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ATA Nº 4.021 

Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 19h10min, na Sociedade Carlos Gomes, 
localizada no Bairro Tucanos em Taquara/RS, realizou-se a 38ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, sob a Presidência do Vereador Arleu 
Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: 
Adalberto Carlos Soares (PP), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 
Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), 
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). Ausente os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT) e Moisés 
Cândido Rangel (PSC) por motivos de saúde pessoal. Por determinação do Presidente do 
Legislativo Taquarense, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, 
senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, a qual também é a 
7ª Sessão de Interiorização, conforme Requerimento Nº 046/2014, de autoria do Vereador 
Arleu de Oliveira, aprovado em Sessão Ordinária do dia 17 de março do corrente ano. 
Também foi informado que o Vereador Telmo Vieira, através do Requerimento Nº 
256/2014, aprovado em Sessão Ordinária do dia 1º de setembro de 2014, solicitou a 
transferência da Sessão de Interiorização que iria ocorrer no Bairro Mundo Novo para o 
Bairro Campestre, que, tendo em vista a retransmissão através da Rádio, está ocorrendo 
na Sociedade Carlos Gomes em Tucanos, possibilitando assim que esta Sessão seja 
transmitida pela Rádio em tempo real. Nesse momento foi convidado para fazer parte da 
Mesa Oficial dos Trabalhos o senhor José Alfredo Muller, Presidente desta Sociedade e o 
senhor Aldino Schuser, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Campestre. A 
partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos trabalhos da noite saudando 
todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Pastor José Carvalho dos 
Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro Mundo Novo, para deixar uma 
mensagem seguida de oração. O Presidente comunicou ainda que os Vereadores 
Adalberto dos Santos Lemos (PDT) e Moisés Cândido Rangel (PSC), não se fizeram 
presente nesta Sessão por motivo de doença, no qual será comprovado mediante 
atestado médico. Após o Presidente concedeu a palavra pelo tempo de 10min ao 
Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Campestre, senhor Aldino Schuser, 
para falar em nome dos moradores, onde relatou a necessidade de inúmeras melhorias no 
Bairro, as quais posteriormente serão encaminhadas ao Executivo Municipal, através de 
Ofício desta Casa. Depois disso o Vereador Eduardo Kohlrausch solicitou inversão de pauta 
devido a compromissos assumidos e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. Dando 
continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou a leitura das matérias que deram 
entrada na Casa até o presente momento. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 
524/2014, encaminha relatório em atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao 
mês de agosto de 2014, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 541/2014, 
encaminha Lei Municipal nº 5.589, sancionada em 14 de outubro de 2014. PUBLICIDADE 
DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 196, de 16 de outubro de 2014 (Executivo Nº 
167) Autoriza o Poder Executivo a instituir turno único no serviço público municipal, e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº  197, de 17 de outubro de 2014, de autoria da 
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MESA DIRETORA - Fica instituído turno único na Câmara de Vereadores de Taquara/RS, no 
período de 22 de outubro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 198, de 16 de outubro de 2014 (Executivo Nº 166) Altera o Artigo 1º, 
da Lei Municipal 5.375/2013, que autoriza o Poder Executivo a adquirir terreno urbano 
para prolongamento da Rua Picada Gravatá, e desafetar área verde do Município. 
PROJETO DE LEI Nº 199, de 16 de outubro de 2014 (Executivo Nº 168) Altera a redação do 
artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.133/2012 e do artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.134/2012, 
alteradas pelas Leis nº 5.157/2013, 5.239/2013 e 5.377/2013. PROJETO DE LEI Nº 200, de 
20 de outubro de 2014 (Executivo Nº 169) Prorroga o prazo de contratação temporária 
prevista na Lei Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013, alterada pelas Leis 
Municipais nº 5.163/2013, 5.196/2013, 5.323/2013, 5.472/2014 e 5.574/2014, e dá outras 
providências. REQUERIMENTOS: Nº 297/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao 
cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste solicitar ao DAER a colocação de 
placa de sinalização indicando “saída de caminhões” entre as paradas 121 e 122 na ERS 
020, na localidade de Santa Cruz, na curva em frente a uma oficina de chapeação. Sendo o 
que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a compreensão. Nº 298/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Através deste envio Votos de Congratulações aos 
Proprietários das Esquadrias Schein com Sede na Rua Pedro Emílio Martins, nº 1480 – 
Taquara/RS, pela abertura de um escritório e showroom na cidade de Gramado, pois com 
este empreendimento com certeza a empresa vai ampliar seus volumes de vendas 
fortalecendo ainda mais o faturamento da mesma. Parabenizo a Direção e todo o grupo 
de Funcionários que tão bem representam nossa cidade no segmento de esquadrias de 
madeira e PVC com uma condição de alto padrão de qualidade que vem mantendo há 
quatro gerações. Nº 299/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio 
Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelo XV Congresso de 
Evangelismo, ocorrido no dia 17/10, próximo passado, com o Tema: "A Igreja cumprindo a 
sua Missão." Isaias 6.8. Parabenizo a todos nas pessoas do Pastor Presidente Enilton V. 
Bitencourt e Superintendentes, Pastor Eloir da Rosa, EV. Ezequiel de Oliveira Kaiper. Que 
Deus continue abençoando para o crescimento desta obra que é evangelizar o povo 
brasileiro. Nº 300/2014 VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: Ao cumprimentá-lo cordialmente 
venho por meio deste encaminhar à Empresa Citral, Abaixo Assinado dos moradores da 
Rua 13 de Maio, no Bairro Cruzeiro do Sul, em Taquara/RS, solicitando a viabilidade de 
uma linha de ônibus para passar em todo o trajeto desta Rua, tendo em vista o grande 
número de pessoas que necessitam deste meio de transporte para terem acesso rápido ao 
centro da cidade. Nº 301/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-
lo cordialmente venho através deste solicitar ao setor competente da Rio Grande Energia 
– RGE, que viabilize a substituição de um poste de madeira por outro de concreto na ERS 
020, entrada de acesso ao Balneário João Martins Nunes, conhecido como “Prainha” em 
nosso Município. Segue em anexo foto do local e a Lei Municipal Nº 5.457, de 1º de abril 
de 2014, que estabelece a instalação de postes de concreto para rede elétrica e telefônica 
no Município de Taquara, e dá outras providências. Certo de contar com o apoio desta 
empresa, desde já agradeço a compreensão. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 097/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
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Executivo Municipal informe a este Vereador se foi adquirido veículo com recursos 
enviados para atender a demanda do CAPS-AD de nosso Município. Nº 098/2014 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador o 
motivo pelo qual as obras da Rua Travessa Santa Rosa não estão tendo andamento, pois 
foi prometido bloqueto e está sendo colocado paralelepípedo, e, mesmo assim com 
material inferior ao prometido a obra não está concluída. Nesse sentido solicito saber 
quando reiniciarão as obras? Quando ficará concluída? E se será cumprida a promessa. Nº 
099/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a 
este Vereador quando terá início o atendimento na farmácia do Posto de Saúde do Bairro 
Mundo Novo. Nº 100/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador quando será retomada as obras de construção da 
Escola de Educação Infantil do Bairro Mundo Novo e qual a previsão de término desta 
obra que tanto a comunidade espera para poder deixar seus filhos para ir trabalhar. 
INDICAÇÕES: Nº 646/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria responsável providencie a limpeza e recolhimento de galhos na 
Avenida Sebastião Amoretti, próximo ao nº 3546, no Bairro Santa Rosa em um beco após a 
Mineouro. Nº 647/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras veja a possibilidade de realizar serviços de alargamento em 
um trecho da estrada de Tucanos que sai no Distrito de Lajeadinho, pois devido a um 
deslizamento a pista ficou muito estreita deixando a passagem de veículos com grande 
dificuldade de trafegar no local. Nº 648/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal através do setor de iluminação pública realize melhorias como troca 
de lâmpadas e instalação de luminárias na estrada de Alto Tucanos. Nº 649/2014 
VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 
Obras e junto ao Secretário Distrital de Padilha veja a possibilidade de efetuar melhorias 
na estrada de Morro Alto (estrada do alambique), pois moradores como o senhor Edilho 
entraram em contato com este Vereador pedindo providência devido ao longo tempo que 
esperam por este serviço. Nº 650/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras providencie a reposição 
de madeira que serve com bancos em dois abrigos de paradas de ônibus, na Rua Mundo 
Novo, esquina com a Ejo Macedo e Rua Flores da Cunha, esquina com a Mundo Novo. Nº 
651/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria responsável providencie o conserto de duas luminárias na 
localidade de Linha São João, em frente à propriedade dos Renck e próximo à ponte que 
foi reconstruída recentemente. Nº 652/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável proceda na 
colocação de um conjunto de luminária completa num poste localizado após a ponte dos 
Renck, na localidade de Linha São João que vai em direção a Santa Cruz da Concórdia. O 
pedido se faz necessário, pois a ponte que foi reconstruída recentemente ficou em nível 
mais baixo da estrada, onde as pessoas que passam no período da noite não tem 
visibilidade do desnível, causando impacto aos veículos e risco de acidentes. Nº 653/2014 
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, relatar ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, sobre as constantes reclamações, trazidas à este Legislativo,  
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motivadas pelo atendimento discriminatório, que vem acontecendo na Unidade Básica de 
Saúde Central (Posto 24 horas), com aqueles pacientes que  buscam uma consulta médica, 
no horário da noite, pelo fato de terem  o seu horário do dia, comprometido, com uma 
carga horária de trabalho que os impossibilita a busca de atendimento, durante o dia. 
Outrossim, quero enfatizar que, além de reclamarem sobre os atendimentos que fazem, 
no horário da noite, diretamente aos pacientes, os Médicos indicam, que todos os 
pacientes, devem buscar atendimento nas  Unidades Básicas de Saúde, dos Bairros onde 
residem, sendo que, durante a semana que passou, uma moradora do Bairro Cruzeiro do 
Sul, recebeu  a recomendação de buscar o atendimento na UBS do seu Bairro, sendo que 
no referido local, não existe UBS. Na intenção de atender a solicitação, feita por 
representantes da nossa comunidade, sugiro ao Exmo. Senhor Prefeito para que emita 
uma nota de esclarecimento à equipe de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, 
incluindo os Médicos, inibindo tal prática, alertando que, para a emissão de receituário 
para medicamentos, para o tratamento continuado, também não pode ser negado pelo 
Médico, mesmo quando buscado, pelo paciente, no plantão noturno, pois eles estão 
contratados para assistir à todos os cidadãos que buscam atendimento, 
independentemente da hora que acontece a consulta, sendo que, a revolta por terem seu 
sono interrompido, não se justifica, pois são pagos para a realização da sua função, não 
para dormir. Certa de poder contar com a interferência de Vossa Excelência, para resolver 
essa desagradável situação que vem acontecendo, dentro da UBS 24 horas, desde já 
agradeço. Nº 654/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Encaminha ao Executivo Municipal 
Projeto de Lei Sugestão no que segue: “Institui o uso do crachá de identificação funcional, 
pelos servidores públicos municipais, em todos os órgãos públicos do município de 
Taquara, e dá outras providências”. Art. 1º - Os funcionários públicos municipais devem, 
quando em serviço, portar crachá de identificação funcional, contendo, no mínimo, os 
seguintes dados: I - Nome completo; II- Foto; III - Nome da Prefeitura Municipal de 
Taquara; IV- Setor de trabalho; V- Cargo ou função. Art. 2° - É obrigatório o uso do crachá 
de identificação funcional por todos os servidores municipais durante o período em que 
estiverem em serviço e nas dependências da administração municipal. O crachá deve ser 
portado em lugar visível. II- Compete a todos os superiores hierárquicos dos respectivos 
servidores a fiscalização do uso obrigatório do crachá. Art.3º - O crachá de identificação 
funcional servirá: I - Para a identificação do servidor perante órgãos públicos e federais, 
cidadãos, autoridades, superiores hierárquicos e demais servidores. Art. 4º Compete ao 
Executivo Municipal, o controle da emissão dos crachás de identificação funcional. Art. 5º - 
Esta lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação. 
Justificativa: O crachá é um cartão que tem por objetivo identificar o funcionário que faz 
parte do quadro de pessoal, deverá ser utilizado por todos os funcionários, inclusive 
àqueles que prestam serviços dentro do Hospital Bom Jesus, pois apesar de estar sendo 
gestado, pelo Hospital Mãe de Deus, pertence a Prefeitura Municipal de Taquara sendo, 
portanto, um Órgão Público Municipal, bem como as UBSs, Escolas, etc. O uso do crachá, 
também encontra justificativa, no fato de a administração pública, a cada gestão alterar os 
funcionários, dificultando ao cidadão, discernir o responsável pelos departamentos, 
setores, postos de saúde, Unidades Básicas, Escolas, etc. O fato é que o uso de crachá de 
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identificação, facilita ao cidadão, que faz uso do serviço público, identificar o profissional 
que o atende, podendo, frente a um atendimento desqualificado e negligente, nominar o 
responsável, estabelecendo uma denúncia, trabalhando em conjunto com a administração 
municipal, no intuito de qualificar o serviço público prestado ao cidadão taquarense. Nº 
655/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria da Saúde, providencie vacinas antitetânicas também para 
o Hospital Bom Jesus e para o Posto de Saúde Central 24 horas, e não somente no Posto 
Piazito. A vítima de um acidente que possa provocar o tétano, caso nunca tenha sido 
vacinada, deve tomar rapidamente uma injeção de imunoglobulina antitetânica para 
neutralizar a toxina e evitar o tétano e fazer ainda mais duas doses desta injeção. E estes 
acidentes não acontecem somente durante a semana, horário no qual o Posto Piazito 
encontra-se aberto, os acidentes podem também acontecer no final de semana, deixando 
a pessoa sem este socorro, em função do Posto Piazito estar fechado. Nº 656/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Trânsito providencie a colocação de placas de sinalização na localidade de Passo da 
Ilha, próximo à residência do senhor Breno Lamb com os seguintes dizeres: Ilha Nova seta 
para a direita e Grota seta para a esquerda. Nº 657/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito proceda na pintura 
de um quebra mola na Rua José Gonçalves das Neves, próximo ao nº 725, no Bairro 
Mundo Novo. Nº 658/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras providencie o conserto de uma boca de lobo na 
RS 020 em frente à residência de N° 2698A, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois a mesma 
encontra-se aberta, causando mau cheiro e oferecendo perigo de alguém cair e se 
machucar. Seguem fotos em anexo. Nº 659/2014 VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: 
Encaminho ao Executivo Municipal Abaixo Assinado dos moradores da Rua 13 de Maio, no 
Bairro Cruzeiro do Sul, solicitando linha de ônibus para passar em todo o trajeto desta 
Rua, tendo em vista o grande número de pessoas que necessitam deste meio de 
transporte para terem acesso rápido ao centro da cidade. Nº 660/2014 VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública 
providencie o conserto de luminárias na estrada de Três Irmãos, após a Sociedade de 
Canto. Nº 661/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria responsável viabilize um serviço de patrolamento e ensaibramento em 
diversas ruas do Bairro Mundo Novo, pois as últimas chuvas deterioraram muito o leito 
das estradas, causando grande dificuldade a todos que por elas transitam. 
COMUNICADOS: Dia 29.10.2014, às 18h, quarta-feira Sessão Ordinária tendo em vista o 
Ponto Facultativo. Dia 29.10.2014, às 14h, reunião sobre pardais e lombadas eletrônicas 
na ERS 020, 115 e 239, solicitada pelo Vereador Eduardo. Dia 05.11.2014, às 19h, 
Audiência Pública sobre asfaltamento na ERS 242, na Sociedade 25 de Julho, localidade de 
Entrepelado, solicitada pelo Vereador Arleu. Dia 06.11.2014, às 19h, Sessão Solene de 
homenagem aos 40 anos do Conservatório CAMTA do IACS, solicitada pelo Vereador 
Eduardo. Dia 12.11.2014, às 19h, Audiência Pública sobre Taxa de Incêndio, solicitada pelo 
Vereador Régis. Dia 17.11.2014, às 18h, no Plenário início da Sessão Ordinária, 
Homenagem aos Policiais Aposentados, solicitada pelo Vereador Telmo. Dia 18.11.2014, às 
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14h, reunião com o CONSEPRO, solicitada pelo Vereador Balbino, e, às 16h, com o 
Conselho Tutelar. Dia 19.11.2014, às 19h, Sessão Solene de homenagem ao Soldado 
Destaque de 2014 (Rodoviário, Agente Penitenciário, Bombeiros, Policia Civil e Brigada 
Militar). Dia 26.11.2014, às 19h, Sessão Solene de entrega dos Títulos de Cidadania. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do CONSEPRO em resposta ao 
Requerimento Verbal do Vereador Luiz Carlos Balbino, aprovado na Sessão Ordinária de 
06 de outubro de 2014, encaminhado por Ofício D.L. nº 810/2014. Ofício da TCA em 
agradecimento ao Requerimento nº 289/2014 de Votos de Congratulações do Vereador 
Arleu Machado. Ofício da Brigada Militar de Taquara indicando como Destaque de 2014, o 
integrante do Corpo de Bombeiros Soldado Mauricio Rafael Lemos. Ofício da RGE 
encaminhando para conhecimento cópia da correspondência enviada à Prefeitura 
Municipal de Taquara referente às informações relativas aos gastos futuros e dívidas 
contraídas mediante o consumo de energia elétrica e outros contratos e convênios, a fim 
de que eles sejam observados na formulação da Lei Orçamentária deste Município, que 
será aplicada durante o exercício de 2015, somando-se a eles as atualizações monetárias 
previstas, juros legais e reajustes na tarifa de energia elétrica que vierem a ser autorizados 
pelo Órgão Regulador. Convite da Secretaria Municipal de Educação, para a Mostra de 
Trabalhos Escolares dos Anos Iniciais e Ensino Fundamental e Educação Infantil que se 
realizará amanhã, dia 21/10, das 14h às 16h30min, e a Mostra de Trabalhos Escolares do 
Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e EJA, no dia 22/10, das 8h às 11h, no 
Colégio Theóphilo Sauer. 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. Diante da 
inversão de pauta 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 RESOLUÇÃO 
ADMINISTRATIVA N. 006/2014 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na 
sua forma original e o mesmo foi APROVADO pelos Vereadores presentes, estando 
ausente os Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel, por motivos de saúde pessoal. 
PROJETO DE LEI Nº 195/2014 (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. 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 pelos Vereadores presentes, 
estando ausente os Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel, por motivos de saúde 
pessoal. Na sequência com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou 
em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA pelos Vereadores 
presentes, estando ausente os Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel, por motivos 
de saúde pessoal. Requerimentos: Nº 297 a 301/2014. Pedidos de Informações: Nº 097 a 
100/2014. Indicações: Nº 646/2014 a 661/2014. Ata: Nº 4.020. Requerimentos Verbais: 
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1º - VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa agende uma 2ª Reunião para o dia 13 de novembro de 2014, às 08h, nesta 
Casa, para tratar sobre o assunto que se refere ao tempo de espera nas filas das agências 
bancárias de nossa cidade. Para debater sobre o assunto solicito que sejam convidadas as 
seguintes autoridades: Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; Representantes 
do Sindicato dos Bancários; PROCON/ Taquara; Gerentes e/ou representantes de todas as 
agências bancárias desta cidade e Imprensa local. 2º - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Que o Executivo Municipal através da Secretaria do Meio Ambiente proceda no 
recolhimento de lixo deixado ao longo da Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro Mundo 
Novo, bem como a desobstrução de canos de esgoto, próximo as Esquadrias Schein. 3º - 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO, com apoio do VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Solicita que a Empresa Oi viabilize a troca de um poste que distribui a rede de linha 
telefônica pela Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro Mundo Novo em nossa cidade, pois o 
mesmo encontra-se muito danificado, com visível possibilidade de cair a qualquer 
momento. Da mesma forma, substituir postes que distribuem as linhas que saem da 
localidade de Moquém se estendendo até o final da localidade de Padilha, pois muitos 
deles encontram-se apodrecidos. 4º - VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador quando será restaurada a Rua Guilherme Lahn, pois já 
foram feitos vários pedidos de consertos e até o momento nada foi realizado deixando a 
situação cada vez mais agravada e a comunidade sem nenhuma resposta. 5º - VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal através da Secretaria responsável providencie 
com urgência o serviço de patrolamento e ensaibramento na Rua Dórico Ferreira Paiva, no 
Bairro Santarém, pois a mesma encontra-se quase que intransitável, causando grande 
transtorno a todos que por ali transitam. 6º - VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que a 
Mesa Diretora agende reunião com os moradores do Bairro Campestre, nesta Casa com 
data a ser marcada, para que o Presidente da Associação deste Bairro, senhor Aldino 
Schuser, possa apresentar o projeto de infraestrutura na nova Sede da Associação, 
esclarecendo ainda como ficará o espaço destinado para a prática de esporte. Na 
sequência o Presidente autorizou a saída do Vereador Valdecir de Almeida e 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 ANILDO RIBEIRO ARAUJO: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, os servidores, a imprensa, os ouvintes, a comunidade que estava assistindo a 
Sessão em grande número e os Secretários Municipais de Administração João Luiz Ferreira 
e de Desenvolvimento Econômico Idalci Renato Lamperti. Parabenizou o Clube das Vovós 
Sempre Vivas, que estava presente na Sociedade Carlos Gomes de Tucanos, pela sua 
atitude de permanecer em atividade na nossa comunidade. Realizou indicações ao 
Executivo referente a precariedade da estrada secundária de Alto Tucanos e da iluminação 
pública. Agendou reunião com o Secretário de Obras e Serviços Urbanos Luiz Hennemann 
para deliberar alguns serviços no Bairro Tucanos. Concordou com a reclamação do 
Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, referente aos problemas de estradas e 
ruas dos bairros de Taquara, como esgoto a céu aberto, com canalizações bloqueadas e 
com pouca vazão. Relatou que foi atendido o pedido de melhoria na Rua Arlindo Cândido 
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Rangel, com ensaibramento, patrolamento, alargamento e abertura de sarjeta da via, mas 
a poeira continua castigante para os moradores. Informou que tem conhecimento do 
projeto do Prefeito Tito Livio Jaeger Filho para realizar o calçamento e asfaltamento de 
ruas e acreditou que no ano que vem vai deslanchar estas obras, visto que foi a principal 
proposta da campanha eleitoral. Pediu paciência para a população na execução destas 
obras porque elas precisam ser bem trabalhadas e que com a diminuição das ruas sem 
calçamento vai diminuir também o trabalho de manutenção. Constatou que os pedidos da 
comunidade precisam ser recebidos com muito carinho porque realmente são 
verdadeiras. Reconheceu o trabalho realizado pelo responsável do Setor de Iluminação 
Pública, Senhor José Afonso Silva Nunes. Agradeceu a oportunidade e rogou a Deus por 
uma semana de trabalho produtiva e amparada pela sua luz. VEREADORA SANDRA 
BEATRIZ SCHAEFFER: Saudou o Presidente, colegas da Mesa Diretora, colegas Vereadores 
e aos demais presentes. Mencionou que quando ficou sabendo que a Sessão seria feita na 
Sociedade Carlos Gomes, logo pensou no Bairro Tucanos como sendo um dos bairros mais 
bonitos do nosso município. Constatou que as pessoas que ali moram, possuem um belo 
hábito de manterem o jardim de suas casas sempre floridos, grama sempre bem aparadas 
e que por mais simples que sejam, as casas são muito bonitas, tornando um bairro muito 
aconchegante. Salientou que sabe das grandes dificuldades que esse bairro passa, assim 
como o Bairro Campestre e Mundo Novo, inclusive o centro e o interior de Taquara, onde 
o maior problema com certeza são os buracos, sendo inacreditável a situação que se 
encontra nosso Município. Reconheceu que em muitas Administrações nada foi feito, pois 
para as estradas estarem dessa forma não é a primeira chuva que irá deixa-las desta 
forma. Citou as palavras do Senhor Aldino que fica triste pela situação do seu Bairro 
Campestre e salientou que os Vereadores também ficam tristes por estarem de mãos 
atadas, pois as pessoas vão até nós Vereadores pedir providências e os mesmos levam até 
o Executivo, que alega não ter verba. Declarou que não gostaria de ocupar o cargo de 
Prefeito, pois Taquara está numa situação muito complicada, que falta verba para quase 
absolutamente tudo, mas que sabe que os Vereadores não tem culpa, pois nessa cidade se 
trabalha, se paga imposto como em qualquer outro lugar e queremos resultados. 
Ressaltou que alternativas tem que ser buscadas para melhorar essa situação, pois temos 
uma região que concentra grandes empresas, como a Esquadrias Schein, uma empresa 
antiga e familiar, levando o nosso nome para várias partes do estado e do Brasil, gerando 
empregos, pagando impostos e as pessoas querem qualidade de vida. Citou que no Bairro 
Tucanos, o vereador Guido Mario fez um requerimento verbal que ela já tinha feito dia 06 
de maio, solicitando a limpeza das calçadas que se localizam ao longo da Rua Pedro Emílio 
Martins, pois é uma vergonha de ver como está aquele calçamento. Confessou que não 
sabe o que se passa na cabeça das pessoas que retiram cargas de lixo de suas casas e na 
calada da noite, quando provavelmente é feito, pois de dia não tem coragem de fazer, 
despejam na rua desde sofá até animais mortos. Mencionou que a calçada é um local 
público e que não deve se jogar o que bem entender ali, pois existem locais apropriados 
para serem feitos estes descartes. Falou que as pessoas que não sabem aonde colocar 
devem se dirigir até a Secretaria do Meio Ambiente para descobrir como fazer este 
descarte de forma correta. Salientou que devemos sempre exigir do Poder Público que ele 
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cumpra sua parte, mas que o cidadão também deve cumprir com a sua, porque se não fica 
complicado, pois vivemos em sociedade e devemos ter consciência de que as nossas ações 
afetam com certeza a qualidade de vida dos outros. Ressaltou que falando em qualidade 
de vida, estavam presentes representantes de várias gerações, como o Clube das Vovós 
Sempre Vivas e grupo de jovens, ambos buscando um espaço para praticarem o seu lazer. 
Analisou que quando investimos em bem estar, diversão, cultura, arte e esportes, nós 
deixamos de investir na saúde e deixamos de tratar a pessoa que ficou doente porque não 
teve acesso ao lazer. Pensando nisso ressaltou que já fez duas indicações, pois foi 
solicitado por moradores do Bairro Tucanos, para que houvesse um espaço para praticar 
esportes na Rua Pedro Emílio Martins, em frente ao número 1.020, pois é uma área 
pública, na qual pode ser feito um parque, uma praça e quem sabe até uma academia ao 
ar livre. Ressaltou que pensa que todos os bairros de Taquara deveriam ter uma academia 
ao ar livre para que as pessoas pudessem praticar esportes, porque ir até o centro muitas 
vezes fica complicado. Despediu-se deixando um grande abraço ao Vereador Moisés, que 
está em casa se recuperando por motivos de saúde. Agradeceu a presença e a atenção dos 
que estavam lá e desejou uma excelente semana a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente, o Clube das Vovós Sempre 
Vivas e em especial os empreendedores, Senhores Luiz Augusto Schein, Anibaldo e Osmar. 
Solicitou com grande satisfação a realização desta Sessão de Interiorização no Bairro 
Mundo Novo, porque nasceu neste local. Lembrou que o Loteamento Campestre é uma 
extensão do Bairro Mundo Novo, onde nasceu e no seu tempo de infância era tudo 
campo. Falou para o Senhor Aldino Schüssle, Presidente da Associação dos Moradores do 
Bairro Campestre, que é Vereador porque Deus oportunizou, conheceu o seu coração e 
tem um propósito para nós. Manifestou que o seu propósito é o de fazer diferente, de 
fazer o que não estava sendo feito e por isto o nosso Prefeito é Tito Livio Jaeger Filho. 
Declarou que confia no programa de Governo, no trabalho e acredita em Deus. Afirmou 
que sabe das dificuldades do nosso Município e que teremos desenvolvimento quando 
tivermos realmente infraestrutura em nossos bairros e vilas, onde hoje existe esgoto a céu 
aberto e ruas sem calçamento. Informou ao Senhor Aldino Schüssle, que pediu na Tribuna 
Popular o asfaltamento de ruas do Bairro Mundo Novo, que a menina Alexia, de 9 anos de 
idade, lhe falou que com o asfaltamento a água não penetra no solo e com o calçamento 
isto acontece. Comentou que a água é um bem esgotável e citou o exemplo da cidade de 
São Paulo. Relatou que se aprende com as crianças, os jovens e os idosos. Avaliou que o 
atual Governo não estava aqui antes e o que havia era uma má Administração nas várias 
gestões anteriores, que fizeram um mínimo de infraestrutura nos loteamentos. Falou que 
está lutando, como cada Vereador que está aqui, por uma melhor condição de vida para o 
nosso cidadão e que esta é a sua proposta na Câmara de Vereadores, de dar suporte para 
o Prefeito e levar as reivindicações da comunidade para o Executivo atender e fazer. 
Solicitou requerimentos verbais para o conserto de uma valeta na Rua Dorico Ferreira 
Paiva, de melhoria de todas as ruas no Bairro Mundo Novo em função das últimas chuvas, 
o patrolamento e o ensaibramento da estrada geral dos Distritos de Rio da Ilha e Padilha. 
Parabenizou o Senhor Aldino Schüssle, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro 
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Campestre, pelo que apresentou na Câmara de Vereadores, referente a troca do terreno 
da sede da entidade. Solicitou uma reunião com a participação dos jovens que utilizam o 
campo de futebol da entidade, para que a diretoria atual possa explicar o projeto da nova 
sede, que vai ser uma das melhores do Município. Avaliou que toda mudança causa 
receio, mas também traz muitos benefícios e que apesar de haver outras possibilidades, os 
moradores não ficarão prejudicados sem o campo de  futebol. Garantiu que os jovens que 
estavam presentes na Sessão serão avisados desta reunião para que possam participar, 
mas que devem ir com o sentimento de querer saber o que está acontecendo e com 
certeza ficarão felizes. Agradeceu a Deus por estar aqui. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Saudou os colegas Vereadores, o público presente e em especial, o Senhor José 
Alfredo Muller, Presidente da Sociedade Carlos Gomes de Tucanos. Lembrou que na 
gestão da Presidente da Câmara de Vereadores Michele Frank Sápiras, ajudou a 
intermediar um auxílio financeiro do Legislativo para a reforma da cancha de bolão desta 
entidade. Afirmou que foi uma honra auxiliar o Clube de Vovós Sempre Vivas e de ter 
levado os seus integrantes para conhecer uma Sessão da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre. Afirmou que foi um equívoco a atitude do Senhor Aldino 
Schüssle, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Campestre, visto que ele 
deveria ter ouvido a opinião dos moradores para a troca de terreno da sua sede, pois os 
jovens que estavam presentes na Sessão da Câmara de Vereadores não foram 
consultados. Declarou que os jovens não podem deixar de praticar esportes e de ter um 
local para o seu lazer. Discordou da atitude do Prefeito, que não quis apoiar um candidato 
local a Deputado Federal, preferindo um de fora, abrindo mão de uma verba anual de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por ano que cada parlamentar dispõe, que é lei e 
não promessa de campanha e agora vai receber somente as migalhas. Analisou que várias 
ruas do Município estão precárias, porque não é feita a devida manutenção e que as ruas 
Lima, Brasília e Buenos Aires possuem recursos do PAC 2 para a sua pavimentação e que 
não foram nem mesmo licitadas. Informou que a Escola de Educação Infantil do Bairro 
Mundo Novo que estava praticamente concluída continua com as suas obras paradas e 
não é informado o motivo, sendo que parte do material colocado no prédio já foi roubado. 
Incluiu no projeto do Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo quando foi Secretário 
Municipal da Saúde, a instalação de uma farmácia, mas que até agora não foi aberta, para 
melhor atender a comunidade de modo a não precisar se deslocar até o centro da cidade 
em busca de remédios. Reconheceu que o Vereador tem o poder de cobrar, mas não de 
mandar realizar. Concordou com o pronunciamento anterior da Vereadora Sandra Beatriz 
Schaeffer em relação à situação vergonhosa que se encontra a Rua Pedro Emílio Martins. 
Desejou a todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. O Presidente, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira informou ao público presente que não poderia se 
manifestar e debater na Sessão Ordinária, somente na Tribuna Popular e na reunião, que 
iria ser marcada para este fim. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou o 
Presidente; colegas Vereadores; Presidente da Sociedade Carlos Gomes, José Alfredo 
Muller; Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Campestre, Aldino Schüssle; as 
pessoas presentes, em especial ao Clube das Vovós Sempre Vivas; os empresários 
presentes Guto Schein, Anibaldo, Osmar Hotman e Giordani. Ouviu atentamente ao 
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pronunciamento de seu amigo Aldino, que deu toda a razão por suas palavras e 
sentimentos expressados são os mesmos, pois anda diariamente por toda a cidade, bairros 
e o interior. Reconheceu que existem problemas e sempre existirão, mas que devemos 
trabalhar e resolver cada um deles. Informou que esteve duas vezes em reunião com o 
Secretário Municipal de Obras, Luiz Hennemann, na semana passada e inclusive comentou 
que é uma pessoa muito educada e que quer fazer as coisas acontecerem. Explicou que o 
tema levantado foi sobre os encanamentos de rua, que  vem cobrando há mais de um ano 
sobre esse problema da Rua Pedro Emílio Martins. Comentou que os canos estavam 
entupidos e que foram arrancados e não mais recolocados. Salientou que o Secretário 
falou que tem essa preocupação, mas como faz três meses que assumiu a Secretaria ainda 
não conseguiu resolver, pois recebe vários outros chamados durante a semana com o 
mesmo problema de encanamento e ao chegar lá não é apenas um cano e sim vários 
outros que tem que ser arrancados para resolver o problema. Informou que já foi 
montado duas equipes, que antes era apenas uma para acelerar este processo 
diariamente. Mencionou que enfrenta outras dificuldades, como a falta de maquinários e 
verba para comprar materiais para serem feitos todos esses consertos, mas declarou que 
acredita que no ano que vem a Câmara Municipal de Vereadores vai ajudar bastante, 
repassando as economias para a Secretaria de Obras, para que os serviços sejam 
melhorados. Ouviu atentamente ao pronunciamento do Vereador Nego, mas não 
concordou com o fato de não ter jeito e que nunca mais será consertado. Falou que 
devemos ser um pouco mais otimistas, que poderia ver o circo pegando fogo, mas que 
com fé conseguiremos apagar e insistindo, persistindo e cobrando que as coisas vão 
acontecer. Observou mais um problema na Rua Julio Leitensdorf e que o amigo Lauri e 
Flávio estão cobrando todos os meses e no ano que vem prometeu fazer um esforço para 
que este problema seja solucionado, pois ninguém merece morar do lado de onde tem um 
esgoto a céu aberto, cheirando dia e noite. Enviou votos de congratulação a Esquadrias 
Schein, do Guto que estava presente, uma empresa do Bairro Tucanos, que inaugurou na 
semana passado o escritório e um show room na cidade de Gramado. Comentou que essa 
empresa já está na quarta geração e vem a cada ano ampliando e renovando seus 
maquinários, buscando novas tecnologias junto com seus funcionários e os parabenizou 
por estarem muito bem representando a cidade de Taquara. Citou que cabe ao Poder 
Executivo dar mais condições de acesso a essas empresas, como colocou o Presidente da 
Associação dos Moradores, Senhor Aldino, pois temos várias empresas, como a de 
calçados do Senhor Osmar. Fez duas indicações para que sejam colocadas duas placas de 
sinalização na Localidade de Passo da Ilha, no entroncamento com as localidades de Ilha 
Nova e Grotas, que as pessoas vão até ali, querem subir para as localidades e não sabem 
que estrada pegar. Requereu também, a pedido de um morador, a pintura do quebra 
molas na Rua José Gonçalves das Neves, para dar mais visibilidade. Desejou a todos uma 
boa semana e colocou-se a disposição da comunidade. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: Ausente por atestado médico. VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Declinou o uso da palavra. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Saudou o Presidente da Câmara; os demais Vereadores; José Alfredo Muller, Presidente da 
Sociedade Carlos Gomes que concedeu o espaço; Aldino Schüssle, Presidente da 
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Associação dos Moradores do Bairro Campestre, os empresários locais Sérgio Hoff; Guto 
das Esquadrias Schein; Giordani que trabalha com o conserto de máquinas e bordados; 
Ivanor Krummennauer que começou seu trabalho na área de esquadrias; Giovane, cuja 
esposa tem um atelier, gerando recursos no bairro; Joel, colega de futebol do tempo do 
Padilhano e comentou como é bom essas reuniões que possibilitam encontrar os amigos. 
Saudou o Senhor Arcelino Pandolfo com sua esposa, há tantos anos no comércio; Senhor 
Osmar, Rei da 3ª idade; o amigo Orlindo Bazem com sua esposa; as Princesas e todo o 
Clube das Vovós Sempre Viva. Comentou que estes são da velha guarda, do tempo em que 
ainda não existia drogas nesse mundo e que eram felizes, pois naquele tempo não sofriam 
com esse problema do mundo atual. Saudou também o Senhor Anibaldo da ferragem, que 
trouxe seu negócio mais pra perto para auxiliar a comunidade; Laudir, taxista do posto de 
saúde; Nenê, que por várias vezes já foi conduzido por grande parte da comunidade junto 
ao Conselho Tutelar; Paulinho, que trabalha na área de móveis; a toda comunidade que se 
fez presente e aos jovens que estão na luta por uma área de esportes. Citou que já falou 
disto em outras oportunidades, que cada bairro deveria ter um campo de futebol, uma 
área de lazer para os jovens, porque os mesmos necessitam extravasar, gastar energia e 
de noite dormirem para no outro dia irem no colégio ou ir trabalhar, pois se tiver energia 
de sobra podem ir para outro caminho e se tiver cansado não vão sair na noite, pois 
cansaram e terão necessidade de dormir. Comentou que no depoimento de seu colega, 
Vereador Telmo, no qual falou que a dois, três governos anteriores nada foi feito, estava 
um pouco enganado. Dirigiu-se ao empresário Guto, citando que o calçamento que não 
tinha até a ponte e que agora passava em frente da sua empresa teria sido feita quando 
ele estava na Administração com o ex-Prefeito Claudio Kaiser, ocupando o cargo de Vice-
Prefeito. Citou que o asfalto no Bairro Empresa em frente da Escola CIEP; o Loteamento 
Maciel, passando pelo Supermercado Müller, descendo no entroncamento do 
Supermercado Zambelli e saindo na Churrascaria Lamperti, também teriam sido feitas na 
época do Governo Kaiser. Comentou que se cada governo fizesse um pouco, em alguns 
anos teríamos evoluído a cidade, o que não pode é querer que se faça tudo de uma vez só. 
Falou que o Governo do Estado nunca faz a ERS 118, que é só enrolação e se cada um 
fizesse 5 km e o próximo mais 3 km, um dia ficaria pronto. Avaliou que a ERS 239 para 
Rolante, ao invés de começar a ser feita pela cidade, iniciaram pelo meio e aonde era o 
gargalo principal nada foi feito, não deixaram nada pronto e só fizeram uma michorna. 
Enfatizou que as coisas que começam a ser feitas devem ser concluídas. Comentou que 
quanto ao calçamento que o Vereador Telmo se referiu, que o Prefeito Tito teria perdido, 
disse que não perdeu e que no final do Governo anterior do ex-Prefeito Délcio 
Hugentobler existiam R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em recursos para 
calçamento, mas não tinha como dar a contra partida, pois uma parte do dinheiro vem de 
Brasília repassado pela Caixa Federal e a outra parte deve ser integralizado pela Prefeitura, 
caso contrário volta para o Governo Federal. Afirmou que o Município deve estar 
organizado para saber bancar o que busca e não fazer uma rua que está descoberta para 
se reeleger. Explicou que todas as cidades da região buscam recursos no Ministério do 
Turismo para fazerem suas áreas cobertas, não investindo recursos próprios dos cofres 
municipais, mas que aqui quiseram fazer o contrário. Relatou que se não tivessem feito 
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aquele pedaço de rua descoberta, a Prefeitura teria recursos para dar a contra partida 
para fazer o calçamento e que perdeu porque não tinham este dinheiro. Afirmou que têm 
o compromisso de falar a verdade para a comunidade. Exemplificou que todos nós temos 
dificuldades, inclusive em nossas casas, que vamos arrumando conforme a disponibilidade 
dos recursos e que com o Município não é diferente. Declarou que tem um orgulho muito 
grande por ter ajudado a reeleger Renato Molling como Deputado Federal, que já nos 
ajudou muito e que temos outros Deputados, de outras siglas, que se elegeram como o 
Buzatto, o Moreira e o Covatti, que irão buscar recursos com ele. Falou que o Vereador 
Régis também ajudou um Deputado que se elegeu. Relatou mais um acidente envolvendo 
um caminhão na ponte do Rio dos Sinos na ERS 020. Divulgou que o Jornal NH informou 
que o Governo do Estado está fazendo novos cálculos e um novo orçamento para a 
reforma da ponte e isto significa que não irão fazer nada. Salientou que o mesmo jornal 
também noticiou que até o momento não há ninguém e nenhuma empresa trabalhando lá 
e que raramente a polícia rodoviária está no local dando alguma segurança. Ressaltou que 
a recuperação das estradas do interior vai dar um grande trabalho para a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em função das chuvas que aconteceram durante 3 
ou 4 dias seguidos e que em algumas estradas até hoje não entraram patrolas. Citou que 
as estradas do interior são como mulher na cozinha, que todos os dias têm que fazer 
comida e se não refazer as estradas do interior a cada chuva, o problema continua. 
Finalizou agradecendo e parabenizando a todos os presentes na Sessão, que deixaram as 
suas casas para nos prestigiar. Desejou um grande abraço a todos. VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIS CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Saudou o Presidente da Câmara, demais Vereadores; Senhor Aldino Schüssle, Presidente 
da Associação dos Moradores do Bairro Campestre; Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Idalci Renato Lamperti; Nenê, Conselheiro Tutelar; 
integrantes do Clube das Vovós Sempre Vivas e aos demais presentes. Dirigiu-se ao 
Vereador Guido Mário Prass Filho dizendo que o carro que se referiu no requerimento já 
está em serviço há quase um ano e que se alguém lhe informou desta maneira, está 
errado. Relatou que este automóvel eventualmente faz algum trabalho na Secretaria 
Municipal de Saúde, pois não existe motorista fixo para fazer o trabalho do CAPS no 
atendimento das pessoas que dependem deste veículo. Comentou que as verbas vêm pra 
comprar veículos para fazer um determinado tipo de trabalho e muitas vezes estão sem 
serviço, mas é necessário que se utilize este veículo para trabalhar para a comunidade, 
independente de ser de uma Secretaria específica. Opinou que com exceção das 
ambulâncias, os veículos não podem ser exclusivos de uma Secretária ou de um 
funcionário público, nem mesmo do Prefeito ou de um Secretário Municipal e sim ficar a 
disposição de toda a comunidade taquarense. Informou ao Vereador Guido Mario Prass 
Filho que a placa do carro Fiat Uno em questão é IBV 1753. Explicou aos moradores do 
Bairro Campestre e a todos os presentes, que estavam no seu legítimo direito de 
reivindicar e de se manifestar no momento que se sentissem prejudicados, mas que não 
poderiam se manifestar da forma como fizeram, mesmo que de maneira educada, pois a 
Câmara de Vereadores possuía um Regimento Interno que deveria ser seguido. Ressaltou 
que o Senhor Aldino Schüssle, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro 
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Campestre, tem todo o direito de fazer um pedido para usar a palavra na Tribuna Popular 
quando o mesmo achasse que fosse necessário. Desejou boas vindas em nome do 
Presidente do Legislativo, explicando que a Casa é do povo. Comentou que em momento 
algum acreditou que houve algum tipo de desonestidade de sua parte nesta permuta de 
terrenos e que talvez não tenha ocorrido uma divulgação maior e mais ampla deste tema, 
pois caso contrário algumas pessoas não estariam aqui hoje se todos tivessem concordado 
em uma Assembleia com toda a comunidade. Entendeu que neste caso houve uma 
pequena falha e ressaltou que a Diretoria da Associação se reuniu e o Senhor Aldino 
Schüssle, como Presidente, tomou aquela posição. Disse que com bom senso, com 
certeza, irão resolver a situação, pois a Associação não perdeu com esta permuta. 
Analisou a planta do terreno da nova sede e percebeu uma área muito boa, que quando 
concluída, o Bairro Campestre e a região terão muito a ganhar. Concordou com o 
pronunciamento anterior do Vereador Adalberto Carlos Soares que devemos ser otimistas, 
pois se vivermos de pessimismo, não sairíamos de casa nunca, podendo ser assaltados na 
esquina e que temos que acreditar em Deus e ter fé que a coisa irá funcionar. VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Ausente por atestado médico. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS: Saudou os colegas Vereadores e as pessoas que se encontram presentes no 
Plenário, como os integrantes do Clube das Vovós Sempre Vivas e o empresariado local. 
Afirmou que os empresários tem o direito de reivindicar melhores condições de chegar as 
suas empresas porque numa eleição não se pode prometer o que não se pode cumprir. 
Concordou com o Vereador Guido Mario Prass Filho referente a paralisação há um ano e 
dois meses nas obras na ponte do Rio dos Sinos na ERS 020, em que só estão ganhando 
diárias e fazendo projetos, sendo que este custo é muito maior do que o valor para 
construir a ponte. Relatou que a Polícia Rodoviária Estadual quase sempre está ali 
atendendo ocorrências e todos nós corremos o risco de sermos assaltados neste local, por 
causa de um Governo que não consegue reformar uma ponte em um ano e dois meses. 
Mencionou a ERS 118 que também é um caos, causando problemas principalmente para 
os doentes que são encaminhados para os tratamentos em Porto Alegre e o que está 
faltando é ação em relação aos trabalhos que devem ser feitos. Observou que ninguém é 
obrigado a concorrer a um cargo público, mas quando eleito tem que fazer as obras 
necessárias e não ficar dando explicações. Analisou que no setor público não é diferente 
das nossas casas, onde não se pode gastar mais do que se ganha e os projetos que são 
realizados por uma Administração tem que ter continuidade, como não ocorreu na 
canalização do esgoto no Bairro Tucanos, relatado anteriormente. Citou o 
pronunciamento anterior do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que a população de 
Taquara não tinha uma boa imagem da Câmara de Vereadores, que entre outras despesas, 
gastou mais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em diárias e passagens aéreas de 
somente dois Vereadores para Brasília. Revelou que reverteu esta imagem negativa na 
comunidade em conjunto com os demais 14 Vereadores e com a participação dos 
servidores públicos, quando foram economizados mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais), com a doação de um chassi para o caminhão dos Bombeiros, uma caminhonete e 
um chassi de caminhão para a Prefeitura, uma outra caminhonete para a Patrulha Rural da 
Brigada Militar, com a devolução de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
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para a área de saúde do Município e mais alguns valores para outras entidades sociais. 
Falou que a preocupação dos jovens presentes na Sessão em relação à manutenção do 
campo de futebol é correta e deve ser ouvida para se chegar a um entendimento, porque 
estes espaços de lazer estão diminuindo na cidade. Alegou que a Câmara de Vereadores 
votou a favor deste projeto da troca do terreno da sede da Associação dos Moradores do 
Bairro Campestre porque estava correto quanto a sua constitucionalidade. Declarou que 
não tem dúvida que estes jovens estão cheios de razão porque o esporte é um meio de 
tirar a juventude do lado errado da vida. O Presidente, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira, esclareceu que no caso da caçamba do caminhão dos Bombeiros que não foi 
colocado até agora, a responsabilidade pela instalação é do Governo do Estado e não da 
Prefeitura. O Vereador Nelson José Martins pediu um aparte e informou que o serviço 
cobrado dos Bombeiros e a taxa de incêndio vão para o Fundo de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros - FUNREBOM e os Vereadores devem ver porque não está sendo 
usado para instalar a carroceria neste chassi de caminhão que foi doado com as 
economias do Legislativo. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos também pediu um 
aparte e confirmou que o Corpo de Bombeiros garantiu que dispunham de recursos para 
instalar a carroceria neste chassi de caminhão doado pela Câmara de Vereadores e 
provavelmente contavam com os recursos do FUNREBOM para fazer isto, mas que até o 
momento não fizeram a instalação. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saudou o 
Presidente, colegas Vereadores, Conselho Tutelar, Associação de bairros, à Direção da 
Sociedade Carlos Gomes, os empresários, representantes dos taxistas, os homens e as 
mulheres, os vovôs e as vovós, os jovens, o pessoal da copa e as autoridades do Executivo 
que estavam presentes. Desejou melhoras e uma boa recuperação aos colegas Vereadores 
Moisés e Beto Lemos. Externou um feliz aniversário à vereadora Sirlei que não se 
encontrava na Sessão. Deixou dois lembretes à comunidade, dizendo que devem conhecer 
algum motorista de ônibus, algum cobrador da empresa de transportes rodoviários 
Transpar aqui do Município, pois faz parte de uma entidade sindical de trabalhadores 
rodoviários. Explicou que esteve afastado da Câmara nos últimos 30 dias, resolvendo 
situações pessoais, incluindo essa e que conseguiu avançar com esta empresa aqui no 
Município com condições de trabalho e salário para os motorista e cobradores. Deixou um 
pedido e um convite ao público presente, que peçam aos motoristas, para comparecerem 
no Sindicato na próxima semana, pois irão divulgar na mídia, como no jornal e na rádio, 
para analisar a proposta de salário oferecido, pois isso se refletia na linha de ônibus e que 
na próxima semana traria mais detalhes. Conversou com os motoristas e cobradores e 
relatou que os mesmos trazem várias reivindicações, sendo que uma delas é com relação 
às paradas de ônibus, se tem cobertura, se a calçada está boa e se tem acessibilidade para 
se utilizar o serviço de transporte público coletivo urbano, que certamente a grande 
maioria da população utiliza. Declarou que estarão apresentando na próxima semana um 
levantamento geral de todos estes pontos como sugestão ao Executivo, de planejamento 
de projetos de captação de recursos, aonde devem executar estes serviços, que por 
muitas gestões não foram feitas e com o impacto necessário para a vida de cada um de 
nós. Externou a situação de algumas ruas que tiveram alguma interferência sobre 
determinados assuntos, principalmente nos bairros Mundo Novo, Medianeira, Campestre, 
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Tucanos e Ideal e as ruas José Gonçalves das Neves, Santarém, Coronel Neves, João 
Kuplick, Ejo Macedo, Armindo Eugênio Bohrer, David Schein, Mundo Novo, Germano Paiva 
e Francisco Holmer. Falou que em todas estes locais conhece algum morador que sempre 
tem alguma reivindicação, como conserto de buraco na calçada, na pavimentação ou 
manutenção na iluminação. Explicou que isso é corriqueiro e são situações que vêm 
acompanhando a prumo, "pare e passo" e que certamente poderá interferir junto à 
Prefeitura para ser atendida com eficácia e agilidade, para que as coisas comecem a 
acontecer. Informou ao público presente e a todos que o escutavam pelos meios de 
comunicação, que tirou a informação sobre a matéria divulgada no site da Prefeitura 
Municipal de Taquara, no qual o mesmo fez parte, no dia 04 de junho de 2013, com o 
título: "Prefeito Tito busca solução para retorno da ERS 239, ERS 115 e ERS 020”. Falou 
que esteve com o Superintendente do DAER Aldamiro Neto, que disse que iria 
acompanhar a situação, vistoriar os locais, ouvir as solicitações do Prefeito, dos 
Secretários Municipais e que todas as situações e projetos seriam individualmente 
analisados e encaminhados a autarquia, para que viabilizasse os efetivos pleitos. Ressaltou 
que em 15 de outubro deste ano, constava no site da Prefeitura que o Prefeito protocolou 
pedido para a solução dos mesmos problemas que foram solicitados há exatamente um 
ano e quatro meses atrás. Concluiu que devemos ter atenção e controle social das ações 
do Município, pois todos nós estamos insatisfeitos e descontentes com a atual política, 
porque falta este controle social. Dirigiu-se ao Presidente da Associação dos Moradores do 
Bairro Campestre, Senhor Aldino Schüssle, informando que os jovens estavam controlando 
aquilo que é deles. Declarou que não precisava haver briga ou discussão, mas que é 
valoroso este controle social todos os dias, em todas as ações, para demonstrar que 
alguma coisa está errada, seja no Estado ou no Município, pois estamos muito 
acomodados atualmente. Despediu-se agradecendo. Foi concedido um aparte ao 
Vereador Guido Mário Prass Filho, que mencionou em cima da palavra do Vereador Régis 
Bento de Souza, que usou o nome Bairro Campestre, mas que agora chamam de Bairro 
Tucanos e nem no mapa consta mais por esse nome. Lamentou dizendo que isso deveria 
ser resgatado, voltando a se chamar Campestre. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente e os ouvintes da 
Rádio Taquara. Desculpou-se com o público presente, que não poderiam debater com os 
Vereadores na Sessão Ordinária, sob pena de sofrer até sanções e que a forma correta de 
se manifestar seria através de audiências públicas ou reuniões com este tema específico, 
com a participação dos Vereadores. Afirmou que as reivindicações dos jovens são todas 
justas e que é do tempo em que haviam muitos campos de futebol que atualmente estão 
diminuindo e que é a favor da Prefeitura disponibilizar mais áreas de esportes e lazer, 
retirando das drogas. Ressaltou que as atividades do Clube das Vovós Sempre Vivas 
auxiliam na qualidade de vida e na saúde das pessoas da 3ª idade e que sempre estará 
ajudando no que puder para que continuem estes eventos culturais. Lembrou do Esporte 
Clube Dois Louros, do Distrito de Fazenda Fialho, onde jogou futebol na sua juventude e 
por isto estará junto no pleito dos jovens para que tenham um campo de futebol na nova 
sede da Associação dos Moradores do Bairro Campestre. Colocou a Câmara de Vereadores 
à disposição para prestar todo o auxílio necessário para resolver este impasse. 
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Cumprimentou o Senhor José Alfredo Muller, Presidente da Sociedade Carlos Gomes de 
Tucanos onde se realizava esta Sessão Ordinária, o Senhor Aldino Schüssle, Presidente da 
Associação dos Moradores do Bairro Campestre e a todas as pessoas presentes. Enviou 
requerimento ao Executivo solicitando o retorno de uma linha de ônibus no Bairro 
Cruzeiro do Sul e informou que existem poucas linhas de ônibus na cidade de Taquara, 
principalmente no interior. Avaliou que o transporte coletivo não poderia ficar restrito a 
duas empresas e que o Executivo deveria abrir licitação para novas linhas de ônibus, pois 
não é possível que ainda existam locais na cidade sem transporte coletivo. Exigiu uma 
investigação para descobrir o motivo de existir pavimentação somente na parte onde não 
tem casas, na Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro Tucanos, pois onde começam as 
moradias não existe calçamento. Questionou se realmente a ponte do Rio dos Sinos na 
ERS 020 tem algum problema, porque ela não apresenta trepidações quando atravessam 
diversos veículos. Informou que a promessa do DAER, expressa em ata assinada em 
reunião na Câmara de Vereadores, é que a ponte seria concluída até o final do ano, mas 
que ainda não iniciou o processo de licitação. Divulgou que a corda arrebenta sempre no 
lado mais fraco, que são os moradores que precisam vir para o centro de Taquara 
trabalhar ou estudar e que estão com medo. Identificou que a Polícia Rodoviária Estadual 
está multando os motoristas na sinaleira da ponte, que é uma vergonha e que estão ali 
somente para arrecadar, assim como foi a instalação do pardal da ERS 239, que está no 
local errado da rodovia. Destacou que o Governo Estadual não consegue nem mesmo 
fazer o conserto de uma ponte com mais de um ano de problema e que os moradores já 
estão se conformando com esta situação. Sugeriu que terminada a eleição, tão logo o 
novo Governo assumir, deveria ser imediatamente contatado, a fim de resolver este 
problema. Desejou melhoras para os dois Vereadores que estão se recuperando por 
problemas de saúde. Saudou o taquarense Eduardo Berg Godinho, novo gerente da 
agência do Banco do Brasil, uma honra para a cidade de Taquara. Agradeceu a todos os 
presentes. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os 
Vereadores Telmo, Guido e Valdecir. Por fim o Presidente Arleu concedeu a palavra pelo 
tempo de 05min ao senhor Ângelo Augusto Schein, proprietário das Esquadrias Schein, no 
qual relatou algumas dificuldades encontradas no ramo de empreendedorismo em nosso 
Município. Nada mais havendo a tratar, às 21h40min o Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando uma Sessão 
Extraordinária para amanhã, dia 21/10, às 13h30min, para apreciação de Projetos 
publicados nesta noite, lembrando que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 29 de 
outubro de 2014, às 18h, numa quarta-feira, no Plenário do Legislativo Taquarense, tendo 
em vista o ponto Facultativo do dia 27/10 e o Feriado do dia 28/10. E, para constar, eu 
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a 
presente Ata, que segue assinada por mim e pelos Servidores Fernando Machado de 
Bittencourt e Débora Bickel, os quais transcreveram a Palavra em Expediente, onde após 
lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores presentes. 

 


