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ATA Nº 4.012 

Ao 1º dia do mês de setembro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 31ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a 
Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 
Nelson José Martins (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da 
Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do 
Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora 
Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas vindas a todos os 
presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara 
ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a todos para participar. A 
partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as 
pessoas presentes, momento em que convidou o Padre Fábio Galle da Igreja Católica 
Paróquia Santa Teresinha, de nossa cidade para deixar uma mensagem seguida de oração. A 
seguir o Presidente solicitou a leitura do que segue: Convocação Nº 009, de 27 de agosto de 
2014: O Presidente deste Legislativo, Vereador Arleu Machado de Oliveira de acordo com o 
que determina o Artigo 16 e o Artigo 18 do Regimento Interno desta Casa, Convoca o 
senhor Idalci Renato Lamperti, primeiro suplente do Partido PMDB e da coligação PRB-
PMDB, para assumir o cargo de Vereança na data do dia 1º de setembro do corrente ano, às 
18h, no Plenário desta Casa, tendo em vista que o Vereador Régis Bento de Souza solicitou 
Pedido de Licença para tratar de assuntos particulares, pelo período de 31 de agosto de 
2014 a 30 de setembro de 2014, conforme Requerimento aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes na Sessão Ordinária do dia 25 de agosto de 2014. Diante do exposto 
o Presidente convidou o senhor Idalci Renato Lamperti, Primeiro Suplente do PMDB, para ir 
até a frente da Mesa Diretora, para prestar o Juramento ao Termo de Compromisso 
pedindo ao mesmo que após a leitura do referido Termo, pronunciasse o termo: “Eu 
Prometo”. Nesse sentido o Presidente procedeu na leitura do Termo de Compromisso que 
diz: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno 
desta Casa, as Leis da União, do Estado e do Município e exercer o meu mandato sob a 
inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra”. Nesse instante o senhor Idalci Renato 
lamperti pronunciou o termo “Assim eu Prometo” e o Presidente desta Casa o declarou 
Empossado no cargo de Vereador, concedendo ao mesmo o tempo de 05 minutos para suas 
considerações iniciais. Logo após o Vereador Moisés Cândido Rangel solicitou ao Presidente 
inversão de pauta e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. Dando segmento aos 
trabalhos da noite o Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada nesta 
Casa até o presente momento, bem como a Publicidade dos Projetos de Leis. PUBLICIDADE 
DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE  RESOLUÇÃO Nº 013/2014 de autoria da MESA 
DIRETORA - Dispõe sobre a transferência do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal 
de Vereadores de Taquara – RS, nos dias 12 a 21 de setembro de 2014, para a Sede 
Campestre do CTG o Fogão Gaúcho, por ocasião do VIII FESTEJOS FARROUPILHA DO 
PARANHANA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 181/2014 de autoria do 
VEREADOR TELMO VIEIRA- Dispõe sobre a instalação de hidrantes urbanos na rede pública 
de distribuição de água, dos loteamentos e condomínios do Município de Taquara/RS. 
PROJETO DE LEI Nº 182/2014, de autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA – 
Altera o Art. 8º da Lei Municipal nº 3.942/2007, que trata sobre o estacionamento de 
veículos de idosos e portadores de necessidades especiais, criando alínea “c”. PROJETO DE 
LEI Nº 183/2014 (Executivo Nº 149) Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 5.151, de 22 de 
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janeiro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 5.163, de 19 de fevereiro de 2013, que 
revoga as Leis Municipais nº 4.139/2008 e 4.144/2008, bem como suas alterações, e 
autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em caráter excepcional e por tempo 
determinado, para atuação na Secretaria de Saúde, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 184/2014 (Executivo Nº 150)  Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE – FEEIN, ora designada 
FACCAT, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 185/2014 (Executivo Nº 151) Autoriza 
o Poder Executivo a receber servidores a título de cedência, e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 186/2014 (Executivo Nº 152)  Autoriza o Município de Taquara a 
repassar recursos financeiros para a Associação da Terceira Idade Novemberfest, e, dá 
outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 256/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Requer a 
Mesa Diretora desta Casa que seja apreciada pelo Plenário a transferência da 6ª Sessão de 
Interiorização que deveria ter ocorrido no dia 25/08, próximo passado, no Bairro Mundo 
Novo, para o Bairro Campestre, no dia 20 de outubro, a partir das 18 horas. Nº 257/2014 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Venho por meio deste enviar Votos de Congratulações 
ao  Pastor Rodrigo Machado, do Distrito 7 de Setembro, da Igreja Adventista do 7º Dia de 
nossa cidade, pela belíssima programação ocorrida no último sábado, dia 30/08. Parabéns 
pela organização e excelente recepção! “Ainda que a minha mente e o meu corpo 
enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso”. Salmos 73:26. Nº 
258/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Venho por meio deste enviar Votos de 
Congratulações ao Diretor do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS, Professor João 
Cesi Lopes dos Santos, pela belíssima apresentação do Coral dos Adolescentes do IACS junto 
ao Distrito 7 de Setembro, da Igreja Adventista do 7º Dia de nossa cidade, ocorrida no 
último sábado, dia 30/08. Parabéns pela organização e excelente atuação destes jovens! 
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria.”. Salmo 
90:12. Nº 259/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que a Mesa Diretora desta 
Casa Legislativa agende reunião com o Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, 
Secretário Municipal da Saúde e Vereadores deste Legislativo, para tratar a respeito da 
“Academia de Saúde” que se encontra junto ao Posto de Saúde do Bairro Empresa. 
REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 088/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento 
junto ao DAER, do projeto de refúgio central de acesso ao Distrito de Entrepelado na ERS 
020. INDICAÇÕES: Nº 545/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a substituição de uma 
lâmpada queimada na localidade de Figueirão, próximo à propriedade do senhor Guido 
Silva, uma casa após do morador senhor Gilberto Modlli. Nº 546/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
providencie a substituição de lâmpadas na estrada Beco Aldoíno Zeferino, localidade de 
Figueirão, sendo uma próxima a casa do senhor Gilberto Fleck, outra perto da casa do 
senhor Valdomiro e duas próximas a casa do senhor Luiz Tavares. Nº 547/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente realize a troca e conserto de lâmpadas na estrada Beco Casel, também 
conhecida como Travessa Velly Bomerich, Distrito de Fazenda Fialho, próximo da 
propriedade do senhor Laerte, sendo que uma encontra-se queimada e outra está 
pendurada no poste. Solicito ainda neste mesmo local que sejam instaladas luminárias em 
postes defronte as novas residências dos senhores Evandro José Hauber e Evanir Luiz 
Hauber, pois os mesmos ainda não possuem iluminação pública, mas todo mês pagam a 
taxa este serviço junto as suas contas de energia. Nº 548/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
providencie o patrolamento e ensaibramento da estrada Beco Casel, também conhecida 
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como Travessa Velly Bomerich, Distrito de Fazenda Fialho. Nº 549/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
proceda na troca de luminária na estrada do Figueirão, próximo à propriedade do senhor 
Germano, nº 45, local também conhecido como “Rua do Germano”. Nº 550/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda na troca de luminária na estrada Pedro Alvício Haubrich, 
localidade de Figueirão, próximo à residência do senhor Agostinho Olavo, nº 200. Nº 
551/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda na troca de luminária junto à bifurcação da estrada 
de Figueirão com a estrada Pedro Alvício Haubrich. Nº 552/2014 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente, 
realize o patrolamento da Rua João Edgar Scheffel, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. 
Também que sejam trocadas as lâmpadas da referida rua que se encontram queimadas e 
ainda se faz necessária a colocação de placa de identificação das ruas João Edgar Scheffel 
esquina com Olinda Muller. O trânsito no local está seriamente comprometido em função 
dos problemas acima relatados, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 553/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria do 
Meio Ambiente estude a viabilidade de fazer a retirada de uma árvore que se encontra 
dentro do pátio de uma casa situada na Rua Montevidéu no número 269, Bairro Empresa, 
conforme fotos em anexo. A referida árvore está muito próxima das casas e cresceu muito 
rápido oferecendo risco aos moradores. Nº 554/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito estude a possibilidade 
de instalar um redutor de velocidade na Rua Pernambuco, proximidades do nº 611 e da 
Casa Paroquial, no Bairro Santa Teresinha, pois neste local os veículos circulam em alta 
velocidade, causando risco de acidente. Nº 555/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie 
com urgência a colocação de placas indicativas de sentido (direção), junto aos acessos e 
bifurcações do Distrito de Entrepelado, informando adequadamente todas as localidades, 
inclusive a “Toca Santa”, que é muito procurada por visitantes, mas não tem informação de 
acesso. Nº 556/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente providencie melhorias (patrolamento e ensaibramento), na 
travessa do antigo Aviário da localidade de Morro Alto, pois devido as últimas chuvas a 
estrada está quase intrafegável. Nº 557/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o alargamento da 
estrada do Morro Velho que dá acesso à estrada do Morro Alto, pois já foi realizado 
trabalho para este fim, mas não foi concluído. Esta solicitação se faz urgente e necessária 
tendo em vista o risco iminente de acidentes naquele local, principalmente quando 
caminhões carregados de toras cruzam com outros veículos. Nº 558/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública 
viabilize a substituição de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas mais potentes na Rua 
Farrapos, Bairro Santa Teresinha, visando dar mais segurança aos moradores, que inclusive 
relataram maior frequência de assaltos a comércios nesta rua. Nº 559/2014 VEREADORA 
SANDRA SCHAEFFER: Encaminha ao Executivo Municipal Projeto Sugestão (em anexo) que: 
Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no 
Município de Taquara. Nº 560/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Planejamento realiza a retomada do Dique 
que contempla a parte do projeto total do Dique da Olaria, no Bairro Empresa. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Urbanismo, em atenção às resoluções da reunião realizada nesta Casa, no último dia 29/08, 
que tratou do desabamento de terra na construção do muro de contenção da UPA, a qual 
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foi solicitada pelo Vereador Adalberto Lemos através do Requerimento nº 255/2014. Ofício 
do Ministério Público em resposta ao Requerimento nº 208/2014, do Vereador Adalberto 
Lemos, contido no Ofício D.L. nº 594/2014. Impacto Orçamentário e Financeiro ao Projeto 
de Lei nº 180/2014 (Executivo nº 148), que altera a Lei Municipal nº 3.771/2006, alterada 
pelas Leis Municipais nº 4.074/2008, 4.782/2011, 4.851/2011, 4.996/2012, e dá outras 
providências. Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para o 
Desfile Cívico que ocorrerá no dia 07 de setembro de 2014, às 8h, na Rua Júlio de Castilhos, 
Centro, e, para as Horas Cívicas alusivas a Semana da Pátria, de 1º de setembro de 2014 a 
07 de setembro de 2014. Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
para prestigiar no palanque oficial, o Desfile Cívico do próximo dia 07/09. Após a leitura da 
matéria, devido à 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 LEI Nº 172/2014 (Executivo Nº 136) Autoriza o Poder Executivo a doar terreno do 
Município para a empresa DARBAK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME; e dá outras 
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão Permanente de Terras, 
Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na 
sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores Lamperti, Guido, Telmo e Eduardo. PROJETO DE LEI Nº 176/2014 (Executivo Nº 
146) Altera o quadro das Funções Gratificadas, bem como o Parágrafo único, disposto no 
artigo 36, da Lei Municipal nº 4.712/2010 – Plano de Carreira do Magistério, alterada pela 
Lei Municipal nº 4.946/11, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se 
os Vereadores Nelson, Sandra, Guido e Sirlei. PROJETO DE LEI Nº 178/2014 (Executivo Nº 
147) Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar horas máquinas e carga de saibro para a 
empresa PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ nº 03.090.472/0001-70, e, dá 
outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Guido, Sirlei, Lamperti, 
Nelson, Telmo, Adalberto Lemos e Arleu. PROJETO DE LEI Nº 180/2014 (Executivo Nº 148) 
Altera a Lei Municipal nº 3.771/2006, alterada pelas Leis Municipais nº 4.074/2008, 
4.782/2011, 4.851/2011, 4.996/2012, e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Logo após o Presidente colocou em 
deliberação do Plenário a definição de um dia e horário nesta semana, para a realização de 
uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para apreciação do Projeto de Resolução nº 
013/2014 e do Projeto de Lei nº 186/2014, dados publicidade anteriormente nesta Sessão. 
Os Vereadores em consenso decidiram pela realização da referida Sessão logo após o 
término da presente Sessão Ordinária. Na sequência, 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. Requerimentos: Nº 256/2014 a 259/2014. 
Pedido de Informação: Nº 088/2014 Indicações: Nº 545/2014 a 560/2014. Ata: Nº 4.011. 
Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Requer ao Presidente desta Casa, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira que agende ainda neste mês Audiência Pública, para 
tratar da questão da coleta de lixo na zona central da cidade, estudando a possibilidade de 
mudanças no horário do recolhimento. Também gostaríamos de nesta Audiência debater 
com a comunidade a necessidade da instalação de “fraldários” nos locais públicos de nosso 
município, como lojas, supermercados, rodoviária, posto de gasolina, restaurantes, entre 
outros, pois é notória a dificuldade que os pais têm quando frequentam estes locais com 
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bebês de colo que ainda usam fraldas. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 2º - 
Solicita que o Executivo Municipal providencie com urgência o patrolamento e 
ensaibramento da estrada da Batingueira (parte de cima), pois a mesma encontra-se quase 
intrafegável. Após a votação o Presidente autorizou a saída do Plenário do Vereador Moisés 
Rangel, o qual solicitou inversão de pauta e também deixou registrado seu voto favorável 
aos Projetos que serão apreciados na Sessão Extraordinária Autoconvocada, que ocorrerá 
na sequência desta Sessão. Nesse momento o Presidente deu início ao Grande Expediente, 
concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no 
Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e 
Vereadoras, imprensa presente na Casa ou pela Rádio Taquara e internet. Sábado à noite, 
eu participei lá na Igreja Adventista de 7º Dia, na Rua 7 de Setembro, ali em frente da 
Brigada Militar, uma linda programação no Culto de Louvor ao Senhor. E mediante isto eu 
estou enviando votos de congratulações ao Pastor Rodrigo Machado e ao Diretor do IACS, 
Professor João Cesi Lopes dos Santos pela linda apresentação do Coral dos Jovens 
Adventistas do IACS. Como é bom nos dias de hoje a gente ver tantos jovens bonitos, moças 
e rapazes, em um sábado à noite, louvando o Senhor com tanta emoção. A juventude hoje 
em dia, as coisas do mundo são muito atrativas para a juventude e a garotada acaba indo 
para outro lado, acaba se envolvendo com bebida alcoólica. A bebida alcoólica muitas vezes 
é a porta das drogas e acaba dando este problema todo para a família e para a sociedade. 
Realmente nos deixa muito satisfeito saber que tem um trabalho tão bonito feito como foi 
aquele no sábado à noite na Igreja da Rua 7 de Setembro. Quero dar também as boas 
vindas ao meu amigo Vereador Renato Lamperti. Algumas vezes o Senhor não estava aqui e 
eu lhe disse várias vezes, eu reconheci o seu trabalho, Renato. O Senhor é um dos melhores 
Secretários que o Prefeito tem, tinha. No caso o Senhor saiu e espero que o Senhor possa 
voltar. Realmente o Prefeito Tito precisa de pessoas empreendedoras como o Senhor, 
pessoas que estão desenvolvendo, arrumando o Município para a nossa cidade, arrumando 
emprego para o nosso Município, para os nossos contribuintes. E o Senhor está de parabéns 
neste sentido. Foi um grande Secretário. Está hoje no lugar do Régis, que se licenciou. E o 
Senhor está de parabéns pela sua abnegação no sentido de gerar emprego na cidade de 
Taquara. Quero também convidar os Senhores e as Senhoras para a Sessão Solene em 
homenagem aos 40 anos do Clube dos Desbravadores Everest, do IACS. Quarenta anos este 
clube de desbravadores está promovendo este trabalho com esta garotada. Nós vamos 
fazer, aprovado aqui pela Casa, dia 02 de outubro, uma Sessão Solene. E diante disto a 
gente convida toda a comunidade a se fazer presente na Casa no dia 02. Eu agradeço 
Senhor Presidente e encerro a minha palavra agradecendo ao Senhor por estar aqui 
representando a minha comunidade mais uma vez porque Deus é fiel, Ele nunca te trai. 
Deus nunca te deixa na mão mesmo a gente sendo pecador Ele nunca deixa a gente. O 
homem que confia no homem está perdido. E fiquem todos na paz de Jesus. Eu dou o meu 
minuto final ao Vereador Telmo Vieira. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, 
boa noite as pessoas que nos visitam hoje. Sejam bem vindos. Com certeza esta Casa vai 
acolher bem o pleito de vocês, pois é em função de uma situação de um trabalho muito 
bonito que vocês fazem. Da mesma forma saúdo os demais colegas Vereadores, imprensa. E 
também deixar aqui o meu registro com muita satisfação de boas vindas ao Vereador 
Lamperti. Um tempo, tanto quanto bastante reduzido como ele disse, mas com certeza que 
será de grande proveito. Tive já a oportunidade de trabalhar contigo em outros tempos, uns 
dois, três, quatro, cinco anos atrás. O tempo não é o mais importante neste momento e 
sabemos, toda a cidade sabe, todo o Município sabe do seu potencial e demonstrou muito 
bem neste período que você esteve à frente de uma das Secretarias mais importantes. O 
Município que tem o desenvolvimento, que trabalha bem o desenvolvimento, com certeza 
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no futuro vai ser colhido os resultados. Então está de parabéns. Quero também aproveitar 
esta oportunidade para parabenizar a comunidade escolar ali da região do Rio da Ilha, da 
Escola Otília Marmitt, Escola Dionísio Pires e Henrique Fetter do Moquém, pelo bonito 
momento de confraternização destas comunidades escolares. Aconteceu no sábado à noite 
reunindo estas diversas localidades onde pais, alunos, professores e servidores do 
Município fizeram um momento muito especial e a gente pode compartilhar, participar e de 
alguma forma também colaborar, em especial, a professora Tatiana e todos as demais 
pessoas que trabalham nestas escolas. Registro aqui o meu agradecimento em nome de 
toda a comunidade lá do grande trabalho que elas fazem junto à educação. Estão de 
parabéns os mesmos. Ademais Presidente, eu deixo aqui os meus votos que possamos ter 
uma semana de grandes trabalhos por parte desta Casa, por parte da Administração 
também e todo o Município, que ele possa ser produtivo para que a gente tenha uma 
cidade cada vez mais bonita, que é Taquara. Muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, as pessoas aqui presentes, aos meios de comunicação que 
acompanham o nosso trabalho. Primeiramente gostaria de dar as boas vindas ao Vereador 
Lamperti, que retorna a esta Casa na condição de Vereador, depois de ter feito um trabalho 
brilhante a frente da Secretaria em nosso Município, trazendo realmente, Vereador, o 
reconhecimento da nossa comunidade, principalmente do nosso Prefeito. Seja bem vindo 
Vereador, o Senhor já conhece os trâmites. Gostaria de dar na pessoa da Vereadora Sandra, 
também as boas vindas ao partido PSDB, que se integrou a nossa Administração, na pessoa 
da pessoa da Senhora Laura, como Diretora de Meio Ambiente e do Professor Alcido 
Sidegun, Diretor de Agricultura. A Senhora passa o nosso agradecimento, o nosso 
reconhecimento ao seu partido e as pessoas que integram agora o nosso Governo. E aos 
membros da Associação da 3ª Idade da Novemberfest que se faz presente e graças à boa 
vontade principalmente do nosso Presidente, será votado hoje e então não terão que 
retornar na quarta-feira ou num outro dia qualquer. Sairão daqui com a situação definida. 
Senhor Presidente, uma situação que vem nos causando estranheza e de certa maneira uma 
preocupação, pois quando se conclama, quando se chama, quando se convoca, quando se 
pede a população taquarense para que venha as ruas para votar e escolher quais são as 
prioridades numa Consulta Popular e esta decide por uma grande maioria que uma das 
prioridades é a segurança, acompanhado da saúde, vê-se de uma certa maneira frustrada o 
seu movimento. Porque ainda não sabe, mas estou tornando público, pois uma das viaturas 
que veio para dar segurança no policiamento de Taquara para os taquarenses, conquistada 
pelos taquarenses, tem sido usada por um comando de Sapiranga, impossibilitando um 
maior atendimento, uma maior segurança ao nosso Município, aos nossos munícipes, pois 
foi destinada por ordem do Major Otero, que esta viatura fique a disposição do POE. O POE 
é um grupo de policiais militares, um grupo de brigadianos, chamado POE, pois eles fazem 
parte do Pelotão de Operações Especiais. São bem vindos em Taquara sim. Que bom seria 
se eles pudessem estar com uma maior frequência em nosso Município, dando um reforço 
maior de segurança a todos nós. Infelizmente, o que acontece? Eles vem a esta cidade uma 
vez por semana e a viatura fica parada, chaveada, indisponível ao policiamento nosso, fica 
exclusivamente a disposição do POE. É isto que não acho justo e por isto, Senhores 
Vereadores, tornando público. E peço que para no dia 08 de setembro de 2014, às 17 horas, 
se façam presentes a esta Casa, pois aqui estarão autoridades da Brigada Militar, do 
CONSEPRO e de outras autoridades, para que possamos de uma vez por todas definir isto. 
Se a viatura foi conquistada por uma luta dos taquarenses, ela deve prestar serviço em 
Taquara, porque lá em Sapiranga também houve este movimento e eles com certeza 
conquistaram algumas viaturas. Então não é justo que nos deixem a mercê de bandidos, 
levando a proteção exclusivamente para eles. É lógico que eu entendo e qualquer um dos 
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Senhores entendem que numa necessidade,  numa emergência, uma viatura pode sair ou 
várias viaturas podem estar em um Município para atender em outro, dando reforço em 
outro. Quando numa emergência, tipo assalto a banco, sequestros entre outros casos que 
acontecem com frequência. O que não é justo é que nós ficarmos a mercê por uma viatura 
ser usada exclusivamente por ordem de um Major de outro Município. É isto que devemos 
discutir. E gostaria, Senhor Presidente, de terminar o meu tempo concluir dizendo que 
talvez por não ser muito branco e ter a raça de índio, raça de alemão, de italiano e de negro 
em meu sangue, talvez por isto a minha indignação maior pelo que aconteceu por aquele 
ato causado por aquela Senhora, a ofensa aquele goleiro do Santos. Felizmente já foi 
demitida do seu trabalho e a punição começou. Espero que seja punida exemplarmente, 
porque crime de racismo num país aonde a miscigenação se destaca pela mistura de raças, 
países que vieram povoar o nosso grande Brasil é inadmissível, que uma pessoa cometa 
este tipo de crime. As leis deveriam ser mais severas para isto. Senhor Presidente, vou 
encerrar, já passei do tempo. Desculpe a minha explosão, mas é assim que me sinto. 
Obrigado Senhores. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar a Mesa, os colegas 
Vereadores e as pessoas presentes no Plenário, em especial o pessoal da Associação da 
Novemberfest, que estão aqui com nós hoje. E já de antemão gostaria de saudar o Vereador 
Lamperti. Já trabalhamos juntos em outras épocas na Casa e o Vereador Lamperti faz um 
trabalho bom. E isto mostra para o Prefeito que o PMDB não é ruim que nem ele diz, senão 
o Vereador Lamperti não estava fazendo um trabalho. Ele não tem que dizer na rua que o 
PMDB era ruim. O PMDB tem os seus altos e baixos como qualquer partido. Tem gente boa 
num partido e gente ruim. E no nosso também tem e todos os partidos têm. Então era bom 
que ele cuidasse o que diz aí fora. Senhor Presidente, eu tinha dito que eu tenho um cartão 
de estacionamento. E que bom que nós vamos fazer aqui uma mudança porque eu tenho 
este cartão que é emitido na cidade. Isto foi emitido aqui em Taquara, que diz o seguinte, 
porque isto aqui é um Decreto que existe de nº: 069. Estacionamento em vaga especial. 
República Federativa do Brasil. Conselho Nacional de Trânsito. É que em alguns lugares às 
vezes eles complicam isto porque está Taquara, mas cada um vai fazer em sua cidade. Eu 
não tenho que fazer em cada cidade que eu vou um cartão. Isto seria um absurdo perder 
tempo para isto. Então este cartão tem aqui as normas que como deve ser usado. Se nós lá 
em Porto Alegre e em outros lugares, nós estacionamos e pagamos o estacionamento, 
porque lá o estacionamento para vaga especial, ou seja, ele não diz vaga especial, ou ele diz 
deficiente ou idoso. Está escrito no local da vaga. Só que lá é o seguinte. Se alguém 
estacionar e não tiver a comprovação eles multam, mesmo que seja um idoso que tenha 
deixado o carro e não tenha deixado a informação ou um deficiente físico. Não é necessário 
que o idoso ou deficiente físico dirija o carro. Tem que ter é uma informação que ele está 
usando aquele carro. Se outra pessoa for levar um idoso e está aqui na lei, ele tem o direito 
de utilizar a vaga. É duas horas o estacionamento como o estacionamento para as demais 
pessoas. E isto eu acho que tem que mudar na lei porque dar um horário maior ou botar um 
tempo indeterminado. Faz tempo indeterminado é meio ruim porque o cara pode ficar o dia 
inteiro estacionado o carro, mas com um aumento. Lá em Porto Alegre é duas horas iguais a 
qualquer outra pessoa que estacionar. Eu acho que aqui nós podemos colocar um tempo 
maior, três horas de repente, porque para que a pessoa tenha um tempo maior, porque às 
vezes tu vais num médico e não consegue ser atendido, acaba tendo problema. Neste 
momento foi concedido um aparte ao Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, 
que disse: Pode ser feito emenda depois no projeto e alongando este tempo Vereador. Se 
puder, faz uma emenda de repente no projeto quando a gente lançar. O Vereador Nelson 
José Martins retomou o uso da palavra e disse: Eu até quero dizer para vocês, vou só ler 
uma parte aqui. O uso do cartão com validade vencida não pode ter. Ele tem um prazo para 
vencer. Este aqui não tem porque eles colocaram direto e deixaram com a data, deveria ter. 
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Então o seguinte. Esta autorização também permite o uso em vaga de estacionamento 
rotativo regulamentado, gratuito ou pago. Nos Municípios aonde eu tenho me deslocado 
não tem gratuito, tudo é pago. São dez minutos iguais para qualquer pessoa, sendo 
obrigatório a utilização conjunta do cartão de estacionamento bem como a obediência de 
suas normas de utilização. Em alguns locais eles pedem uma cópia da carteira de identidade 
para saber que tu colocaste, porque o cartão tem um nome, tem a data de emissão, deveria 
ter a data. E aí Presidente, era bom já ver, devia ter a data de nascimento no cartão da 
pessoa que utiliza, porque ele só bota ali a data da emissão. Se aqui tivesse a data de 
nascimento da pessoa, data de aniversário, não precisaria a identidade, porque no próprio 
cartão isto pode ser ainda colocado no Projeto de Lei, que a Prefeitura deverá mudar este 
tipo de coisa, porque senão tu tens que ter uma cópia da identidade para deixar junto. Se 
tiver no cartão a data de aniversário certamente o fiscal vai olhar e é fácil de colocar. Coloca 
a data aqui e resolvido o problema. Eu acho que isto é interessante que seja feito porque 
daí já que estamos mudando alguma coisa na lei, já deixava uma lei bem certinha para que 
não haja nenhum problema. Era isto. O Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, 
disse: Eu sugiro inclusive Vereador, aproveitando então, que durante a semana, inclusive o 
Senhor pode ajudar aí, nós fazer umas emendas e melhorar este projeto para aperfeiçoar 
ele, conforme o Senhor falou ali. Podemos aperfeiçoar estendendo mais um pouco o 
horário e também estes detalhes ali do cartão. Aí fizemos as emendas para aprimorar o 
projeto que eu tive a iniciativa. VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, gostaria de saudar todos os Vereadores, 
como a Vereadora Sirlei e a Vereadora Sandra Café. Gostaria de parabenizar o grupo da 
Novemberfest que está aqui presente. Acho que este grupo sempre representa muito bem 
Taquara. Que pena que a Novemberfest terminou, mas estamos aí renascendo. Este ano já 
renasceu a Expocampo, muito boa, feita pela Administração Municipal. Houve lá a Feira de 
Móveis junto. Eu acho que são importantes estes grupos que representam Taquara porque 
sempre nós estamos muitas vezes em outros Municípios e Taquara está sendo lembrada. 
Então é estas pessoas que a gente precisa, esta autoconfiança destas pessoas, positivismo 
destas pessoas que realmente contribuem para o conhecimento do Município. Eu gostaria 
aqui de fazer uma breve prestação de contas, afinal estávamos na Secretaria. E para os 
Senhores Vereadores, vocês todos sabem, nós sozinhos na Secretaria não conseguimos 
fazer nada. Tivemos sim o apoio da Administração Municipal. Estamos retornando a esta 
Casa por um curto período de tempo. Não sabemos ainda os rumos que vamos tomar 
depois, mas acredito que neste período que a gente esteve na Secretaria a gente pode 
contribuir pelo Município. Temos aqui uma relação de várias empresas que o Município 
auxiliou e posso dizer para vocês que a nossa meta nunca foi trabalhar em cima de aluguel 
para empresas. Nós sempre procuramos pautar por auxiliar as empresas daqui e as que 
vieram praticamente sem custo algum. Para vocês terem uma ideia, a única empresa que 
hoje o Município paga o aluguel, vocês todos sabem, foi votado nesta Casa, foi a Usaflex. E 
que sim, estamos pagando aluguel porque vai nos dar o retorno faturando sim por Taquara, 
porque na verdade a Usaflex mantinha aqui um atelier de calçados terceirizado que hoje 
fatura, fabricando o sapato aqui dentro. E com certeza dá um retorno para o Município e 
então automaticamente ela está se pagando. As outras empresas, a Di Cristalis que está se 
instalando no Bairro Santa Teresinha e a Ana Vitória Calçados que está lá no final da Picada 
Gravatá, não custaram absolutamente para o Município. Estas duas empresas juntas vão 
gerar duzentos empregos. Então nós estamos aí praticamente contemplando aqueles 
empregos como vocês tanto questionavam e esta Casa nos ajudou. Com estas três 
empresas nós estamos contemplando o que a Calçados Beira Rio nos deixou. Então a luta 
ainda é muito grande. Nós precisamos continuar o trabalho. A Administração Municipal 
precisa dar ênfase cada vez mais a esta Secretaria e quem sabe aí num futuro próximo a 
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gente consiga continuar o trabalho. Então nós tivemos praticamente com estas três 
empresas suprir a ausência da Calçados Beira Rio. É claro que se a Beira Rio quiser vir 
amanhã ou depois, nós com certeza vamos aceitar. Agora também gostaria de dizer que 
entre estes projetos, foram em torno de quinze empresas que se instalaram com ajuda do 
Município, afora aqueles auxílios com saibro, com valores financeiros menores. Como eu 
disse anteriormente, nós ainda temos que repassar alguns recursos para algumas empresas, 
mas com certeza até o final do ano esta questão será sanada. Além disto, nós temos a real 
possibilidade de atrair investimentos na área tecnológica, atrair investimentos na área 
plástica, atrair investimentos na área metal mecânica, atrair investimentos na área de 
logística. Enfim, nós temos quatro áreas a serem atacadas, que com certeza o Município de 
Taquara tem esta real condição. Nós precisamos sim e temos a satisfação de estar hoje aqui 
como Vereador e dizer para vocês que esta Casa sempre pautou por aquelas atitudes que 
realmente vinham ao encontro de vocês, porque a Administração Municipal sempre nos 
deu liberdade, nos deu confiança. E se a gente não tem a confiança, a gente não trabalha. E 
eu quero aqui agradecer ao Prefeito Tito por até neste momento ter a confiança em nós e 
com certeza talvez num futuro bem próximo, nós estaremos lá para continuar este trabalho 
que o Município de Taquara precisa. Nós temos que buscar e sempre fomos muito bem 
entendidos, como também falou muito bem o Vereador Balbino, que esta Casa sempre 
pautou por aquilo que realmente vai ao encontro do Município. Então agradecer a todos 
vocês, agradecer as referências aqui para a nossa pessoa e dizer que nós, acima de tudo, 
somos pessoas comuns e aquilo que for do nosso alcance sempre vamos estar a disposição. 
Este Município é viável, este Município hoje, posso dizer para vocês, que não tem mais 
rusgas políticas. O Executivo Municipal conseguiu e tem este meio de autoavaliação com a 
nossa Câmara de Vereadores, atende as pessoas e é isto que nós queremos. Nós 
precisamos é tocar este Município avante para que amanhã a gente possa ter um Município 
ainda melhor. Muito obrigado. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Boa noite Senhor 
Presidente boa noite aos demais colegas Vereadores e Vereadoras. Meu boa noite também 
aos servidores e a imprensa que nos acompanha. Dar as boas vindas ao nosso amigo e 
colega Renato Lamperti. Por algumas vezes comentamos aqui o seu grande trabalho que 
realizou ali na Secretaria. Esperamos a sua volta imediata. Senhor Presidente, quero 
cumprimentar também a Associação da Novemberfest que está aí nos assistindo e em 
nome do Castilho, meu amigo antigo no tempo da Azaléia, quero estar cumprimentando 
todas as pessoas presentes aqui e a comunidade que nos escuta em suas casas. Senhor 
Presidente, quero iniciar o meu pronunciamento fazendo lembrança mais uma vez da 
reunião que ocorrerá amanhã, ali em Santa Cruz da Concórdia, na ERS 020 parada 126. Na 
data de amanhã às 19 horas, vai ocorrer uma reunião ali com respeito ao curso da 
agricultura familiar. Ao curso do Pronatec, as pessoas inscritas, ainda tem vaga para vinte 
inscrições. Tanto os inscritos como as pessoas da comunidade que queiram estar tomando 
um maior conhecimento com o respeito ao curso da Agricultura Familiar, que é muito 
interessante para quem planta alguma coisa, desde uma horta até maiores plantações. Este 
curso é gratuito e amanhã representantes do Instituto Federal vão estar ali presentes, 
trazendo todas as informações, todos os esclarecimentos, desde uma mínima plantação de 
uma horta até maiores plantações. Então é bem interessante que a comunidade se faça 
presente. Quem tiver dúvida quanto ao deslocamento, local da reunião, pode estar 
entrando em contato amanhã durante o dia com a Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Portanto amanhã na ERS 020 parada 126, no Distrito de Santa Cruz da Concórdia, às 19 
horas, eu conclamo a comunidade, as pessoas interessadas e pessoas da colônia que nos 
escutam que quiserem participar podem estar participando com entrada franca. E também 
a Agência de Emprego está com inscrições abertas para pessoas portadoras de deficiência. 
As pessoas que gostariam de trabalhar, buscar um emprego, podem estar se fazendo 
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presente ali na Secretaria de Desenvolvimento Social, procurando o nosso Diretor, as 
meninas que estão atendendo a comunidade, fazendo o seu cadastro. Também quero 
parabenizar os poucos dias que tem assumido o nosso Secretário Serginho no Setor de Meio 
Ambiente. Já tivemos informações da mobilidade que ele está fazendo ali no setor, com 
respeito a resolver questões burocráticas ali para o bom andamento daquela pasta. Então 
Serginho está de parabéns e já merece o nosso respeito. Também quero parabenizar o 
trabalho que foi feito ali no Bairro Empresa, no Posto de Saúde. Pintura, limpeza, 
organização ali do pátio e também colocação do material ali na calçada. Ficou bom, ficou 
bem bom o trabalho e sei que vai continuar aquele trabalho ali. Quinta-feira estive reunido 
com o Secretário de Obras, Senhor Luiz. E ele me garantia que o trabalho ali no Bairro 
Empresa vai continuar, de limpeza, retirada de entulhos, de podas, limpeza de cordões, 
pintura de cordões e nos próximos meses a cara do Bairro Empresa vai mudar. E 
gostaríamos que este trabalho continuasse que está sendo muito bom. Também quero 
parabenizar aqui o Pastor Eloir da Rosa pelo ótimo trabalho realizado no último fim de 
semana, no Departamento de Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus da cidade de 
Taquara. Trabalho que foi realizado na tenda ali na esquina do S.N. Muller. Excelente 
trabalho e como disse aqui vários Vereadores que a gente vê se pronunciando, temos que 
buscar um local para nós se encontrar com Deus, um local muito bom é a nossa casa, é a 
igreja, é no seio da nossa família, da nossa amizade. É por onde nós andar temos que levar 
Deus na frente de todos os nossos propósitos. Também quero Senhor Presidente, deixar 
aqui os meus votos de pesar a família da Senhora Idalice de Souza, falecida na última 
quinta-feira, uma grande amiga nossa. Foi uma grande perca para nós, para a nossa 
comunidade, para as famílias. Que Deus console o coração. E desejo uma ótima semana 
produtiva de trabalho e que Deus continue nos guardando e nos iluminando. VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Declinou o uso da palavra. VEREADOR SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER: Cumprimento o Senhor Presidente e na sua pessoa as demais pessoas aqui 
presentes. Uma saudação especial aos representantes da Associação Novemberfest, que 
com a sua alegria levam o nome do nosso Município para tantas outras cidades do nosso 
Estado. E também uma saudação especial e desejando boas vindas ao Vereador Renato 
Lamperti. Estamos em plena campanha eleitoral, campanha na qual os candidatos a 
Presidência do Brasil, ao Senado, à Câmara de Deputados Federal, ao Governo do Estado e a 
Assembleia Legislativa do Estado. Estão nas ruas e estão na mídia, mostrando os seus 
projetos, dizendo quem são e o que pretendem. Será que já paramos para pensar no 
quanto isto pode interferir nas nossas vidas? Semana passada eu escutei de uma pessoa: 
“Não dependo da política para nada.” E eu pensei, será que existe isto? Será que isto é 
verdade? Este é um tipo de pensamento e posicionamento muito simplista, no qual nos 
eximimos de toda e qualquer responsabilidade sobre o resultado das urnas e do futuro do 
País, do Estado e do Município. Chegou um momento no qual não podemos mais nos 
esquivar da nossa responsabilidade apenas dizendo: são todos ladrões. Quando fazemos 
parte de uma sociedade não podemos nos dar ao luxo de nos esquivarmos do assunto 
política. Se deixarmos as outras pessoas decidir por nós, quem será o candidato que vai 
vencer? Estamos entregando o nosso futuro nas mãos de outras pessoas. Será que o nosso 
futuro vale tão pouco que podemos delegar a outras pessoas este poder? Precisamos ser 
realistas. Não vamos mudar o mundo sozinhos. Sozinhos nada faremos, mas se eu, se as 
pessoas que estão engajadas em nossas lutas tiverem consciência da nossa realidade e 
correrem atrás dos seus ideais, as mudanças começam a acontecer. Você vai votar em 
quem? Por que? Você está observando as propostas do seu candidato? Você sabe o que ele 
pretende fazer? Você sabe o que ele pensa sobre os problemas que terá que enfrentar? E 
por favor, vamos parar de repetir: Ah, é tudo ladrão, tanto faz. Não voto mais em ninguém. 
Eles nunca fazem nada por nós mesmos. Eu só voto nulo. Problemas existem sim. Qualquer 
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um pode ver onde ele está e identificá-lo. E alguém irá tentar encontrar alguma forma de 
anulá-lo. E a política está aí para tentar resolver os problemas que afetam a comunidade. 
Portanto, fazer boas escolhas conscientes e consistentes é o processo através do qual nós 
temos em nossas mãos a oportunidade de começarmos a fazer as mudanças que tanto 
queremos. Alguém vai se eleger. Isto é fato e nós precisamos fazer a nossa parte para que o 
eleito tenha as melhores propostas possíveis, seja o candidato mais qualificado para 
desempenhar as suas funções. Nós precisamos ir atrás das propostas dos candidatos que se 
identificam com as causas que achamos prioritárias. Buscar o que eles pretendem fazer em 
nossas vidas. Precisamos dar o nosso melhor como cidadãos. E somente sabendo o que 
nossos candidatos pretendem é que temos condições de cobrar os resultados depois. Eu 
quando fui candidata, uma das causas que eu levantei, foi a causa animal. E todos me 
conhecem por esta causa porque eu sou voluntária desta causa a mais de onze anos e sou 
cobrada por ela. As pessoas me cobram projetos de lei com relação a causa animal. E hoje 
eu estou apresentando um projeto sugestão, porque como Vereadora eu não posso 
elaborar um projeto que onere os cofres públicos, então ele vai como um projeto sugestão 
que trata da disciplina da criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e 
gatos no Município de Taquara. E lá no artigo 34 do incentivo a posse responsável diz o 
seguinte: O Poder Público poderá como forma de incentivo a adoção e aos princípios da 
posse responsável, conceder desconto no IPTU aos munícipes que se inscreverem no 
programa de incentivo, realizando a adoção de um animal através do serviço de proteção 
de caninos e felinos e cumprindo os requisitos dispostos na presente lei. O político está aí 
para isto. O político está para trabalhar pela comunidade, pelas causas pelas quais se 
elegeu, pelas propostas pelas quais ele apresentou para a população durante a sua 
campanha. Cabe a nós sabermos eleger e depois cobrarmos lá adiante. Só mais um 
segundo, Senhor Presidente, dizendo que em cima desta proposta de trabalhar por uma 
comunidade, de trabalhar por um Município, que o meu partido, o PSDB, desde a semana 
passada está agora fazendo parte da base do Governo e tentando desenvolver um trabalho 
na nossa cidade para que ela seja um Município com uma grande qualidade de vida nas 
quais elas gostem de aqui estar, se orgulhem deste Município e façam as coisas aqui 
acontecer. É para isto que nós políticos ocupamos um cargo público. É para servir a uma 
comunidade. Eu agradeço a atenção, peço desculpas por ter avançado no tempo, desejando 
a todos uma excelente semana. Muito obrigado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Senhor Arleu de Oliveira, Presidente desta Casa 
e em seu nome cumprimento a todos os Vereadores, as pessoas que se fazem aqui 
presentes e a todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação. Eu hoje fiz 
uma reflexão a respeito do mês de setembro e hoje ser o primeiro dia do mês de 
aniversário da nossa terra. E fiz uma reflexão sobre o patriotismo e o que é ser patriota. E 
cheguei a conclusão que ser patriota é ter um olhar pelo outro, é acreditar que é possível 
estabelecermos mudanças fazendo a nossa parte enquanto cidadão. Quero parabenizar o 
grupo da Associação Novemberfest, que se faz representar hoje nesta Casa em busca de um 
recurso para manter as suas atividades. Isto é patriotismo. Isto é ser patriota. Lutar pelos 
seus direitos e tornar o espaço de convivência melhor. Eu acredito num mundo possível 
quando nós buscamos fazer por nós e pelo outro. A minha admiração e o meu respeito a 
este grupo. Quero dizer que ser patriota é fazer o que a Casa Bem Móveis fez hoje à tarde, 
que foi ir até a nossa casa de proteção, o Lar Padilha e montar um armário sem cobrar 
exatamente nada ao Lar. Doar-se para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham um 
espaço acolhedor sem investir muito dinheiro, porque sabemos que manter uma casa é 
difícil e é caro. Então ser patriota é melhorar o espaço em que vivemos, produzindo uma 
vida melhor ao nosso semelhante. Isto é ser patriota. É ser bom de coração e lutar por 
causas justas. Eu fui convidada esta semana por uma amiga para ir até a casa da sogra e do 
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sogro dela para tomar um café. Cheguei lá e fui surpreendida por uma pessoa que a mais de 
dezesseis anos recebe em sua casa pessoas pelo amor a elas e pela amizade. Ela tem 
exposta em todo o espaço de convivência da casa dela um dizer com as palavras que Cristo 
disse, onde ela acolhe no amor ela coloca a família a trabalhar para recepcionar os amigos 
pelo simples desejo de tê-los perto e pelo amor gratuito. Eu tenho que reverenciar a Dona 
Olívia Paz Pontes e José Marinho de Pontes que há quarenta e sete anos vivem juntos e 
fazem este trabalho de acolhimento da comunidade. A residência deles fica nas terras que 
pertence a Santo Antônio da Patrulha, mas todas as pessoas que eu encontrei no ambiente 
eram taquarenses, a maioria morando no interior. E eles são patriotas. Eles recebem na 
casa deles pelo amor ao próximo e o amor que se dá sem cobrar nada. Simplesmente por 
acreditarem que a convivência e a felicidade é algo que melhora a vida de todos. Eu fiquei 
encantada com o que eu vi lá e agradeço a minha amiga Nelita Pontes da Silva que me fez o 
convite e me propiciou conviver com pessoas que dão sem esperar nada em troca. Isto é 
uma raridade no mundo de hoje. Quero ainda encerrar a minha fala dizendo que na noite 
do dia 28 de agosto, quinta-feira que passou, eu fui homenageada com um certificado e um 
troféu, resultado da pesquisa Top Of Mind de Vereadora mais lembrada. Citaram no 
momento da entrega do prêmio a Vereadora mais lembrada do Vale do Paranhana. Fiquei 
feliz e sou agradecida e dedico este prêmio a todos que acreditaram e se agregaram ao meu 
trabalho auxiliando no desenvolvimento dos projetos, viabilizando recursos, possibilitando 
a formação de uma estrutura sólida envolvendo as crianças e jovens no esporte, 
perpetuando uma luta que possibilitará uma sociedade futura com um maior número de 
pessoas do bem. Divido também com todos aqueles que me escutaram e colaboraram com 
a assinatura dos mais variados documentos na luta por uma telefonia mais eficaz, na 
distribuição de um percentual maior para a saúde, saúde mais dez, na conquista da 
Univales, na busca de recursos através da Consulta Popular. Também a todos os que se 
dedicaram e ainda se dedicam ao auxílio de mobília ao nosso espaço de acolhimento do Lar 
Padilha, propiciando aos nossos pequenos um bom lugar para viver num momento não tão 
bom da sua existência. Entre tantas outras lutas que foram exitosas por terem recebido 
apoio, pois só é possível a realização quando trabalhamos em parceria. Agradeço a parceria 
que recebi, por isto conquistei o prêmio. E agora tenho que honrar toda a credibilidade 
referenciada através o prêmio, porque quando se ganha um prêmio precisa se provar que 
mereceu. Então é o que eu estou tentando fazer. Agradeço e peço perdão por ter estendido 
um pouco no meu tempo. Uma boa semana a todos. O Presidente Vereador Arleu 
Machado de Oliveira parabenizou a Vereadora Sirlei pelo prêmio Top of Mind. VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, aos demais membros da 
Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite, aos 
ouvintes da Rádio Taquara e em especial a Associação Novemberfest. Eu quero 
cumprimentá-los na pessoa da princesa Nilza Martins. Sejam bem vindos e que bom que 
vocês estão aqui. Espero que vocês venham tantas outras vezes. Quero destacar também e 
com muita alegria a presença do então Secretário de Desenvolvimento Lamperti, hoje 
ocupando uma cadeira de Vereador, nosso colega aqui no Plenário. Te desejo todo o 
comprometimento que você tem para somar junto conosco o desenvolvimento de nossa 
comunidade. Também quero destacar a reunião que tivemos no dia 27 do mês passado, 
agora quarta-feira, referente ao recolhimento do lixo ali na zona central, na Rua Júlio de 
Castilhos e no entorno. Tivemos a presença do CDL, do Sindilojas, da Empresa Onze 
responsável pelo recolhimento, também do Vereador Adalberto Soares, Vereador 
Adalberto Lemos, Vereadora Sirlei, Vereadora Sandra, Vereador Anildo, Vereador Eduardo. 
Entramos em consenso em fazer uma Audiência Pública para tentar de alguma maneira 
somar juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, uma solução salutar para este 
problema, porque é visto que é um problema quando o caminhão está fazendo 
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recolhimento no horário comercial. E é isto que queremos sanar juntamente com a 
comunidade. Também o projeto fraldário, que é um projeto no qual estou propondo para 
que os grandes comércios, restaurantes, tenham fraldários, para que estas mães, 
acompanhadas de suas crianças que usam fraldas tenham aonde fazer a troca desta fralda 
desta criança com dignidade e com conforto. Então são estas as nossas propostas e tenho 
certeza que quando chegarmos a Audiência chegaremos a um consenso. Também quero 
destacar alguns encaminhamentos feitos ao Executivo juntamente com as Secretarias 
responsáveis que executem. Uma delas estou solicitando ao Executivo para que, através da 
Secretaria competente, proceda com melhorias do patrolamento e ensaibramento do 
antigo aviário da localidade de Morro Alto, pois devido as últimas chuvas a estrada está 
intrafegável. Sei que o problema era a patrola. Hoje já temos a patrola, então vou conversar 
com o Secretário de Obras, o Secretário Distrital, o Lissandro do Rio da Ilha, para que ele 
efetue este serviço. Também estou solicitando que o Secretário Lissandro também 
providencie o alargamento da estrada do Morro Velho que dá acesso a estrada do Morro 
Alto, pois já foi realizado trabalho para este fim, mas não foi concluído. Esta solicitação se 
faz urgentemente e necessária tendo em vista o risco eminente de acidente naquele local, 
principalmente quando caminhões carregados de toras se cruzam. Também quero destacar 
que através de encaminhamento realizado por este Vereador aqui que vos fala, para 
atender a reivindicação das comunidades de Padilha e Rio da Ilha, referentes ao conserto da 
rede telefônica. Fico feliz em lograr êxito pelo atendimento da Oi em sanar o problema. O 
serviço foi realizado agora no final da semana passada, mas fico indignado também por 
termos que chegar até as vias de fato, chegar até o PROCON, porque foi com um contato 
com o PROCON, com a Senhora Marilene que intimou a empresa Oi para que efetuasse este 
serviço. Isto é realmente um descaso com o consumidor. Penso que estas empresas, elas 
estão aí para dar um bom atendimento as nossas comunidades. Também estou solicitando 
ao Executivo, que juntamente com a Secretaria de Iluminação, efetue a possibilidade de 
substituição de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas mais potentes na Rua Farrapos, no 
Bairro Santa Teresinha, visando dar mais segurança aos moradores que inclusive relataram 
maior assalto ao comércio nesta rua. Também estou requerendo a Mesa Diretora desta 
Casa, que seja apreciada pelo Plenário a transferência da 6ª Sessão de Interiorização, que 
deveria ter ocorrido no dia 25 de agosto no Bairro Mundo Novo, para que seja realizado no 
Bairro Campestre, no dia 20 de outubro, a partir das 8 horas, porque vejo que aquele bairro, 
pela amplitude, pelo tamanho, pela população daquele bairro. Eu penso que temos que dar 
esta atenção, temos que ter este contato direto com aquela comunidade, Senhor 
Presidente. Então eu agradeço aos Vereadores por esta aprovação desta Sessão. E Senhor 
Presidente desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus.  VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Quero inicialmente cumprimentar o Senhor Presidente, colegas Vereadores. 
Quero dar as boas vindas ao nosso colega Renato Lamperti que hoje assumiu novamente 
uma cadeira na Câmara de Vereadores. E quero dizer que faço votos que ele volte em breve 
a Secretaria de Desenvolvimento e voltar a fazer aquele belo trabalho que vinha fazendo. E 
dar um destaque especial, sei que contribuiu para o setor moveleiro da nossa cidade, que é 
um setor que tem futuro, que tem muitas empresas aqui, que merecem uma atenção 
especial neste setor. E também cumprimentar o grupo da Melhor Idade Novemberfest. 
Quero destacar aqui a minha amiga Dona Nilza Castilhos e demais participantes do grupo. 
Estes dias eu falando com o Prefeito dei a sugestão a ele que convidasse estes grupos para 
fazer um grande baile de abertura da nossa próxima Expocampo. Reunir todos os grupos da 
3ª idade. Aqui em Taquara nós temos vários, convidar os demais e fazer um grande baile na 
abertura da Expocampo. Então ele gostou da sugestão. Com certeza vai convocar vocês 
para fazer uma reunião e debater sobre este tema. Quero dizer também que tenho 
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recebido muita reclamação quanto à demora no conserto de nossas calçadas pela parte da 
CORSAN, pois quando dá um vazamento d´água a CORSAN vai lá, conserta e bota o saibro 
em cima do buraco e ali fica por meses. Semana passada estive na CORSAN. Eu sei que este 
tema aqui já foi debatido várias vezes nesta Casa, mas está difícil de dar a solução. Falando 
com as gurias lá, elas falaram que tem uma empresa que faz o serviço, que presta o serviço 
para a CORSAN e tem o prazo de vinte dias após a abertura do buraco. Só que esta empresa 
atende toda a região do Vale do Paranhana e nos últimos tempos eu não tenho visto a 
empresa na cidade consertando. Então a Prefeitura tem que mudar a postura, fazer uma 
cobrança mais rígida quanto a esta empresa para que este problema seja solucionado o 
mais rápido possível. Também fiz uma indicação para a colocação de um redutor de 
velocidade em frente ao número 611 da Rua Pernambuco, no Bairro Santa Teresinha, ali em 
frente à Casa Paroquial, porque neste local os veículos circulam em alta velocidade e 
também se torna perigoso por quem ali quer atravessar. Este trabalho também nesta 
Administração não foi colocado nenhum redutor de velocidade nesta cidade. Então é um 
setor que tem que tomar algumas providências. Tem vários locais muito perigosos em nossa 
cidade e tem que ser feito alguma coisa antes que alguns acidentes mais graves aconteçam. 
Também quero enviar votos de congratulações as Diretoras e o CPM das Escolas Henrique 
Fetter, do Moquém e a Dionísio Pires de Mello e Otília Marmitt de Rio da Ilha, pela bela 
festa que foi realizada lá na Sociedade União da Paz no último sábado. Quero aqui 
parabenizar toda a comunidade que lá participou e com certeza deu um resultado 
satisfatório para aquelas escolas para melhorar as condições daquelas escolas. Também 
hoje à tarde estive no Bairro Empresa acompanhando algumas melhorias que foram feitas 
lá naquele bairro, como bem colocou o Vereador Anildo. Fizeram uma limpeza geral no 
pátio do Posto de Saúde. Ficou muito bonito e lá me encontrei com o Secretário de Obras e 
o Juarez que estavam lá vistoriando. E o Secretário me contou que vai fazer uma geral no 
Bairro Empresa, patrolamento e ensaibramento, recolhimento de entulhos, limpeza dos 
cordões, pintura. Então agora ele vai se dedicar bastante ao Bairro Empresa e depois se 
deslocar a outro bairro da cidade. Eu acho que é importante, não adianta estar trabalhando 
um pouquinho em cada bairro e o trabalho não aparece. Então ele só lamentou não ter 
mais condições de trabalho. Falta máquina, falta às vezes pessoas, falta muito cano de 
esgoto. Até eu gostaria de sugerir ao Presidente da Câmara se nós pudéssemos repassar 
algum valor mais adiante para comprar cano. Ele diz que tem muito esgoto a céu aberto e 
se nós repassássemos algum valor para comprar canos para dar a Secretaria de Obras seria 
um dinheiro muito bem investido, que isto aí é saúde pública. Muito obrigado a todos e que 
todos tenham uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria 
inicialmente de saudar o Senhor Presidente, meus colegas da Mesa, colegas Vereadores e 
Vereadoras, ao grupo da Novemberfest aqui representado e também fazer uma saudação 
especial a toda a comunidade. Senhor Presidente, na semana passada eu fiz um 
requerimento de nº: 255, onde este requerimento tratava de uma reunião com os 
moradores ali do entorno da UPA, que está sendo construída. Por que eu fiz este 
requerimento? Porque eu vi e a gente ouvia e aqui trata o requerimento da preocupação 
minha com relação de parar aquelas obras da UPA por não haver um entendimento ou por 
não haver um diálogo com mais afinco com a Administração e os moradores. E o prejuízo 
que causaria se esta obra parasse para a comunidade, o próprio Executivo e os moradores 
também. E a gente sabe que os moradores não é isto que eles queriam. Eles queriam que 
resolvesse este problema deles, que houve este desabamento ali, no terreno deles e que 
eles estavam com medo, estão ainda, que acontecesse o pior de prejudicar as suas casas. 
Pois bem, a reunião foi feita no dia 29, aprovada pelos meus colegas Vereadores e a gente 
depois de bastante discussão, a gente viu que a comunidade tem o interesse em fazer um 
acordo com a Administração. Estavam aqui presentes o Secretário de Planejamento, o 
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representante da empresa construtora, que é a Biomina e também os moradores e a 
imprensa. Achei que a reunião ficou de bom tamanho, porque ficou resolvido pela 
comunidade que hoje o Secretário Senhor Inácio traria a informação do que poderia fazer, 
porque a Biomina se comprometeu de acelerar a questão. Toda a preocupação se dá em 
torno do muro de contenção que vai reparar os danos do terreno. Então a Biomina se 
comprometeu de antecipar ou de botar mais frente de trabalho ali para que o muro fique 
pronto para que não precise parar a obra. Diante disto os moradores dali retirariam o 
pedido de cassação, não sei como diz, da questão da cassação da liminar que o Prefeito fez. 
Ficou acertado que viria o retorno à Casa e veio do ofício nº: 55 do Executivo onde a 
Secretaria se predispõe, como envolve números, a questão financeira, para que se antecipe, 
como vai ser antecipar a obra. Segundo o Diretor da Biomina que esteve aqui presente, 
teria que acelerar a questão dos repasses do muro que se fez e ficou desta forma. Espero 
que se tome uma solução, Presidente, porque será muito triste se esta obra parar por esta 
questão de falta de acordo do Executivo com os moradores. Espero que isto se resolva. O 
Secretário Inácio amanhã ficou de dar mais um retorno com mais afinco e estamos no 
aguardo. Senhor Presidente, eu não poderia me furtar de falar. Esta semana nos meios de 
comunicação, mais precisamente no facebook, rola bastante a questão da cobrança das 
câmeras de vigilância do Município. Nós tivemos uma reunião aí e ficou acertado outros 
esclarecimentos pelo Secretário de Segurança. Então o Paulo Möller saiu da Administração 
e nós não obtivemos resposta. A gente era sabedor daquela época que oito câmeras não 
estavam funcionando e posterior houve uma informação que destas vinte câmeras, dez não 
estavam funcionando. É muito preocupante. Eu acho que o Executivo tem que se posicionar 
com relação a isto. É muito temeroso se acontecer algum problema e o Executivo não 
estiver com estas câmeras funcionando? Como se dará se alguém solicita uma imagem para 
alguma coisa mais séria. Eu gostaria de pedir ao Executivo, eu fiz um requerimento pedindo 
informações e ainda não recebi resposta. Na verdade eu pedi uma reunião com o Secretário 
de Segurança. Já que não tem o Secretário de Segurança que um outro Secretário assuma 
esta responsabilidade e traga esta informação que eu acho que é de grande valia a nossa 
comunidade, que espera e esperou ansioso por tanto tempo para a inauguração destas 
câmeras e foi inaugurada quase pela metade. Espero que seja tomada alguma providência 
com relação a isto. Gostaria de agradecer a paciência de todos pelo meu tempo excedido. 
Obrigado e até a próxima semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores 
Vereadores, Senhoras Vereadoras, demais presentes aqui no Plenário. Eu quero 
inicialmente saudar a vinda do Vereador Renato Lamperti como Vereador. Dizer que é 
muito bom para esta Câmara ter um Vereador muito bem votado. O Vereador Lamperti que 
fez mais votos que alguns Vereadores que estejam aqui e não está na Casa, por questões de 
injustiça. Eu acho eleitoral não estar como titular e estar como suplente. Seja bem vindo 
Vereador Lamperti neste mês que vai ficar conosco aqui. Eu quero resaltar aqui um 
requerimento inicial sobre o que eu fiz sobre o ensaibramento e patrolamento da estrada 
da Batingueira, onde eu gostaria que o Secretário que é gente muito boa, trabalhando 
muito bem, o Secretário Luiz, que faça o patrolamento e o ensaibramento da Batingueira, 
onde as pessoas estão preocupadas demais com aquela estrada que precisa ser ajeitada, 
principalmente na parte de cima que sai na ERS 020. Que seja feito aquele patrolamento e 
ensaibramento. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira, 
que disse: Senhor Presidente, só para contribuir, semana passada conversando com o 
Secretário Distrital Mario Pires. Já está no programa, no cronograma de trabalho deles, 
fazer aqueles trabalhos lá, até porque estava sem a patrola. E agora com a patrola vão 
terminar o Alto Três Irmãos e daí sim responder a Batingueira. Haverá melhorias naquelas 
estradas. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e disse: Está 
certo. Também aproveito para saudar esta possibilidade que nós temos hoje de votar este 
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projeto da 3ª idade aqui, tão importante para a sociedade taquarense, que no momento 
logo depois da palavra, a gente vai fazer menção aqui mais sobre este projeto, que a 
Câmara de Vereadores está repassando verba para a 3ª idade, que é importante para a 
nossa cultura do Município. E quero principalmente hoje duas questões que eu levanto 
neste momento. Primeira, não é novidade para quem está ouvindo e os demais Vereadores 
também, que esta semana foi fechado dois supermercados em Porto Alegre. Por quê? 
Exatamente por aquilo que eu venho falando há mais ou menos dez anos em Taquara, oito 
anos na rádio quando eu tinha programa e agora dois anos como Vereador, que é o 
problema do direito do consumidor. Não é novidade para ninguém que eu sou um 
habilitado no direito do consumidor como advogado na minha função. E fui Diretor do 
PROCON por três anos e tenho defendido a defesa do consumidor com alma e coração. E o 
que está acontecendo nos supermercados de Taquara e o que aconteceu em Porto Alegre 
onde foram fechados dois supermercados da rede Walmart, por causa de preços na 
gôndola um e preço no caixa outro. É uma vergonha o que os grandes supermercados estão 
fazendo com o bolso do consumidor. Simplesmente roubando do consumidor, para ficar 
bem claro. Qualquer um ser humano que pega uma bala de dentro do mercado sai uns leão 
de chácara atrás para prender ou dar um pau em quem fizer isto, porque pegou uma bala 
ou um bombom. Enquanto isto os mercadistas grandes, das grandes empresas de mercado 
estão roubando descaradamente das pessoas que lá estão comprando, botando um preço 
na gôndola e outro no caixa. Isto para mim se chama roubo ou furto ou o que quiserem 
dizer. É uma vergonha. E aconteceu em Porto Alegre o fechamento. E eu quero conclamar o 
Executivo de Taquara, através da bancada do PTB até os Vereadores, através do Vereador 
Renato Lamperti que hoje está na Casa e também é Secretário, a posteriori vai continuar 
como Secretário provavelmente, que nós temos que ter um cuidado maior com o PROCON 
desta cidade. E se possível fechar supermercado em Taquara também, porque eles estão 
fazendo com aqueles consumidores, roubando das pessoas que não sabem disto e muito 
pior, compram na gôndola, pegam, botam no carinho e chegam no caixa e não sabem que 
estão sendo roubados, que é muito pior, para ficar bem claro. Porto Alegre deu um exemplo 
esta semana de fechamento dos mercados por roubo e aqui em Taquara está acontecendo 
a muitos anos, que eu venho falando isto e ninguém está vendo. Eu não consigo comprar 
em mercado hoje sem levar uma maquininha junto para o cara não ser roubado, porque aí 
eu vejo que tem roubo, eu chego lá e falo para eles e eles me devolvem o dinheiro. É uma 
vergonha. E também mercadoria vencida inclusive mercadoria tipo assim Toddynho, tipo 
Danoninho, que são vendidos produtos vencidos que podem fazer mal para a população. 
Isto é uma vergonha. Temos que ter fiscalização sim, forte, com grandes multas, com 
valores grandes como é em Porto Alegre, multaram mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) os mercados e fecharam por sete dias. Abriram agora porque fizeram uma inspeção e 
resolveram fechar. E finalmente eu quero dizer para vocês, estou entrando com um Projeto 
de Lei sobre os aposentados que ocupam as vagas dos estacionamentos hoje em Taquara. 
Eu desde a implantação do sistema de rodízio de carros eu fui contra. E não só por ser 
contra o fato de nós termos mais vagas, mas pela maneira como foi feita na época esta 
disposição de estacionamento no centro da cidade, que é uma grande injustiça o que 
acontece aqui em Taquara. Primeiro este estacionamento, ele só está em certas áreas, onde 
muito perto o comércio está sendo prejudicado porque ali não tem estacionamento pago, e 
aí o comércio fica prejudicado, porque todo mundo estaciona lá na frente e não vão 
comprar naquela loja porque tem estacionamento ali. Isto não podia ser assim. Deve ser 
mais justa a coisa. Se os estacionamentos existem tem que ser pagos para todos e não para 
meia dúzia e os demais comerciantes tem um prejuízo grande. Inclusive próximo ao Fórum 
tem um caso também disto daí. Isto é a primeira coisa, a respeito do estacionamento pago, 
que tem que ser todo ele revisto. O próximo contrato que vier para cá, nós Vereadores 
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temos responsabilidade de fazer uma grande revisão nesta situação que já se perdura por 
muito tempo. O Projeto de Lei que eu estou entrando aqui foi em função de que me ligaram 
dizendo o seguinte, que o aposentado foi estacionar no local devido e não pode estacionar, 
porque ali tinha pessoas que não eram aposentados e ele colocou o carro dele. Eu não vou 
dar o nome aqui porque eu não costumo dar o nome de pessoas aqui por que eu acho que 
eu não devo dar, mas poderia dar. E aí colocaram o carro num outro local e ele deixou o 
carro. Quando voltou ele tinha sido multado mesmo com o cartão de aposentado. Um 
absurdo. Pessoas que estão ali cuidando, tipo fiscais, que não tem a menor condição de 
fiscalizar nada, porque não sabem nem isto. Acabaram botando aquela multa que não vale 
também para as pessoas ali, acabaram botando esta pseudo multa ali e assustando esta 
pessoa que foi ao banco, uma pessoa de idade, tirando o estacionamento devido. Em 
função disto eu estou elaborando este Projeto de Lei aonde vem disciplinar esta situação 
diferente. O Vereador Nelson falou aí com muita razão. Este projeto está atendendo o 
interesse do aposentado e também do deficiente físico, mas vamos ter emendas sem 
problema nenhum, porque deve ser melhorado, inclusive aumentando o tempo que estas 
pessoas poderão ficar. Estão aqui é uma questão de justiça esta mudança. Eu espero que o 
Prefeito Municipal não vete este projeto, que este projeto é de interesse dos aposentados, 
interesse também daquelas pessoas que necessitam, com deficiência física, de colocar o seu 
carro para estacionar para ir a banco, para ir ao comércio. Por isto este Projeto de Lei foi 
lido hoje e vai ser votado na próxima segunda-feira e podemos discutir e melhorar. Eu 
conclamo a todos os Vereadores que quiserem fazer emendas neste Projeto de Lei. Este 
projeto eu tenho a iniciativa, mas não quer dizer que qualquer Vereador não pode 
participar através de emendas e melhorar a situação que ela vem de interesse da 
comunidade, dos idosos, dos aposentados e dos deficientes físicos. Muito obrigado. 
Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Devido à ausência do Vereador Guido 
Mario Prass Filho no momento do uso da sua palavra de expediente, o Presidente Vereador 
Arleu Machado de Oliveira concedeu o tempo regimental de 5 minutos para o Vereador 
fazer uso da palavra. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero saudar o nosso 
Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras. Quero saudar o grupo da Novemberfest 
em nome do Senhor Omar e a Marlene, meus vizinhos, bons vizinhos. E quero dizer, Senhor 
Presidente, que estou encaminhando à Administração pedido da revisão e colocação de 
luminárias aonde o consumidor tem direito na localidade de Morro da Pedra. Lá tem caída, 
tem quebrada, dependurada nos postes e eu acho que a comunidade de Morro da Pedra 
precisa deste atendimento. A gente sabe que foi feito pela Administração um excelente 
trabalho na localidade de Pega Fogo e agora nós temos a necessidade que seja feita 
também no Morro da Pedra, que os moradores estão reclamando. Também quero 
comunicar a todas as pessoas que se engajaram para fazermos a Festa da Melancia aqui em 
2015 na cidade de Taquara. Tenho a informação que os serviços de lavração e discagem nas 
propriedades destas pessoas que vão se dispor a plantar melancia para participar da Festa 
da Melancia de Taquara, que já tivemos nos anos 70 e que acabou terminando. Então um 
grande esforço da Administração em auxiliar e que a gente possa voltar a ter este evento. 
Também estou fazendo requerimento ao Executivo que me informe como está o 
andamento daquele acesso ao Entrepelado, que é um refúgio na parte central nos moldes 
que tem aqui no Bairro Empresa, pois os moradores do Entrepelado e daquela região, 
Arroio Grande, estão correndo risco toda vez que tem que adentrar na estrada do Taquaral 
ou a ERS 242. Então que o Município, que o responsável por esta pasta vá atrás disto. Vai se 
passar mais uma Administração e os moradores do Entrepelado e daquela região vão 
continuar correndo risco por ineficiência por parte do responsável pela Administração desta 
área. Eu tenho falado pessoalmente e a coisa vai empurrando e então não tem mais 
cabimento. O pessoal da comunidade está irritado porque se promete que vai fazer uma 
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coisa tem que se fazer. E aí vem o tal do Secretário goleiro. O Secretário que só fica ali 
atacando e de vez em quando bate um tiro de meta, mas nós precisamos de um Secretário 
em que a bola esteja na frente da área e marque o gol. É disto que nós precisamos e não de 
Secretário goleiro. Secretário goleiro não soma nada. Então que façam isto porque a 
comunidade vem reclamando há bastante tempo e os Vereadores todos sabem disto. 
Também solicito ao Executivo a colocação de placas nas bifurcações das estradas que estão 
no Distrito de Entrepelado. O pessoal fica totalmente perdido, pois não tem as placas 
indicativas. Param, perguntam e inclusive da parte do turismo, que é a Toca Santa. Se vai 
pelo Entrepelado o cara entra para o Arroio Grande e não tem placa nenhuma. Então que 
sejam confeccionadas estas placas para colocar nas estradas do Distrito de Entrepelado aos 
moldes das que já foram feitas em outros Distritos e tem dado um bom resultado e a 
comunidade do Distrito de Entrepelado merece esta condição de auxiliar. Também estou 
pedindo várias substituições de lâmpadas no Figueirão, na estrada Pedro Alvício Haubrich, 
também no Beco dos Casel, pois o Setor de Iluminação Pública está devendo em alguns 
lugares. Fazem a estrada geral do Figueirão e aqueles que ficam nas pequenas estradas, 
estes estão deixando de ser assistidos e espero que a Administração resolva. Isto porque a 
iluminação pública é segurança, não é mais luxo para ninguém. Então que a Administração 
atenda estes moradores que tenho estes requerimentos. Também solicito patrolamento e 
ensaibramento na estrada Beco dos Casel, que é buraco que dá para entrar caminhão para 
dentro. E que ela seja feita até a ponte da divisa de Novo Hamburgo, porque os moradores 
estão botando resto de construção e fura pneu, é um problema enorme. Precisa que a 
Administração dê uma atenção e vou falar com o Secretário Luiz para que ele possa fazer 
isto o mais rápido possível. Para encerrar, Senhor Presidente, também troca de lâmpadas 
em frente da propriedade do Senhor Guido Silva, após a propriedade do Senhor Gilberto 
Mossmann. E também na Fazenda Fialho, na estrada Beco Balduino Severino que estão com 
dificuldades. Agradeço Senhor Presidente e que todos fiquem com Deus. Após a Palavra em 
Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Nelson e Telmo. Nada 
mais havendo a tratar, às 20h24min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão 
Convocando uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para logo após, para apreciação e 
votação do Projeto de Resolução nº 013/2014 e do Projeto de Lei nº 186/2014, os quais 
foram dados publicidade anteriormente nesta Sessão. E, para constar, eu Silvana Fernandes 
Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue 
assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de Bittencourt, o qual transcreveu a 
Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores 
desta Casa. Sala de Sessões, 1º de setembro de 
2014...............................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


