da Juventude Gênesis que ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro de 2014. Após 
a leitura da matéria 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: Inicialmente o Presidente colocou em bloco a votação 
dos Projetos de Decretos Legislativos abaixo, por se tratarem da mesma matéria: PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº  007/2014 de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL - 
Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor PASTOR WALDEMAR HIRCH. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº  008/2014 de autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA 
- Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor MARCOS LAZARETTI. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  009/2014 de autoria do VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS - 
Concede o Título de Cidadã Taquarense a Senhora MARLENE ERMEL. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº  010/2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor LEVI BATISTA DE LIMA JÚNIOR. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  011/2014 de autoria do VEREADOR LAURI FILLMANN - 
Concede o Título de Benemérito  Cidadão Taquarense ao Senhor LUIZ BRENO MATTANA. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  012/2014 de autoria do VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor GILMAR DA SILVA 
FERREIRA. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  013/2014 de autoria do VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor 
ANTONIO CARLOS GONSALVES DOS SANTOS. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  014/2014 
DE AUTORIA DO VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - Concede o Título de Cidadão Taquarense 
ao Senhor ODILON DE BORBA LOPES. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  015/2014 de 
autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o Título de 
Benemérita  Cidadã Taquarense a Senhora IARA NEUMANN. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº  016/2014 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - 
Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor CLÉO INÁCIO GONZAGA. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a cada Projeto acima citado, na sua 
forma original e os mesmos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE 
LEI Nº 208/2014 (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 
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outras providências. Na Sessão Ordinária do dia 12.11. 2014 foi aprovado o Pedido de Vistas do 
Vereador Régis Bento de Souza, no qual recebeu 01 (um) voto contrário do Vereador Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira e 13 votos favoráveis dos demais Vereadores. O Vereador Régis de Souza 04 
(quatro) Emendas, sendo duas Substitutivas, uma Aditiva e uma Modificativa e Aditiva. Na 
presente Sessão foram  lidos os seguintes  Pareceres: Nº  13/2014 da Comissão de Terras, 
Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente. Nº 231/2014 da Comissão Geral de Pareceres e Nº 143 
da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Os Relatores e membros das referidas 
Comissões  apresentaram Pareceres, Rejeitando as Emendas de 01 a 04 de autoria do Vereador 
Régis de Souza e acolheram a Emenda Nº 05, apresentada pelas três Comissões. Posto em 
votação do Plenário, as Emendas de 1 a 5,  individualmente, as mesmas receberam a seguinte 
votação: EMENDA Nº 01, de autoria do Vereador Régis: REJEITADA com 03 (três)  votos 
favoráveis dos Vereadores: Nelson José Martins, Régis Bento de Souza e Moisés Cândido Rangel 
e 11 (onze) votos contrários dos demais Vereadores. EMENDA Nº 02, de autoria do Vereador 
Régis: APROVADA por unanimidade. EMENDA Nº 03, de autoria do Vereador Régis: REJEITADA 
com 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Nelson José Martins e  Régis Bento de Souza e 12 
(doze)  votos contrários dos demais Vereadores. EMENDA Nº 04, de autoria do Vereador Régis: 
REJEITADA com 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores: Nelson José Martins e  Régis Bento 
de Souza e 12 (doze)  votos contrários dos demais Vereadores. EMENDA Nº 05 de autoria das 
Comissões: PREJUDICADA tendo em vista a aprovação da Emenda nº 02 que trata do mesmo 
assunto. Posto em votação o Projeto acompanhado da Emenda Nº 02, o mesmo foi APROVADO 
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 211/2014 (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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto acatando a Mensagem Retificativa 
encaminhada pelo Executivo Municipal, através do Ofício Nº 583/2014. Posto em votação o 
Projeto com a Mensagem Retificativa foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se sobre a 
matéria os Vereadores Nelson Martins, Adalberto Lemos, Guido Mario e Régis de Souza. 
PROJETO DE LEI Nº 213/2014 (Executivo Nº 178) Autoriza o Poder Executivo a Criar 
Projeto/Atividade – Inclusão Social, 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 dos Vereadores. PROJETO DE 
LEI Nº 214/2014 (Executivo Nº 179) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 
02 (dois) servidores para atuar no Programa Federal ACESSUAS TRABALHO, a ser desenvolvido 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 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 dos 
Vereadores. PROJETO DE LEI Nº  215/2014 de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA - 
Dispõe sobre a instituição de “Feira de Trocas de Brinquedos” no município de Taquara, 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 dos Vereadores. Manifestam-se sobre a matéria os Vereadores 
Régis de Souza, Guido Mario e Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE LEI Nº  217/2014 (Executivo Nº 
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181) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o Serviço Social do 
Comércio – SESC, para fins de realização da Feira do Livro de Taquara, 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 dos Vereadores. Após a votação dos Projetos o Presidente colocou em votação 
separada as Moções de Apelo Nº 044 e 045/2014, lidas anteriormente nesta Sessão e as 
mesmas foram aprovadas por unanimidade. 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. Requerimentos: Nº 331/2014 a 333/2014. Pedido 
de Informação: Nº 115/2014. Indicações: Nº 719/2014 a 735/2014. Requerimentos Verbais: 1º 
- VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria responsável proceda com urgência no serviço de manutenção (tapa buracos), na 
estrada de Ilha Nova, pois a mesma encontra-se em situação bastante precária. 2º - VEREADOR 
ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Solicita que a Mesa Diretora desta Casa agende reunião ainda neste 
mês, convidando a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, para tratar dos projetos de 
prevenção com relação às enchentes que seguidamente ocorrem nos Bairros de nossa cidade. 
3º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar 
aos familiares do senhor João Viegas de Moraes, que veio a falecer no dia 14/11, próximo 
passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos 
amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de 
dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos 
mares. Salmo 46.1-2.” 4º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Trânsito providencie a colocação de placas de sinalização indicando o nome das 
estradas no Interior de nosso Município, pois hoje as mesmas não estão mapeadas no GPS, e 
quando uma pessoa necessita fazer um chamamento para a SAMU, muitas vezes a ambulância 
se perde por falta de uma sinalização adequada. 5º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo 
Municipal através da Secretaria Distrital de Padilha providencie melhorias na estrada de 
Cruzinha Baixa, pois a mesma encontra-se em más condições de uso. 6º - VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Encaminha Votos de Congratulações ao Instrutor da Arte de Hapkido, Senhor Paulo 
Marim, organizador do 5º Campeonato Latino Americano e Riograndense de Hapkido, ocorrido 
no último final de semana, dias 15 e 16/11, no Ginásio de Esportes do Parque do Trabalhador, 
em nosso Município. O Evento contou com a participação de 800 atletas inscritos, com presença 
dos seguintes Países: Chile, México, Panamá, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Argentina, 
Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos e Brasil. Parabenizo todos os envolvidos pela excelente 
organização e receptividade que certamente proporcionará a divulgação do Município de 
Taquara junto a vários Países, resultando, sem dúvida, em benefício do esporte e, 
principalmente ao engrandecimento de nosso Município. Após a votação o Vereador Telmo 
Vieira manifestou-se em Questão de Ordem convidando os Vereadores para uma reunião que 
ocorrerá no dia 25 de novembro de 2014, às 19h, nesta Casa, organizada pela ATAF - Associação 
de Produtores da Agricultura Familiar, solicitando que antes da ocorrência da mesma também 
seja realizada uma reunião com a Comissão Especial de Acompanhamento da Merenda Escolar 
no Município de Taquara/RS, composta pelos Vereadores Telmo, Sandra, Sirlei, Guido, 
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Adalberto Lemos e Moisés. Nesse sentido os membros da referida Comissão em consenso, 
agendaram reunião para a próxima quarta-feira, dia 19/11, às 10h, na Sala de Comissões desta 
Casa. Na sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na seguinte 
informação: Na próxima Sessão Ordinária, dia 24/11, conforme havia sido avisado na anterior, 
será composta as Comissões Permanentes e a Comissão Representativa que atuarão a partir de 
1º de janeiro de 2015, nesta Casa, conforme determina o artigo 10 do Regimento Interno, nas 
quais os Líderes de Bancada indicam os Vereadores que deverão compor as mesmas, lembrando 
que a Comissão Representativa é composta automaticamente pela Mesa Diretora e demais 
Vereadores indicados pelos Líderes de Bancada, e, se possível, podem deixar definidos os 
Presidentes, Relatores e Vogais destas Comissões. Também poderá ser formada a Comissão 
Pluripartidária de Acompanhamento da efetiva pavimentação da ERS 242, conforme foi 
acordado na Audiência Pública realizada no dia 05 de novembro de 2014, na localidade de 
Entrepelado, onde autoridades e comunidade deixaram registrado o interesse em participar 
desta Comissão. Nada mais havendo a tratar, às 22h o Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária agendando a próxima para o dia 24/11, 
no Plenário desta Casa, com horário alterado para as 17h, tendo em vista que às 19h30min 
ocorrerá a Sessão Solene de Homenagem aos 17 anos de fundação da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Vida Nova, solicitada pelo Vereador Moisés Rangel. 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, 17 de novembro de 2014...............................................Silvana Lopes e Debora Bickel. 

 


