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ATA Nº 4.029 

Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 17h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 43ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a 
Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando 
boas vindas aos presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores 
de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, hoje mais cedo, tendo em vista 
que às 19h30min será realizada uma Sessão Solene de Homenagem a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Vida Nova. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos 
da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para 
realizarem em conjunto uma Oração do Pai Nosso e logo após também foi feito um minuto 
de silêncio de homenagem póstuma a senhora Nelda Dreher, avó da esposa do Vereador 
Moisés Rangel que veio a falecer no dia de ontem. Prosseguindo com os trabalhos o 
Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente 
momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: 
OFÍCIO Nº 587/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.602 a 5.606, sancionadas em 14 de 
novembro de 2014. OFÍCIO Nº 591/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.607 e 5.611, 
sancionadas em 19 de novembro de 2014. OFÍCIO Nº 598/2014, convidando para a abertura 
do Natal Mágico que ocorrerá às 20h30min, no dia 26/11/2014, com programação que se 
estenderá nas sextas-feiras o nos sábados, sempre a partir das 20h30min até 20/12/2014. 
PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 222, de 21 de novembro de 2014 
(Executivo Nº 183) Autoriza o Poder Executivo  a criar empregos públicos, com respectivo 
padrão, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 334, 335, 336 e 338/2014 VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao Diretor Geral do IACS, Professor João Cesi Lopes dos Santos; 
Diretor Acadêmico do IACS, Professor Emerson Lemões Motta; Diretor Financeiro do IACS, 
Senhor Mauro Thiago Nogueira e Pastor Gilvan Britto Correia: Encaminha Votos de 
Congratulações pela passagem dos 86 anos deste Educandário, comemorado nos dias 14 a 16 
de novembro do corrente ano com uma programação muito especial. Parabenizo a todos 
pela excelente organização, receptividade e o alto grau de confraternização oferecida neste 
evento. “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, quando for velho, não se 
desviará dele.” Prov.22.6. Nº 337/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio deste 
encaminho Votos de Congratulações ao Presidente da Associação Sul Rio-grandense da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia no leste do Rio Grande do Sul, Pastor Marcos Luiz de Oliveira 
Junior, pela passagem dos 86 anos do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS de nossa 
cidade, comemorado nos dias 14 a 16 de novembro do corrente ano com uma programação 
muito especial de agradecimento, adoração e celebração. Ressalto que foi um belíssimo 
evento com uma excelente organização, receptividade e o alto grau de confraternização 
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oferecida aos visitantes. “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, quando for 
velho, não se desviará dele.” Prov.22.6. Nº 339/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicita a 
Mesa Diretora que seja convidado o Pastor Jerri Adriani, da Igreja Evangélica Ministério 
Restauração para  que o mesmo venha a esta Casa, trazer a palavra e oração, na abertura da 
Sessão Ordinária do dia 08 de dezembro de 2014. Solicito ainda que os Votos de 
Congratulações, abaixo supracitado seja entregue através de ofício neste mesmo dia. 
Encaminho Votos de Congratulações à Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração que 
tem como presidente geral o Pastor Humberto, pelos 10 anos de evangelização da palavra de 
Deus no Rio Grande Do Sul, em especial a cidade de Taquara, sito a Rua Osvaldo de Souza, nº 
659, no Bairro Empresa que tem como Presidente o Pastor Jerri Adriani. Votos de que Deus 
continue abençoando e dando prosperidade em todos os trabalhos. Para meditar: Bem 
aventurado é o homem que observa a lei do Senhor e anda em seu caminho. Salmos 119. Nº 
340/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pelo 9º Congresso da Juventude 
Gênesis, ocorrido neste final de semana, com o Tema: "Jovens buscai o verdadeiro 
avivamento” 2ª Crônica 7.14. Parabenizo a todos nas pessoas do Pastor Presidente Isac 
Saletti dos Santos; Pastor Local Fabiano Machado; Líder de Jovens Pb. Jussiê Teixeira e Dcsa. 
Michelli Teixeira; Aux. Juliano e Pauline. Que Deus continue abençoando para o crescimento 
desta obra. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 116/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador quais são os 
valores dos padrões de nº 03 a 12, dos funcionários da Prefeitura Municipal, bem como 
venha especificado quantos funcionários tem em cada padrão. Nº 117/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo Municipal Pedido de informações referente à 
documentação recebida por ocasião da Prestação de Contas  do 1º Quadrimestre de 2014, 
realizada no dia 03 de novembro do corrente ano, pela Secretaria Municipal de Saúde do 
nosso Município, nesta Casa Legislativa, conforme segue: No que tange a folha 01 de 35, 
folha anexa,  da Secretaria Estadual da Saúde – Fundo Estadual da Saúde – DESCRITIVO DAS 
DESPESAS,  emitido em 09/09/2014, referente: Período de Execução 01.01.2014 a 
30.04.2014; Unidade Executora: Prefeitura Municipal de Taquara; CRS: Porto Alegre – 2 CRS. 
Fonte Municipal - Recursos Vinculados: 40  - Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS. 
Solicitamos cópia da documentação completa dos credores especificados abaixo: *Credor: 
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS – AESC – HOSPITAL – Serviços Médico Hospitalar – 
Empenho 20131006657, datado de 31/07/2013, pago em 11/02/2014 no valor de R$ 
30.000,00. *Credor: ÚNICA SAUDE S.A. – Serviço Médico-Hospitalar – Empenho 
20131008803, empenhado em 01.10.2013 e pago em 08/02/2014 no valor de R$ 20.000,00. 
Nº 118/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo Municipal Pedido de 
informações referente a documentação recebida por ocasião da Prestação de Contas  do 1º 
Quadrimestre de 2014, realizada no dia 03 de novembro do corrente ano, pela Secretaria 
Municipal de Saúde do nosso Município, nesta Casa Legislativa, conforme segue: No que 
tange a folha 05 de 35, folha anexa, da Secretaria Estadual da Saúde – Fundo Estadual da 
Saúde – DESCRITIVO DAS DESPESAS,  emitido em 09/09/2014, referente: Período de 
Execução 01.01.2014 a 30.04.2014. Unidade Executora: Prefeitura Municipal de Taquara. 
CRS: Porto Alegre – 2 CRS. Fonte Municipal - Recursos Vinculados: 40  - Ações e Serviços 



                   Ata nº 4.029, de 24 de novembro de 2014.                                                                                                               Página 3 de 17 

 

Públicos de Saúde – ASPS. Solicitamos cópia da documentação completa dos Empenhos 
especificados abaixo: *Credor: ÚNICA SAUDE S.A. – Serviço Médico-Hospitalar – Empenho 
20141000094, empenhado em 02.01.2014 e pago em 14.02.2014 no valor de R$ 106.547,05. 
*Credor: ÚNICA SAUDE S.A. – Serviço Médico-Hospitalar – Empenho 20141000094, 
empenhado em 02.01.2014 e pago em 20.02.2014 no valor de R$ 109.082,95. *Credor: 
ÚNICA SAUDE S.A. – Serviço Médico-Hospitalar – Empenho 20141000094, empenhado em 
02.01.2014 e pago em 13.03.2014 no valor de R$ 107.303,39. *Credor: ÚNICA SAUDE S.A. – 
Serviço Médico-Hospitalar – Empenho 20141000094, empenhado em 02.01.2014 e pago em 
14.03.2014 no valor de R$ 101.364,86. *Credor: ÚNICA SAUDE S.A. – Serviço Médico-
Hospitalar – Empenho 20141000094, empenhado em 02.01.2014 e pago em 16.04.2014 no 
valor de R$ 142.490,58. *Credor: ÚNICA SAUDE S.A. – Serviço Médico-Hospitalar – Empenho 
20141000094, empenhado em 02.01.2014 e pago em 23.04.2014 no valor de R$ 100.000,00. 
Nº 119/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo Municipal Pedido de 
informações referente à documentação recebida por ocasião da Prestação de Contas  do 1º 
Quadrimestre de 2014, realizada no dia 03 de novembro do corrente ano, pela Secretaria 
Municipal de Saúde do nosso Município, nesta Casa Legislativa, conforme segue: No que 
tange a folha 06 de 35, folha anexa,  da Secretaria Estadual da Saúde – Fundo Estadual da 
Saúde – DESCRITIVO DAS DESPESAS,  emitido em 09/09/2014, referente: Período de 
Execução 01.01.2014 a 30.04.2014, Unidade Executora: Prefeitura Municipal de Taquara, 
CRS: Porto Alegre – 2 CRS. Fonte Municipal - Recursos Vinculados: 40  - Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – ASPS. Solicitamos cópia da documentação completa dos Empenhos 
especificados abaixo: Credor: 1ª VARA DO TRABALHO DE TAQUARA, Natureza da Despesa: 
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS, Empenho: 20141000313, Data do Empenho: 
03.01.2014, Data de Pagamento: 28.03.2014, Valor:  R$ 147.104,55. Credor: 1ª VARA DO 
TRABALHO DE TAQUARA, Natureza da Despesa: OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS, 
Empenho: 20141000313, Data do Empenho: 03.01.2014, Data de Pagamento: 30.04.2014. Nº 
120/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo Municipal Pedido de 
informações referente à documentação recebida por ocasião da Prestação de Contas  do 1º 
Quadrimestre de 2014, realizada no dia 03 de novembro do corrente ano, pela Secretaria 
Municipal de Saúde do nosso Município, nesta Casa Legislativa, conforme segue: No que 
tange a folha 35 de 35, folha anexa,  da Secretaria Estadual da Saúde – Fundo Estadual da 
Saúde – DESCRITIVO DAS DESPESAS,  emitido em 09/09/2014, referente: Período de 
Execução 01.01.2014 a 30.04.2014. Unidade Executora: Prefeitura Municipal de Taquara. 
CRS: Porto Alegre – 2 CRS. Fonte Municipal - Recursos Vinculados: 40  - Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – ASPS. Solicitamos as seguintes informações: *Qual a natureza da 
restituição do convênio realizado com o Ministério da Saúde, referente ao empenho 
20141003310, valor 124.563,21. Neste sentido solicitamos informações completas a respeito 
desta restituição. Nº 121/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer Pedido de 
Informações sobre as OBRAS do PAC, referente o calçamento das Ruas do Bairro Empresa, 
constantes no CONVÊNIO Nº  251197-67 com o Ministério das Cidades e a Prefeitura de 
Taquara, onde por exigência da Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades   foram 
distribuídas em 02 (duas) Etapas. Neste sentido solicitamos Cópia do Convênio referente à 2ª 
Etapa. Caso o mesmo não tenha sido realizado, solicitamos informações do por que o mesmo 
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não foi Licitado. Segue em anexo cópia do mapa referente à descrição da pavimentação de 
diversas ruas do Bairro Empresa, com metragem do calçamento e meio fio que devem ser 
calçadas. INDICAÇÕES: Nº 736/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal  através da Secretaria de Obras proceda no conserto de uma boca de lobo que 
encontra-se sem tampa na Rua Osvaldo Aranha, esquina com  Rua Osvaldo Cruz  e com a 
Escola Estadual CIEP, no Bairro Empresa. A referida boca de lobo está situada na frente da 
Escola, onde estudam mais de mil crianças e pela profundidade do buraco coloca em risco de 
vida esses alunos. Nº 737/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente realize melhorias em três 
bocas de lobo na estrada Morada Gaúcha, localidade de Padilha, pois as mesmas estão em 
más condições de uso oferecendo risco de acidente, e, além de estarem muito profundas não 
possuem tampa. Solicito ainda que elas sejam erguidas para dar melhores condições de 
tráfego no local. Nº 738/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública proceda na colocação de 
um conjunto de luminária completa na estrada Morada Gaúcha, próximo ao nº 94 ou a 
residência do senhor Tonhão, na localidade de Padilha. O pedido se faz necessário para dar 
mais segurança aos moradores do local. Nº 739/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
providencie o rebaixamento da lomba existente na estrada Morada Gaúcha, localidade de 
Padilha, próximo à residência do senhor Antônio e do senhor Ary. Tal pedido se faz 
necessário, pois os moradores tem dificuldade de acesso a suas propriedades. Nº 740/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com 
a Secretaria de Obras providencie a continuação do serviço de limpeza de sarjeta na Rua 
Cônego Pedro Bremm, Bairro Jardim do Prado e recolhimento do material proveniente desta 
limpeza. O pedido se faz necessário tendo em vista que uma parte da referida Rua entre as 
esquinas da Federação e Ernesto Alves foi limpa, mas os detritos não foram recolhidos 
podendo causar obstrução dos bueiros na primeira chuva. Nº 741/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Obras viabilize uma limpeza na sarjeta da Rua Travessa Retorno, Bairro Jardim do Prado (Rua 
sem saída, fundo da Escola Felipe Marx). Solicito ainda que seja recolhido o material 
proveniente desta limpeza para que o mesmo não venha obstruir os bueiros. Nº 742/2014 
BANCADA DO PP: A Bancada do Partido Progressista, por seus integrantes signatários, vem 
apresentar a seguinte Indicação para ser encaminhada ao Prefeito Municipal de Taquara: 
Que seja instituída a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, já no início do próximo 
exercício, objetivando, dentre outros benefícios que decorrerão para no nosso Município: * O 
desenvolvimento Socioeconômico da Agricultura e Pecuária em Taquara, especialmente da 
agricultura e agroindústrias familiares, com incentivo à geração de renda e fixação do homem 
no campo, com ênfase para disponibilizar oportunidade de atuação viável para os jovens na 
área rural. * Valorização da vocação natural do nosso Município para as atividades 
agropecuárias, com ênfase para a agricultura e agroindústrias familiares, resgatando índices 
históricos de produção, produtividade e diversificação de nossa produção rural. * Promover 
discussão, planejamento e implementação de projetos e políticas públicas para o 
desenvolvimento da agropecuária, com ênfase para a agricultura e agroindústrias familiares. 
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* Desenvolvimento de projetos visando à captação de recursos junto a instituições públicas e 
privadas para o desenvolvimento do setor primário em nosso Município. * Proporcionar a 
gestão direta dos programas e atividades afins para o setor primário de Taquara. Nº 
743/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda na colocação de uma parada de ônibus na esquina da 
Travessa Santa Rosa com a Rua Tristão Monteiro, no Bairro Petrópolis. Nº 744/2014 
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
Tito Lívio Jaeger Filho, aproveito para solicitar a sua intervenção junto à Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, para posterior orientação quanto as multas emitidas pela respectiva 
secretaria, motivadas pelos atrasos nas renovações dos licenciamentos ambientais, por 
aqueles pequenos empreendedores que aderiram ao Simples Nacional, pois a Legislação 
Municipal que ampara a emissão das respectivas multas, não está em consonância com a 
Legislação Federal. Em agosto do ano em curso, entrou em vigência a Lei Complementar 
número 147/2014 que traz 81 inovações ao Simples Nacional, entre elas: 53) Fiscalização 
orientadora para uso e ocupação do solo. “Art.55. A fiscalização, no que se refere aos 
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do 
solo das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente 
orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco 
compatível com esse procedimento.§ 5º - O disposto no § 1º aplica-se à lavratura de multa 
pelo descumprimento de obrigações relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto 
seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista. 
54) Previsão de nulidade para o descumprimento da dupla visita. § 6º - A inobservância do 
critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao 
disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. 
55) Necessidade de fixar multas com atenção ao tratamento diferenciado. § 7º - Os órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal deverão observar o 
princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de 
valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas. § 8º - A inobservância do 
disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos legais assegurados ao exercício 
profissional da atividade empresarial. Assim sendo, se faz urgente a adequação municipal, 
passando a Secretaria, responsável pelo controle ambiental, a adoção da fiscalização 
orientadora, antes da emissão do auto de infração, sob pena de não havendo a dupla visita, 
ter o pequeno empreendedor direito a anulação da multa emitida. Nº 745/2014 VEREADORA 
SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito 
estude a possibilidade de demarcar, através de pintura, os espaços utilizados pelos carros 
onde o estacionamento não é oblíquo. Nestes locais um carro acaba utilizando, muitas vezes, 
o espaço que poderia ser usado por dois carros. O estacionamento está cada vez mais difícil 
de se achar, por isso esta medida visa utilizar de forma racional os espaços existentes. A foto 
em anexo mostra como funciona na cidade de Gramado. Nº 746/2014 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Educação, implante na rede municipal de Educação, o Projeto Educação Animal para 
Crianças. Objetivo do projeto: Descrição - O presente Projeto Educacional de Guarda 
Responsável visa mudar a atual realidade de nossa cidade, levando a conscientização e 
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educação às crianças das escolas públicas, palestrando sobre a guarda responsável dos 
animais domésticos, possibilitando-os esclarecimento sobre o referido tema de forma 
agradável e descontraída, proporcionando aos alunos uma interação direta com os 
palestrantes, onde poderão tirar suas dúvidas e aprender sobre os animais. O principal 
objetivo com este projeto é educar as crianças e consequentemente os pais das mesmas, que 
através de diálogo em casa, iniciarão o questionamento do que foi aprendido nas palestras. 
Deverá ser desenvolvida uma cartilha educacional para crianças, com conteúdo montado de 
forma alegre e divertida tornando prazerosos os temas abordados, levando as crianças ao 
questionamento sobre a guarda responsável dos animais enquanto se deliciam brincando, 
pintando e cantando músicas. Também deverão ser elaboradas atividades para crianças 
menores, que através de pinturas, desenhos e concursos também aprenderão como cuidar 
de um peludo. Na fase de implementação do Projeto Educacional de Guarda Responsável 
deverão ser selecionadas pessoas qualificadas para conduzir os trabalhos propostos e serão 
comprados e produzidos todos os materiais didáticos necessários para o bom 
desenvolvimento das atividades sugeridas, como: equipamentos para exibição dos vídeos e 
áudio; produção de materiais didáticos (cartazes, cartilhas, folhetos, banners); produção e 
aquisição de vídeos que abordem os temas propostos, focados nas questões locais e globais. 
Espera-se como resultado das atividades desenvolvidas no Projeto Educacional de Guarda 
Responsável, despertar nos alunos, pais, professores e sociedade como um todo, o respeito e 
o cuidado com os animais domésticos, bem como com os animais comunitários e os que 
vivem nas ruas, minimizando desta forma os problemas relacionados aos maus tratos 
causados aos animais pelo próprio homem. Por que educar para a posse responsável? 
Quanto mais educarmos as pessoas mais positivos serão os resultados futuros. Hoje vivemos 
uma realidade de abandono e maus tratos, com poucas soluções apresentadas. O enorme 
número de animais abandonados diariamente mostra o quanto este problema é visto pela 
sociedade em geral. Políticas públicas ineficientes e inexistentes colaboram para agravar esta 
situação. Para mudar a realidade dos animais de rua, animais de comunidades carentes e 
maus tratados pela falta de conhecimento das pessoas, se faz necessário e urgente projetos 
que visem a educação e conscientização para a posse responsável. Como exemplo, o projeto 
Posse Responsável de Animais Domésticos, na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em 
Santo André, é pioneiro no Brasil e é referência para outros municípios interessados em levar 
a ideia para suas cidades. Nº 747/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria de Obras faça um projeto de calçamento 
na Rua Germano Paiva com a máxima urgência, pois a comunidade vem reivindicando esta 
obra há muito tempo porque não aguentam mais conviver com a poeira. O pedido se justifica 
tendo em vista o aumento de fluxo de carros indo e vindo da praia que fazem atalho pela 
referida rua, causando transtornos aos moradores e perigo iminente de acidentes. Nº 
748/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal estude 
a viabilidade de alterar a Lei Municipal Nº 4.801/2011 (em anexo), para que parte do recurso 
arrecadado com a Taxa de Prevenção de Incêndio e Desastres Naturais seja destinada à 
Segurança Pública Municipal. O pedido se justifica tendo em vista que tanto em casos de 
sinistros como desastres naturais é ativa a participação da Brigada Militar e agentes da área 
de segurança auxiliando e organizando toda a ação a ser tomada nestes casos. Nº 749/2014 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/page/143/42
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VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade financeira de realizar projeto de pavimentação 
asfáltica na Rua Miguel Bauer, no Bairro Recreio, pois trata-se de uma reivindicação antiga 
dos moradores. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 046/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 
Encaminha a presente Moção de Apelo ao Comando da Brigada Militar de Taquara no que 
segue: Ao cumprimentar Vossa Senhoria, aproveito para relatar-lhe que existe uma grande 
preocupação da comunidade taquarense, moradora da zona urbana e da zona rural, com 
relação à falta de efetivo policial nas ruas de nossa cidade, causando um grande desconforto 
e uma sensação de insegurança geral à população. Aproveitamos para registrar que, todos 
nós, legisladores municipais, desde que assumimos como representantes da comunidade 
taquarense, sempre trabalhamos com intuito de colaborar para que a Companhia na qual 
Vossa Senhoria exerce o comando, fosse contemplada com uma viatura e, juntos, 
estabelecemos uma  parceria para que se efetivasse o incentivo financeiro mensal aos 
policiais. Os Vereadores estabelecem, diariamente, com a comunidade da qual são 
representantes, contato direto, momento no qual os munícipes revelam seu 
descontentamento, exigindo uma atitude que remeta a uma possível solução, sendo que, 
ultimamente, motivados pelos frequentes assaltos e o assassinato ocorrido, o tema 
segurança, assumiu uma pauta reivindicativa premente, permanente e justificável, entre os 
moradores de nossa cidade. Assim sendo, nos sentimos confortáveis e respaldados para, 
nesse momento, intervir, enviando-lhe a presente Moção, apelando por um olhar mais 
atencioso para com a comunidade taquarense, distribuindo um número maior de policiais 
nas ruas, para que se mantenha a tranquilidade e todos possam recuperar a confiança e o 
prazer de viver em Taquara, sabendo que existe no comando da 5ª Companhia de Taquara do 
32º Batalhão da Polícia Militar, um dedicado oficial de carreira, gabaritado e parceiro dos 
taquarenses, preocupado com a segurança de todos, capacitado para atender ao apelo de 
todos os vereadores da cidade de Taquara, representantes de uma comunidade, ora 
amedrontada pela violência instalada. Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos 
saudações, informando que, a partir desse momento, nos colocamos no aguardo de 
providências. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do BADESUL em resposta ao 
Requerimento Nº 313/2014 de autoria do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. Nº 
891/2014. Ofício Nº 69/2014, da Defensoria Pública de Taquara em resposta ao 
Requerimento Nº 317/2014, da Vereadora Sirlei Silveira. Ofício Nº 26/2014 do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, em resposta ao Requerimento Nº 
314/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 892/2014. Ofício Pleito Nº 
389750112/2014, do Ministério da Previdência Social, em resposta ao Requerimento Nº 
316/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 887/2014. E-mail da 
Assessoria de Relações Institucionais – Diretoria Geral do DAER, em resposta ao 
Requerimento Nº 318/2014, do Vereador Arleu Machado, contido no Ofício D.L. nº 
894/2014. Convite do Movimento UNIVALES, para Plenária Comemorativa de Primeiro ano 
do Movimento que irá ocorrer no próximo dia 26.11, às 19h em Novo Hamburgo. Diversos 
Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452/1997 aos beneficiários do 
Fundo Municipal de Saúde. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação 
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de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria o Vereador Guido Mario Prass Filho 
manifestou-se em Questão de Ordem sugerindo que a composição das Comissões 
Permanentes que atuarão no ano de 2015, anunciadas nas Sessões dos dias 12 e 17 de 
novembro de 2014, que as mesmas seriam compostas nesta noite, seja transferida para a 
primeira Sessão de 2015, tendo em vista que o Vereador licenciado Roberto Timóteo retorna 
ao cargo no dia 1º de janeiro de 2015 e o mesmo pode ter interesse em participar das 
Comissões. O Presidente colocou a referida sugestão em deliberação do Plenário e a mesma 
foi acatada pelos Vereadores presentes, estando ausente no momento o Vereador Lauri 
Fillmann. A seguir o Presidente deu início na composição da Comissão Representativa, que 
atuará no recesso do exercício de 2015, lembrando que a mesma é composta 
automaticamente pela Mesa Diretora: Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch (Presidente); 
Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (Vice-Presidente) e Vereador Nelson José 
Martins (Secretário). O Presidente solicitou que os Líderes de Bancada indicassem um 
representante e a Comissão Representativa que atuará no recesso do exercício de 2015 
ficou composta da seguinte forma: VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB); VEREADOR ADALBERTO 
DOS SANTOS LEMOS (PDT); VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC) E VALDECIR VARGAS 
DE ALMEIDA (PROS). Os Vereadores Régis Bento de Souza (PMDB) e Sandra Beatriz Schaeffer 
(PSDB) declinaram seus nomes como membros desta Comissão. Depois disso o Presidente 
também deu início na formação da Comissão Pluripartidária de Acompanhamento das 
Obras de Asfaltamento da ERS 242, conforme anunciada na Audiência Pública que tratou 
deste assunto, realizada no último dia 05/11, na localidade de Entrepelado. Após as devidas 
indicações a referida Comissão ficou composta da seguinte forma: VEREADORA SIRLEI 
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB); VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB); 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP); VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT); VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PROS); VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB) E 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC). A pedido do Vereador Guido Mario e com a concordância 
dos demais Vereadores, o Vereador Arleu Machado de Oliveira também fará parte desta 
Comissão a partir de 1º de janeiro de 2015, pois até esta data não pode atuar devido sua 
condição de Presidente desta Casa. O Vereador Guido Mario justificou o pedido tendo em 
vista que o Vereador Arleu foi propositor da referida Audiência Pública. Na sequência a 
Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer e o Vereador Régis Bento de Souza manifestaram-se 
renunciando a participação como membros da Frente Parlamentar Antidrogas desta Casa, 
conforme Portaria Nº 40/2014, composta pelos demais Vereadores: Guido Mario Prass Filho, 
Telmo Vieira, Adalberto dos Santos Lemos e Moisés Cândido Rangel. Em seguida o Vereador 
Eduardo Kohlrausch solicitou inversão de pauta, na qual foi acatada por todos os Vereadores 
e nesse sentido o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos em 
pauta para votação, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior 
deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 198/2014 (Executivo Nº 166) 
Altera o Artigo 1º, da Lei Municipal 5.375/2013, que autoriza o Poder Executivo a adquirir 
terreno urbano para prolongamento da Rua Picada Gravatá, e desafetar área verde do 
Município. A Comissão de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente, Comissão Geral 
de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
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favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Sirlei, Valdecir, Nelson e Régis. 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. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 
o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Sirlei e Guido 
Mario. 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. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestou-se a Vereadora Sirlei. 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 Apelo: Nº 046/2014. 
Requerimentos: Nº 334/2014 a 340/2014. Pedidos de Informações: Nº 116/2014 a 
121/2014. Indicações: Nº 736/2014 a 749/2014. Atas: Nº 4.026, 4.027, 4.028, Ata da Sessão 
Solene de Homenagem aos 40 anos do CAMTA do IACS e Ata da Audiência Pública sobre os 
valores arrecadados com a taxa de incêndio. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria Distrital de 
Fazenda Fialho realize o conserto da estrada conhecida como Beco do Theodoro, localidade 
de Figueirão, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. 2º - VEREADOR ADALBERO 
LEMOS: Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria responsável viabilize com 
urgência o conserto da tela junto ao Posto de Saúde do Bairro Empresa, atrás do abrigo da 
Brigada Militar. 3º - VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Que o Executivo Municipal juntamente com 
a Secretaria responsável viabilize com urgência o recolhimento de entulhos na Rua Almiro 
Nunes de Medeiros, em frente à Biblioteca Amigos do Livro, bem próximo ao Arroio, no 
Bairro Empresa. Solicito ainda a viabilidade de colocar uma barreira neste local para evitar o 
descarte de lixo e outros. 4º - VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: Que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria de Obras proceda no conserto de um cano de esgoto na Rua 17 
de Junho, próximo ao nº 2470. 5º - VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA EM NOME DA CASA: Os 
Vereadores que compõem a Câmara de Taquara vêm por meio deste requerer que seja 
enviado Ofício ao Comando da Brigada Militar de Taquara, bem como a Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, solicitando a participação efetiva destes órgãos 
no que tange a fiscalização de circulação nas faixas de segurança, tanto de pedestres quanto 
condutores de veículos motorizados ou não. Esta ação visa penalizar os atos de infração 
cometidos junto às faixas destinadas para pedestres, que vem ocorrendo com frequência em 
nossa cidade. 6º - VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Que o Executivo Municipal 
juntamente com o Diretor da Saúde e equipe do Posto de Saúde do Bairro Empresa, 
providencie o ajuste do relógio situado junto ao saguão do Posto, pela Hora Oficial do Brasil, 
para que as pessoas possam se organizar no momento em que necessitarem de atendimento 
médico. 7º - VEREADOR LAURI FILLMANN: Que o Executivo Municipal juntamente com o 
setor de iluminação pública realize o conserto de luminária na localidade de Padilha Velha 
(últimas residências). Solicito ainda o serviço de roçada nas estradas de Padilha Velha e 
Cruzinha. 8º - VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Que o Executivo Municipal proceda de 
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maneira bastante enérgica e rápida no conserto do asfalto da Rua Picada Gravatá, esquina 
com a Rua Moinhos de Vento, pois a CORSAN realizou um serviço deixando uma grande 
valeta aberta na rua, causando perigo de acidente. Da mesma forma solicita a reposição de 
calçamento em dois locais da Rua Medianeira que há noventa dias foi aberto pela CORSAN. 
9º - VEREADOR NELSON MARTINS: Solicita que o Executivo Municipal proceda com urgência 
no conserto do calçamento da Rua Rio Grande, próximo ao nº 2999, pois há quase dois anos 
os moradores aguardam tal serviço. 10º - VEREADOR NELSON MARTINS: Que a Direção 
Administrativa do Hospital Bom Jesus informe a este Vereador por qual motivo no dia de 
hoje, 24 de novembro de 2014, o Hospital prestava atendimento apenas com um médico 
deixando pacientes a espera por quase três horas na fila de atendimento. 11º - VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Envia Votos de Pesar  aos familiares do Senhor Vitalino Adolfo da Silva, que 
veio a falecer no dia 15/11, próximo passado. 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”. 
Sobre o Requerimento Verbal do Vereador Arleu, feito anteriormente no qual solicitou maior 
fiscalização junto às faixas de segurança de nossa cidade, manifestaram-se os Vereadores: 
Guido Mario, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira, Nelson Martins, Luiz Carlos 
Balbino, Eduardo Kohlrausch e Régis de Souza. A respeito da matéria os Vereadores 
supracitados pontuaram as seguintes questões que acreditam contribuir para uma melhor 
mobilidade urbana do Município: Realizar campanhas de conscientização e educação no 
trânsito; demarcar adequadamente as faixas de pedestres e rampas de acesso, pois as 
mesmas não encontram-se em conformidade e fazer um estudo planejado sobre isso; 
colocação imediata de quebra molas dentro da legalidade existente, especialmente em ruas 
que estão sendo asfaltadas. O Presidente contribuiu sobre o assunto sugerindo uma grande 
reunião para o próximo ano, onde possam discutir essa matéria que é de interesse da 
comunidade em geral, pois trata-se de segurança pública. Dando continuidade aos trabalhos 
o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo em consenso o tempo de 03 
(três) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento 
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Saudou o Presidente, colegas Vereadores, plateia presente e ouvintes da Rádio Taquara. 
Informou que neste final de semana participou do 9º Congresso da Juventude Gênesis da 
Igreja Assembleia de Deus - Ministério Madureira, com o tema: "Jovens Buscai o Verdadeiro 
Avivamento". Parabenizou o Pastor Presidente, Isac Salete dos Santos; Pastor local, Fabiano 
Machado; Líder, José Teixeira; Diaconisa, Michele Teixeira; Auxiliares, Juliano e Pauline, pelo 
belo trabalho prestado e pediu para que Deus continuasse iluminando-os. Falou que já fazem 
mais de oito meses que fez um Requerimento pedindo uma faixa de segurança em frente a 
uma escola de educação infantil, localizada para cima da Passarela do Santa Teresinha, 
ficando a praticamente 100 metros da Câmara de Vereadores, pois várias vezes viu pessoas 
quase sendo atropeladas. Acrescentou que nem isso foram capazes de fazer até agora. 
Contou que falou com o Secretário, mas só prometeram e até agora não fizeram nada. 
Ressaltou que a Escola é particular, mas que existem vidas passando ali, por isso sua 
importância. Surpreendeu quando passava no dia 24 de novembro, a pé, pela Rua Chile no 
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Bairro Empresa, onde estão localizadas as casinhas populares, ao lado das Piscinas Beluga e 
teve que voltar quando viu uma cena inusitada, de várias pessoas com as casas caindo ou 
morando de aluguel, esperando o término das casas. Informou que tirou até cavalos 
amarrado dentro das casas, quebrando tudo. Parabenizou o Vereador Beto Lemos por ter 
feito estes Pedidos de Informação. Pediu para que olhem com atenção, antes que percam as 
casas, providenciando pelo menos cercamento, se não tiverem como terminar. Acrescentou 
que isso é dinheiro público que está parado e o governo não dá explicação do por que não 
entregam, por que não terminam e o que está acontecendo. Disse que sabe que a culpa não 
é somente deste governo, é do passado também. Declarou que a mesma coisa é a situação 
do Arroio Sonda, o qual até agora não informaram quando começará a obra de novo. 
Agradeceu e desejou uma boa semana a todos e que Deus iluminasse o coração de cada um. 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, 
Vereadores, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Taquara. Fez uma Indicação, (a qual o 
qual é uma solicitação antiga daqueles moradores), para que a Secretaria competente 
coloque uma parada de ônibus na Travessa Santa Rosa com Rua Tristão Monteiro. 
Mencionou que uma senhora esses dias lhe deu um protocolo no qual a mesma fez no dia 16 
de julho de 2009, reivindicando esta parada que se faz necessária. Falou que a Bancada 
Progressista está fazendo uma Indicação ao Prefeito, para criar a Secretaria de Agricultura no 
município. Acrescentou que a mesma é de extrema importância, pois sem ela a cidade fica 
inviabilizada de criar projetos e encaminhar a Instituições públicas para o desenvolvimento 
do setor primário. Informou que na outra administração também não havia Secretaria, 
somente Diretoria, e continuam com o mesmo erro. Acredita que a agricultura é muito 
importante para o município, esperando que o Executivo pense com carinho nesta 
possibilidade. Encaminhou um Pedido de Informação ao Prefeito, para saber quais os valores 
“padrão” de funcionários do nível 3 ao 12, e quanto cada funcionário recebe mensalmente, 
pois existem muitas reclamações dos servidores quanto aos desníveis. Falou que já está mais 
do que na hora do Executivo nivelar estes padrões, pois com o percentual que foi dado de 
aumento este ano de 6,7%, quem ganha um salário de R$ 900.00, ganhou R$ 60,00 de 
aumento e quem ganha R$ 3000.00, ganhou R$ 200,00. Acrescentou que quem ganha mais 
acaba cada vez ganhando mais e quem ganha menos, cada vez mais o salário encurta nesta 
proporção. Divulgou que neste final de semana ocorreu a Feira do Livro em Taquara, um 
evento o qual foi decidido em cima do laço, mas que mesmo assim teve boa visitação de 
público. Mencionou que quinta-feira à noite, assistiu a um belo show de Daniel Torres, um 
grande artista e uma equipe de músicos muito profissionais. Acrescentou que quem esteve lá 
foi contagiado pelo nível desta apresentação. Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a 
comunidade presente. Convidou para a reunião de sua proposição sobre drogas, que 
acontecerá no dia 27 de novembro, às 09 horas, na Câmara de Vereadores. Demonstrou a 
sua preocupação sobre a demora na nomeação dos membros do Conselho Municipal 
Antidrogas por parte do Executivo, visto que a Lei já foi aprovada pelos Vereadores e 
sancionada pelo Prefeito. Ouviu comentários de que existem algumas distorções sobre este 
Conselho e sugeriu que a Frente Parlamentar Antidrogas da Câmara de Vereadores possa 
auxiliar neste sentido. Pediu que os Conselheiros se fizessem presentes nesta reunião e 
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também de um representante do Executivo, para se fazer uma ampla discussão sobre este 
tema, pois estamos perdendo verbas para o combate e a prevenção das drogas pela falta da 
efetivação deste Conselho Antidrogas. Informou que foi o autor da indicação para a 
realização de uma reunião sobre segurança e trânsito, que ocorreu na Câmara de 
Vereadores, com a participação do Secretário Municipal. Enfatizou que nas reuniões 
realizadas pelo Executivo é fundamental o convite para a participação dos membros dos 
Conselhos Municipais. Reiterou o pronunciamento anterior do Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida, de informações por parte do Executivo sobre o andamento das obras do PAC - 
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, no Município de Taquara. 
Lamentou que o Executivo não respondeu aos pedidos de informação solicitada pelos 
Vereadores sobre estas obras que envolvem o calçamento de ruas, canalização do Arroio 
Sonda e da construção de casas populares. Discordou do asfaltamento de pequenos trechos 
de ruas e não da totalidade das vias principais. Salientou que estas obras estão sendo 
realizadas com empréstimos que serão pagos com quatro anos de carência e não pelo 
Prefeito atual e que a comunidade, apesar de estar feliz, precisa saber do tamanho deste 
ônus para o futuro. Afirmou que a Administração não está investindo em nenhum projeto 
novo, que a dívida está aumentando e ainda assim estamos pedindo mais empréstimos para 
fazer asfaltamento, infelizmente parecendo um “oba oba”. Conclamou que o Executivo 
priorize alguma coisa e que a comunidade está clamando por obras em que vieram verbas do 
Governo Federal e que não está realizando. Considerou uma vergonha a situação da 
construção das escolas de educação infantil, que é cobrado diariamente pela população e 
que a Promotoria também já pediu providências, pois as mães precisam pagar para cuidar de 
seus filhos. Agradeceu ao Presidente da Câmara de Vereadores. VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH: Declinou o uso da palavra. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Cumprimentou os colegas Vereadores. Solicitou ao Senhor Afonso, responsável pelo Setor de 
Iluminação Pública do Município, para que providenciasse o conserto de luminárias na 
estrada dos Renck.  Agradeceu pela instalação de uma luminária junto à ponte nesta mesma 
estrada. Informou que semana que vem será consertada a iluminação pública na localidade 
de Morro da Pedra e no Distrito de Fazenda Fialho. Comunicou que a Comissão de Saúde da 
Câmara de Vereadores esteve reunida com o Conselho Municipal de Saúde, que sugeriu a 
vinda da nova Diretora do Hospital Bom Jesus e do novo Diretor da Secretaria Municipal da 
Saúde, para comparecerem na próxima Sessão da Câmara, pois ambos se colocaram à 
disposição para expor os seus planos e ouvir os Vereadores. Divulgou que a bancada de 
Vereadores do Partido Progressista fechou questão na criação da Secretaria Municipal de 
Agricultura, em razão da  grande extensão territorial de Taquara, com 700 km de estradas no 
interior e aproximadamente 2.200 propriedades rurais cadastradas. Verificou que no 
patrolamento da estrada na localidade de Figueirão não estão nivelando com a entrada das 
propriedades, entupindo os canos, que acabam por destruir a estrada. Encaminhou pedido 
de bocas de lobo, rebaixamento de uma lomba e instalação de iluminação pública na estrada 
da Morada Gaúcha, no Distrito de Padilha. Conclamou aos Vereadores para tomarem uma 
providência em relação ao péssimo serviço de internet prestado pela operadora Oi na cidade 
de Taquara, inviabilizando a vinda de novas empresas. Desejou uma boa semana a todos. O 
Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, se manifestou dizendo que estamos mal 
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servidos por todas as operadoras de telefonia, que estão enganando a população. VEREADOR 
LAURI FILLMANN: Saudou os colegas Vereadores, os ouvintes e a imprensa. Lembrou de um 
requerimento verbal que apresentou sobre iluminação pública no extremo da localidade de 
Padilha Velha, quase na divisa com o Município de São Francisco de Paula. Concordou com a 
opinião da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, que os Vereadores cobram pelos 
serviços, mas quando não é executado pelo Executivo, são os Vereadores que ficam mal 
junto à comunidade. Solicitou que seja agilizado as roçadas nas estradas do interior, pois o 
mato cresce muito depressa nesta época, especificamente nas localidades de Cruzinha, 
Padilha Velha e Batingueira. Requereu o patrolamento das duas ruas principais do Bairro 
Eldorado, pois a situação é muito séria, com acidentes envolvendo motociclistas. Perguntou 
ao Vereador Telmo Vieira qual será o próximo passo referente ao combate do mosquito 
borrachudo, conforme reunião anterior de sua proposição.  O Vereador Telmo Vieira pediu o 
uso da palavra e explicou que o Secretário Distrital de Padilha Mario Pires está localizando os 
moradores para marcar uma próxima reunião. O Vereador Lauri Fillmann retomou o uso da 
palavra e parabenizou a comunidade da localidade de Padilha Velha pelo grande êxito em 
mais uma edição da Novemberfest e no Distrito de Padilha, a Senhora Virgília de Souza, pela 
festa do seu aniversário de 105 anos de vida. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Cumprimentou o Presidente; Vereadores; membros da Mesa; Diretor de Saúde, 
Levi; Seu Osmar; pessoas presentes e a imprensa. Citou que no dia em que não fizer mais 
parte deste governo, (e espera que este dia ainda demore um pouco para chegar), com 
certeza saberá lembrar as benfeitorias e o que não foi feito. Citou que acha impressionante 
quando algum Vereador fala que pertenceu a dois governos passados, falando em verbas 
federais. Lembrou aos mesmos e a toda cidade que foram perdidos por incompetência do 
Prefeito Délcio Hugentobler, em torno de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), que 
vieram do Governo Federal para solucionar de vez o problema das enchentes na Rua Pinheiro 
Machado - Bairro, Santa Terezinha. Perguntou-se aonde foi parar o dinheiro do RPPS, que 
somando tudo, o regime próprio do Presidente Social, dos funcionários, e o nosso dinheiro 
dos funcionários, que o Vereador antes tanto cobrou, fazia parte deste governo, e nunca o 
viu levantar para defender um funcionário e seus direitos. Acrescentou que o RPPS foi 
dilapidado, com o Ex-Prefeito Délcio Hugentobler, não depositando mais dos R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais) no RPPS, parcelando para 20 anos. Achou isso um desrespeito aos 
funcionários e suas famílias. Explicou que sobre a questão do pulo de padrão e mudança de 
nível dos funcionários que está sendo discutido na Prefeitura, mais uma vez o Ex Prefeito, 
desrespeitando os servidores e seus direitos, não honrou a Lei aprovada no governo do Ex-
Prefeito Cláudio Kaiser, não pagando e não fazendo com que se promovessem as mudanças 
de padrões, deixando acumular para o próximo Governo. Falou que é de sua prática, 
empurrar com a barriga e deixar para que os outros paguem as suas contas. Declarou que 
não gosta de demagogia, e que aquilo que fazemos, fazemos e o que não fazemos, devemos 
aceitar e reconhecer, ao invés de jogar tudo nas costas dos outros, quando a única culpa é 
deles (Vereadores) próprios, porque faziam parte desse Governo e nunca levantaram a 
questão para defender os interesses do povo que o elegeu. Agradeceu. VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL: Declinou o uso da palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Pediu 
que gostaria que a Secretaria competente fosse olhar a Rua Marechal Floriano, pois a cada 
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dia a mesma baixa mais com a chuva, fazendo com que saia o barro vermelho que tinha 
embaixo da via. Relatou que a Prefeitura pede para a comunidade fazer a calçada, mas que 
não arrumam as ruas. Manifestou que o bom mesmo seria trancarem a rua até que isto seja 
resolvido, pois a Prefeitura informou que só irão fazer quando a Pirisa sair de lá. Pediu ao 
Executivo para que antes do natal, limpassem as ruas do Bairro Jardim do Prado, pois o mato 
está tomando conta na calçada, da sarjeta, por tudo e até o momento, nada foi feito. Disse 
que com relação ao Loteamento Tito e Eldorado que o Vereador Lauri falou que estavam 
caindo pessoas de bicicleta e moto, que se tivessem atendido ao seu pedido e do Vereador 
Régis, os quais solicitaram há mais de um mês, para que tivessem puxado aquele material 
grosso que foi para sarjeta e patrolado, com esta chuva não ficaria tão grave, a ponto de a 
população estar tampando com terra para conseguirem fazer com que os ônibus passem por 
ali. Acrescentou que atualmente está passando somente um carro por vez e quando chove 
fica complicado. Comentou que começaram a fazer a Estrada da Cachoeira, patrolaram e não 
colocaram o saibro, deixando os buracos iguais ou piores. Inclusive, deixaram duas viagens de 
saibro na beira da estrada e os moradores tiveram que ligar para o Prefeito, para que fossem 
lá e patrolassem. Falou que não adianta falar em produtor, quando não se dá assistência à 
estrada e iluminação pública que é o que os produtores querem, nada mais do que isso. 
Falou que deste jeito não é possível, porque as coisas não andam e não é falta de máquina, 
pois no tempo em que foi Secretário, tinha 8 caminhões velhos, 2 retro escavadeiras, 2 
patrolas velhas e conseguiam fazer tudo. Acrescentou que naquela época não existiam 
carretas e escavadeiras hidráulicas, portanto o problema é que não sabem trabalhar mesmo 
e alguma coisa está errada. Disse que é o momento das pessoas começarem a se organizar, 
chamando os Secretários Distritais e fazer um mutirão. Manifestou que espera que não vire o 
ano sem fazer este tipo de trabalho. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os 
colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário e os ouvintes da Rádio Taquara. 
Convidou os colegas de partido para a reunião do PMDB que acontecerá no dia 26, quarta-
feira, às 19 horas, no Restaurante Lamperti, para conversar e apresentar um cronograma de 
atividades. Afirmou que a cidade de Taquara enfrenta há muitos anos uma série de 
problemas crônicos e históricos, que nenhum gestor público teve a coragem de enfrentar 
pelo fato da cidade ser antiga, como a canalização pluvial e cloacal, gerando as enchentes 
que ocorreram nos últimos dias. Declarou que existem consertos de bueiros que foram 
prometidos há mais de um ano e que não foram realizados, faltando vontade e compromisso 
de resolver, que não existe neste Governo atual. Citou um caso pontual pela falta de 
manutenção no único bueiro existente na Rua Francisco de Freitas, no Bairro Santa Maria, em 
que os anteriores e atuais Secretários Municipais de Obras e de Trânsito, inclusive o Prefeito, 
conhecem o problema, mas faltou coragem e fio de bigode, pois ninguém resolveu nada. 
Desejou uma boa semana e se colocou à disposição dos cidadãos. VEREADOR ANILDO 
RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimentou o Presidente, Integrantes da Mesa Diretora, Imprensa, Seu 
Osmar, Presidente do PP, e a todos os presentes. Iniciou dando os parabéns ao Executivo, 
especialmente ao Secretário de Educação, Professor Edemar, pela ótima realização da feira 
do livro, na qual esteve presente na abertura, assim como outros vereadores. Falou que nos 
últimos dias participaram de algumas reuniões muito interessantes e importantes para tentar 
melhorar os atendimentos à melhorias da cidade na Câmara, como: Segurança de Trânsito, 
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CONSEPRO e Conselho Tutelar. Convidou a todos os Vereadores para que estejam na Câmara, 
quarta-feira, às 9 horas da manhã, para que possam tratar da questão das enchentes. 
Informou que fizeram um caminho ele e os Vereadores Sandra, Sirlei, Guido, Soares e 
demais, em busca de uma solução para resolver esta questão. Mencionou que estarão 
presentes o Senhor Paulo Mello, Inácio e o Serginho, para verem se já tem algum projeto em 
andamento e se já foram tomadas algumas atitudes. Informou que conversando com o 
Secretário de Obras, o mesmo lhe garantiu que nos próximos dias estará fazendo uma visita 
em Alto Tucanos, aonde há a necessidade de um Pontilhão na estrada secundária, que vai 
para o Bananeiro. Informou que este pontilhão faz muito tempo que caiu e não foi 
reconstituído. Comentou que o Secretário disse também que está tomando providência para 
fazer alargamento da Rua principal de Alto Tucanos, aonde ocorreu um deslizamento e foi 
construído ali um guard rail, uma barreira, mas há uma dificuldade muito grande dos carros 
passarem ali. Informou que também garantiu Seu Luis, mesmo que num ritmo lento, devido a 
necessidade e carência de mão de obra e dinheiro para se trabalhar, mas o ritmo de 
melhorias de limpeza, patrolamento, ensaibramento das ruas dos bairros continuam. 
Comentou que na última Sessão, fez uma Indicação pedindo segurança nas ruas onde se está 
ocorrendo o asfalto e foi informado que a empresa que ganha licitação, tem a 
responsabilidade de colocar todo e qualquer tipo de instrumento de segurança. Acrescentou 
que foram feitas: A pintura das faixas e colocação de placas, mas devem também cobrar a 
colocação de quebra-molas. Agradeceu e desejou a todos uma ótima semana de trabalho. 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou o Presidente, colegas 
Vereadores, ouvintes da Rádio Taquara e a todos os presentes. Mencionou que de tempos 
em tempos surgem alguns fatos na cidade que causam uma comoção geral e este não por ser 
mais importante ou mais grave, mas por ser um fato que possui maior visibilidade e aparece 
mais na mídia, o qual semana passada, na madrugada de terça-feira, uma residência foi 
destruída pelo fogo no Bairro Empresa, aonde viviam Dona Valia e seus dois filhos. Explicou 
que no incêndio, Dona Valia e um de seus filhos sofreram apenas escoriações e o outro, teve 
60% do seu corpo queimado. Acrescentou que nesta casa, junto com esta família, também 
moravam muitos cães, e durante o ocorrido, 15 deles morreram queimados. Informou que na 
terça feira esteve no local, juntamente com o Secretário de Assistência Social, Beto Timóteo e 
o Secretário do Meio Ambiente, Sergio Prates. Disse que ficaram por ali, analisando e vendo 
as medidas que poderiam ser possíveis no momento. Declarou que para ela, a qual é 
voluntaria da causa animal há 12 anos, foi muito triste ver aquela situação dos animais 
queimados dentro. Comentou que as pessoas se comoveram com a situação e rapidamente 
começaram a entrar em contato com ela, pedindo ajuda através de facebook e telefone, 
tentando ajudar de alguma forma. Esclareceu que esta questão é bem mais complexa do que 
possa parecer, porque a Dona Valia e seus filhos possuem uma renda mensal superior à 
maioria das pessoas do município, e escolheram viver desta forma, pois quem teve a 
oportunidade de visitar a casa deles antes do incêndio, entende muito bem a condição em 
que viviam. Mencionou que a população ficou muito chateada, cobrando das autoridades e 
do poder público, alguma atitude, porém perante a lei, esta família escolheu esta forma de 
viver. Perante a lei, eles, do poder público, não têm o que fazer, porque não podem forçar 
uma pessoa a viver da forma como tu achas que é a forma normal de se viver. Acrescentou 
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que foram muitos prejuízos humanos e materiais. Fez um pedido à população que se faz 
presente nas redes sociais incriminando um vizinho ou outro, alegando terem colocado fogo 
na residência, explicou que isso não é verdade. O incêndio ocorreu por causa de uma vela. 
Salientou dizendo que todas as pessoas que desejam ajudar de alguma forma, que procurem 
os Vereadores na Câmara, pois possuem várias formas de poder auxiliar muitas famílias que 
precisam no município, e talvez de uma maneira bem mais efetiva do que este caso 
específico. Disse que quem desejar algum esclarecimento maior sobre este ocorrido pode 
procurá-la na Câmara, que a mesma passará estas informações. Agradeceu a atenção e 
desejou a todos uma semana muito abençoada e iluminada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Vereadores, pessoas 
presentes e aos que os acompanharam através dos meios de comunicação. Deixou registrado 
que foi procurada por uma moradora do Bairro Empresa, a qual é uma empreendedora 
constituída no simples nacional, dizendo que recebeu uma multa da Secretaria do Meio 
Ambiente, oriunda de uma não renovação ambiental em tempo hábil, no valor de R$ 
4.192,21 (Quatro mil cento e noventa e dois reais, com vinte e um centavos). Contou que foi 
imediatamente comunicar ao Prefeito, que de posse da informação, entrou em contato com 
a Secretaria de Meio Ambiente e ocorre que posterior à data da Legislação Municipal, que 
cuida da Legislação Ambiental, tem uma lei complementar 147 de agosto de 2014, na qual 
traz 81 inovações para a questão do simples nacional. Mencionou que entre os critérios 
dessa legislação, com estas inovações consta o seguinte: "O pequeno empreendedor que não 
renova a sua legislação ambiental em tempo hábil, precisa primeiro receber uma orientação. 
Posterior a orientação, receber a multa, a notificação, o auto de infração. Não existindo as 
duas, não tem validade a multa." Explicou que a orientação recebida foi: Procure o órgão da 
Prefeitura, faça um protocolo de defesa prévia para pedir uma análise. Comentou que 
quando não se recebe a orientação por parte da Secretaria do Meio Ambiente, invalida a 
multa a qual foi emitida. Acrescentou que se alguém recebeu multas, posterior a esta data, 
de agosto de 2014, busque juntamente ao órgão da Prefeitura, fazer um protocolo 
estabelecendo uma defesa para poder fazer a retificação da multa que foi emitida 
indevidamente. Informou que sabe que está havendo um estudo dentro da Secretaria do 
Meio Ambiente, pelo Secretário Sergio e está se adequando a nova legislação, a qual precisa 
de uma adequação imediata, não podendo esperar até 2015, pois a lei está vigendo desde 
agosto do ano corrente. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma excelente semana. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou o Presidente, demais membros da Mesa Diretora, colegas 
Vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Taquara e demais ouvintes dos meios de 
comunicação. Informou que na tarde do dia 24 de novembro, ficou comovido ao ver 
servidores da Prefeitura, trabalhadores braçais num sol a pino e informou que sabe da 
existência de turno único em muitas Secretarias e partes administrativas da Prefeitura, 
enquanto a Secretaria de Obras, é necessário que tenha o turno integral. Sugeriu há meses 
atrás ao Executivo, que por medidas de proteção à Saúde dos servidores, tivessem à 
disposição, protetores solar. Mencionou que por esta semana, espera conversar com o 
Diretor da Secretaria de Saúde, para que veja a viabilidade de se estender essa mão aos 
servidores que ficam a mercê das consequências solares, pois o município de Taquara em 
relação ao Rio Grande do Sul é o 2º maior em incidência de câncer de pele. Falou que 
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conversou com o Secretário Distrital Mário Pires e o mesmo relatou alguns serviços em 
detrimento às suas indicações, entre elas uma sobre a melhoria da Estrada da Cruzinha, em 
relação à patrolamento, ensaibramento e roçadas, que está sendo feito. Informou que 
também será feito melhorias na estrada de Ilha Nova e também da Batingueira. Contou que o 
Secretário externou a ele que espera alcançar estas reivindicações e salutar essas demandas 
o mais breve possível. Sugeriu ao Secretário de Obras, que providenciem mutirões. Informou 
que esteve no domingo, na localidade de Morro da Pedra juntamente com o Prefeito Tito e lá 
se criou a Associação de moradores, aonde promoveram uma grande vispada, e todo o 
recurso desta, será revertido em melhorias para a comunidade, e na aquisição de paradas de 
ônibus. Identificou também reivindicações de melhorias quanto à iluminação e melhorias nas 
estradas. E o Prefeito Tito se mostrou disposto a salutar estes problemas naquela 
comunidade. Convidou a Comissão Pluripartidária de Acompanhamento à Merenda Escolar 
para a Reunião amanhã às 19h no Plenarinho da Câmara com o pessoal da ATAF. Também 
convidou aos colegas Vereadores, para estarem presentes na Reunião Proposta por ele e o 
Vereador Guido. Salientou que a mesma será muito importante para verem o quanto anda o 
processo de desassoreamento do Rio da Ilha. Informou que virão ao Plenário a Promotora, o 
Presidente do Sindicato Rural, Representante do Comitê Sinos, Representante do Meio 
Ambiente e o Tuti que é responsável por deliberações do Projeto do Meio Ambiente. Deixou 
registrada sua insatisfação com as operadoras telefônicas, sendo um descaso o que vem 
fazendo com a comunidade. Citou que atualmente eles estão deixando as pessoas mais de 
um mês sem sinal telefônico. Inclusive o mesmo já esta sem sinal em sua casa a mais de 15 
dias. Disse que devem tomar providência e com força. Agradeceu a Deus por essa semana e 
desejou a todos uma boa semana. O Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, se 
manifestou parabenizando o Executivo, o Secretário Municipal de Educação Antônio Edmar 
Teixeira de Holanda e o Serviço Social do Comércio - SESC, pela organização da Feira do Livro 
de Taquara. Discursou na inauguração que a feira não é tão grande como a de Porto Alegre, 
mas que igualmente é importante. Destacou o show do cantor Daniel Torres e o sucesso do 
evento, com a participação de diversos autores de livros, das crianças e dos estudantes. 
Convidou os Vereadores a participarem em seguida, da Sessão Solene em homenagem aos 17 
anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus Vida Nova, proposta pelo Vereador Moisés 
Cândido Rangel. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, 
às 19h30min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária convocando a próxima para o dia 1º de dezembro de 2014, às 18h e 
convidando os senhores Vereadores para participar a seguir da Sessão Solene de 
Homenagem a Igreja 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 pelos Servidores Fernando Machado de 
Bittencourt e Debora Bickel, os quais transcreveram a Palavra em Expediente, onde após lida 
e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 24 de 
novembro de 2014...................................Silvana Lopes, Debora Bickel e Fernando Bittencourt. 

 


