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ATA Nº 4.024 

Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 39ª 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), 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). Ausente o Vereador Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
por motivos de saúde, conforme atestado médico anexo a esta Ata. 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, e, hoje excepcionalmente está ocorrendo em quarta-feira, 
tendo em vista o Ponto Facultativo do dia 27/10 e o Feriado do dia 28/10 que é o Dia do 
Servidor Público. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando 
todas as pessoas presentes, momento em que convidou a Pastora Laís Schinaider Moreira, da 
Igreja Internacional da Graça de Deus Show da Fé, para deixar uma mensagem seguida de 
oração. Logo após o Vereador Eduardo Kohlrausch solicitou inversão de pauta, na qual foi 
acatada por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequência o Presidente solicitou a 
leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na 
Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 550/2014, 
encaminha Leis Municipais nº 5.590 e 5.591, sancionadas em 22 de outubro de 2014 e 5.592 a 
5.599, sancionadas em 23 de outubro de 2014. OFÍCIO Nº 551/2014, em atenção ao Despacho 
da Comissão Administrativa de Análises, Apuração, Atualização e Adequação do Estoque 
Patrimonial e de Bens do Poder Legislativo de Taquara/RS, contido no Ofício D.L. nº 844/2014. 
OFÍCIO Nº 553/2014, encaminha Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 194/2014 (Executivo nº 163), 
que 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. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 014, de 29 de 
outubro de autoria da AUTORIA DA MESA DIRETORA: Autoriza o Poder Legislativo, a transferir 
dotações orçamentárias para suplementação por redução de créditos, no valor de R$ 
102.000,00 (Cento e dois mil reais). PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003, de 29 de 
outubro de 2014, de autoria do VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO – Concede o Título de 
Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor DARLEI DOS SANTOS. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 004, de 29 de outubro de 2014, de autoria do VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS 
FILHO – Concede o Título de  Cidadão Taquarense ao senhor JOÃO BRUNO SCHMITZ. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005, de 29 de outubro de 2014, de autoria do VEREADOR TELMO 
VIEIRA – Concede o Título de Cidadão Taquarense ao senhor ORDOVAZ SITA FAGUNDES. 
COMUNICADOS: Dia 03.11.2014, às 17h, Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde, 
referente ao 1º quadrimestre de 2014. Dia 05.11.2014, às 19h, Audiência Pública sobre o 
asfaltamento da 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 
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conservatório CAMTA, do IACS, solicitada pelo Vereador Eduardo. Dia 11.11.2014, às 18h30min, 
no Plenário, reunião com moradores do Loteamento Campestre, solicitada pelo Vereador 
Telmo. Dia 12.11.2014, às 19h, Audiência Pública sobre a Taxa de Incêndio, solicitada pelo 
Vereador Régis. Dia 13.11.2014, às 8h, 2ª reunião  sobre o tempo de espera na fila nos Bancos, 
solicitada pelo Vereador Eduardo. Dia 17.11.2014, às 18h, Homenagem aos Policiais 
Aposentados, no início da Sessão Ordinária, solicitada pelo Vereador Telmo. Dia 18.11.2014, às 
14h, reunião com o CONSEPRO, solicitada pelo Vereador Balbino. Dia 18.11.2014, às 16h, 
reunião com Conselho Tutelar, solicitada pelo Vereador Balbino. 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 24.11.2014, às 17h, Sessão Ordinária com 
posterior Sessão Solene do 17º aniversário da Igreja Assembleia de Deus Vida Nova, solicitada 
pelo Vereador Moisés. Dia 26.11.2014, às 19h, Sessão Solene de entrega dos Títulos de 
Cidadania. OFÍCIO D.L. Nº 846/2014, ao Prefeito Municipal: O Presidente desta Casa, Vereador 
Arleu Machado de Oliveira vem por meio deste agendar Audiência Pública no Plenário desta 
Casa, para o dia 03 de novembro de 2014, às 17h, conforme Ofício nº 533/2014, referente a 
apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde do 1º Quadrimestre de 
2014. REQUERIMENTOS: Nº 302/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a Mesa Diretora 
desta Casa Legislativa que seja formada uma Comissão Especial para iniciar o processo de 
discussão e atualização da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores, levando em conta a Legislação Federal e Estadual e também o principal, o anseio e 
necessidade exigida pela comunidade taquarense. Nº 303/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicito a Mesa Diretora desta Casa Legislativa através de seu Presidente, que adapte a calçada 
em frente à Câmara de Vereadores nos termos da Lei Municipal Nº 4.620, de 07 de outubro de 
2010, que disciplina o uso e construção das calçadas do município de Taquara, e dá outras 
providências. Que seja votado tal pedido em Plenário e que seja incluso no orçamento as 
despesas provenientes a obra de construção e adaptação. Justificativa: Se observarem a calçada 
está com ondulações e frisos que dificultam a locomoção de idosos e pessoas portadoras de 
deficiência física, motora e visual. Tendo em vista que começa pelo poder público o exemplo de 
calçadas adequadas e nos padrões exigidos pela lei vigente. Nº 304/2014 VEREADORES GUIDO 
MARIO PRASS FILHO e NELSON MARTINS, EM NOME DA CASA: Através do presente, enviamos 
Votos de Pesar aos familiares da senhora Maria Selmira Martins, esposa do Ex-Vereador Lauri 
Martins, que veio a falecer no dia 22/10, próximo passado. O falecimento de um ente querido 
significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a 
Deus que dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda 
que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 305/2014 
VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO e BANCADA DO PP: Ao Diretor Administrativo do 
Hospital Bom Jesus, senhor Ademar Marcelo Soares e Diretor Técnico do Hospital Bom Jesus, 
Doutor Daniel Kollet. Os Vereadores que compõem a Bancada do Partido Progressista da 
Câmara de Vereadores de Taquara vêm por meio deste solicitar a Direção Administrativa e 
Técnica do Hospital Bom Jesus de nossa cidade às seguintes informações pertinentes ao período 
de 1º de janeiro de 2013 até a presente data: Escala de plantões exercidos pelo Doutor Carlos 
Alberto Pimentel, com carga horária e valor hora plantão, e, total mensal pago pelos serviços 
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prestados; Incluir nas informações acima os atendimentos a parturientes no centro obstétrico 
(partos normais) e bloco cirúrgico (cesárias), com o número de atendimentos aos recém-
nascidos e valores recebidos; Valores pagos em acompanhamentos de crianças para outros 
Hospitais. Nº 306/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO EM NOME DA CASA: Através do 
presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares da jovem Bruna Alves de Oliveira Souza, que 
veio a falecer no dia de hoje 29/10, aos 22 anos de idade. A dor da perda, somente é confortada 
na Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar palavras 
de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. 
“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele 
que vive e crê em mim, jamais morrerá.” João 11: 25-26. Nº 307/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Solicita a Mesa Diretora que seja encaminhado Votos de Congratulações a 
Direção, Professores, Funcionários e Alunos da Escola Adventista Ricardo Olm, conhecida 
como  Ricardinho,  fundada em 1914, pelo transcurso dos 100 anos de fundação neste ano, 
2014. Também solicito que seja realizada Homenagem Especial a esta Escola pelo transcurso dos 
100 anos de fundação, no dia 16 de março de 2015, no  início da Sessão Ordinária. Solicito ainda 
que o presente Requerimento seja encaminhado a Diretora desta Escola, senhora Marilane 
Barcelos e ao Pastor Marcos Júnior, Presidente da Associação Sul-Rio-Grandense (ASR) da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Nº 308/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao Engenheiro Jorge 
Henrique Vieira Fernandes – DAER: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio deste 
Reiterar o pedido de informação contido no Requerimento Nº 294, datado de 13 de outubro de 
2014 (em anexo), no qual pergunta se há Projeto de melhorias no acesso à ERS 242, conhecida 
como estrada do Entrepelado, Distrito de nosso Município, pela ERS 020. Ressalto que o outro 
questionamento do referido Requerimento já foi respondido. Nesse sentido aguardamos 
informação. Sendo o que tínhamos para o momento desde já agradecemos a atenção. Nº 
309/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Requer a Mesa Diretora que seja encaminhado Convite 
ao Engenheiro do DAER, senhor Jorge Henrique Vieira Fernandes, da 1ª Superintendência 
Regional de Esteio/RS, para participar da Audiência Pública que ocorrerá no dia 05 de novembro 
de 2014, às 19h, na Sociedade 25 de Julho, localidade de Entrepelado, Distrito de Taquara/RS, 
onde o assunto a ser debatido é sobre o asfaltamento da ERS 242, estrada que liga a cidade de 
Taquara a Santo Antônio da Patrulha. Solicito ainda que o nobre Engenheiro traga os registros 
que tratam da existência de Projeto Final de Engenharia, elaborado em 1996 pela Empresa SD 
LTDA, que trata da pavimentação asfáltica da ERS 242. Segue em anexo o e-mail recebido da 
Assessoria de Relações Institucionais do DAER. Também requeiro que seja convidado o senhor 
Luis Fernando Lima da Assessoria de Relações Institucionais – Diretoria Geral do DAER; senhor 
Carlos Eduardo de Campos Vieira – Diretor Geral do DAER; senhor Miguel Molina – Diretor de 
Gestão e Projetos do DAER e senhor Carlos Alexandre Pinto Toniolo – Diretor de Infraestrutura 
Rodoviária do DAER. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 101/2014 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador se já foi atendido o 
protocolo número 13501 de 26/11/2013, com relação à troca de lâmpada queimada ou com 
defeito. Se foi atendido solicito cópia do atendimento, se não foi solicito saber quando será 
realizado. INDICAÇÕES: Nº 662/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras realize o serviço de patrolamento na Travessa 
Mairesse, Distrito de Rio da Ilha, pois vários moradores desta localidade reivindicam a falta de 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F103233421617796018837%2Fabout%3Fgl%3Dbr%26hl%3Dpt-BR&ei=CxBRVOWTOMOjgwTy4YKoDw&usg=AFQjCNFha2vskhkPC7OMXz6cpAfGrCJGyg&bvm=bv.78597519,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F103233421617796018837%2Fabout%3Fgl%3Dbr%26hl%3Dpt-BR&ei=CxBRVOWTOMOjgwTy4YKoDw&usg=AFQjCNFha2vskhkPC7OMXz6cpAfGrCJGyg&bvm=bv.78597519,d.eXY
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atendimento deste serviço na rua citada. Nº 663/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que 
o Executivo Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente veja a possibilidade de efetuar 
podas em uma enorme árvore localizada na Rua Osvaldo Brandão, conhecida como Rua dos 
Trilhos, atrás da SIMUT, pois os moradores reclamam do risco e danos que as casas vizinhas 
correm, e segundo informações há por parte do morador da residência citada, muito desleixo 
quanto ao cuidado com cães soltos na rua e muito entulho largado no local. Nº 664/2014 
VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 
proceda no conserto da canalização de esgoto da Rua Osvaldo Aranha, em frente ao numero 
1511 no Bairro Empresa, pois devido ao rompimento de um cano se formou um grande buraco 
com risco de acidente aos pedestres que por ali transitam. Nº 665/2014 VEREADOR ANILDO 
ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie o 
patrolamento na Rua Farrapos, no Bairro Santa Teresinha, pois o trecho de chão batido se 
encontra com muitos buracos e os moradores pedem melhorias. Nº 666/2014 VEREADOR 
ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Segurança e 
Trânsito veja a possibilidade de estar colocando placas indicativas nas Ruas dos Bairros de nossa 
cidade, indicando sentido preferencial, limite de velocidade e placas com nomes de ruas que na 
maioria das mesmas estas placas não existem. Peço uma atenção especial a esta Indicação, pois 
é um clamor da comunidade em trazer mais segurança, organização e embelezamento às ruas 
dos nossos Bairros. Nº 667/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito ao Senhor Prefeito 
Municipal que determine uma ação de fiscalização tributária em relação ao recolhimento de ISS-
Imposto sobre Serviços decorrentes dos contratos de Seguro que são vendidos em nosso 
Município, pois conforme informações que recebemos da comunidade é provável que muitos 
destes contratos, embora realizados em Taquara por Bancos, Corretoras e outros 
estabelecimentos, estejam sendo contabilizados e o ISS recolhido em outros Municípios, 
causando perda de receitas tributárias tão importantes para a manutenção dos nossos serviços 
e investimento públicos. Nº 668/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Executivo 
Municipal nos termos da Legislação Municipal, o fornecimento de cargas de aterro na Rua 
Argentina, junto ao número 1545, no Bairro Empresa. Nº 669/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável 
providencie a confecção de uma parada de ônibus na estrada da Grota, próximo ao nº 11.425, 
na localidade de Morro da Pedra. Nº 670/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie o conserto de um cano 
quebrado na Rua 19 de Março, próximo ao nº 750, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 671/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras providencie o conserto de cano quebrado nos dois lados da Rua 7 de Setembro, em frente 
ao nº 605, no Bairro Santa Teresinha. Nº 672/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que 
o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública proceda na colocação de uma 
luminária no local conhecido como “Beco do Ivano”, próximo ao nº 812 e as Esquadrias J.C 
Krumenauer, no Bairro Tucanos. Nº 673/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública providencie o conserto de 
uma luminária na estrada da Grota com a estrada que dá acesso a Colina do Sol. Nº 674/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Obras viabilize o serviço de patrolamento e ensaibramento na localidade de Ilha Nova, pois a 
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mesma encontra-se em mau estado de conservação. Nº 675/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública proceda no 
conserto de uma luminária na localidade de Olhos D’água, em frente à Cabanha do Dima, logo 
após a residência da senhora Lolita. Nº 676/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras proceda em uma roçada na estrada 
geral da Batingueira, pois com a ausência deste serviço a mesma encontra-se num verdadeiro 
túnel. Nº 677/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada conhecida 
como “Ildo Hontz”, na localidade de Ilha Nova, logo após a residência do senhor Olavo. Nº 
678/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada da Fazenda do Sítio 
do Figueirão, na localidade de Fazenda Fialho. Nº 679/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Segurança e Trânsito 
providencie a colocação de placas indicativas informando o nome dos Bairros que dão acesso às 
rodovias que cortam nosso Município, ERS 020, 115 e 239, para facilitar o ingresso dos mesmos. 
Cito como exemplo os Bairros Empresa, Santa Maria, Ideal e outros. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em atenção 
a Indicação nº 571/2014, de autoria do Vereador Idalci Lamperti. E-mail do senhor Luis 
Fernando Lima – Assessoria de Relações Institucionais do DAER, em atenção ao Requerimento 
nº 290/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 809/2014. Ofício da Brigada 
Militar de Taquara em atenção ao Requerimento Nº 281/2014, do Vereador Adalberto Lemos, 
contido no Ofício D.L. nº 783/2014. Ofício do Deputado Estadual Lucas Redecker, acusando o 
recebimento do convite desta Casa para Audiência Pública que ocorrerá no dia 05 de novembro 
de 2014, na localidade de Entrepelado que tratará sobre o asfaltamento da ERS 242. Convite do 
IACS, para comemoração de 86 anos deste Instituto, nos dias 14 a 16 de novembro de 2014. 
Convite da Secretaria Municipal de Saúde para a palestra de abertura do Novembro Azul, ainda 
dentro do Evento Outubro Rosa/Novembro Azul, no dia 04/11/2014, às 19h30min, no Plenário 
desta Casa. Convite da EMEI Tia Bete, para Mostra de Trabalhos a realizar-se no próximo dia 
31/10, das 18h30min às 20h30min. Comunicado 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. Após a leitura da 
matéria o Presidente desta Casa, a pedido do Vereador Eduardo Kohlrausch convidou a todos 
para prestarem um minuto de silêncio em homenagem póstuma à jovem Bruna Alves, que veio 
a falecer no dia de hoje. Diante da inversão de pauta nesse momento o Presidente deu início a 
Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos em pauta para votação, acompanhados dos 
Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 179/2014, de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho: Institui boas 
práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços públicos na cidade de 
Taquara/RS, e dá outras providências. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador 
Guido Mario apresentou Emenda Supressiva ao Projeto, acompanhado de voto favorável ao 
Parecer da Vereadora Sirlei Silveira, estando ausente no momento da reunião da Comissão o 
Vereador Adalberto Lemos, por motivos de saúde. O Presidente colocou o Projeto em discussão 
e o Vereador Luiz Carlos Balbino Pediu Vistas do mesmo para melhor analisá-lo. O Vereador 
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Guido Mario, autor do Projeto concordou com o Pedido de Vistas e por isso o Presidente não 
colocou o mesmo em votação determinando que o Projeto fosse retirado de pauta. Também 
manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins e Régis de Souza. PROJETO DE 
LEI Nº 199/2014 (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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores 
presentes, estando ausente o Vereador Adalberto Lemos, por motivos de saúde pessoal. A 
seguir com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação da 
matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes, estando 
ausente o Vereador Adalberto Lemos por motivos de saúde pessoal. Requerimentos: Nº 
302/2014 a 309/2014. Pedido de Informação: Nº 101/2014. Indicações: Nº 662/2014 a 
679/2014. Atas: Nº 4.021, 4.022 e 4.023. Requerimentos Verbais: 1º - VEREADOR ANILDO 
ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras efetue melhorias no 
calçamento das Ruas do Bairro Petrópolis, especialmente na Rua Venâncio Aires, pois ela é 
quase uma Avenida que corta o Bairro e encontra-se muito danificada. 2º - VEREADOR NELSON 
MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie uma 
capina no entorno da Travessa Erechim, bem como faça o recolhimento de entulhos largados no 
local. 3º - VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Obras realize o desassoreamento do Arroio Sonda, na altura da Rua Chile, no Bairro Empresa, 
pois este trabalho já foi realizado na parte próxima a Bica D’água necessitando agora no local 
solicitado. Após a votação o Presidente Arleu fez um registro solicitando uma parceria do 
Executivo Municipal para realização do serviço de terraplanagem junto ao terreno adquirido por 
esta Casa, pois considera um gasto desnecessário a contratação de uma empresa privada para 
este fim, portanto pediu também a colaboração dos Vereadores que compõem a Bancada do 
PTB no sentido de agilizar a efetivação deste trabalho. Dando continuidade 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: VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saudou o Presidente, os colegas 
Vereadores, as Senhoras e os Senhores. Comentou que dia 26 de outubro o Brasil teve eleição 
de 2º turno e que foi a eleição para Presidência mais apertada desde 1989, quando o país voltou 
a ter eleições diretas. Ressaltou que a vitória foi com 51,64% dos votos para a atual Presidente 
Dilma, contra 48,36% de votos para o Senador Aécio dos votos válidos. Citou os votos apurados 
nessa eleição, que foram 112.683.879 (cento e doze milhões, seiscentos e oitenta e três mil, 
oitocentos e setenta e nove), os votos válidos foram 105.542.273 (cento e cinco milhões, 
quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e três), que correspondem a 93,66%, os 
votos brancos foram 1.921.819 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e 
dezenove), que correspondem a 1,71%, os votos nulos foram 5.219.387 (cinco milhões, 
duzentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e sete), que correspondem a 4,63% e as 
abstenções foram 30.137.479 (trinta milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e 
nove), que correspondem a 21,10% . Declarou que segundo a legislação vigente, o voto em 
branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos, que 
por sua vez é considerado voto nulo quando o eleitor manifesta sua vontade de anular, 
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digitando na urna eletrônica um número que não seja correspondente a nenhum candidato ou 
nenhum partido político. Informou que a aferição do resultado de uma eleição está prevista na 
Constituição Federal de 1978, que diz em seu artigo 77 §2, que é eleito o candidato que obtiver 
a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos. Ressaltou que uma eleição nada 
mais é do que verificar a vontade do povo e que se uma pessoa não vai as urnas, ou vai e vota 
nulo, ela não manifesta sua vontade em relação a nenhum dos candidatos. Entendeu que o 
eleitor poderia até estar fazendo um voto de protesto, mas as regras constitucionais brasileiras 
dão peso zero para este voto de protesto. Ressaltou que nosso protesto está justamente no 
voto, pois é onde melhor conseguimos mostrar nossa indignação com a forma de governar que 
está sendo feita. Falou que se pergunta aonde moram estas pessoas e o que fazem para 
desprezar de tal forma o seu instrumento de protesto de vontade de mudança, ou até de 
confirmar que está aprovando o que está sendo feito e aonde está a consciência de quem não 
participa deste momento de crucial importância para o andamento da sua vida e sociedade de 
qual faz parte. Citou um pensamento de Bertolt Brecht, poeta, dramaturgo e diretor de teatro 
alemão: "O pior analfabeto é o analfabeto político, pois ele não ouve, não fala, nem participa de 
eventos políticos, não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, 
dos sapatos, da medicina, tudo depende de decisões políticas e que o analfabeto político, com 
orgulho, afirma odiar política, mas não imagina que é da ignorância política que nascem as 
prostitutas, as crianças abandonadas, os piores ladrões de todos, os péssimos políticos 
corruptos e lacaios de empresas nacionais e multinacionais”. Comentou que não nasceu de um 
meio político e que este é o seu 1º mandato, mas que está tentando desempenhar da melhor 
maneira possível sua vereança. Informou que o seu candidato à presidência, Aécio Neves, do 
PSDB que é de seu partido, não venceu, mas citou a fala do mesmo: "Combati o bom combate, 
cumpri minha missão e guardei a fé, agradecendo a todos os brasileiros que participaram." 
Mencionou que a Presidente Dilma Rousseff foi eleita e terá mais 4 anos para governar, tendo 
de realizar uma lista de promessas feitas ao longo da campanha, terminar o que começou no 1º 
Governo e sobretudo, preparar as mudanças que o Brasil precisa, com as mais urgentes, que são 
as reformas políticas e tributárias.  Afirmou que a Presidente da República vai precisar governar 
para todos, independente da raça, credo religioso, opção sexual, localização geográfica, grau de 
educação ou partido político, porque todos nós brasileiros, merecemos um bom governo. 
Finalizou dizendo que esta era sua mensagem, agradecendo a atenção de todos e desejando um 
restante de semana muito iluminado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 
Cumprimentou o Presidente, a mesa diretora, os colegas Vereadores, as pessoas que se fizeram 
presentes na plateia e os que os acompanhavam nos meios de comunicação. Comentou que em 
maio de 1994 nasceu a Defensoria Pública no Estado do Rio Grande do Sul, em atenção a 
Constituição Federal de 1988, uma instituição dotada de independência e cujos agentes 
desfrutam de prerrogativas similares as de juízes e promotores. Informou que hoje, a Defensoria 
Pública do Estado é uma Instituição consolidada e presente no cenário estadual. Mencionou que 
a Comarca de Taquara tem um atendimento às segundas-feiras e percebe que existe uma 
enorme fila, com chuva ou sem chuva, à frente daquele local, porque precisam se colocar de 
madrugada na fila para conseguir uma ficha. Perguntou ao Presidente se lhe autorizava a pedir 
aos servidores que façam um levantamento nas Defensorias Públicas da região, para verificar 
qual a forma de agendamento que as pessoas possuem nestes locais. Informou que no 
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Município de Parobé é por agendamento telefônico, mas que gostaria de saber em outras 
localidades, até para fazer um documento desta Casa, pedindo uma adequação também a estes 
moradores de Taquara, para que possam agendar o seu horário de atendimento via telefônico, 
como é feito em outros Municípios. Mencionou que sabe que são poderes diferenciados e que 
talvez isto seja olhado com um certo nariz torto, mas que irá fazer um Requerimento pela Casa, 
pedindo um olhar da Defensoria Pública do Estado e também a Defensoria de Taquara, para que 
tentem mudar isso, fazendo com que aquelas pessoas mais necessitadas, que precisam de 
atendimento, não fiquem de madrugada, arriscando a sua própria vida ou na chuva para 
agendar atendimento. Falou que se for possível, gostaria que fizessem esse levantamento, para 
que a mesma tenha respaldo e possa fazer este documento. Comentou que graças ao bom 
tempo no sábado, conseguiram fazer a festa para as crianças do Projeto Bem, do Bairro Empresa 
e que nesta manhã, ofereceram a eles muitas coisas gostosas para comerem, como 
refrigerantes, picolés, chocolates e graças a uma parceria estabelecida com um grupo formado 
pela Estética Sandra e Carla, que organizaram este grupo e pagaram esta merenda especial para 
estas crianças, na qual formam um grupo de mais de 130 crianças, agregadas ao esporte, 
envolvidas em atividades, para trilharem o caminho do bem. Agradeceu esta parceria, também 
a do Presidente Nelson do Atlético Palmeiras que os dá sempre uma grande mão e ao Francisco, 
um abnegado, conhecido do Bairro Empresa, que é um mestre em fazer o bem e portanto ele é 
do Projeto Bem. Dedicou uma homenagem especial ao funcionário público, dizendo que o 
mesmo desempenha um importante papel, frente a toda a nossa comunidade, tendo obrigação 
da cordialidade quando liga diretamente ao atendimento as pessoas e merecem em 
reconhecimento ao seu profissionalismo. Reverenciou a todos, ratificando sua admiração 
àqueles profissionais comprometidos com todos os taquarenses. Desejou um carinhoso abraço 
a todos os funcionários públicos e o desejo de que Deus os abençoe e os fortaleça nessa digna 
profissão. E desejou também a todos uma continuidade abençoada por Deus nesses últimos dias 
da semana. Ao final de seu pronunciamento, o Presidente, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira, respondeu a pergunta da Vereadora dizendo que via o seu pedido com muita simpatia, 
pois é um órgão que pertence ao Poder Executivo. Ressaltou que a Defensoria é paga pelo povo 
e os defensores públicos são concursados e advogados formados que dão assistência por via de 
Estado a pessoas carentes e necessitadas, concordando que o atendimento deve ser diferente e 
que pode contar com ele, que irá ajudar nesta procura com certeza. VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Saudou o Presidente, demais membros da mesa, colegas Vereadores, ao público que os 
prestigiaram nesta noite, principalmente aos jovens e a todos os ouvintes dos meios de 
comunicação. Iniciou seu pronunciamento destacando alguns encaminhamentos que fez ao 
Executivo, para que junto a Secretaria responsável, proceda com os trabalhos no patrolamento 
e ensaibramento da estrada da fazenda do Sítio do Figueirão, localizado no Distrito de Fazenda 
Fialho, na estrada conhecida como Ildo Hontz; na estrada da localidade de Ilha Nova, logo após a 
residência do Senhor Olavo; na estrada geral da Batingueira, pois a ausência deste serviço está 
tornando aquela estrada num túnel verde. Requereu o conserto de uma luminária que está 
queimada há muito tempo, causando insegurança nos moradores, na localidade de Olhos 
D'água, em frente a Cabanha do Dima, logo após a residência da Dona Lolita e na estrada da 
Grota, com a estrada que dá acesso à Colina do Sol, na qual os moradores também estão 
solicitando este serviço. Deu publicidade aos trabalhos que vêm sendo realizados pelo 
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Secretário Distrital de Padilha, onde com poucos recursos e sem patrola, realizou o 
ensaibramento da Estrada de Três Irmãos, com 68 cargas de saibro; a estrada Vili Train, na 
subida do Nanico ao Morro Alto, com 36 cargas de saibro; a estrada dos Mendinger, que está 
sendo concluída, com a colocação de 27 cargas de saibro; estrada da localidade de Padilha 
Velha, com mais de 40 cargas de saibro; a estrada da localidade de Cruzinha Alta, até a divisa de 
São Francisco de Paula, com mais de 50 cargas de saibro e a roçada na estrada geral de Passo da 
Ilha até a Ilha Nova. Falou à comunidade que tanto a Secretaria Distrital de Padilha como de Rio 
da Ilha, contam e torcem pela aquisição por parte da Administração de caminhões, 
retroescavadeira e patrola. Mencionou que sem maquinários, o serviço não se torna eficaz, pois 
colocam o saibro com caminhão e o distribuem manualmente como era feito antigamente. 
Solicitou que o Prefeito Municipal faça a aquisição dessas máquinas, para melhor atender à 
comunidade. Mencionou que o Vereador Guido Mário fez votos de pesar à família do ex-
Vereador Lauri Martins, pelo falecimento da sua esposa Maria Selmira. Citou a frase que por 
trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher e deixou seus sentimentos aos 
familiares. Comunicou que a reunião da Associação dos Moradores do Bairro Campestre ficou 
marcada para o dia 11 de novembro, às 18:30 horas, na Câmara de Vereadores. Convidou a 
comunidade que deseja respostas sobre a nova aquisição da área aonde será contemplada a 
Associação que se faça presente e que o Presidente Laudir fornecerá todas as informações 
necessárias. Agradeceu a Deus e desejou a todos uma boa semana. VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA: Cumprimentou o Presidente, demais colegas Vereadores, platéia 
presente e os ouvintes da rádio Taquara. Saudou em especial o grande amigo, irmão em Cristo, 
Deputado Jurandir Maciel, do PTB e seu colega que o estava acompanhando. Declarou que o 
Deputado tem um grande trabalho, sendo uma pena o mesmo não ter conseguindo se reeleger, 
mas que ficou como 2º suplente. Mencionou que este Deputado Jurandir Maciel foi um dos que 
alterou o Projeto da Boate Kiss, para poder ajudar mais as entidades religiosas, batalhando para 
que se diminuísse um pouco as exigências dos templos das igrejas e das entidades, através do 
Projeto do PPCI dos Bombeiros. Felicitou todos os funcionários públicos, em especial as 
merendeiras pela passagem do seu dia, os quais trabalham muito por este Município. 
Parabenizou os organizadores pela belíssima festa das crianças que ocorreu no sábado, que 
estava muito bonita e a todas as empresas que patrocinaram, fazendo tantas crianças felizes. 
Mencionou que foi gasto um valor de quase R$ 40 mil com o projeto Outubro Rosa e não se 
sabe quanto poderá ser gasto no Novembro Azul. Achou um absurdo este gasto, pois faltam 
medicamentos nas farmácias das unidades de saúde e que isto não pode acontecer. Comentou 
que ficou surpreso quando viu um pedido de informação, do Vereador Beto Lemos, que estava 
em atestado médico, que é impressionante ver como estão as nossas câmeras de vigilância no 
Município de Taquara, que mais da metade não está funcionando e que vai ter mais três 
câmeras instaladas. Perguntou quando vai ser feito isso, pois já passaram dois anos de 
Administração e a anterior também é culpada por já não ter posto em funcionamento por 
motivos de picuinhas. Ressaltou que isso tem que ser realizado com urgência, para trazer mais 
segurança para a nossa comunidade. Desejou a todos uma boa semana e que Deus iluminasse o 
coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou o Presidente, 
membros da mesa, os colegas Vereadores, o público presente especialmente o Grupo da 
Novemberfest e ao Deputado Estadual Jurandir Maciel, do PTB, dizendo que também já foi 
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petebista e que hoje é progressista e é conhecedor do seu trabalho. Parabenizou a 
Administração Municipal, pela bela organização da festa das crianças, realizada no Parque do 
Trabalhador no último sábado, dia 25, o qual teve a oportunidade de estar, vendo a criançada se 
divertindo, pois lá tinha brinquedos infláveis, picolé, refrigerante, pipoca, cachorro quente e o 
sorteio de mais de 100 bicicletas, sendo uma festa que praticamente não gerou custos ao 
Município. Frizou que é muito importante promover eventos desta natureza. Comentou que a 
Administração Municipal deve se preocupar também com aquele que é contribuinte, que paga 
seus impostos e quer ver o seu dinheiro sendo bem aplicado. Citou as obras de calçamento da 
Rua Santa Rosa e da Rua Germano Paiva que estão paradas, as Creches do Bairro Santa Rosa e 
Campestre que estão num ritmo devagar e tantas outras ruas por calçar, alegando que o povo 
está cobrando com razão. Falou que sabe que esse ano foi muito turbulento, devido a Copa do 
Mundo, eleições e que isto acaba atrapalhando um pouco e acredita que até o final do ano vai 
andar nesse "tranco". Mencionou que estamos a dois meses do final do ano e acredita que não 
vai acontecer muita coisa, mas que espera que 2015 seja um ano em que as obras saiam do 
papel, esperando que a Administração faça as coisas acontecerem, pois este ano foi muito 
parado. Convidou a todas as crianças para que estejam no próximo sábado, das 10 às 16 horas 
no Loteamento Maciel, com brinquedos infláveis, comidas e distribuição de presentes, a convite 
do Elizandro, proprietário da Padaria JK, do Loteamento Campestre, o qual todo ano realiza a 
festa das crianças, tendo parceria com empresários e voluntários. Requereu a colocação de uma 
luminária no Bairro Tucanos, perto das Esquadrias Krummennauer, em frente ao nº 812, no 
Beco do Ivano. Solicitou a Secretaria de Obras o conserto de canos quebrados na rua Sete de 
Setembro, em frente ao nº 605, no Bairro Santa Terezinha e na Rua 19 de março, próximo ao nº 
750, em frente ao colégio Lauro Müller, no Bairro Cruzeiro do Sul. Parabenizou os funcionários 
públicos pela passagem do seu dia, em 28 de outubro. Agradeceu e desejou a todos uma boa 
semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Ausente por atestado médico. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os colegas Vereadores e o Deputado Estadual 
Jurandir Maciel, que estava presente no Plenário. Requereu ao Executivo placas indicativas dos 
acessos aos bairros do Município, para orientar e facilitar os visitantes de fora da cidade. 
Encaminhou pedido para um abrigo de ônibus, principalmente para uso dos estudantes, na 
Localidade de Morro da Pedra, na bifurcação da estrada da Grota com a estrada da Colina do 
Sol. Explicou ao Deputado Estadual Jurandir Maciel, presente na Sessão Ordinária, que os 
membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - COMITESINOS, 
são contrários ao termo de referência da METROPLAN, de um projeto de estudos para a 
construção de uma barragem nas margens da BR 448, na cidade de Canoas. Declarou que o 
dique vai eliminar esta área de banhados, na qual o COMITESINOS defende a sua preservação, 
para liberar esta área para a construção de um projeto imobiliário. Afirmou que se tomarmos o 
espaço das águas dos banhados, vai provocar o alagamento das cidades de São Leopoldo e parte 
de Novo Hamburgo. Informou que a Lei dá prerrogativas para que o COMITESINOS delibere 
sobre a utilização das áreas de várzea do Rio dos Sinos e que a METROPLAN não se manifestou 
no momento adequado, quando da elaboração do plano de bacias. Parabenizou os funcionários 
públicos pelo seu dia, comemorado no último 28 de outubro. Enviou votos de pesar para os 
familiares da Senhora Maria Selmira Martins, esposa do ex-Vereador Lauri Martins, do Partido 
Progressista e também à família da jovem Bruna Alves de Oliveira Souza, que nos deixou 
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precocemente. Divulgou a reunião marcada para o dia 04 de novembro, no Plenário da Câmara 
de Vereadores, da Comissão Especial que vai analisar a prestação de contas do Município de 
Taquara, no exercício de 2011. Destacou a Festa das Crianças organizado pela Prefeitura e 
realizado no Parque do Trabalhador, como um investimento que vale a pena. Desejou um 
abraço e uma boa semana a todos. Foi concedido um aparte ao Vereador Telmo Vieira, que 
pediu para se associar aos votos de pesar da Senhora Maria Selmira Martins. O Presidente, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira, pediu que os votos de pesar da Senhora Maria Selmira 
Martins, esposa do ex-Vereador Lauri Martins, fosse enviado em nome da Câmara de 
Vereadores. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Declinou o uso da palavra. 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio 
Taquara e dos meios de comunicação. Desejou as boas vindas à Câmara de Vereadores ao 
colega do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, Deputado Estadual Jurandir Maciel. Agradeceu os 
trabalhos realizados nas ruas do Bairro Medianeira, pelo Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos Luiz Hennemann. Destacou as críticas que são dirigidas ao Prefeito Tito Livio 
Jaeger Filho, referente à exoneração do ex-Secretário Municipal de Saúde, Doutor Carlos Alberto 
Pimentel. Observou que o Prefeito está presente na Secretaria de Saúde para agilizar o trabalho 
e resolveu afastar alguns funcionários em cargos de comissão, que também não estavam 
correspondendo às funções para a qual foram contratados. Parabenizou o Prefeito Municipal 
pela organização da 2ª edição da Festa das Crianças, no Parque do Trabalhador, com a 
participação de mais de cinco mil crianças e que esta imagem do evento ficará na mente da 
garotada por vários anos. Desejou que esta comemoração continue por vários anos e cada vez 
com um público maior. Enalteceu o Prefeito Tito Livio Jaeger Filho pela coragem em assumir 
uma postura em defender a eleição da Presidente Dilma Rousseff e do Governador Tarso Genro. 
Exemplificou com a postura do ex-Prefeito de Taquara Nereu  Wilhelms, do PDS, que  teve com 
relação  ao ex-Governador Alceu Colares e a Secretária Neuza Canabarro, ambos do PDT, que 
apesar de serem adversários políticos ferrenhos por pertencerem a partidos diferentes, foi em 
busca de um apoio para a conclusão da Avenida Sebastião Amoretti, que se encontrava 
intrafegável naquela época, demonstrando preocupação com os taquarenses. Observou que a 
Prefeitura de Nova Hartz aprovou o auxílio moradia para os policiais civis e militares do 
Município, contribuindo desta forma para aumentar a segurança da comunidade, a exemplo da 
Prefeitura de Taquara, apesar de ser uma obrigação do Governo do Estado. Esclareceu ao 
Vereador Adalberto dos Santos Lemos que as câmeras de monitoramento que não estão 
funcionando hoje, na sua grande maioria, são por problemas na fibra óptica e não no 
equipamento e que o seu conserto já está sendo providenciado. Agradeceu ao Presidente pela 
oportunidade. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a 
comunidade presente, os integrantes da Associação da 3ª Idade da Novemberfest, que 
seguidamente prestigiam a Sessão. Desejou boas vindas ao Deputado Estadual Jurandir Maciel, 
presente no Plenário, acompanhado do Senhor Cassiano Vilande, parente do Vereador 
Fernando Vilande, colega do seu partido PSC e Presidente da Câmara de Vereadores do 
Município de Palmeira das Missões. Parabenizou os funcionários públicos taquarenses, pela 
passagem do seu dia, comemorado em 28 de outubro e expressou o seu reconhecimento pelo 
trabalho realizado. Reconheceu que são os funcionários públicos que fazem o desenvolvimento 
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do nosso Município e que o Prefeito, os Secretários Municipais e os Vereadores que tem 
mandato passam, mas os servidores públicos concursados ficam e são os que fazem acontecer. 
Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Luiz Hennemamm, que 
acompanhou algumas demandas históricas da comunidade e agendou soluções para alguns dos 
problemas. Agradeceu também ao Secretário Distrital de Rio da Ilha Lissandro Rodrigues, que 
acompanhou na vistoria dos problemas apresentados pela comunidade de Açoita Cavalo. 
Convidou para a Audiência Pública, que acontecerá no dia 05 de novembro, na Sociedade 25 de 
Julho, no Distrito de Entrepelado, para reivindicar o asfaltamento da estrada ERS 242 e a 
melhoria na rótula de acesso da mesma rodovia com a ERS 020. Enviou requerimento ao DAER 
solicitando que informasse a existência deste projeto de asfaltamento e recebeu a resposta 
dizendo que ele existe, está finalizado, porém não havia contrato para a sua execução e o trecho 
não consta no plano de obras do exercício 2012 - 2014. Declarou que devemos tentar pleitear a 
realização desta obra com a nova Administração Estadual, pois acredita que o Governador eleito 
José Ivo Sartori vai fazer a diferença. Entendeu que esta demanda deveria ser incluída na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO,  na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Plano Plurianual, para 
que seja prevista a sua execução. Lamentou o resultado da eleição presidencial do último 
domingo, pois infelizmente continuaremos com tudo igual. Relatou uma postagem das redes 
sociais que Poncio Pilatos tinha de um lado Jesus e do outro lado estava Barrabás e o povo 
escolheu os ladrões e que passados dois mil anos, infelizmente o povo continuou escolhendo os 
ladrões. Agradeceu a oportunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas 
Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Solicitou o conserto das câmeras de 
monitoramento o mais rápido possível, para que a população tenha mais segurança. Pediu ao 
Secretário Distrital de Rio da Ilha que espalhe pequenas quantidades de saibro na estrada de 
Cachoeira Grande, pois é uma necessidade para o futuro escoamento da produção de arroz. 
Verificou que a Polícia Rodoviária Estadual não está conseguindo oferecer o reforço na 
segurança em todos os horários na ponte do Rio dos Sinos na ERS 020, conforme prometido em 
reunião na Câmara de Vereadores. Constatou que não existe previsão de iniciar as obras de 
manutenção desta ponte, que também foi prometido para o início do mês de outubro. 
Acreditou que vamos virar o ano e continuaremos da mesma forma que está atualmente e que a 
situação é preocupante para os motoristas que precisam atravessar a ponte na madrugada. 
Realizou a leitura da matéria publicada no Jornal Panorama do último dia 24 de outubro, 
referente ao reajuste dos servidores públicos municipais. Afirmou que a notícia está incorreta, 
porque ao contrário do que está escrito, foi a favor do projeto de lei do reajuste do índice de 
6,74%, referente às perdas inflacionárias no período, tanto para os funcionários públicos 
municipais como para os agentes políticos, que são o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 
Municipais e Vereadores. Citou o Vereador Régis Bento de Souza, que foi o único Vereador a 
votar contrário a este reajuste para os agentes políticos. Informou que o Prefeito queria enviar 
um projeto de lei com o percentual de 3,17%, mas achou que não seria aprovado por esta Casa 
Legislativa e que precisou brigar para alterar este índice de correção da inflação. Falou que vai 
haver eleição no Sindicato dos Municipários de Taquara - SIMUT e dos representantes do Fundo 
do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - RPPS e as coisas 
começam por aí, pois tem certeza que tem alguém botando as unhas de fora. Explicou que a 
matéria foi informada pelo telefone e garantiu que a partir de agora será enviada por e-mail, 
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para poder cobrar do responsável, pois teria havido um mal entendido. Parabenizou os 
funcionários públicos pela passagem do seu dia, em 28 de outubro. Elogiou os nossos 
servidores, que são exemplares, com exceção de um ou outro, uma minoria que não chega a 
0,05% da categoria. Desejou que eles estivessem recebendo todos os seus direitos, como a 
mudança de seus níveis de carreira, que é uma luta de mais de seis anos do Sindicato dos 
Municipários. Divulgou que a Câmara de Vereadores já cumpriu com esta obrigação, mas a 
Prefeitura ainda não, com os funcionários acumulando perdas. Entendeu que ficou comprovado 
nestas eleições que os políticos precisam ter o cuidado de não prometer o que não podem fazer 
e que o problema não era que o Governador Tarso Genro não fosse uma boa pessoa, mas ele 
prometeu que em um ano a estrada ERS 118 estaria pronta e não cumpriu. Reiterou que as 
promessas do plano de governo da eleição Municipal devem ser cumpridas, pois caso contrário 
a população de Taquara vai cobrar como fez agora neste pleito. VEREADOR RÉGIS BENTO DE 
SOUZA: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade e em especial, o Deputado 
Estadual Jurandir Maciel, que se encontrava presente no Plenário. Enviou votos de pesar aos 
familiares do ex-Vereador Lauri Martins pelo falecimento de sua esposa. Comentou as últimas 
eleições em que apoiou o Governador eleito José Ivo Sartori e a chapa do Vice-Presidente da 
República Michel Temer e buscará tratativas para trazer recursos para a região e a nossa cidade. 
Divulgou que o Distrito de Fazenda Fialho e a localidade de Figueirão estavam sem o 
fornecimento de energia elétrica há mais de 24 horas e pediu providências junto à 
concessionária Rio Grande Energia – RGE, pois a sua falta estava dificultando o trabalho nas 
pedreiras, pois é de extrema necessidade. Destacou os serviços realizados pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos na execução da canalização na Rua Cassandra Fritcher, 
que estava com esgoto a céu aberto, trazendo um grande desconforto a população. Informou 
que votou favorável ao reajuste dos salários dos servidores públicos, porque aumento não veio, 
somente a recomposição da inflação e que foi contrário ao reajuste dos subsídios do Prefeito, 
Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, inclusive o seu próprio.  Comunicou que 
doou esta diferença de valor para a APAE e que fará esta devolução mensalmente para uma 
instituição de caridade, equalizando o seu discurso com a ação prática. Desafiou o Prefeito a se 
reconciliar com a comunidade, enviando um projeto de lei para à Câmara de Vereadores, 
rachando no meio o seu salário e da sua equipe de Governo e que o seu como Vereador 
também está a disposição para reduzir pela metade. Entendeu que esta medida vai resgatar no 
futuro a confiança da comunidade no mandato dos seus agentes políticos. Votou contrário ao 
aumento da Unidade de Referência Municipal – URM, pois implicará no aumento de impostos, 
como o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Destacou a Audiência Pública sobre a taxa 
de incêndio que acontecerá no dia 12 de novembro na Câmara de Vereadores, para debater a 
destinação destes recursos, como a construção do prédio do Corpo de Bombeiros no Bairro 
Santa Rosa, que segundo o Prefeito não está tendo a atenção necessária. Afirmou que se não for 
demonstrado onde está sendo aplicado estes recursos, vai propor a extinção deste imposto. 
Agradeceu a oportunidade e desejou um forte abraço a todos. VEREADOR ANILDO RIBEIRO 
ARAÚJO: Saudou os colegas Vereadores, aos servidores, a imprensa, a comunidade presente e 
em especial, ao Deputado Estadual Jurandir Maciel. Enviou votos de pesar à família do Fifo, pelo 
falecimento de sua filha. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Luiz 
Hennemann, pelo ensaibramento e patrolamento dos Bairros Empresa e Santa Terezinha e a 
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localidade de Padre Tomé. Reiterou o pedido para uma grande parada de ônibus na entrada do 
Bairro Empresa e sugeriu um mutirão para a construção de abrigos de ônibus, que são uma 
grande carência, tanto nos bairros como no interior do nosso Município. Solicitou que seja 
terminada a manutenção da estrada da Batingueira, pois existem moradores que tem 
dificuldades em acessar as suas propriedades. Reconheceu o trabalho dos funcionários públicos 
que trabalham muito para que a nossa comunidade seja atendida. Parabenizou o Prefeito Tito 
Livio Jaeger Filho pela realização da Festa das Crianças, que aconteceu no Parque do 
Trabalhador. Agradeceu a Deus por poder estar representando a comunidade e desejou uma 
ótima semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os Vereadores, as 
pessoas presentes, a imprensa em geral, os funcionários da Casa e em especial ao Grupo 
Novemberfest da boa idade e disse que é muito bom a presença deles vindo até a Câmara, 
independente de estarem reivindicando alguma coisa. Cumprimentou também o Deputado 
Estadual Jurandir Maciel, que visitou o Poder Legislativo, dizendo que é muito bom que os 
parlamentares viessem mais seguido ao interior, para verem que no interior fazem um trabalho 
muito sério, com quinze vereadores unidos, não havendo brigas, os partidos sendo superados 
pelas pessoas, como já dizia o Governador eleito: "O meu partido é o Rio Grande", aqui o nosso 
partido é Taquara. Ressaltou que no passado estiveram em momentos difíceis na Câmara, mas 
que em dois anos, felizmente resgataram a imagem do Legislativo. Desejou boas vindas ao 
Deputado Estadual Jurandir Maciel e que ao final de seu pronunciamento, daria alguns minutos 
para o mesmo se manifestar. Informou que os assuntos que opta por abordar às vezes não são 
os mais simpáticos, mas é obrigado a abordar, pois a Sessão é transmitida ao vivo pela rádio. 
Comentou que continua preocupado com as leis que são aprovadas na Câmara e pediu para que 
os Vereadores ficassem atentos para os Projetos de Lei, que aqui desta Casa saem, pois não 
estão sendo cumpridos, muitas vezes por falta do Poder Executivo em ajudar. Citou o caso 
específico em relação à Zona Azul, pois continua o impasse dos idosos, que possuem carros na 
nossa cidade. Solicitou novamente ao Poder Executivo, que não tenham medo de se confrontar 
com a empresa que detém a concessão do estacionamento pago, para que retirem 
imediatamente as placas de idosos e deficientes físicos da cidade. Explicou para quem ainda não 
sabe direito sobre o assunto, que os idosos e os deficientes físicos não possuem mais local exato 
para estacionar, pois podem estacionar em qualquer local da cidade, conforme lei aprovada de 
sua autoria, que o Prefeito não sancionou, mas o Presidente da Câmara de Vereadores 
promulgou, portanto a lei está em pleno vigor. Ressaltou que todos os idosos têm o direito de 
estacionar em qualquer ponto da cidade com o cartão que a Prefeitura fornece e que os 
funcionários que trabalham para esta empresa responsável pela Zona Azul são despreparadas e 
não estão orientando corretamente os idosos. O Vereador Guido Mario Prass Filho solicitou um 
aparte, dizendo que como se trata de uma concessão pública e que deveriam chamar os 
representantes desta empresa para fazerem uma reunião com os Vereadores, pois não é 
possível que uma lei aprovada por quinze Vereadores não seja levada em conta, ainda mais 
quando está afligindo a nossa comunidade no dia a dia e que cabe a eles respeitar e fazer 
cumprir. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra concordando com o 
Vereador Guido Mario Prass Filho, achando uma excelente ideia e solicitou esta reunião. 
Explicou também que gostaria de esclarecer sobre outra lei de sua autoria, que foi aprovado 
pelo Legislativo, que também não foi sancionado pelo Prefeito e sim promulgado pelo 
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Presidente da Câmara de Vereadores, dizendo que o SPC e a Serasa não podem cobrar para 
verificar os registros negativos. Alegou que isto já é uma previsão legal da Constituição Federal, 
pois fizeram uma lei específica, que não pode ser cobrado, principalmente de pessoas carentes 
que não tem condições de pagar suas contas, ainda mais R$ 10,00 a R$ 15,00 de taxas para 
verem se seus nomes constam no SPC e Serasa e que cabe a Prefeitura fazer cumpri-las. Pediu 
encarecidamente aos Assessores Jurídicos da Prefeitura, que falem com o Prefeito e parem de 
mandar demandas judiciais de execução fiscal contra contribuintes que devem, sem primeiro 
falar com estas pessoas. Enfatizou que isso é um absurdo, ainda mais no Município de Taquara, 
que é uma cidade pequena e com os cidadãos sofrendo com execuções fiscais. Mencionou que 
o povo não sabe a diferença entre uma citação judicial e uma execução fiscal, pois acham que 
podem acabar até sendo presos por isso. Informou que enviam diretamente para o Fórum 
mandando cobrar, ameaçando inclusive de perda da casa e fazendo penhoras de pessoas que 
muitas vezes tem seu dinheiro apenas para comer, retirando de suas contas, sem a pessoa nem 
saber o que está acontecendo. Relatou que como advogado, diariamente as pessoas estão lhe 
ligando para resolver estes problemas, que envia para a Prefeitura e lá fazem o parcelamento, 
mas que tem que pagar as custas do processo. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana e 
que ficassem com Deus. Após a Palavra em Expediente o Presidente concedeu o uso da Tribuna 
Popular pelo tempo de 10 min ao Deputado Estadual Jurandir Maciel, o qual esteve visitando 
esta Casa nesta noite. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min o Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima 
para o dia 03 de novembro de 2014, às 18h, lembrando que neste dia às 17h será realizada a 
Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde, para apresentação do Relatório de 
Monitoramento da Gestão em Saúde do 1º quadrimestre de 2014. E, para constar, eu Silvana 
Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que 
segue assinada por mim e pelos Servidores Fernando Machado de Bittencourt e Debora Bickel, 
os quais transcreveram a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será 
assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 29 de outubro de 
2014..............................................................Silvana Lopes, Fernando Bittencourt e Debora Bickel. 

 


