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ATA Nº 4.020 

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 37ª 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 Irmão Arci Serafim da Silva, do Centro Espírita Dom Feliciano de 
nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Após o Presidente solicitou a 
leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na 
Publicidade dos Projetos de Leis. Ofício Gab. Nº 8484 – Diretor Geral, senhor Valtuir Pereira 
Nunes, do Tribunal de Contas do Estado: Encaminha Processo de Contas desse Município, 
referente ao exercício de 2011 para julgamento nos termos do § 2º do artigo 31 da Constituição 
Federal, lembrando que o Parecer Prévio, emitido por este Tribunal, sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. Processo de Contas Nº 763-02.00/11-1 Executivo Municipal de 
Taquara, Gestores Délcio Hugentobler (Prefeito) e Michelle Franck Sápiras (Vice-Prefeita); 
Procuradores João Affonso da Câmara Canto e outros; Órgão Julgador – Tribunal Pleno; Data da 
Sessão 05.02.2014 – Sustentação Oral. Processo de contas. Multa. Fixação de débito. Parecer 
favorável. Negativa de exceutoriedade de lei. Recomendação ao atual Gestor (Folhas 1839 a 
1855). Parecer Nº 17.097 – Ementa: Processo de Contas dos Administradores do Executivo 
Municipal de Taquara, referente ao exercício de 2011. Falhas formais e de controle interno. 
Débito, multa e recomendação. Parecer favorável (Folhas 1857 a 1859). Publicidade de Projetos 
de Leis: PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA  Nº 006, de 13 de outubro de 2014 de 
autoria da MESA DIRETORA - Declara PONTO FACULTATIVO, no dia 27 de outubro de 2014, para 
os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS, em face do Dia do 
Funcionário Público que será no dia 28 do referido mês. PROJETO DE LEI Nº 195, de 10 de 
outubro de 2014 (Executivo Nº 164) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros 
para o Clube das Vovós sempre Vivas de Taquara, CNPJ nº 00.711.586/0001-00, e dá outras 
providências. REQUERIMENTOS: Nº 291/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Sabendo 
que o Governo do Estado através do DAER contratou a Empresa Dobil Engenharia LTDA, para 
realizar serviços na ERS 242, estrada do Entrepelado, Interior de nosso município, solicito 
informações sobre quais serviços esta Empresa executará e também cópia do contrato firmado 
com a mesma. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a compreensão. 
Nº 292/2014 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO e TELMO VIEIRA: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente vimos por meio deste, solicitar informações sobre o andamento do Projeto de 
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Desassoreamento da localidade de Rio da Ilha, Interior de nosso Município, bem como se os 
documentos solicitados pela FEPAM ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Promotoria de 
Taquara/RS foram devidamente enviados para a liberação ambiental desta Fundação e posterior 
execução do Projeto. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a 
compreensão. Nº 293/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer a Mesa Diretora 
informações de que forma esta Casa contribuiu com auxílio financeiro para ajudar a custear as 
campanhas “Outubro Rosa e Novembro Azul”. Se foi através do repasse do duodécimo desta 
Casa, solicitamos o valor referente ao mesmo. Nº 294/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao 
cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar informações se há projeto de 
pavimentação para a ERS 242, conhecida como estrada do Entrepelado, Distrito de nosso 
Município, bem como projeto de melhorias no acesso a esta localidade pela ERS 020, tendo em 
vista a precariedade que o mesmo se encontra, onde o acostamento é de chão batido, com 
grande desnível da pista de asfalto, causando perigo a todos que por ali transitam. Sendo o que 
tínhamos para o momento desde já agradecemos a atenção. Nº 295/2014 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Taquara, pela realização do evento alusivo ao “Dia do Aposentado e Aposentada 
Rural”, ocorrido no último sábado dia 11/10, na Sede Social do Sindicato, Salão Redondo em 
Tucanos, lembrando que o dia oficial é 05 de outubro. Parabéns a todos que se envolveram pela 
efetivação de uma excelente recepção e organização deste Evento. Nº 296/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa agende Sessão Solene de Homenagem 
aos 17 anos de Fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida Nova de Taquara, para o 
dia 24 de novembro de 2014, após a realização da Sessão Ordinária deste Legislativo. PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO: Nº 096/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito informações sobre 
quando estarão funcionando os aparelhos splits (ares condicionados), na Escola Municipal 
Theóphilo Sauer. INDICAÇÕES: Nº 636/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente viabilize a instalação de ponto de 
táxi nas proximidades do Fórum e Justiça Eleitoral de nossa cidade. Nº 637/2014 VEREADOR 
ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente estude a 
viabilidade de contratar guardas pata atuarem junto ao Posto de Saúde do Bairro Empresa e que 
o mesmo se mantenha fechado no tempo em que não estiver em atendimento à comunidade. 
Tal pedido se justifica, pois estão sendo registrados vários vandalismos ao patrimônio público 
daquela Unidade de Saúde e os profissionais que ali trabalham juntamente com os moradores 
pedem esta atitude com urgência. Nº 638/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda no conserto de uma boca de lobo 
na Rua Chile, esquina com Rua do DAER no Bairro Empresa, pois o problema está dificultando 
muito o trânsito local. Nº 639/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de realizar uma 
revitalização junto aos canteiros centrais da Avenida Sebastião Amoretti, com o cultivo de flores, 
sugerindo a plantação de roseiras, pois esta espécie é resistente à chuva e o sol. Nº 640/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
Distrital de Rio da Ilha, proceda na colocação de um bueiro (cano de 40), na estrada do Morro 
Alto, próximo à residência do senhor Orlando Peterz. Nº 641/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie o conserto de um 
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grande buraco localizado Rua Marechal Rondon, ao lado da Fruteira Taquarense, junto a ERS 
020, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois os moradores alegam muita dificuldade no tráfego local. Nº 
642/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
de Obras proceda no conserto de meio fio da calçada nas seguintes Ruas do Bairro Empresa: La 
Paz, esquina com a Rua Arlindo Cândido Rangel e Osvaldo Aranha em frente ao numero 1724, 
pois devido ao desmoronamento dos cordões cada vez que chove as residências são invadidas 
pela água e em uma das ruas citadas mora uma senhora idosa que encontra-se doente em 
tratamento de saúde. Contamos com a providência rápida e desde já somos gratos. Nº 
643/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através do setor de 
iluminação pública proceda na manutenção de lâmpadas em dois postes na Rua Miguel Bauer 
em frente ao número 2504. Nº 644/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Encaminha Projeto 
Sugestão (em anexo) que: Institui o controle sobre criação, circulação, exibição e comércio de 
animais domésticos e domesticados e a Política Municipal de Proteção aos Animais em 
Taquara/RS, e dá outras providências. Nº 245/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência a 
reconstrução de uma parada de ônibus próximo da Escola Municipal Rudi Lindenmeyer, divisa 
da localidade de Paredão Baixo com Fazenda Fialho, em frente ao Mercado do Glacio. O pedido 
se justifica tendo em vista que a parada existente encontra-se completamente danificada pela 
ação do tempo e muitas pessoas aguardam o transporte, desprotegidas à chuva e o sol. 
MOÇÕES: MOÇÕES DE REPÚDIO Nº 039 E 040/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH – Às 
Agências Bancárias Itaú e Banco do Brasil desta cidade: Os Vereadores que compõem a Câmara 
Municipal de Taquara, que abaixo subscrevem vêm por meio deste demonstrar nossa completa 
insatisfação diante da ausência de representantes da Agência Bancária Itaú e Banco do Brasil 
desta cidade na reunião realizada no dia 09 de outubro de 2014, nesta Casa Legislativa, para 
tratar sobre o tempo de espera nas filas das agências bancárias de Taquara. Ressaltamos que 
com exceção das referidas Agências, todas as demais estiveram representadas para debater 
sobre o assunto. Lembramos ainda que no dia 11/09/2014, foi encaminhado convite aos bancos 
para a citada reunião, através do Ofício D.L. nº 746/2014 (em anexo), com os devidos registros 
do recebimento e também no dia 16/09/2014, esta Casa entrou em contato por telefone com a 
Agência Itaú e Banco do Brasil, onde os respectivos funcionários Priscila e Douglas confirmaram 
o recebimento do Ofício e a presença de um representante na reunião. Nesse 
sentido  repudiamos  estas ausências, pois é lamentável que a comunidade continue 
aguardando nas filas um atendimento dos Bancários para resolver seus problemas financeiros, 
pois é grande a queixa destes usuários que aguardam por tempo indeterminado o atendimento. 
A grande maioria destas pessoas que ali aguardam tem horário de entrada e saída em seus 
empregos, e muitas vezes abrem mão do horário do almoço para resolver as questões 
financeiras, inclusive ficando sem se alimentar pelo tempo excessivo que aguardam nestas filas. 
Diante de todo este pouco caso, com a clientela dos Bancos é que esta Casa em conjunto com o 
Sindicato dos Bancários, procurou através de Lei, disciplinar tempo de espera nas filas dos 
Bancos, mas infelizmente os senhores não se fizeram presentes para questionar ou somar na 
busca de solução para este grave problema. A vida nas pessoas não gira em torno dos Bancos, 
para se colocarem a disposição de em qualquer tempo serem atendidas, e sim, pelo contrário, 
“são Clientes especiais que escolheram este ou aquele Banco para receber seus salários ou 
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proventos, movimentarem suas contas financeiras e por isso deveriam ser tratados com 
respeito e compromisso”. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convite da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para a Capacitação 2014 em homenagem ao Dia dos 
Professores, que ocorrerá no dia 16 do corrente mês, às 20h, no Clube Comercial de Taquara. E-
mail da Diretoria Geral do DAER, em resposta ao Requerimento Nº 276/2014, do Vereador 
Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 778/2014. Tendo em vista a chegada a esta Casa no dia 
10 de outubro do corrente ano o Processo de Contas deste Município, referente ao exercício de 
2011, do Ex-Prefeito Délcio Hugentobler e da Vice-Prefeita Michelle Franck Sápiras, para 
julgamento nos termos do § 2º do artigo 31 da Constituição Federal e de acordo com os Artigos 
164 a 167 do Regimento Interno desta Casa, deve ser formada uma Comissão Especial deve 
elaborar Projeto de Decreto Legislativo a ser votado pelo Plenário no prazo de 60 (sessenta) dias 
após o recebimento deste. Neste sentido o Presidente solicitou que os Líderes de Bancada deste 
Legislativo indicassem os Vereadores que irão compor esta Comissão Especial que não deverá 
ter número inferior a 03 (três), conforme Artigo 71 do Regimento Interno. Após as devidas 
indicações a Comissão Especial que elaborará o Projeto de Decreto Legislativo sobre o 
Processo Nº 0763-0200/11-1, ficou composta pelos seguintes Vereadores: GUIDO MARIO PRASS 
FILHO (PP); RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB); LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB); 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT); MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC) e SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER (PSDB). O Vereador Valdecir Vargas de Almeida da Bancada do PROS, abriu mão de 
sua vaga como membro nesta Comissão e diante disso o Presidente concedeu espaço para outra 
indicação, na qual a VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB) foi designada 
para tal. Também foi escolhido como Presidente da referida Comissão Especial o Vereador 
Guido Mario Prass Filho, como Relator o Vereador Régis Bento de Souza, ficando os demais 
membros como Vogais. O Presidente Arleu comunicou que os 06 (seis) volumes que tratam do 
Parecer do Tribunal de Contas, encontram-se na Secretaria Legislativa desta Casa para análise 
dos Vereadores. O Presidente comunicou ainda que a Sessão Solene de Entrega dos Títulos de 
Cidadania deverá ser realizada no dia 26 de novembro de 2014, às 19h, no Plenário desta Casa, 
portanto, pediu aos Vereadores que entreguem até o final do mês de outubro o nome dos seus 
Homenageados com os respectivos currículos, para serem elaborados os Projetos de Decretos 
Legislativos que deverão ser analisados e votados, e, após confeccionados os Títulos de 
Cidadania para a referida Sessão Solene. 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 RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade de 
Taquara. Parabenizou o Vereador Guido Mario Prass Filho pelo apoio e a atenção em relação as 
emendas do Projeto de Lei da Isenção do IPTU para os aposentados e deficientes físicos 
encaminhado pelo Executivo. Convidou os cidadãos a participar da Audiência Pública sobre a 
situação da Taxa de Incêndio e da instalação do Corpo de Bombeiros na zona central, que 
acontecerá no dia 12 de novembro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Requereu que a 
Prefeitura informe a arrecadação e os investimentos oriundos da Taxa de Incêndio dos últimos 
cinco anos, pois segundo dados informais a receita é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) por ano, sendo que deste valor 40% tem que ir para ações 
de defesa civil e 60% para a segurança pública, gerido pelo Fundo de Reequipamento dos 
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Bombeiros - FUNREBOM. Pediu atenção sobre este assunto para que o Executivo cumpra com a 
lei vigente e não gere apontamentos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 
Afirmou que o Secretário responsável pelo Distrito de Entrepelado está fazendo um péssimo 
trabalho nas localidades de Santa Bárbara, Arroio Grande, Areia e Linha São João, que precisa de 
uma maior atenção. Encaminhou um requerimento verbal para saber o nome deste Secretário 
responsável pelo Distrito de Entrepelado para que possa ter um contato direto e fazer as 
reivindicações da comunidade que está reclamando. Visitou as obras da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA e apesar de não ser engenheiro, entendeu que as obras estão muito lentas e 
sobrecarregando o atendimento do Posto de Saúde 24 horas que está saturado, com a demora 
no seu atendimento e com uma qualidade que não é a esperada pela população. Cobrou maior 
agilidade na conclusão da UPA, com a participação da empresa construtora, da Prefeitura 
Municipal e dos Governos Estadual e Federal, de modo a não transformar esta obra num 
elefante branco. Solicitou providências da Secretaria Municipal de Educação em relação a rede 
elétrica atual do Colégio Municipal Theóphilo Sauer, pois não suporta a carga dos novos 
aparelhos de ar condicionado e os estudantes não podem sofrer com o calor do início do verão. 
Reivindicou o conserto da iluminação pública na Rua Miguel Bauer, em frente ao nº: 2.504. 
Sugeriu a instalação de um ponto de taxi em frente ao Fórum e ao Cartório Eleitoral. Desejou 
um forte abraço a todos. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, a imprensa, a comunidade e os Presidentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
João Luiz Ferreira e do Partido Progressista (PP) Osmar Gonzaga. Participou da Festa do Dia das 
Crianças no Mini Mercado Expedito, na Rua dos Trilhos e se impressionou com a mobilização 
dos moradores, em especial o Senhor Paulo e a Senhora Vera Machado.  Declarou que todas as 
indicações que faz têm a sua relevância, mas poucas são colocadas em prática devido às 
dificuldades financeiras da Prefeitura e também porque existem muitas carências, 
principalmente na área de obras e que o Secretário faz o possível para atender. Solicitou à 
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito uma faixa de segurança na frente da Escola CIEP e 
a instalação de quebra molas na Rua Rockfeller devido a alta velocidade dos veículos após a 
colocação do asfalto na via e também de um quebra molas na frente da EMEI Leonel de Moura 
Brizola. Destacou que a reunião no dia 10 de outubro com o Secretário Municipal de Saúde 
Carlos Alberto Pimentel foi bem sucedida e proveitosa, pois os demais oito Vereadores que 
também estavam presentes puderam se manifestar com as suas preocupações da área de 
saúde, inclusive referentes ao atendimento do Hospital Bom Jesus. Entendeu que enquanto não 
forem resolvidos os problemas de atendimento no hospital, a implantação do Programa de 
Saúde da Família - PSF no Município vai ser em vão. Encaminhou pedido para o aumento do 
número de câmeras de vigilância devido a sua preocupação com a intensificação do roubo de 
veículos que vem ocorrendo na cidade. Constatou que esta é a forma para que a polícia possa 
ter melhores condições de desempenhar um melhor trabalho na prevenção deste tipo de crime. 
Agradeceu a Deus pela oportunidade e desejou a todos uma semana abençoada e produtiva. 
VEREADOR SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores, os 
funcionários da Câmara e o público presente. Homenageou as crianças pelo seu dia, 12 de 
outubro e os professores, que será comemorado no dia 15 de outubro, com o seguinte 
pensamento de Malala Yousafzai: "Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem 
mudar o mundo".  Destacou que a garota paquistanesa de 17 anos de idade é a mais jovem 
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ganhadora do prêmio Nobel da Paz em 112 anos de história, foi baleada na cabeça por membros 
do regime talibã paquistanês por defender a educação escolar para as mulheres no país e serve 
de exemplo contra o preconceito e o desrespeito. Informou que segundo a Declaração dos 
Direitos das Crianças do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, de 20 de novembro 
de 1959, as crianças têm os seguintes direitos: a igualdade, sem distinção de raça, religião ou 
nacionalidade; a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social; a um 
nome e a uma nacionalidade; a alimentação, a moradia, a assistência médica adequada para a 
criança e a mãe; a educação e aos cuidados especiais para as crianças físicas ou mentalmente 
deficientes; ao amor e a compreensão por parte dos pais e da sociedade; a educação gratuita e 
ao lazer infantil; de ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes; de serem protegidas 
contra o abandono e a exploração no trabalho e a crescer dentro de um espírito de 
solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Entendeu que numa sociedade e 
numa família em que não se consegue cumprir estes direitos se faz necessário um 
reposicionamento diante disto, pois a falta de entendimento e responsabilidade de colocar uma 
criança no mundo gera profundos traumas nestas crianças e no futuro sentiremos as 
consequências destas irresponsabilidades. Afirmou que os administradores públicos precisam 
pensar com mais carinho no planejamento familiar, porque colocar um filho no mundo não é 
somente um ato de procriar e sim de responsabilidade e amor e se as pessoas não tem certeza 
do que estão fazendo precisam ser orientadas pelo poder público, que peca por não 
desenvolver políticas para esta causa. Manifestou a sua preocupação quando vê uma jovem 
mãe com muitos filhos e constatou que precisamos voltar os nossos olhos para as crianças e 
realmente proporcionar a elas aquilo que lhes é devido. Refletiu sobre o que é ser professor 
hoje em dia, da importância desta profissão e da valorização do magistério através de uma 
melhor remuneração. Desejou a todos uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas que estavam 
presentes no Plenário e a todos que acompanhavam pelos meios de comunicação. Citou a 
Constituição Federal do Brasil que versa sobre a dignidade da pessoa humana e os seus direitos 
fundamentais. Alertou que todo o cidadão que for constrangido no atendimento público de 
saúde terá violado este princípio constitucional com direito de buscar uma reparação. Pediu que 
os prejudicados denunciassem e buscassem os seus direitos de cidadãos, pois são os seus 
impostos que pagam os salários destes servidores públicos, inclusive dos médicos, que recebem 
proventos acima do que considera excelente. Relatou que o Secretário Municipal de Saúde e 
Vice-Prefeito de Taquara Carlos Alberto Pimentel sugeriu a esta Vereadora limpar as lentes dos 
óculos para olhar a situação com mais clareza. Informou que limpou para experimentar, mas 
que continua vendo da mesma forma, com as mesmas cobranças e munida da maior vontade 
política. Desejou que a saúde municipal tivesse a sua frente um gestor que se coloque junto dos 
problemas da saúde no intuito de resolvê-los. Analisou que receber denúncias e ficar calada 
seria uma indignidade com aquelas pessoas que a procuram para denunciar a morte de pessoas 
por negligência médica e que o gestor da saúde está se omitindo quando não toma providências 
sobre estas reclamações para não se indispor com quem emprega. Percebeu uma luz no final do 
túnel quando o Prefeito procura negociar com o Grupo Mãe de Deus uma nova administração 
para o Hospital Bom Jesus, pois a população merece um atendimento qualificado e é possível 
melhorar esta realidade, uma vez que a atual administração não está qualificada para encontrar 
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soluções para os problemas que se apresentam. Afirmou que apesar de não conseguir resolver 
alguns problemas de imediato, não vai se omitir, pois isto seria a pior coisa que poderia 
acontecer com um político consciente com o seu papel de legislador. Desejou a todos uma 
excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público 
presente, aos ouvintes da Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação e o Presidente 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) João Luiz Ferreira. Saudou todas as crianças pela 
comemoração do seu dia, comemorado em 12 de outubro. Afirmou que investir em educação, 
saúde, segurança, esporte e lazer das crianças e dos jovens é o melhor investimento para a 
garantia de um futuro melhor para o nosso mundo, pois são políticas públicas que qualificam o 
seu desenvolvimento. Destacou a reunião de sua proposição que foi promissora e aconteceu na 
Câmara de Vereadores sobre o combate ao mosquito borrachudo, que aflige os moradores e 
produtores rurais do interior do Município. Relatou que ficou esclarecido que não existe um 
programa eficiente de combate a esta praga, pois segundo a Veterinária Marlise Schermer da 
Vigilância Sanitária, a aplicação do defensivo químico BTI não é suficiente para o controle da 
proliferação. Sugeriu ao Executivo a organização de uma Semana de Prevenção ao Mosquito 
Borrachudo, com palestras para conscientizar a população. Encaminhou requerimento à 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul - FEPAN, para obter 
informações sobre o licenciamento do projeto de desassoreamento do Rio da Ilha, para tomar 
conhecimento e posteriormente cobrar dos responsáveis. Desejou uma boa semana a todos. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente 
e a imprensa. Desejou um grande abraço as crianças pelo seu dia, que transcorreu no dia 12 de 
outubro e que Deus iluminasse cada uma e que pudessem ser muito felizes. Elogiou a limpeza 
das nossas ruas, mas constatou que não recolhem os entulhos no final, deixando em frente das 
casas, que com a chuva muito destes entulhos foram parar nas esquinas. Comparou esta 
situação com as casas populares no Bairro Empresa, que também não terminam, mesmo após 
dois anos de Administração Municipal. Perguntou quem autorizou um deficiente físico a ligar a 
rede elétrica de uma destas casas sem ter terminado a obra. Entendeu como um absurdo esta 
situação e que se o responsável não tem competência deve ser trocado. Observou que não tem 
informações sobre o andamento do projeto do dique do Loteamento Olaria, pois tudo está 
parado. Destacou a falta de vagas na educação infantil e que precisam terminar as obras da 
Escola de Educação Infantil do Bairro Campestre e do Bairro Santa Rosa, que não foi feito nada 
até agora.  Questionou porque não é concluída a rede de esgoto do Bairro Santa Maria que está 
correndo a céu aberto, visto que os canos já estão nas ruas para serem colocados; a instalação 
das bocas de lobo no Morro da Cruz e o conserto dos buracos nas ruas da cidade, pois as obras 
começam e não terminam. Desejou um grande abraço a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Saudou os colegas Vereadores, o público presente e em especial a Senhora Leci, 
membro da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, que pela primeira vez 
participou de uma Sessão da Câmara de Vereadores. Destacou a sua participação na 
inauguração do Museu de História da Tecnologia Harald Alberto Bauer do Cimol, um grande 
sonho do Mestre Bauer que se tornou realidade no dia do seu aniversário. Parabenizou a 
direção da Escola e convidou a comunidade a visitar as mais de 3.000 peças que ali estão 
expostas. Participou da reunião na Câmara de Vereadores com a direção das agências bancárias 
de Taquara, com exceção dos bancos do Brasil e Itaú que não enviaram representantes, sobre a 
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Lei do tempo de espera nas filas de atendimento. Relatou que os gerentes se comprometeram 
em solucionar este problema da demora nas filas. Aproveitou a oportunidade e cobrou a 
aplicação da lei de sua autoria em relação a instalação de guardas volumes nas agências 
bancárias para evitar o constrangimento na entrada da porta giratória das agências. 
Acompanhou o trabalho de patrolamento e ensaibramento que estão sendo feitas na estrada do 
Distrito de Entrepelado e constatou que ela precisa ser abaulada para que não haja acumulo de 
água, que ocasiona a sua degradação. Felicitou a direção e a comunidade evangélica de Passo da 
Ilha pela belíssima festa realizada no último domingo. Parabenizou os professores pela 
passagem do seu dia e declarou que por esta categoria passa a educação e o futuro do nosso 
país, que muitas vezes são pouco valorizadas, principalmente em relação ao salário. Solicitou ao 
Executivo Municipal a construção de um bueiro na estrada do Morro Alto, em frente da 
residência do Senhor Orlando Peters, pois a cada chuva causa um grande alagamento e a 
reconstrução de uma parada de ônibus próximo da Escola Municipal Rudi Lindenmeyer, divisa 
da localidade de Paredão Baixo com Fazenda Fialho, em frente ao Mercado do Glacio, pois está 
em péssimas condições. Desejou a todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade presente no Plenário. Declarou 
que o Secretário de Obras e Serviços Urbanos tem boa vontade e se esforçado no atendimento 
das demandas dos Vereadores, mas da maneira como estão as coisas constatou que ele "fugiu 
da raia", pois não existe suporte físico na Secretaria, principalmente em relação a deficiência no 
maquinário. Afirmou que o Governo Municipal precisa mostrar para que veio, porque nem nas 
coisas simples consegue realizar, pois não visualiza obras novas e as inacabadas do Governo 
passado não são terminadas e as explicações para esta Casa Legislativa sempre vem com uma 
desculpa diferente. Analisou que esta Administração precisa fazer uma reflexão porque a 
comunidade cobra as soluções com veemência e quando os Vereadores tratam destes assuntos 
que são de suma relevância, existe uma apatia do Governo que não sabe o que faz. Discordou 
veementemente do Secretário Municipal de Saúde Carlos Alberto Pimentel quando ele disse 
que não tem nada a ver com relação ao Hospital Bom Jesus, pois é a autoridade máxima no 
Município em questões de saúde. Observou que o Prefeito também precisa se manifestar, pois 
ele vem lhe falando em tomar uma atitude com relação ao hospital deste março do ano passado 
e nada foi feito. Concordou com o pronunciamento anterior da Vereadora Sirlei Teresinha 
Bernardes da Silveira, que os Vereadores não podem compactuar com este tipo de atendimento 
que o hospital está prestando, principalmente por parte da direção e não vai se furtar de falar 
neste Plenário até que as coisas mudem e a comunidade tenha um atendimento digno. Relatou 
que depois de todo o esforço para reabrir o hospital não vai deixar este trabalho ir por "água 
abaixo" e a responsabilidade é de todos os 15 Vereadores juntamente com a Administração 
Municipal que não tomou uma atitude até este momento. Cobrou do Secretário Municipal do 
Meio Ambiente Sergio Luiz Prates de Moraes a marcação de uma reunião sobre a situação dos 
catadores de lixo e do Secretário Municipal do Desenvolvimento Social Beto Timóteo, que tem 
feito um excelente trabalho, uma posição sobre os títulos de propriedade do projeto Habitar 
Brasil. Esperou que o Prefeito providencie as vagas na educação infantil, conforme 
determinação da Promotoria Pública. Desejou um abraço a todos. VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que acompanha a 
Sessão pessoalmente e pelos meios de comunicação e o Presidente do Partido Trabalhista 
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Brasileiro (PTB) e Secretário Municipal de Administração João Luiz Ferreira. Falou da reunião de 
sua proposição, realizada com os representantes dos bancos da cidade de Taquara, sobre a Lei 
do tempo de espera nas filas de atendimento, que aconteceu na Câmara de Vereadores. 
Destacou os bancos Santander, Bradesco, Caixa Federal, Sicredi e Banrisul, que com a sua 
presença na reunião, mostraram o interesse com o bem estar dos clientes taquarenses. 
Lamentou a ausência dos representantes dos bancos do Brasil e Itaú, que com a sua atitude não 
demonstraram esta mesma preocupação. Registrou também a presença da Senhora Marilene 
Fidelis Pinto, do Procon Municipal e da diretoria do Sindicato dos Bancários do Vale do 
Paranhana. Relatou que já presenciou pessoalmente o descumprimento desta Lei, que inclusive 
estava afixada em local visível e o descaso dos funcionários com a sua aplicação. Requereu duas 
Moções de Repúdio aos bancos do Brasil e Itaú pelo seu descaso, com a ausência de 
representantes para participar desta reunião. Constatou que na reunião com o Secretário 
Municipal da Saúde Carlos Alberto Pimentel foram feitas muitas cobranças por parte dos 
Vereadores com relação ao atendimento do Hospital Bom Jesus. Manifestou a sua discordância 
com o Secretário de Saúde por também ser funcionário do hospital como médico pediatra, pois 
não teria isenção para cobrar do seu patrão e que deveria optar por um dos cargos, para ter um 
Secretário que faça a gestão do Hospital Bom Jesus. Informou que no dia 16 de outubro haverá 
uma nova reunião para analisar os resultados das ações desenvolvidas com relação ao 
apedrejamento dos ônibus escolares e a situação atual desta prática criminosa, com a presença 
das autoridades da área de segurança pública e as empresas de transporte escolar. Agradeceu 
ao Senhor Deus por estar representando a comunidade. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Saudou os colegas Vereadores, o público presente e os ouvintes dos meios de 
comunicação. Esclareceu que no dia 15 de maio de 2013, em reunião com o DAER, na Câmara 
de Vereadores, solicitou melhorias no acesso ao Distrito de Entrepelado na rodovia ERS 020 com 
a ERS 242, no Passo do Mundo Novo, com a construção de um refúgio na parte central da 
rodovia, nos moldes do retorno existente no acesso ao Bairro Empresa. Também solicitou 
retornos no Distrito de Santa Cruz da Concórdia, no acesso para a cidade de Glorinha e no 
Distrito de Fazenda Fialho, na parada 111, no acesso para a Localidade de Figueirão e Pega Fogo 
Alto, ambos na estrada ERS 020. Apresentou no Plenário o som do áudio com a gravação em 
que fez pessoalmente este pedido ao Senhor Oluarbi Alves, Superintendente de Transportes de 
Cargas do DAER. Listou as conquistas que pleiteou e conseguiu para o Distrito de Entrepelado, 
tais como o recolhimento de lixo; a abertura da estrada da Barca, que é um acesso livre a todos 
os moradores daquela região até o Rio dos Sinos; energia elétrica para a localidade da Toca 
Santa; implantação do ensino fundamental e a construção de novas salas de aula na Escola 
Municipal 25 de Julho; novo traçado da estrada do Luiz do Melado, que faz a ligação até a 
localidade de Três Pinheiros; o ensaibramento da ERS 242, com aproximadamente 1.300 cargas 
de saibro, quando ocupava o cargo de Vice-Prefeito e o Vereador Nelson José Martins era 
Secretário Municipal de Obras e a instalação de placas indicativas nas estradas. Requereu 
pedido de informação ao Executivo sobre como está o andamento junto ao DAER do projeto de 
refúgio central na ERS 020, no acesso ao Distrito de Entrepelado. Afirmou que existem pessoas 
pregando inverdades a seu respeito na comunidade do Distrito de Entrepelado. Declarou que 
vai sempre estar à disposição dos moradores, resolvendo os problemas tanto do Distrito de 
Entrepelado como dos demais Distritos de Taquara, com o apoio dos demais colegas 
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Vereadores, pois devemos estar unidos para resolver os problemas do nosso Município. 
Parabenizou os professores pelo seu dia. Concordou com o Vereador Telmo Vieira em relação 
ao combate do mosquito borrachudo, que aflige as comunidades do interior, principalmente 
nesta época de verão. Desejou um abraço a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, a imprensa e a todos que acompanhavam a Sessão. 
Elogiou o Vereador Telmo Vieira pela sua atitude em relação a prevenção e o combate ao 
mosquito borrachudo e que também tem esta mesma preocupação. Recordou que no ano de 
2001 assumiu um cargo público e mapeou juntamente com a comunidade, a vigilância sanitária 
e a EMATER, os pontos de proliferação do mosquito borrachudo junto aos córregos, arroios e 
rios. Opinou que de lá para cá a EMATER e especialmente a grande parte dos moradores não 
tem mais o mesmo envolvimento. Avaliou que o produto BTI disponibilizado pelo poder público 
no combate ao mosquito borrachudo é bastante caro e que alguns moradores recebem e não 
realizam a sua aplicação. Destacou que sem a participação e ajuda dos moradores este controle 
não vai funcionar. Foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira que falou que ficou 
definido na reunião que haveria uma campanha com a ajuda da comunidade e com o respaldo 
da Prefeitura. O Vereador Lauri Fillmann retomou o uso da palavra e acrescentou que esta 
aplicação tem que ser feita ao mesmo tempo por todos, pois caso contrário a larva migra para 
outro ponto em que não foi realizada a aplicação, tornando este combate ineficaz. Concordou 
que o Poder Público disponibilize o produto BTI como sempre forneceu e que a comunidade 
faça a sua parte na aplicação, mas de forma organizada e coordenada pela Prefeitura. Desculpou 
pela sinceridade na sua opinião e agradeceu a oportunidade. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO 
DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes na Sessão, aos 
ouvintes dos meios de comunicação e os Presidentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) João 
Luiz Ferreira e do Partido Progressista (PP) Osmar Gonzaga. Discordou da opinião de um 
Vereador, que disse no pronunciamento anterior que a Administração atual não fez nada e o 
aconselhou, com todo o respeito, a procurar um oculista rapidamente, porque falar por falar 
não é o que a comunidade vê. Exemplificou com as obras de asfaltamento, apesar de ainda 
serem poucas, o aumento em todas as creches já finalizadas do Município e a reabertura do 
plantão de saúde 24 horas, juntamente com a abertura da farmácia. Avaliou que ainda existem 
muitas coisas para fazer, mas dizer que nada foi feito é bastante demagógico e desrespeitoso, 
inclusive partindo do princípio que muitos eleitores do Vereador votaram no Prefeito Tito Livio 
Jaeger e vice-versa. Analisou que muitas obras ainda virão, pois já estão em andamento e pediu 
que aja respeito e seriedade quando se fala no microfone deste Plenário, pois é o que a 
comunidade espera, independente de quem seja. Comentou a notícia do jornal referente a 
estrada do Distrito de Entrepelado, dizendo que o Secretário de Obras e Serviços Urbanos Luiz 
Hennemann é um bom administrador, que entende do seu trabalho e tem feito o máximo que 
pode, pois existem quase 700 km de estradas rurais no Município de Taquara e a deficiência de 
maquinário é antiga. Informou que a comunidade do Bairro Empresa pediu a abertura do Posto 
de Saúde às 6 horas da manhã e a partir de hoje foi atendida esta reivindicação, assim como a 
instalação de uma cobertura externa para proteger os pacientes das condições climáticas. 
Apresentou pedido verbal ao Presidente do Conselho Pró Segurança Pública – CONSEPRO, de 
Taquara, para que venha até a Câmara de Vereadores apresentar a prestação de contas do 
auxílio moradia para os policiais, pois caso contrário este repasse do Executivo ficará 
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inviabilizado por um impedimento legal.  Requereu o convite para os diretores do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente – CONDICA, de Taquara, os Conselheiros Tutelares e o 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, para discutir a atuação do Conselho Tutelar. 
Entendeu que o Conselho Tutelar precisa atender com plantão nas 24 horas por dia, inclusive 
nos domingos e feriados com as portas abertas, como era no passado, para que a comunidade, 
principalmente a mais carente e que precisa, não fique a descoberto.  Agradeceu pela 
oportunidade. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores e a 
comunidade presente. Felicitou os professores pelo seu dia, inclusive a sua esposa que também 
é educadora. Constatou que é a profissão mais nobre que pode existir, pois constrói uma 
sociedade e uma nação, pois todas as profissões que existem dependem do trabalho de um 
professor. Parabenizou as crianças, que também são o futuro da sociedade e da nação. Enviou 
votos de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelo evento comemorativo ao 
Dia do Aposentado Rural, que transcorreu no dia 05 de outubro. Destacou o trabalho do 
Sindicato e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – FETAG, pela 
luta na conquista de um salário mínimo para a aposentadoria do agricultor, tanto homem como 
mulher. Classificou a sucessão rural como o grande problema atual na agricultura, porque os 
agricultores estão se aposentando e os jovens estão indo embora da zona rural por falta de 
oportunidades e no futuro talvez não existam mais trabalhadores rurais. Relatou que esteve em 
reunião com o Diretor do DAER, juntamente com algumas pessoas da comunidade do Distrito de 
Entrepelado, levando um abaixo assinado com um requerimento solicitando o asfaltamento da 
ERS 242 e a melhoria do retorno com a ERS 020. Informou que sobre o retorno, um engenheiro 
do DAER disse que o Governo passado encaminhou um pedido oficial com um abaixo assinado 
antigo e não foi dado andamento e no momento está tudo parado, pois não existe nem projeto. 
Enviou um requerimento ao DAER solicitando informações sobre estes dois assuntos. Convidou 
a comunidade do Distrito de Entrepelado para participar da Audiência Pública com o DAER, no 
dia 05 de novembro, às 19 horas, na Sociedade 25 de Julho e convocou os moradores a 
comparecerem em massa, pois é importante para dar andamento e sequência no que a 
comunidade realmente necessita e precisa naquela região. Agradeceu ao Presidente da Câmara 
de Vereadores. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas 
que se encontravam presentes no Plenário. Relatou que esteve na ponte do Rio dos Sinos na 
ERS 020 e constatou que as obras ainda não iniciaram, apesar do anúncio oficial que começaria 
no dia 01 de outubro. Esperou que as obras começassem logo e antes da eleição, porque se for 
depois não vamos ter a restauração e o trabalho do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch terá 
sido em vão. Lembrou que na Administração do ex-Prefeito Antônio Carlos Ebling o mosquito 
borrachudo foi quase extinto, mas as novas Administrações foram esquecendo de fazer este 
tipo de trabalho e os moradores deixaram de realizar este combate simultaneamente no mesmo 
dia. Acompanhou um paciente que precisava continuar na Unidade de Terapia Intensiva - UTI do 
Hospital Bom Jesus, que foi transferido para o quarto e que precisou intervir para mudar esta 
situação, apesar de não ser o papel de um Vereador. Divulgou que o convênio entre o Hospital 
Bom Jesus e o Grupo Mãe de Deus foi assinado somente dois dias depois do seu pedido na 
reunião da Câmara de Vereadores, para saber exatamente quais são as obrigações e as 
responsabilidades deste contrato, que se não forem cumpridos, a mantenedora deve “largar 
fora”. Constatou o grande número de cachorros que são abandonados nas estradas e que 
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representam um perigo para a segurança no trânsito em função do risco de acidentes, pois os 
animais de grande porte podem causar capotagens, com a morte dos motoristas. Foi concedido 
um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho que afirmou que os cachorros ficavam 
desorientados e são atropelados. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da palavra e 
falou para a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, o Vereador Moisés Cândido Rangel e o 
Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que estes três partidos não existiam na época em que foi 
feito um acordo, sem chegar aqui em cima, feito por fora.  Declarou que no dia que trouxeram o 
acordo achou ruim e lhe foi dito que tinham a maioria na Câmara, que continua até hoje. 
Afirmou que daquele dia em diante não ouviria mais e votaria as contas de qualquer Prefeito de 
acordo com aquilo que pensava, porque fizeram um acordo para votar as contas sobre dois 
partidos enquanto elas existissem. Salientou que o Partido Democrático Trabalhista - PDT estava 
junto no acordo e que o Vereador Lauri Fillmann deveria lembrar disto, porque achava que ele 
estava na Câmara naquela época e a ex-Vereadora Michele Franck Sápiras era a Presidente do 
Legislativo. Esclareceu que foi feito um acordo entre dois partidos para votarem as contas 
destes partidos enquanto tivessem as contas de alguém para votar, independente se fosse 
condenado ou não. Citou os quatro partidos que fizeram o acordo: PMDB, PP, PTB e o PDT. 
Entendeu que os Vereadores que fizeram o acordo terão que aguentar até o final e esta história 
de fazer acordos e depois romper lá na frente tem que terminar, pois achou que antes de fazer 
acordos precisam pensar bem o que estão fazendo.  Pediu para o Vereador Régis Bento de 
Souza fazer parte da Comissão, porque não se sentiria bem como integrante da Comissão e de 
ver um acordo que foi feito, independente se fosse condenado ou não, para votar 
favoravelmente. Avaliou que esta é a verdade que se passou nesta Casa Legislativa e que os 
Vereadores novos não têm culpa, porque estão entrando agora e tem que entender isto aí. O 
Vereador Adalberto Carlos Soares pediu um aparte e interrompeu dizendo que é do Partido 
Progressista - PP, mas não tem acordo com ninguém e vai avaliar a prestação de contas. O 
Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira interveio e pediu ordem no Plenário. A palavra 
retornou ao Vereador Nelson José Martins que informou ao Vereador Adalberto Carlos Soares 
que disse anteriormente que os Vereadores novos não sabiam deste acordo, mas que estava 
aqui nesta Casa Legislativa naquela época e viu este acordo, que achou muito ruim, mas teve 
que aguentar, porque disseram que tinham a maioria e que fariam assim mesmo. O Presidente, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e disse que qualquer discussão 
entre os Vereadores deve passar pela Presidência, senão vira bagunça. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentos os colegas Vereadores e o público presente. 
Homenageou os professores pelo seu dia, comemorado em 15 de outubro e reconheceu que 
esta profissão é muito ingrata nos dias de hoje pela baixa remuneração que recebem no Estado 
e atualmente talvez sejam os menores salários do Brasil. Avaliou que os professores não tem 
muito que festejar, pois estão em busca do pagamento do piso nacional do magistério. 
Constatou que está havendo uma polêmica na cidade de Taquara, com muitas reclamações com 
relação ao estacionamento pago na Zona Azul. Esclareceu que foi o autor da Lei que garante aos 
idosos acima de 65 anos de idade, não confundindo com os aposentados, o direito de estacionar 
os seus veículos em qualquer lugar da cidade, com o cartão de identificação de idoso. Afirmou 
que a Lei é para ser cumprida e caso tenha algum problema, os idosos devem procurar o auxílio 
da Brigada Militar, que tem a obrigação até de prender quem estiver desobedecendo esta Lei. 
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Avaliou que desde que foi criado, o estacionamento pago na Zona Azul não funciona e que os 
agentes privados de fiscalização não podem aplicar a multa nestes casos. Conclamou o Poder 
Executivo a conversar imediatamente com a empresa responsável pela Zona Azul, para retirar a 
demarcação do local específico de estacionamento para os idosos. O Vereador Nelson José 
Martins pediu um aparte e perguntou se esta Lei foi sancionada. O Vereador Arleu Machado de 
Oliveira retomou o uso da palavra e respondeu que esta Lei foi promulgada pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores, porque o Prefeito não sancionou. O Vereador Telmo Vieira pediu um 
aparte e falou que se retirarem as vagas pertencentes aos idosos, eles não terão um local onde 
estacionar. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e explicou que 
hoje as vagas destinadas aos idosos já estão sendo ocupadas por outros usuários e com esta Lei 
eles poderão ocupar qualquer vaga que estiver disponível, que foi o motivo do propósito do seu 
projeto. Identificou que os comerciantes estão sendo prejudicados onde não existe área de 
estacionamento pago, pois os carros chegam a ficar o dia inteiro parados nestes locais e que 
esta injustiça precisa ser corrigida. Conclamou a comunidade do Distrito de Entrepelado para 
participar da Audiência Pública com o DAER, no dia 05 de novembro, às 19 horas, na Sociedade 
25 de Julho, para o asfaltamento da ERS 242. O Vereador Moisés Cândido Rangel solicitou um 
aparte e perguntou se foram convidados os representantes da Prefeitura, da Câmara de 
Vereadores e da comunidade do Município de Santo Antônio da Patrulha. O Vereador Arleu 
Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e respondeu que foram convidados inclusive 
todos os Prefeitos da região que tenham interesse nesta estrada, mas não sabia se daria um 
resultado positivo, pois jamais este assunto foi tratado desta forma. Mencionou a falta de 
políticos interessados em resolver este problema, tanto de Deputados Estaduais como Federais, 
Prefeitos e do próprio Governador do Estado, que foram omissos, pois asfaltaram a estrada para 
o Município de Rolante e deixaram mais uma vez a estrada do Distrito de Entrepelado sem a 
pavimentação asfáltica. Divulgou que não está preocupado com os votos da próxima eleição, 
pois o seu objetivo é que se faça este asfaltamento, independente de quem seja o próximo 
Governador eleito do Estado. Desejou uma boa semana a todos na presença de Deus. Após a 
Palavra em Expediente o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos 
para votação nesta Sessão, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 
posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 193/2014 – (Executivo 
Nº 162) 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. A Comissão Geral de Pareceres e 
a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se sobre 
a matéria o Vereador Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 194/2014 (Executivo 163) Autoriza o 
Poder Executivo a conceder descontos sobre o valor do IPTU aos aposentados, inativos, 
pensionistas e deficientes físicos e mentais, para o Exercício de 2015, e, dá outras providências. 
O Vereador Guido Mario propôs 05 (cinco) Emendas ao Projeto sendo 03 (três) Modificativas, 01 
(uma) Supressiva e 01 (uma) Aditiva, na Comissão Geral de Pareceres que também como Relator 
da mesma apresentou Parecer favorável acolhendo as Emendas, acompanhado de votos 
favoráveis ao Parecer dos demais membros da Comissão, Vereadores Adalberto Lemos e Sirlei 
Silveira. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou Parecer favorável ao 
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Projeto acatando as Emendas. Também foi apresentada Emenda Verbal à Ementa do Projeto, 
pelo Vereador Guido Mário em Plenário, na qual igualmente foi acolhida pelas Comissões CGP e 
COFF. O Presidente com a concordância dos Vereadores colocou em bloco a votação das 06 
(seis) Emendas e as mesmas foram APROVADAS por unanimidade e da mesma forma o Projeto 
acompanhado das Emendas. Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins e 
Guido Mario. Em seguida o Presidente pediu a colaboração dos Vereadores no sentido de evitar 
o agendamento de mais reuniões, tendo em vista a agenda sobrecarregada até o final deste mês 
e todo o mês de novembro, lembrando que o recesso legislativo tem início no dia 20/12. Na 
sequência o Presidente colocou em votação as Moções Nº 039 e 040/2014 e as mesmas foram 
APROVADAS por unanimidade. Após com a concordância dos demais Vereadores colocou em 
bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. 
Requerimentos: Nº 291/2014 a 296/2014. Pedido de Informação: Nº 096/2014. Indicações: Nº 
636/2014 a 645/2014. Ata: Nº 4.019. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 
1º - Solicita a reconstrução de dois abrigos para paradas de ônibus na Rua Montevidéu, pois as 
que existiam foram se deteriorando e acabaram sumindo de vez deixando ao relento as pessoas 
que aguardam o transporte. VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 2º - Que o Executivo Municipal 
juntamente com a empresa contratada para a construção de abrigo para paradas de ônibus 
realize um mutirão para o conserto e recuperação dos abrigos existentes em nossa cidade e 
interior, pois em muitos locais há a necessidade dessas melhorias. VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: 3º - Solicita a construção de um abrigo na parada de ônibus em frente ao antigo 
Mercado Másera, hoje uma Fábrica de Pastel na Rua da Empresa, pois as pessoas aguardam o 
transporte ao relento. 4º - Solicita a construção de um abrigo na parada de ônibus, na estrada 
da Integração, localidade de Morro da Pedra, próximo ao acesso da estrada dos Flores. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 5º - Solicita que a Mesa Diretora desta Casa, através de 
indicações das Bancadas Partidárias que compõem este Legislativo, convide Deputados Federais 
e Estaduais eleitos no dia 05/10, próximo passado, para participarem da Audiência Pública que 
ocorrerá no dia 05 de novembro de 2014, a partir das 19h, na localidade de Entrepelado, 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. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 6º - 
Solicita que a Mesa Diretora convide o senhor Luiz Antônio Weber, Presidente do Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública – CONSEPRO, para vir a esta Casa no dia 18 de novembro de 
2014, às 14h, para apresentar a prestação de contas da verba repassada pelo Município, para 
fins de auxílio no aluguel dos Policiais que prestam serviço em nossa cidade. 7º - Solicita que a 
Mesa Diretora convide o Prefeito Municipal, Decretaria de Desenvolvimento Social, CONDICA e 
Conselheiros Tutelares de nossa cidade, para virem a esta Casa no dia 18 de novembro, às 16h, 
para debater sobre a possibilidade de implantação de plantão permanente no Conselho Tutelar, 
ou seja, com plantão no local 24 horas e portas abertas, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. VEREADOR NELSON MARTINS: 8º - Solicita que o Executivo Municipal encaminhe a este 
Vereador cópia do convênio firmado entre o Município e a Associação Educadora São Carlos - 
AESC, do Grupo Mãe de Deus, Mantenedora do Hospital Bom Jesus de nossa cidade. VEREADOR 
NELSON MARTINS: 9º - Por meio deste solicito que a Direção Administrativa do Hospital Bom 
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Jesus encaminhe a este Vereador cópia do convênio firmado entre o Município e a Associação 
Educadora São Carlos - AESC, do Grupo Mãe de Deus, Mantenedora do Hospital Bom Jesus de 
nossa cidade. VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 10º - Solicito que o Executivo Municipal informe a 
este Vereador quem é o atual Secretário Distrital da localidade de Entrepelado e seu contato. 
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 11º - Requer ao Executivo Municipal que delibere a Secretaria 
responsável para que proceda a divulgação das farmácias que se encontram no plantão noturno 
e nos finais de semana, dentro das Unidades de Saúde e Hospitais. Seria interessante a 
colocação de tabelas com os plantões dentro de todo o mês. Outrossim, justifico que a pessoa 
que se encontra em uma consulta, fragilizada e sem um transporte para se deslocar, sai em 
busca sem a mínima referência de onde deverão se dirigir para a aquisição de medicamento que 
lhe foi prescrito. Certa de alcançar um resultado positivo nesta solicitação envio cordiais 
saudações. VEREADOR TELMO VIEIRA: 12º - Solicito que o Executivo Municipal estude a 
possibilidade de criar um calendário que contemple um “Programa de Combate ao Mosquito 
Borrachudo”, onde tenha a presença da Secretaria do Meio Ambiente, EMATER, Sindicato Rural 
e Vigilância Ambiental promovendo uma campanha de conscientização junto à comunidade. 13º 
- Solicita a pintura de um quebra mola antes da ponte da estrada velha que dá aceso a Parobé, 
no Bairro Santa Maria. Nada mais havendo a tratar, às 20h35min o Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima 
para o dia 20 de outubro de 2014, às 19h que será realizada na Sociedade Carlos Gomes em 
Tucanos, por ocasião da 7ª Sessão de Interiorização 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, 13 de outubro de 
2014......................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


