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ATA Nº 4.019 

Aos 06 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 36ª 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 participar. A partir deste 
instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, 
momento em que convidou o Pastor Robson de Oliveira da Comunidade Bíblica Shalom, 
localizada na Avenida Sebastião Amoretti em nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida 
de oração. Após o Presidente solicitou a leitura da matéria que deu entrada nesta Casa até o 
presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis. Publicidade de Projetos de 
Leis: PROJETO DE LEI Nº 193/2014 (Executivo Nº 162/2014) Autoriza o Município a destinar 
auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO VALE DO PARANHANA DE MOTOCICLISTAS; para a 
realização do X ENDURO DE TAQUARA, Campeonato Gaúcho e Metropolitano de Enduro, e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 194/2014 (Executivo Nº 163/2014) Autoriza o Poder 
Executivo a conceder descontos sobre o valor do IPTU aos aposentados, inativos, pensionistas e 
deficientes físicos e mentais, para o Exercício de 2015, e, dá outras providências. Promulgações 
de Leis Municipais – C.M.V.: Lei Municipal Nº 5.586, de 03 de outubro de 2014 Dispõe sobre a 
criação de vagas de estacionamento nas áreas urbanas de zona azul para uso de bicicletas, e dá 
outras providências. Lei Municipal Nº 5.587, de 03 de outubro de 2014 Institui na cidade de 
Taquara/RS, o dia 20 de julho como o Dia do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência (PROERD) e inclui no Calendário Municipal de Eventos. Lei Municipal Nº 5.588, de 03 
de outubro de 2014 Altera o Art. 8º da Lei Municipal Nº 3.942/2007, que trata sobre o 
estacionamento de veículos e idosos e portadores de necessidades especiais, criando alínea “c”. 
Comunicados: Dia 08.10.2014, às 18h30min, 2ª reunião sobre CISTERNAS, solicitada pelo 
Vereador Guido Mario. Dia 09.10.2014, às 8h, reunião sobre o tempo de espera nas filas dos 
Bancos, solicitada pelo Vereador Eduardo. Dia 09.10.2014, às 14h, reunião referente ao muro da 
UPA 2, solicitada pelo Vereador Arleu. Dia 13.10.2014, às 10h, reunião sobre o combate ao 
mosquito borrachudo, solicitada pelo Vereador Telmo. Dia 16.10.2014, às 8h30min, avaliação 
dos resultados sobre a reunião que tratou do apedrejamento de ônibus escolar, solicitada pelo 
Vereador Eduardo. Dia 20.10.2014, às 19h, 7º Sessão de Interiorização no Bairro Campestre. Dia 
27.10.2014, às 19h, 8ª Sessão de Interiorização na localidade de Pega Fogo. Dia 29.10.2014, às 
14h reunião sobre pardais e lombadas eletrônicas nas ERS 020, 115 e 239, solicitada pelo 
Vereador Eduardo. Dia 29.10.2014, às 19h, Audiência Pública sobre Taxa de Incêndio, solicitada 
pelo Vereador Régis. REQUERIMENTOS: Nº 286/2014 VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: Tendo em 
vista a 6ª Sessão de Interiorização das Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores em 
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Entrepelado, ocorrida no dia 29 de setembro de 2014, solicitamos que seja realizada Audiência 
Pública para tratar do asfaltamento da ERS 242, estrada que liga a cidade de Taquara a Santo 
Antônio da Patrulha e que há anos foi o principal elo entre as cidades da região e o nosso litoral, 
inclusive em governos anteriores foi lançada a sua pavimentação, que acabou não ocorrendo 
tendo em vista que a mesma foi feita na ERS 239 com a ERS 424. A referida Audiência Pública 
deverá ocorrer no dia 07 de novembro de 2014, às 19 horas, no Plenário desta Casa Legislativa. 
Deverão ser convidados para esta Audiência Pública, os Prefeitos das cidades de Taquara, Santo 
Antônio da Patrulha, Glorinha, Parobé, Caraá, Rolante, Riozinho, São Francisco de Paula, Três 
Coroas, Igrejinha, Araricá, Sapiranga e Nova Hartz. Representantes do DAER, EGR, COREDE – 
Paranhana Encosta da Serra, CICS, CDL, SINDILOJAS, LIONS, ROTARY, OAB, Ministério Público, 
Judiciário, FACCAT, CORSAN, RGE, todos os Sindicatos, Imprensa, comunidade e principalmente 
os moradores daquela região. O Requerimento Nº 287 foi anulado a pedido do Vereador 
Adalberto Lemos, antes da publicidade do mesmo nesta Sessão. Nº 288/2014 VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que seja realizada 
Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos do Conservatório Adventista Musical de Taquara - 
CAMTA do IACS, no dia 06 de novembro de 2014, às 19h, no Plenário desta Casa. Nº 289/2014 
VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: Através deste envio Votos de Congratulações aos Diretores e 
Equipe da Empresa  TCA Informática, pela passagem dos 26 anos de fundação que ao longo de 
sua história se destacou na área da Tecnologia da Informação. Nº 290/2014 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Requer à Mesa Diretora desta Casa Legislativa que Reitere o envio da Moção de Apelo 
nº 026, aprovada em Sessão Ordinária do dia 09 de setembro de 2013, (em anexo), a qual 
solicitou ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Tarso Genro, para que junto da 
Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística  do DAER, e demais órgãos competentes, 
executem os trabalhos para asfaltamento urgente, nos 30,91 quilômetros de extensão da ERS 
242, rodovia conhecida como Estrada do Entrepelado, que liga o Município de Taquara ao 
Município de Santo Antônio da Patrulha, pois a mesma servirá como rota alternativa para quem 
se dirige ao litoral, desafogando desta forma o trânsito na ERS 239. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: 
Nº 092/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este 
Vereador como está o andamento do projeto de canalização junto ao valão que passa no fundo 
das residências da Rua Dórico Ferreira Paiva, no Bairro Santarém. O pedido se faz necessário, 
pois há muito tempo os moradores aguardam uma resposta sobre esta situação, uma vez que já 
houve inúmeros pedidos, abaixo assinados e reuniões com a administração passada, mas até a 
presente data nada foi feito. Nesse sentido solicito saber qual providência esta administração 
pretende tomar para resolver este problema que tanto prejudica àquelas pessoas que tem que 
conviver com o esgoto correndo a céu aberto junto as suas casas. Nº 093/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo Municipal para que junto ao Secretário Municipal da 
Saúde de nosso Município, Dr. Carlos Alberto Pimentel, responda a informação se é sabedor do 
óbito materno ocorrido no dia 28.09.2014, no Hospital Bom Jesus, da parturiente senhora 
Fabiana Silva da Rosa, cópia em anexo, e se procedeu ou irá proceder na investigação do mesmo 
através do setor de vigilância conforme é determinado. Neste sentido aguardamos cópia do 
processo investigatório deste caso específico. Nº 094/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito 
que o Executivo Municipal informe a este Vereador se existe um projeto de calçamento para a 
Rua Palmeira das Missões no Bairro Empresa, e caso exista informe sobre o andamento do 
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mesmo. Nº 095/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a 
este Vereador que providências estão sendo tomadas com relação ao serviço de roçada nas 
localidades do Interior de nosso Município, tendo em vista os problemas enfrentados no ano 
passado devido à falta de maquinário. Nesse sentido também solicito saber se já foi adquirida 
máquina para solucionar este problema. INDICAÇÕES: Nº 629/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda na roçada e 
limpeza de um terreno de propriedade da Prefeitura Municipal, em frente à Escola CIEP, pois o 
mesmo encontra-se em péssimas condições, com mato alto, oferecendo risco de cobras e ratos 
aos moradores que ali habitam, conforme fotos em anexo. Justificativa: Este Vereador foi 
procurado por vários moradores que se queixaram que a última vez que foi feita a roçada não 
foi feita em todo o terreno e desde então eles vêm sofrendo com a questão acima citada. Nº 
630/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria de Obras veja a possibilidade de construir com urgência uma parada de ônibus na ERS 
020, parada 117, pois muitas pessoas como a família da senhora Almerinda ocupam o 
transporte público e estão requerendo a construção desta parada. Também mulheres com 
crianças, trabalhadores, população em geral que se deslocam para o centro da cidade e quando 
está chovendo a dificuldade para estas pessoas é muito grande. Nº 631/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital de 
Padilha prossiga em melhorias da estrada de Batingueira, trecho conhecido como “Estrada do 
Lauro Schimitt”, pois a mesma não está em boas condições. Nº 632/2014 VEREADORA SIRLEI 
SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveito para relatar-lhe que, nas últimas 
semanas, ocorreram situações dentro do Hospital Bom Jesus, envolvendo pacientes e corpo 
médico, onde em alguns casos, a vida dos pacientes, foi o preço pago, diante da negligência 
médica explicita. Outrossim, mesmo sabendo que a morte é irreversível e que não podemos 
voltar no tempo, precisamos estabelecer um trabalho, fortalecido na união, para qualificarmos o 
atendimento aos pacientes dentro do Hospital Bom Jesus, criando políticas de incentivo às 
doações de sangue, para não repetirmos o ocorrido em episódios recentes, onde pacientes que 
tiveram o procedimento de cesariana protelado, apresentaram um quadro hemorrágico, sendo 
que Fabiana Silva Rosa, de 32 anos, passou por esse problema, não foi atendida, de imediato, na 
reposição sanguínea, vindo a óbito. Certa de que Vossa Excelência, também tem um grande 
interesse em qualificar o atendimento aos pacientes do nosso hospital, encaminho em anexo, o 
Projeto de Lei Sugestão, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue para os funcionários 
públicos municipais, amparado na Lei Federal Nº 1.075, em vigor desde o ano de 1950, no 
intuito de haver uma adesão de doadores e assim consigamos alcançar um maior número de 
pacientes necessitados. Projeto Sugestão: Dispõe sobre a doação voluntária de sangue para os 
funcionários públicos municipais. Art. 1º - A doação voluntária de sangue, feita a banco mantido 
por organismo de serviço estatal ou paraestatal, devidamente comprovada mediante atestado 
oficial da instituição, será consignada com louvor na folha de serviço do funcionário público, 
professor municipal e servidor na câmara municipal. Art. 2º - No dia da doação de sangue, o 
funcionário público municipal, professor municipal e servidor da câmara municipal, que 
comprovar sua contribuição para tais bancos, serão dispensados da assinatura ou marcação de 
ponto na repartição onde tenha exercício. Art. 3º - Sem prejuízo do artigo anterior, o 
funcionário público municipal, professor municipal e servidor da câmara municipal, poderão 
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faltar um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, desde 
que devidamente comprovada. Parágrafo único: Não será contado o prazo de 12 meses a partir 
da última doação, mas a cada 12 meses de trabalho, como ocorrem com as férias. Art. 4º - A 
presente lei será afixada, nas repartições, nos locais destinados à assinatura ou marcação do 
ponto. Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Nº 633/2014 VEREADOR GUIDO MARIO P. FILHO: Solicita que o Executivo Municipal, 
juntamente com o setor de iluminação pública providencie o conserto de três luminárias na 
estrada Beco Jovem Gomes da Rosa, na localidade de Pega Fogo Alto, bem como seja feita a 
reposição de um conjunto completo de luminária em frente à residência do senhor Celívio, 
nesta mesma estrada. Nº 634/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto da canalização na 
Rua Palmeira das Missões, no Bairro Empresa, para acabar com os constantes alagamentos que 
causam transtornos aos moradores. Nº 635/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente viabilize o encanamento na Rua 
Astrogildo Antônio da Silva, próximo ao nº 351, no Bairro Medianeira. MOÇÃO: MOÇÃO DE 
APELO Nº 038/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Encaminha Moção de Apelo ao Diretor Geral 
do DAER, senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira solicitando que seja viabilizado com urgência 
o conserto do retorno localizado na ERS 020 com a ERS 242, tendo em vista a precariedade que 
a mesma se encontra, onde o acostamento é de chão batido, com grande desnível da pista de 
asfalto e cheio de costeletas, causando perigo aos carros que por ali transitam, pois a 
comunidade de Entrepelado e demais pessoas que por ali trafegam, precisam de segurança 
neste local para evitar acidentes que por ventura possam acontecer. Seguem fotos em anexo. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Empresa CITRAL, em resposta ao Ofício D.L. 
nº789/2014, o qual encaminhou abaixo assinado da comunidade de Entrepelado reivindicando 
adequação dos horários de circulação dos ônibus desta Empresa. Convite da Escola Municipal 
Theóphilo Sauer para Feira do Livro a realizar-se nos dias 07 e 08 do corrente mês. Folder da 2ª 
Festa das Crianças no Parque do Trabalhador, no dia 12.10.2014, a partir das 14h. Diversos 
Comunicados do Ministério da Educação, de acordo com a legislação vigente, informando as 
liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dando segmento aos trabalhos o Presidente deu 
início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, 
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM 
EXPEDIENTE: VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e o público 
presente no Plenário. Informou que a moradora de Taquara que precisou fazer um parto no 
Hospital de Parobé, porque não tinha linha de sutura para a cesariana no Hospital Bom Jesus, se 
propôs a vir depor na Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, com todos os dados e 
informações necessárias. Relatou que na reunião sobre o Hospital Bom Jesus, solicitou ao 
representante do Grupo Mãe de Deus que enviasse a esta Casa os convênios que tem tanto com 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul quanto do Município de Taquara. Estranhou que 
somente agora a poucos dias foi assinado o convênio e não tem como cobrar uma 
contrapartida, entendendo que está totalmente errado e isto está gerando todos os problemas, 
pois não se sabe quais os serviços que o hospital tem que prestar para as Secretarias de Saúde 
do Município e do Estado. Entendeu que os médicos de plantão do Hospital Bom Jesus são 
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pagos para trabalhar e não para dormir. Reconheceu que o problema só não é maior porque 
está em funcionamento o Posto de Saúde 24 horas. Parabenizou os Vereadores Valdecir Vargas 
de Almeida e Arleu Machado de Oliveira pela sua candidatura representando o Município de 
Taquara e apesar de não terem sido eleitos, são uma honra para a Câmara de Vereadores. 
Observou ao longo dos anos que enquanto a nossa região do Vale do Paranhana não colocar 
somente um candidato a deputado federal e um a estadual, não vão chegar nunca a ter um 
representante na Assembleia Legislativa e Câmara Federal dos Deputados.  Falou que o dia que 
isto acontecer poderão contar com o seu apoio, pois não terá partido ou candidato diferente 
deste único. Notou nesta campanha que auxiliou, que as pesquisas de opinião não refletiam o 
que as pessoas demonstravam no contato pessoal, com uma diferença de 10 a 12% e ficou 
provado que existe uma certa manipulação de alguns dados. Afirmou que isto não é honesto, 
prejudicando as candidaturas, como já ocorreu anteriormente na eleição do Governador 
Germano Rigotto. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Cumprimentou os colegas Vereadores e 
a comunidade. Agradeceu a presença do Vereador Suplente Idalci Renato Lamperti que o esteve 
representando na sua ausência, em função da licença do mandato na Câmara de Vereadores de 
Taquara. Enalteceu a participação e a coragem pela candidatura nas últimas eleições dos 
Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Arleu Machado de Oliveira, que trarão lucros para a 
nossa comunidade. Parabenizou o trabalho e a eleição dos seus amigos correligionários do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, os Deputados Federais Alceu Moreira, 
Giovani Feltes e Marcio Biolchi e os Deputados Estaduais Gilberto Capoani e Gabriel Souza, que 
assumindo em 2015 certamente poderão gerar frutos importantes para a nossa comunidade. 
Encaminhou as pautas apresentadas pela comunidade, como a humanização na recepção do 
Hospital Bom Jesus e a falta de diálogo e a demora de 2 a 3 horas no atendimento do Posto de 
Saúde 24 horas, faltando agilidade no procedimento de consultas. Assinou a pedido do 
Vereador Adalberto dos Santos Lemos, a convocação do Secretário Municipal de Saúde para 
prestar esclarecimentos sobre a área. Destacou que as ruas e estradas precisam de uma roçada 
e também de melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Tristão Monteiro. Observou que 
existe uma falta de respeito e harmonia entre pedestres, motoristas, ciclistas e skatistas no 
trânsito, sugerindo a necessidade de uma maior fiscalização e uma campanha de 
conscientização para orientar a evitar os acidentes de trânsito. Pediu uma maior atenção para as 
Rua Anita Garibaldi e Arnaldo da Costa Barth, em função do mau estado da pavimentação, não 
identificando se o problema é da Prefeitura ou da CORSAN, que causa inclusive prejuízos aos 
estabelecimentos comerciais. Identificou que são questões simples que não envolvem grandes 
recursos, mas precisam de uma providência firme e forte por parte da Administração Municipal. 
Destacou a importância de se fazer uma limpeza nos bueiros e canalizações, em especial no 
Bairro Santa Maria, conforme prometeu o Prefeito há um ano atrás, que ficou alagado em 
função das últimas chuvas e está uma vergonha. Agradeceu a todos e informou que retornou ao 
seu mandato à disposição dos colegas Vereadores e de toda a comunidade. VEREADOR ANILDO 
RIBEIRO ARAÚJO: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade. Manifestou que 
saiu deste 1º turno das eleições tranquilo e com a alma lavada porque fez o seu dever de casa, 
tanto como cidadão quanto partidário. Parabenizou os Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e 
Arleu Machado de Oliveira pela coragem de disputarem um cargo maior para representar a 
nossa comunidade. Apresentou um pedido verbal para uma reunião no dia 08 de outubro, às 14 
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horas nesta Casa, com o Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito Municipal, sobre o Projeto 
de Lei do Programa de Saúde da Família - PSF. Achou muito interessante o projeto e com a 
reunião os demais Vereadores também poderão tomar conhecimento. Sugeriu a transferência 
da sinaleira da ERS 115, que dá acesso a Taquara para frente da Rua Pinheiro Machado, para 
poder entrar para o centro por outras ruas e não somente com está atualmente pela Rua Tristão 
Monteiro, que já está congestionada. Requereu a colocação de chuveiro ou torneira próximo a 
quadra de areia do Parque do Trabalhador, que foi atendida pelo Diretor de Esportes da 
Secretaria Municipal de Educação Alexandre Lacerda Lencioni. Solicitou a instalação de uma 
parada de ônibus na parada 117 da estrada ERS 020, conforme pedido da comunidade. Ficou 
impressionado com o vandalismo da parte externa do Posto de Saúde do Bairro Empresa, visto 
que há poucos dias foram realizadas limpeza, pintura e o plantio de árvores e sugeriu uma 
Audiência Pública para sensibilizar os pais das crianças que estariam depredando o local, 
conforme relato da própria Diretora do Posto de Saúde. Constatou que existe falta de vagas na 
educação infantil, que precisa ser solucionado pelo Prefeito, pois está causando uma grande 
agonia nas mães das crianças. Divulgou que o Secretário Municipal de Meio Ambiente Sérgio 
Luiz Prates de Moraes garantiu que nos próximos dias estará fazendo uma revitalização da Praça 
da Rua Mato Grosso, no Bairro Santa Teresinha, conforme sua indicação. Agradeceu ao Setor de 
Iluminação Pública pelo conserto de luminárias na Rua Osmar Schaefer, no Bairro Empresa. 
Desejou uma semana abençoada de trabalho. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Saudou o Presidente da Câmara de Vereadores e os demais presentes na Sessão. Parabenizou os 
Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Arleu Machado de Oliveira pela sua coragem, 
determinação e o trabalho desenvolvido ao longo desta campanha e afirmou que com certeza 
são vencedores. Felicitou os candidatos reeleitos do seu Partido da Social Democracia Brasileira 
- PSDB, Nelson Marchesan Júnior à Deputado Federal e Lucas Redecker à Deputado Estadual. 
Declarou que numa democracia como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental 
importância, pois além de representar um ato de cidadania, possibilitam a escolha de 
representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem e estão 
intrinsecamente ligadas as nossas vidas. Comemorou o 04 de Outubro, Dia Mundial dos Animais. 
Reconheceu que com certeza ajudou na sua eleição a sua preocupação com a causa animal e a 
sua luta por políticas públicas nas quais batalha diariamente, tanto com críticas como com 
incentivos. Destacou a ajuda do Secretário Sérgio Luiz Prates de Moraes e da Diretora Laura 
Huff, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estão sendo compreensivos com os 
pedidos referentes a esta causa e sentindo na pele o dia a dia de um protetor da causa animal. 
Enumerou uma série de casos envolvendo o abandono de animais domésticos e reconheceu que 
está de mãos atadas para encontrar sozinha uma solução para estes problemas. Avaliou que a 
maioria das pessoas e políticos não entendem a causa animal como prioridade, inclusive na 
própria Câmara de Vereadores de Taquara, que poderia destinar parte da devolução antecipada 
de duodécimo do Executivo para a criação de uma clínica veterinária pública, para iniciar um 
projeto de castrações. Ficou feliz pela eleição da Deputada Estadual Regina Fortunati com 
46.788 votos e apesar de não ser do mesmo partido, é uma defensora da causa animal. Explicou 
que a causa animal tem prioridade porque diz respeito a saúde pública, pois castrar cães e gatos 
hoje evita abandono e maus tratos amanhã. Finalizou com a frase de Mahatma Gandhi: "A 
grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser julgados pela forma como os seus 



                   Ata nº 4.019, de 06 de outubro de 2014.                                                                                                            Página 7 de 12 

 

animais são tratados". Agradeceu pela atenção e desejou a todos uma semana abençoada e 
iluminada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, as pessoas presentes no Plenário e que acompanham pelos meios de comunicação. 
Destacou as palavras do Pastor Robson de Oliveira, da Comunidade Bíblica Shalom, sobre a 
diferença entre conhecimento e sabedoria, sendo que o primeiro é comprado e o segundo é 
uma dádiva de Deus. Pediu sabedoria à Deus para que possa oferecer à comunidade uma 
melhor saúde, educação e segurança, pois comunga com os demais Vereadores a preocupação 
em cuidar da melhor aplicação possível dos recursos públicos. Lembrou que não vai esquecer 
jamais das palavras do médico que se referiu a um Vereador dizendo para cuidar melhor dos 
buracos das ruas da cidade. Encaminhou na Câmara de Vereadores com um Projeto de Lei 
Sugestão dispondo sobre a doação voluntária de sangue para os funcionários públicos 
municipais, amparado na Lei Federal Nº 1.075, em vigor desde o ano de 1950, no intuito de 
haver uma maior adesão de doadores, com o objetivo de alcançar um maior número de 
pacientes necessitados. Citou um caso ocorrido no Hospital Bom Jesus em que uma pessoa 
próxima necessitava de uma transfusão e que o estoque do banco de sangue apresentava níveis 
insuficientes. Divulgou a 2ª Festa das Crianças, que acontecerá no próximo dia 12 de outubro, a 
partir das 14 horas, no Parque do Trabalhador. Informou que já são 120 crianças participando 
no Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor, que alegra e cuida das crianças e jovens, para que elas 
tenham um futuro melhor e uma sociedade mais segura e tranquila. Desejou a todos uma 
excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, ao público que 
prestigia a Sessão e aos veículos de comunicação. Parabenizou os colegas Vereadores Valdecir 
Vargas de Almeida e Arleu Machado de Oliveira, que colocaram os seus nomes à disposição do 
eleitorado para a Câmara Federal dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul e que ambos são vitoriosos. Pediu que os representantes eleitos tenham sabedoria e 
comprometimento com os cidadãos brasileiros e que cumpram as promessas de campanha. 
Reconheceu o seu comprometimento nestes um ano e oito meses de mandato como Vereador, 
assim como do Prefeito Tito Livio Jaeger Filho, em atender e melhorar a situação da comunidade 
taquarense. Destacou como uma de suas prioridades a instalação de uma Escola Municipal de 
Educação Infantil - EMEF para os Distritos de Padilha e Rio da Ilha, mas que o aumento de vagas 
na educação infantil é um clamor em todo o Município de Taquara. Salientou que por este 
motivo o Prefeito garantiu a conclusão da EMEF do Bairro Mundo Novo e a do Bairro Santa Rosa 
e um novo projeto para o Distrito de Padilha. Elogiou o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 
pela proposição da Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos de fundação do Clube de 
Desbravadores Everest, do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS. Encaminhou dois 
requerimentos, solicitando que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública, 
proceda no conserto de luminárias na estrada da Padilha Velha, logo após a Sociedade e na 
estrada geral de Rio da Ilha, próximo a Oficina de Motos do Pichiclin. Desejou uma boa semana 
a todos na presença de Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o 
Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Taquara. 
Agradeceu à Deus por ter dado saúde nesta sua caminhada na campanha eleitoral, aos seus 
familiares, a esposa Gisele e aos filhos Maria Eduarda e Patrick, que foram os seus grandes 
parceiros e a Executiva do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, na pessoa dos colegas 
Ademar, Giovani e Jiruá, que foram incansáveis, apesar de não ter chegado à vitória na Câmara 
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Federal dos Deputados. Agradeceu também aos 10.924 votos que recebeu de eleitores no 
Estado, sendo que quase 6.000 votos na cidade de Taquara, sem dar nenhum litro de gasolina 
ou comprar algum voto e sem grandes recursos financeiros, somente com coragem, fé e muito 
trabalho. Afirmou que saiu desta campanha de cabeça levantada, pois quem perdeu foi a 
população do Vale do Paranhana que provou que não quer um Deputado daqui, porque era o 
único candidato da região. Parabenizou o Vereador Arleu Machado de Oliveira pelos seus 5.000 
votos na eleição para a Assembleia Legislativa. Alertou que o Vale do Paranhana perdeu R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por ano em emendas parlamentares e que vai continuar 
vindo somente as migalhas repassadas pelos demais Deputados Federais. Constatou que não 
sujou com a sua propaganda eleitoral a frente das seções de votação e também não notou do 
candidato Arleu Machado de Oliveira. Pediu desculpas à população, mas agora precisa dar uma 
atenção a sua família que lhe deu muito apoio. Desejou um grande abraço a todos. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Declinou o uso da palavra. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade que se faz presente. Parabenizou os 
colegas Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Arleu Machado de Oliveira, pela coragem e a 
determinação de lançarem os seus nomes a um pleito tão importante para o Vale do Paranhana. 
Entendeu que tem que haver mudanças no Hospital Bom Jesus que se darão a partir de uma boa 
gestão e que o seu quadro de funcionários não pode ser contaminado por um ou dois maus 
profissionais. Acreditou que a Administração Municipal está se furtando de fazer uma grande 
intervenção e o Secretário de Saúde não está assumindo o seu papel de cobrar e de ser o 
principal gestor da área de saúde, pois ele está repassando esta responsabilidade para outros 
diretores. Destacou a situação de insegurança do Posto de Saúde do Bairro Empresa, que está 
com o seu portão externo aberto do terreno da academia de saúde, provocando vandalismos. 
Avaliou que só é tomada uma atitude quando tudo já está deteriorado, apesar do seu alerta no 
ano passado ao Secretário de Saúde e lamentou porque é dinheiro público investido que terá 
que ser gasto novamente. Esperou que o Secretário de Saúde tomasse uma atitude e o Prefeito 
Municipal também, porque ambos vêm se furtando a tempo para que as coisas aconteçam na 
nossa comunidade, pois quem sofre com isto e paga a conta é a sociedade. Alertou que é 
preciso tomar com urgência várias ações para que este tipo de coisa não ocorra mais, como é o 
caso da conclusão de duas escolas de educação infantil em fase de conclusão que não são 
terminadas, o que é uma vergonha e o Prefeito não toma nenhuma atitude. Desejou uma boa 
semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Declinou o uso da palavra. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Cumprimentou os colegas Vereadores, em especial ao 
público presente e aos ouvintes. Parabenizou os colegas Vereadores Valdecir Vargas de Almeida 
e Arleu Machado de Oliveira por participarem deste pleito de 2014. Agradeceu a comunidade, 
colaboradores e voluntários que se engajaram na campanha para a reeleição do Deputado 
Estadual João Ervino Fischer e o Deputado Federal Renato Molling. Ressaltou que o Deputado 
Estadual Fixinha, que está indo para o seu sexto mandato, é um dos representantes da nossa 
região e que ele possa continuar lutando por melhorias na nossa cidade. Concordou com o 
pronunciamento do Vereador Nelson José Martins, que a região se divide com mais de 300 
candidatos fazendo votos e fica inviabilizada uma candidatura local. Mencionou que o Deputado 
Federal Renato Molling está indo para o seu terceiro mandato e que poderá auxiliar o Município 
e a nossa região na liberação de recursos da sua cota de emendas parlamentares e no 
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encaminhamento de projetos de desenvolvimento. Relatou que a comunidade está reclamando 
nos meios de comunicação e nas redes sociais sobre os atendimentos na área de saúde, 
principalmente no Hospital Bom Jesus, que precisam ser tomadas providências nesta área que é 
tão importante para a população e deve ser prioridade tanto da Administração como da Câmara 
de Vereadores. Foi concedido um aparte ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que 
solicitou que fosse especificado o local onde existiriam problemas na área da saúde, 
entendendo que se tratava especificamente do Hospital Bom Jesus. O Vereador Guido Mario 
Prass Filho retomou o uso da palavra e disse que a reclamação é com relação ao Hospital Bom 
Jesus, mas que pretende nos próximos dias se aprofundar mais, pois tem certeza que a saúde é 
prioridade e fundamental também para os demais Vereadores. Declarou a colega Sandra Beatriz 
Schaeffer que ela não é a única Vereadora na defesa da causa animal e disse que quando era 
Vereador em legislatura anterior, fez uma emenda na lei que possibilitasse a castração dos 
animais de rua, como uma forma de coibir a proliferação e que é contra maltratar os animais. 
Convidou os interessados para participar da 2ª reunião sobre as cisternas, que acontecerá no 
dia 08 de outubro, às 18h30min, na Câmara de Vereadores. Desejou um abraço a todos. 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, as pessoas presentes, a imprensa e em especial a 
Diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Laura Huff, que se encontrava no Plenário. 
Desejou as boas vindas ao Vereador Régis Bento de Souza, que estava de licença para se dedicar 
a campanha eleitoral e que estava bem representado pelo seu colega de partido, o ex-Vereador 
Idalci Renato Lamperti. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Luiz 
Hennemamm, pelo trabalho bem feito de patrolamento e ensaibramento na Rua Francisco 
Alves, pois a via estava praticamente intransitável pela ocorrência das últimas chuvas. Informou 
que após o término deste serviço, os consertos retornam para o Bairro Medianeira. Lembrou 
que foi o próprio Vereador Adalberto dos Santos Lemos quem pediu no ano passado, para que o 
portão externo ficasse aberto do Posto de Saúde do Bairro Empresa, para que as pessoas 
pudessem entrar e agora joga a culpa na Administração pela depredação. Entendeu que são as 
crianças que provocam os estragos com o desconhecimento dos pais e que deveria ser feito 
uma conscientização já nas escolas, pois fazem como brincadeira e acabam causando um grande 
prejuízo. Parabenizou os colegas Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Arleu Machado de 
Oliveira, por terem levado com coragem o nome do nosso Município aos quatro cantos deste 
Estado na eleição de 2014. Felicitou a reeleição do Deputado Federal Luiz Carlos Busato, que fez 
em Taquara mais de 2.000 votos, demonstrando que a comunidade taquarense reconheceu o 
seu auxílio na liberação de verbas para a Prefeitura no asfaltamento de ruas quando era 
Secretário Estadual de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do 
Sul. Explicou a população taquarense sobre o Projeto de Lei nº: 194 da Administração Municipal, 
que trata da isenção total do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, para as pessoas que 
tenham algum tipo de deficiência física ou aposentados que possuem apenas um imóvel e renda 
familiar inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Alertou que o período para concessão do 
benefício deverá ser solicitado no Protocolo da Prefeitura, no período de 20 de outubro até o 
dia 10 de dezembro de 2014. Solicitou que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente, providencie o serviço de capina nas ruas Medianeira, Santo Antônio e Carlos Von 
Koseritz, no Bairro Medianeira. Conclamou a todos os políticos que se elegeram, independente 
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do partido político, que apresentem emendas ao nosso Município em agradecimento pelos 
votos recebidos em Taquara. Citou o Deputado Estadual João Ervino Fischer, o Fixinha, que vai 
para o seu sexto mandato e os Deputados Federais Luiz Carlos Busato e Renato Moling e pediu 
que os Vereadores que auxiliaram nas suas campanhas eleitorais cobrem este compromisso. Foi 
concedido um aparte ao Vereador Nelson José Martins que falou que o seu Deputado eleito já 
destinou R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para a área da saúde. O Vereador 
Luiz Carlos Balbino de Oliveira retomou o uso da palavra e disse para o Vereador Nelson José 
Martins pedir mais recursos. Agradeceu ao Presidente da Câmara de Vereadores. VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a comunidade presente no Plenário 
que estava em bom número e a imprensa. Foi concedido um aparte ao Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos que esclareceu ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que nunca solicitou 
para deixar aberto os portões do Posto de Saúde do Bairro Empresa e sim fechado por causa dos 
vândalos. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e parabenizou os 
colegas Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Arleu Machado de Oliveira, que colocaram os 
seus nomes à disposição para concorrer nas últimas eleições. Constatou que com os mais de 
10.000 votos que o candidato Valdecir Vargas de Almeida fez seriam suficientes para ser eleito 
Deputado Estadual pelo Partido Social Cristão - PSC e deixou a dica para no futuro estar junto no 
seu partido. Foi concedido um aparte para o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que 
solicitou um requerimento verbal para que o Senhor Luiz Weber, Presidente do Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública – CONSEPRO, de Taquara encaminhe a Prestação de Contas 
referente ao pagamento de auxílio moradia aos policiais deste Município, pois não foi feito até 
hoje e está inviabilizando a continuação do repasse. O Vereador Moisés Cândido Rangel 
retomou o uso da palavra e comunicou que a comunidade do Distrito de Entrepelado pediu o 
seu auxílio para um protesto para reivindicar o retorno de acesso da rodovia ERS 020 com a ERS 
242. Encaminhou ofício para o DAER informando do protesto e obteve como resposta um 
pedido de cancelamento do protesto, no que foi atendido pelos moradores e o agendamento de 
uma reunião com o Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio 
Grande do Sul - DAER, no dia 07 de outubro, em Porto Alegre. Informou que será levado nesta 
reunião um abaixo assinado e uma Moção de Apelo aprovada por todos os colegas Vereadores 
pedindo o retorno de acesso, uma Moção de Apelo anterior de sua autoria, pedindo o 
asfaltamento da rodovia ERS 242 e a informação de que está sendo organizada pela Câmara 
uma Audiência Pública pela reivindicação histórica desta estrada. Enviou pedido de informação 
sobre a situação do esgoto que corre a céu aberto no fundo das residências da Rua Dorico 
Ferreira Paiva, no Bairro Tucanos, depois de pedido da comunidade que está indignada. 
Conversou com o Secretário de Planejamento e Urbanismo José Inácio Wagner sobre a 
existência deste projeto de canalização, que segundo os moradores existe desde a 
Administração passada. Agradeceu ao Secretário pela forma como foi recebido e agendou uma 
visita conjunta para uma reunião com os moradores do local. Reuniu juntamente com o Prefeito 
Municipal Tito Livio Jaeger Filho, o Vereador Guido Mario Prass Filho, o Secretário Distrital de 
Entrepelado Glomar Gonzaga e alguns moradores, sobre o conserto da ponte da estrada dos 
Renck, na Linha São João, que acontecerá nos próximos dias com o auxílio da comunidade. 
Visitou junto com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Luiz Hennemann, sobre 
os problemas referentes a esgotos e canos quebrados nos Bairros Empresa e Santa Teresinha e 
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solicitou providências para que a comunidade possa ser beneficiada. Desejou um abraço a 
todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores, a imprensa e 
o público presente. Convidou para a 5ª Etapa da Copa Taquara de Velocidade em Pista de Terra 
1600 Cilindradas, no dia 12 de outubro, a partir das 13 horas, no Autódromo Municipal de 
Taquara. Promulgou como Presidente da Câmara, a Lei Municipal de sua autoria, que possibilita 
aos idosos estacionarem gratuitamente os seus veículos em qualquer espaço da área azul da 
cidade com o devido cartão, pelo tempo de até 3 horas, de acordo com os benefícios do 
Estatuto do Idoso. Explicou que as vagas destinadas aos idosos estavam sendo utilizadas 
irregularmente por outras pessoas e eles estavam sendo multados por ocupar as demais, que 
não as suas específicas. Destacou que a Lei é para ser cumprida e em caso de descumprimento, 
que os idosos acionem inclusive a Brigada Militar. Parabenizou o Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida, pela sua coragem de enfrentar as urnas como candidato a Deputado Federal, 
representando o Vale do Paranhana, dizendo que também concorreu a Deputado Estadual nesta 
eleição, com muito sacrifício e dificuldade, colocando a “cara para bater”. Disse que 
infelizmente o Vale do Paranhana e a cidade de Taquara, há mais de 30 anos não tem um 
representante na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal dos Deputados e provavelmente 
não vão ter para o resto da vida, porque não há consciência da população de que deva ter. Falou 
que o Vale do Paranhana não sabe votar, porque não escolheu um candidato da região e por 
isto vão depender dos outros Municípios e de outros Deputados. Constatou que o 
desenvolvimento da nossa região passa por ter um representante no Legislativo Estadual e 
Federal, pois depende de políticos eleitos, independente de quem seja. Informou que o último 
eleito foi o Deputado Estadual Alceu Martins, pois o ex-Prefeito Tito Livio Jaeger era suplente. 
Salientou que não teve o apoio do seu partido como um todo para concorrer, inclusive da 
bancada de Vereadores do Partido Progressista, com exceção do Vereador Anildo Ribeiro Araújo 
e por isto a sua baixa votação. Falou que não tem mais um grande comprometimento com o 
Partido Progressista, que é a sua sigla partidária e que a partir de agora o seu partido é o 
Paranhana. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Luiz Carlos Balbino de 
Oliveira, que os partidos que apoiaram candidatos estrangeiros peguem estes representantes de 
fora e façam crescer a nossa região e a comunidade que cobre destes políticos.  Foi concedido 
um aparte para o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que disse que temos o compromisso 
e a obrigação de cobrar e exigir publicamente os recursos dos políticos que foram eleitos com 
votos da comunidade de Taquara. Foi concedido um aparte para o Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch que parabenizou os Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Arleu Machado de 
Oliveira pelas suas votações. Concordou com o pronunciamento anterior do Vereador Nelson 
José Martins, que o mais correto seria a região escolher dois candidatos, um a Deputado Federal 
e outro a Deputado Estadual, se unir e elegê-los, mas que antes da nossa vontade vem a dos 
partidos e eles nunca permitiriam isto. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso 
da palavra e agradeceu a todos os mais de 3.000 eleitores da cidade de Taquara que votaram 
em sua candidatura e os quase 2.000 eleitores do restante da região que acreditaram na sua 
proposta, com o envio de mensagens e telefonemas e a sua equipe de campanha, que trabalhou 
com força e coragem. Lamentou que infelizmente a comunidade do Vale do Paranhana não 
entendeu que deveria eleger alguém daqui, mas que vai honrar o restante do seu mandato 
como Vereador e tentar ajudar a população a melhorar as suas condições de vida, os 
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empresários a sobreviver com as suas empresas e a Administração Municipal de Taquara a 
cumprir com as suas promessas de campanha. Desejou uma boa semana a todos na presença de 
Deus. Após a Palavra em Expediente o Presidente com a concordância dos demais Vereadores 
colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos 
Vereadores. Moção: Nº 038/2014. Requerimentos: Nº 286/2014 e 288 a 290/2014. Pedidos de 
Informações: Nº 092/2014 a 095/2014. Indicações: Nº 629/2014 a 635/2014. Atas: Nº 4.018, 
Ata da Prestação de Contas dos Poderes Legislativo e Executivo do 2º Quadrimestre de 2014 e 
Ata da Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos de fundação do Clube de Desbravadores 
Everest do IACS. Requerimentos Verbais: VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 1º - Solicito que a Mesa 
Diretora desta Casa Legislativa convide o Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho e o 
Secretário da Saúde, senhor Carlos Alberto Pimentel, para se reunirem com os demais 
Vereadores desta Casa, na próxima sexta feira, dia 10/10, às 09h, para tratar dos projetos 
relacionados ao Programa da Saúde Familiar e Equipes de atendimento a estes Programas, os 
quais devem vir à Câmara para deliberação. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 2º - Ao 
cumprimentá-lo cordialmente venho por deste solicitar ao Conselho Comunitário Pró-Segurança 
Pública – CONSEPRO de nossa cidade, cópia da Prestação de Contas referente ao pagamento de 
auxílio moradia aos policiais militares deste Município. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 3º - 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de 
capina nas Ruas: Medianeira, Santo Antônio e Carlos Von Koseritz, no Bairro Medianeira. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: 4º - Que o Executivo Municipal através do setor de iluminação 
pública proceda no conserto de luminárias na estrada da Padilha Velha, logo após a Sociedade, 
pois segundo informações há três postes com lâmpadas queimadas. 5º - Que o Executivo 
Municipal através do setor de iluminação pública proceda no conserto de duas luminárias na 
estrada geral de Rio da Ilha, próximo a Oficina de Motos do Pichiclin. Nada mais havendo a 
tratar, às 19h40min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 13 de outubro de 2014, às 18h, no 
Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor 
Fernando Machado de Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida 
e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 06 de outubro 
de 2014.................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


