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ATA Nº 4.014 

Aos 08 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 32ª 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), Idalci Renato Lamperti (PMDB), 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 a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e na sequência 
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 LEI Nº 187/2014 (Executivo Nº 157) Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros para o C.T.G. “O FOGÃO GAÚCHO”, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 188/2014 (Executivo Nº 158) Autoriza o Poder 
Executivo a contratar servidores, para o cargo de Operário, em caráter excepcional e por 
tempo determinado, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 189/2014 (Executivo 
Nº 156) Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma bandeira do Município de 
Taquara, uma do Estado do Rio Grande do Sul e uma do Brasil, para a Associação Atlética 
Banco do Brasil – AABB. PROJETO DE LEI Nº 190/2014 (Executivo Nº 155) Altera o Inciso I, 
do artigo 5º, da Lei Municipal nº 2.995/2002 que Cria o Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso. PROJETO DE LEI Nº 191/2014 (Executivo Nº 154) Altera o inciso I, do artigo 2º, da 
Lei Municipal nº 4.467/2010, que reestrutura o Conselho Municipal da Cultura. PROJETO 
DE LEI Nº 192/2014 (Executivo Nº153) Altera os incisos I,II,III, e IV, do artigo 2º, da Lei 
Municipal nº 5.031/2012, que cria o Conselho Municipal de Trânsito, e, dá outras 
providências. COMUNICADOS: Dia 09.09.2014, às 9h, no Plenário desta Casa, ocorrerá 
reunião para tratar da Academia de Saúde do Bairro Empresa, solicitada pelo Vereador 
Adalberto Lemos. Dia 10.09.2014, às 9h, nesta Casa será realizada a reunião sobre 
implantação de cisternas em novas obras, solicitada pelo Vereador Guido Mario. Dia 
11.09.2014, às 19h, lançamento do livro de poemas de autoria da Professora Olíria, 
conforme Protocolo nº 1898/2014. Dias 12 a 21 de setembro de 2014, Festejos 
Farroupilha, na Sede do C.T.G. O Fogão Gaúcho, ERS 239. Dia 18.09.2014, às 19h, Sessão 
Solene de homenagem a ¨SEMANA FARROUPILHA”, na Sede do C.T.G. O Fogão Gaúcho. 
Dia 02.10.2014, às 19h, nesta Casa, Sessão Solene dos Desbravadores EVEREST – IACS, 
solicitada pelo Vereador Eduardo. Dia 16.10.2014, às 8h30min, Avaliação dos resultados 
sobre a reunião que tratou do apedrejamento de ônibus escolar, solicitada pelo Vereador 
Eduardo. Dia 28.10.2014, às 19h, Audiência Pública sobre Taxa de Incêndio, solicitada pelo 
Vereador Régis. A pedido do Presidente desta Casa foi informado que a partir do dia de 
hoje todas as reuniões agendadas pelos Vereadores, as Atas serão confeccionadas com as 
informações necessárias ao entendimento das mesmas, porém a transcrição das 
manifestações ficarão gravadas em CD, que passará a ser parte integrante da Ata da 
reunião, para que haja uma maior agilidade na confecção dos trabalhos. 
REQUERIMENTOS: Nº 260/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste 
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documento, referendar o importante trabalho desempenhado pelo aluno Guilherme 
Winter, 22 anos, do Curso Técnico de Móveis do Centro Estadual de Referência em 
Educação Profissional Monteiro Lobato (Cimol), que já soma 37 premiações conquistadas 
em feiras e mostras na região, nos Estados e também, em outros países.  Recentemente, 
participou da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia (Fecitep), onde recebeu mais um 
prêmio no eixo de produção industrial, com um projeto que já foi apresentado em cinco 
países. Guilherme Winter, tem uma participação também em nível internacional, 
participou em julho e agosto da feira LIYSF, em Londres, considerada a 3ª da Europa, onde 
classificou-se entre os dez melhores trabalhos, de onde concluímos que, é um estudante 
referência em termos de pesquisa, leva o nome de Taquara a todos os lugares, onde 
apresenta os seus projetos  merece o nosso respeito e uma homenagem do Legislativo 
Municipal. Diante do exposto, nos emocionamos ao nos depararmos com um jovem, 
detentor de um currículo maravilhoso na área da pesquisa, dessa forma, enviamos Votos 
de Congratulações a Guilherme Winter, pelo maravilhoso trabalho que vem 
desenvolvendo, desejando que continue alcançando êxito, e que o reconhecimento, 
através das premiações se proliferem mundo afora e, que o mesmo siga acumulando e 
dividindo conhecimentos e alcançando muitas outras vitórias. Nº 261/2014 VEREADORES 
VALDECIR DE ALMEIDA E ANILDO ARAÚJO: Através deste envio Votos de Congratulações a 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, pelo 15º Encontro das Escolas Bíblicas 
Dominicais, ocorrido nos dias 05 a 07 de setembro de 2014 com o Tema: “A família 
ensinando as coisas de Deus.” Dt-29.29 (NTLH). Felicito a todos nas pessoas do Pastor 
Presidente Enilton V. Bitencourt e da Superintendente do Departamento de Ensino Escola 
Bíblica Dominical Viviane Simões de Lima e Equipe. Parabéns e que Deus continue 
iluminando pessoas como vocês para o crescimento desta obra. Nº 262/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Através deste envio Votos de Congratulações a Banda Marcial Clarins de 
Prata, na pessoa do senhor Everton Luis Klein, pela belíssima apresentação durante o 
Desfile Cívico ocorrido no dia de ontem, 07/08 em nossa cidade, bem como na cidade de 
Parobé, onde estiveram representando nosso Município. Louvo as atitudes de cidadãos 
abnegados por uma causa nobre que é trazer ao conhecimento de nossas crianças e 
adolescentes a cultura da musicalidade, disciplina, dedicação e patriotismo de uma Banda 
Marcial. Nº 263/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste encaminho Votos 
de Pesar aos familiares de Paloma Hehn, filha de Aiser e Angela Hehn, dentista, morador 
de Parobé. Paloma Hehn, menina linda doce, generosa! Que os anjos de luz a recebam na 
espiritualidade, auxiliando-a e conduzindo-a nesta nova morada! No pouco tempo em que 
aqui esteve, deixou seu legado de força, fé, dedicação e amor! Ainda há pouco, doou seus 
cabelos para uma linda causa! Também sempre se preocupou com animais, ajudando e 
apoiando a causa! Que saibamos aprender com Paloma, que na vida não se perde tempo! 
Que cada dia é muito precioso, e precisa ser usado de forma responsável, visando o bem e 
o respeito pelo próximo! Muita paz, para esta menina linda! Para os familiares, neste 
momento de profunda dor, o consolo e a força! Muitas bênçãos de Jesus, nosso mestre 
maior! Nº 264/2014 VEREADORES ADALBERTO LEMOS, GUIDO MARIO e TELMO VIEIRA: A 
Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social desta Casa Legislativa solicita a Mesa 
Diretora que seja encaminhada Convocação aos Diretores do Grupo Hospital Mãe de 
Deus, responsável pela administração do Hospital Bom Jesus de Taquara, para que 
participem de reunião urgente para tratar das denúncias contidas nos depoimentos de 
pessoas que estiveram neste Legislativo buscando apoio e ajuda, pois não receberam o 
atendimento básico e necessário deste Hospital para os seus problemas de saúde, entre 
outras denúncias. Justificativa: O Vereador Adalberto dos Santos Lemos através da 
referida Comissão encaminhou diversos e-mails destinados ao Grupo Mãe de Deus, 
solicitando agendamento de reunião para tratar de casos que foram denunciados, e até o 
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momento os mesmos não foram respondidos,  o que nos leva a solicitar esta reunião 
urgente, via Plenário,  para que a mesma venha ocorrer para sanar os problemas graves 
que foram relatados nos depoimentos destas pessoas, as quais estão registradas e 
assinadas em Ata, como prova documental. Sugerimos a reunião para o dia 23 de 
setembro do corrente ano, às 9 horas no Plenário desta Casa a qual aguardamos 
confirmação da presença. Nº 265/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através 
deste envio Votos de Congratulações ao Senhor Cláudio Comassetto, pela conquista na 
etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo On-Line, realizado no dia 16 de agosto 
de 2014 em Porto Alegre, onde bateu o recorde no ranking brasileiro categoria Snub, ao 
atingir 190 pontos. Parabéns Comassetto, por toda a sua dedicação que vem cada vez 
mais enaltecendo o nome de Taquara em todos os lugares que competes. Nº 266/2014 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Venho através deste solicitar a Mesa Diretora desta 
Casa Legislativa que agende reunião para o dia 09 de outubro de 2014, às 08h, nesta Casa, 
para tratar sobre o assunto que se refere ao tempo de espera nas filas das agências 
bancárias de nossa cidade. Solicito que sejam convidadas às seguintes autoridades para 
debater sobre o assunto: Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; 
Representantes do Sindicato dos Bancários; PROCON/ Taquara; Gerentes e/ou 
representantes de todas as agências bancárias desta cidade. REQUERIMENTO DE PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO: Nº 089/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Pelo presente solicito 
que o Executivo Municipal informe a este Vereador quantas câmeras de monitoramento 
estão em pleno funcionamento em nossa cidade e em quais locais elas estão instaladas, 
pois somos sabedores que aproximadamente dez câmeras não estão funcionando e isso 
causa muita preocupação. Ressalto que como fiscal do povo no cargo de Vereador cabe a 
nós esta investigação. Solicito ainda que a Mesa Diretora desta Casa encaminhe cópia 
deste Requerimento, após aprovado em Plenário, ao Ministério Público de Taquara a 
título de informação. INDICAÇÕES: Nº 561/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente disponibilize 
uma carga de saibro na estrada Baldoíno Riguel, localidade de Fazenda Fialho, próximo à 
divisa de Fialho com Figueirão, em frente à propriedade do senhor Vanderlei e da senhora 
Marcia. O pedido se justifica devido ao grande número de valetas profundas que se 
formou no leito da estrada. Nº 562/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente viabilize a ampliação 
da lixeira localizada próxima ao Mercado da Simoni, na estrada que dá acesso ao 
Figueirão, pois o caminhão da coleta de lixo não passa pelas estradas perpendiculares 
arredores e todos os moradores utilizam a mesma lixeira que não comporta mais a 
demanda. Nº 563/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de incluir no 
cronograma de calçamento de ruas a Rua Oscar Schimitt, no Distrito de Padilha, pois a 
mesma tem um curto trajeto de aproximadamente 300 metros que dá acesso ao Lar 
Padilha e por esse motivo é um local de grande trafegabilidade, causando muita poeira e 
transtorno aos moradores. Nº 564/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de incluir no 
cronograma de calçamento de ruas a Rua Aparício Antunes Fernandes, no Distrito de 
Padilha, trecho de aproximadamente 300 metros. Esta melhoria se faz necessária dado ao 
fato que esta rua é em declive e quando chove fica bastante danificada, causando grandes 
transtornos aos moradores. Nº 565/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente verifique a situação de um 
buraco na Rua Almiro Nunes de Medeiros, em frente ao nº 1603, no Bairro Empresa, pois 
o mesmo se originou provavelmente por rompimento de rede de água e/ou esgoto, caso o 
serviço seja de competência da Prefeitura, solicito o conserto com urgência, pois este 
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buraco está situado na entrada da garagem de um morador. Seguem fotos em anexo. Nº 
566/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação estude uma forma para que as pessoas 
que residem no Loteamento Habitar Brasil possam obter a posse definitiva de seus 
terrenos e assim ampliarem suas residências o que hoje não é possível em função do 
regulamento atual. Nº 567/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Obras viabilize a desobstrução de uma boca de lobo 
situada na Rua Tristão Monteiro com a Travessa Santa Rosa, no Bairro Petrópolis. Nº 
568/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria Distrital de Padilha prossiga no conserto de calçamento nos seguintes pontos 
desta localidade: Após a ponte perto da lancheira do Cindo e em frente à Igreja Católica. O 
pedido se faz necessário, pois a situação está causando transtorno aos moradores. Nº 
569/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria Distrital de Rio da Ilha proceda com urgência no serviço de roçada, 
patrolamento e ensaibramento da Estrada dos Renck que liga as localidades de Açouta 
Cavalo a Morro Alto, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 
570/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria cometente veja a possibilidade de fazer um trabalho de limpeza e reforma na 
Pracinha da Rua Mato Grosso no Bairro Santa Teresinha, pois a comunidade está cobrando 
este trabalho naquele local. Nº 571/2014 VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: Indico ao 
Executivo Municipal para que juntamente com o Secretário de Educação, Cultura e 
Esportes, senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda estude a viabilidade de implantar 
palestras relacionadas a Técnicas Agrícolas junto as Escolas de nosso Município, 
especialmente as do Interior. O fato de não haver matéria específica direcionada a 
“agricultura”, faz com que os alunos também se desmotivem com relação a este trabalho 
que é de fundamental importância na vida de todos nós. Nº 572/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada Beco dos Oliveiras, na 
localidade de Morro Negro, bem como também seja providenciada a colocação de canos 
junto ao córrego que corta esta estrada, pois os mesmos já se encontram no local 
aguardando tal serviço. Nº 573/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que 
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de 
disponibilizar uma vez por semana junto aos Postos de Saúde de Fazenda Fialho e Pega 
Fogo atendimento de um médico pediatra, pois os pais precisam se deslocar até a cidade 
toda vez que precisam deste atendimento. Nº 574/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Saúde estude a 
viabilidade de disponibilizar mais um veículo para atender a demanda nos Postos de Saúde 
dos Distritos de Fazenda Fialho, Santa Cruz, Pega Fogo e Entrepelado. O pedido se faz 
necessário tendo em vista que os serviços nestes postos foram ampliados e atualmente 
existe apenas um veículo para atender as quatro localidades. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofícios do Hospital Bom Jesus em atenção aos Requerimentos Nº 
248/2014 de autoria do Vereador Adalberto Lemos e Nº 249/2014 dos Vereadores 
Adalberto Lemos e Guido Maria. Ofício Secretaria Estadual da Saúde em atenção a Moção 
de Apelo Nº 026/2014, do Vereador Adalberto Lemos, contida no Ofício D.L. Nº 513/2014, 
que trata do credenciamento de alta complexidade em oncologia pelo SUS. Pedido 
protocolado nesta Casa, através do nº 1898/2014, solicitando a utilização do espaço junto 
ao saguão deste Legislativo para lançamento de Livro de Poemas, a realizar-se no próximo 
dia 11/09, a partir das 19h. Informativo da Caixa Econômica Federal – Superintendência 
Regional do Vale dos Sinos, referente sobre rescisão contratual do Termo do Compromisso 
0363510-31/2011, por determinação do Ministério da Cultura com fundamento no artigo 
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79, inciso I, da Lei 8.666. Diversos Telegramas do Ministério da Saúde, em cumprimento ao 
art. 1º da Lei 9.452/97, beneficiário Fundo Municipal de Saúde a Programas Municipais. 
Diversos Comunicados do Ministério da Educação, de acordo com a legislação vigente, 
informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria 
o Vereador Eduardo Kohlrausch manifestou-se em Questão de Ordem perguntando ao 
Presidente sobre a questão informada anteriormente na leitura dos Comunicados, onde a 
partir de hoje as Atas de reuniões serão confeccionadas com as informações necessárias 
ao entendimento das mesmas, porém a transcrição das manifestações ficará gravada em 
CD. Sobre este assunto o Vereador Eduardo sugeriu que se for o caso se contrate um 
funcionário CIEE para transcrever estas Atas e assim o trabalho dos Vereadores não ficará 
prejudicado. Diante do exposto o Presidente Arleu propôs avaliar com mais tempo a 
referida sugestão juntamente com os demais Vereadores em outro momento. Dando 
segmento aos trabalhos da noite 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 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou os Vereadores, o público presente no Plenário e os 
ouvintes dos meios de comunicação. Parabenizou todos que se envolveram no Desfile de 7 
de Setembro, escolas, entidades, o Secretário Municipal de Educação e todos os 
funcionários Municipais, tanto da Secretaria de Educação como das demais Secretarias 
que auxiliaram para que tivesse este belo desfile que ocorreu domingo e a Pátria brasileira 
agradece. Enviou votos de congratulações ao Senhor Claudio Heinz Comassetto que no 
último dia 16 de agosto venceu a etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, em 
Porto Alegre, onde bateu o recorde do ranking brasileiro, neste esporte que há muitos 
anos representa a cidade de Taquara. Solicitou que seja disponibilizado mais um veículo 
para atender aos pacientes de saúde nos Distritos de Santa Cruz da Concórdia, Fazenda 
Fialho, Entrepelado e Pega Fogo, pois a Prefeitura aumentou os serviços médicos, inclusive 
de fisioterapia nestes distritos, aumentando a demanda por transporte. Sugeriu que seja 
disponibilizado pelo menos uma vez por semana de um médico pediatra nas Unidades 
Básicas de Saúde nos Distritos de Pega Fogo e Fazenda Fialho. Pediu patrolamento, 
ensaibramento e colocação de bueiros na estrada Beco dos Oliveira e colocação de saibro 
na estrada Beloni Riegel, no Distrito de Fazenda Fialho. Pleiteou a ampliação de lixeiras 
próximo ao mercado da Simone na estrada do Pega Fogo. Convidou os Vereadores e a 
comunidade para a reunião no dia 10, quarta-feira, às 9 horas, na Câmara de Vereadores 
de Taquara, para tratar sobre o aproveitamento de água a partir das cisternas, com a 
presença de engenheiros, construtores e representantes do CREA e das Secretarias do 
Planejamento e do Meio Ambiente do Município de Taquara. Desejou a todos uma boa 
semana. VEREADOR LAURI FILLMANN: Cumprimentou os Vereadores, as pessoas que 
acompanham a Sessão e os ouvintes da Rádio Taquara. Saudou todas as pessoas que se 
envolveram no Desfile Cívico de Taquara, especialmente o Secretário de Educação Antônio 
Edmar Teixeira de Holanda e a sua equipe, professores, alunos e demais entidades que 
fizeram da Rua Júlio de Castilhos um momento muito especial em homenagem a nossa 
Pátria. Destacou os dois temas da Semana da Pátria: a homenagem aos 100 anos de 
nascimento do músico gaúcho Lupicínio Rodrigues e a conscientização em relação aos 
alimentos saudáveis e orgânicos. Chamou a atenção sobre uma notícia em que o Governo 
da Índia e as instituições que cuidam da saúde exigiram a redução do nível de açúcar nos 
refrigerantes e que as lideranças governamentais brasileiras também devem atentar para 
este fato. Agradeceu a oportunidade e desejou uma semana de paz. VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou os Vereadores, funcionários, público presente e 
aos meios de comunicação que acompanham os trabalhos desta Casa. Referenciou o 
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pronunciamento anterior do Vereador Guido Mario Prass Filho e informou que os 
motoristas concursados que foram chamados não foram suficientes para suprir as vagas 
existentes, dizendo que a demora foi causada em função de uma ação na justiça que 
gerou um transtorno muito grande ao Município. Citou o Vereador Nelson José Martins, 
que é motorista aposentado da Prefeitura e assim como ele, mais de dez motoristas já se 
aposentaram a partir de 2010, sendo difícil suprir as necessidades da demanda atual. 
Relatou sobre a reunião na qual foi propositor que tratou da utilização de uma viatura da 
Brigada Militar que foi adquirida através de recursos da Consulta Popular, com a 
participação de autoridades da Brigada Militar e representantes do Comude e Consepro. 
Discordou da posição do Major da Brigada Militar que justificou a utilização de uma 
viatura em outras cidades, pois entendeu que deixaria Taquara a descoberto em relação à 
segurança, pois se outros Municípios não elegeram como prioridade a segurança, não é 
justo que viaturas escolhidas e votadas pelos taquarenses vão prestar serviço em outras 
cidades. Mencionou a atitude deselegante do Major da Brigada Militar, incompatível com 
o cargo de um oficial superior, que comentou que entregaria as chaves da viatura para a 
Prefeitura. No final acreditou que tudo ficou esclarecido, mas reiterou a sua contrariedade 
com a situação, pois prevalece a deficiência desta viatura. Falou da prioridade para as 
áreas de saúde e segurança que trabalham paralelamente, pois de nada adianta ter uma 
boa saúde se estamos a mercê de marginais e para ter esta segurança devemos ter os 
policiais aqui e as viaturas que conquistamos com o voto popular, com o auxílio da Câmara 
de Vereadores, Comude, Consepro e toda a comunidade, que elegeu como prioridade a 
segurança. Declarou que das quatro últimas viaturas que vieram para Taquara tem apenas 
duas e isto foi discutido na reunião, lamentando que não pode contar com a presença de 
todos os Vereadores, mas tendo a certeza que conta com o apoio de todos os Vereadores 
desta Casa e da comunidade taquarense. Agradeceu ao Senhor Presidente Arleu Machado 
de Oliveira.  VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os Vereadores, a comunidade 
presente em especial ao pessoal da 3ª idade e a sua esposa. Parabenizou os envolvidos no 
Desfile Cívico de 7 de setembro, professores, alunos e as entidades, apesar da garoa que 
caiu no domingo, não impedindo a participação do público no evento. Felicitou o time de 
futebol da Associação Atlética Ajax e também os organizadores da festa anual de Açoita 
Cavalo. Agradeceu o Executivo por atender a sua solicitação referente ao conserto de um 
buraco e o desentupimento de um bueiro na esquina da Rua Bahia com a Rua Mato 
Grosso, no Bairro Santa Teresinha. Reforçou ao Executivo o pedido de melhorias na rede 
de esgotos do Bairro Santa Teresinha já que a comunidade tem sofrido bastante quando 
chove em função dos alagamentos. Relatou que esteve na estrada da Saibreira no Distrito 
de Entrepelado, conferindo o trabalho da empresa RGE a partir da sua solicitação de 
substituição dos postes de madeira por postes de concreto e a melhoria da rede elétrica, 
com o acréscimo de mais dois transformadores. Conversou com o morador Senhor Olmiro 
sobre a possível retirada de algumas linhas de ônibus deste mesmo local e sugeriu 
juntamente com o Vereador Guido Mario Prass Filho um abaixo assinado da comunidade 
para manter pelo menos um ônibus às 6h30min da manhã e um neste mesmo horário 
para voltar. Solicitou que Executivo tome as providências necessárias para que esta 
situação não ocorra porque os moradores não querem perder estas duas linhas de ônibus 
no Distrito de Entrepelado. Pediu através de Requerimento Verbal que o Executivo 
conserte a ponte de madeira na estrada do Beco do Maninho no Distrito do Entrepelado, 
pois pode causar um acidente e também que a Secretaria Distrital de Rio da Ilha 
providencia a desobstrução de um bueiro em frente a casa do Senhor Lauri Renck, na 
localidade de Açoita Cavalo, pois a água transborda e estraga a estrada, causando 
transtornos a comunidade. Agradeceu o Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 
Saudou os colegas Vereadores, as pessoas que se encontram no Plenário, em especial ao 
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Grupo da 3ª Idade, na pessoa do Senhor Castilhos. Parabenizou o Professor Antônio 
Edmar Teixeira de Holanda que organizou o Desfile de 7 de Setembro, as entidades que lá 
comparecerem, professores, alunos e os demais profissionais da educação. Destacou que 
foi um bom e rápido desfile, ensinando aos jovens alunos o que é ser patriota já que tem 
muita gente que não é patriota neste país. Salientou que é favorável ao Projeto do CTG O 
Fogão Gaúcho porque devemos fazer todo o esforço para manter a cultura. Citou o 
pronunciamento do Vereador Guido Mario Prass Filho e declarou que seria bom se o 
Prefeito pagasse os direitos dos motoristas da Prefeitura, como os níveis e a mudança do 
padrão, porque fazem mais do que a sua obrigação, passando do horário para atender as 
pessoas. Solicitou que as Comissões da Câmara de Vereadores dê um andamento mais 
rápido em relação a tramitação do seu projeto de controle dos animais, para que ele entre 
em votação na próxima Sessão Ordinária ou que venha com parecer contrário, para poder 
explicar as pessoas. Discordou da posição do Assessor Jurídico da Casa para que fosse 
encaminhado como Projeto Sugestão, pois nunca fez desta forma, citando como exemplo 
o projeto do plantão das farmácias e o projeto da obrigação da permanência de 
ambulâncias nos grandes eventos. Mencionou que há 5 anos estava querendo fazer este 
projeto de controle dos animais mas era desestimulado pelos Prefeitos. Visitou o Canil da 
cidade de Gravataí que é o mais organizado. Pleiteou que a Secretaria do Meio Ambiente 
disponibilize um telefone de plantão para o atendimento de animais, principalmente com 
relação aos cachorros nos finais de semana. Declarou que nos sábados e domingos o 
hospital é um caos e se o Vereador não se envolver o paciente acaba não sendo atendido. 
Relatou o caso de um paciente que auxiliou para fazer a coleta de um exame de próstata 
que caso não se envolvesse a pessoa poderia morrer, pois ninguém iria resolver. Ressaltou 
que esta responsabilidade não é obrigação do Vereador, mas sabe que todos aqui fazem 
porque se não fizerem o atendimento não vai ter andamento. Reiterou que já passou o 
prazo para que a Prefeitura envie a esta Casa o contrato de convênio que tem com o 
Hospital Bom Jesus, informando quais são os diretos do cidadão com relação ao 
atendimento hospitalar. VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: Cumprimentou os 
Vereadores. Parabenizou a Diretoria do Esporte Clube Santos pelo belíssimo baile que 
aconteceu no último sábado e o esforço destas entidades, a exemplo do Grupo de 3ª 
idade da Novemberfest que estava presente no Plenário. Destacou como os demais 
Vereadores do Desfile da Independência em Taquara, nas pessoas do Prefeito Municipal 
Tito Livio Jaeger Filho e do Secretário de Educação Antônio Edmar Teixeira de Holanda por 
todo o seu esforço em fazer um bom desfile. Requereu que a Secretaria de Educação, 
juntamente com o apoio da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira que é 
especialista em educação, a possibilidade de implantar no currículo das escolas municipais 
a disciplina de técnicas agrícolas, fundamental para evitar o êxodo rural entre os jovens 
agricultores do interior e para o desenvolvimento da agricultura. Identificou que os 
agricultores estão ficando mais velhos, citando o Vereador Telmo Vieira que é conhecedor 
da área. Mencionou que os jovens precisam ser motivados para continuar na agricultura e 
estudar na nova escola técnica agrícola federal na cidade de Rolante e que a introdução 
das técnicas agrícolas, mesmo que em forma de palestras, pode contribuir para que isto 
ocorra. Elogiou a preocupação do Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira com a situação 
das viaturas da Brigada Militar, dizendo que não é a primeira vez que veículos, inclusive 
doados pelo Município, saem e não voltam mais para Taquara. Reiterou que tem a mesma 
posição do Vereador de que os veículos fiquem aqui para cuidar mais da segurança da 
cidade. Agradeceu a todos.  VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Saudou o Presidente, 
os colegas Vereadores, a imprensa, aos ouvintes, aos integrantes da Associação da 
Novemberfest que estavam presente no Plenário e a Diretora de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal. Mencionou que nos últimos dias se propôs a visitar os bairros e o 
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interior do Município, sendo que na última quinta-feira foi acompanhado pelos Secretários 
Municipais do Meio Ambiente e de Obras. Visitou o Bairro Empresa e constataram os 
problemas de esgoto, limpeza e patrolamento e que o Executivo garantiu que nos 
próximos dias o bairro estará mais bonito e aconchegante. Pediu que os Secretários 
continuassem com este trabalho interessante que vem fazendo em Taquara, mesmo com 
as muitas dificuldades, pois a Câmara de Vereadores por mais que tenha a obrigação de 
cobrar é também parceira nestas obras. Indicou a colocação de um quebra molas próximo 
a Escola de Educação Infantil Leonel de Moura Brizola, por sugestão dos moradores em 
função da velocidade dos veículos e também na frente da Escola São João Batista, em 
função do asfaltamento da Rua Rockfeller. Solicitou ao Secretário Municipal de Obras que 
faça a conservação das ruas Euclides Másera e Lagoa Vermelha, no Bairro Eldorado. 
Parabenizou ao Executivo e ao Secretário Municipal de Educação Antônio Edmar Teixeira 
de Holanda, que estava desde às 7 horas da manhã em frente da Prefeitura recebendo a 
comunidade com a sua alegria, estendendo os cumprimentos a todas as pessoas que 
estavam envolvidas no Desfile da Independência, desde a área de segurança, professores, 
diretores de escola e alunos. Relatou que pela primeira vez assistiu ao desfile cívico no 
palanque oficial juntamente com o Vereador Adalberto Carlos Soares e fez questão de 
mobilizar as pessoas que estavam ao seu redor para aplaudir as crianças, pais e 
professores que passavam, como uma forma de valorizar as pessoas. Observou que já 
participou tanto desfilando como na plateia várias vezes e sabe da alegria e importância 
desta atitude. Reuniu juntamente com o Vereador Guido Mario Prass Filho de uma 
palestra do Pronatec para o curso de Agricultura Familiar. Concordou com o 
pronunciamento do Vereador Renato Lamperti, pois compareceram nesta reunião 
somente duas famílias e este curso de agricultura familiar não consegue fechar uma turma 
há mais de um ano. Avisou que a Secretaria de Desenvolvimento Social através do CRAS 
está com inscrições abertas para vários cursos. Desejou uma ótima semana de trabalho a 
comunidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, representantes da Associação da 
Novemberfest e do CTG O Fogão Gaúcho. Destacou o Desfile Cívico do último domingo 
com a presença das três redes de ensino de Taquara, bandas, entidades e associações. 
Parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na pessoa 
do Secretário Antônio Edmar Teixeira de Holanda, por proporcionar este belo espetáculo. 
Observou as crianças, jovens e adultos e se sentiu esperançosa, pelo orgulho dos 
participantes de fazer algo de bom e positivo que estão fazendo pelo nosso Município. 
Enfatizou o trabalho dos professores visando a formação de cidadãos conscientes de suas 
responsabilidades, com temas que passaram pela saúde, segurança, bem estar, meio 
ambiente, política, música e arte. Percebeu a interação de pais desfilando com os seus 
filhos. Salientou que a educação se aprende em casa e vem de berço. Elogiou as entidades, 
organizações e associações que realizam um trabalho voluntário no Município e se fizeram 
presentes no desfile, mostrando que o compromisso para um mundo melhor depende de 
cada um de nós. Declarou que o civismo são atitudes e comportamentos que no dia a dia 
defendem valores e práticas assumidas como fundamentais para a vida coletiva visando 
preservar a sua harmonia e melhorar o bem estar de todos. Civismo é trabalhar para a 
Pátria, é lutar para erradicar os flagelos da miséria, da doença, da corrupção, da 
ignorância, da violência, do desmatamento, da poluição e tantos outros males. Civismo 
pode e deve ser demonstrado em todo e qualquer ato prestado por todo o brasileiro e 
que se busque o bem comum ao invés do bem pessoal. Falou que o Brasil por sua 
grandeza precisa de atos cívicos todos os dias e não somente no dia da Independência, 
Proclamação da República ou outras datas e desfiles. Deixou os votos de pesar dos 
familiares da jovem Paloma Hehn que faleceu aos 23 anos de idade na cidade de Parobé e 
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relatou que anteriormente ela havia doado parte do seu cabelo para a Campanha do 
Câncer Infantil. Citou este gesto como um exemplo de trabalhar em prol do próximo. 
Agradeceu a atenção de todos e desejou uma semana abençoada e iluminada. 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou os Vereadores, 
a comunidade presente e os que ouvintes dos meios de comunicação. Parabenizou o 
estudante Guilherme Winter, de 22 anos de idade, do Curso Técnico de Móveis do CIMOL -  
Escola Estadual Monteiro Lobato de Taquara, que ganhou mais de 36 prêmios no Brasil e 
no exterior. Enviou votos de congratulações a este jovem pelo reconhecimento em levar o 
nome de Taquara a muitos lugares e por estar fazendo projetos que resultam em 
importantes premiações, a ponto de ser chamado pelo Jornal NH de Novo Hamburgo de 
"papa prêmios". Solicitou ao Presidente que seja feito um pedido para que o estudante 
Guilherme Winter compareça pessoalmente a esta Câmara de Vereadores para que possa 
ser homenageado, assim como a sua orientadora, a professora Priscila Fabiane Kasper, do 
CIMOL.  Agradeceu o funcionário público Senhor Gilmar Nunes Francisco, juntamente com 
a sua equipe da Secretaria Municipal de Obras, que transferiu a pracinha que foi doada 
pelo Rotary, do antigo Lar das Meninas para o Centro de Defesa e Proteção Social do Lar 
Padilha, com a determinação e a boa vontade do Secretário de Obras Senhor Luiz 
Hennemann, em benefício das crianças. Relatou os dois assaltos que aconteceram na 
semana passada, sendo um seguido de sequestro, que foram solucionados pela Brigada 
Militar. Reverenciou o excelente serviço dos policiais desta corporação que colocam a sua 
vida em risco para preservar a dos cidadãos. Mencionou o pronunciamento do Vereador 
Renato Lamperti com relação a introdução da disciplina de técnicas agrícolas ou na forma 
de palestras. Informou que também já apresentou uma proposta ao Secretário de 
Educação de alteração do currículo nas escolas com a introdução do tema da educação 
sexual, para evitar a gravidez precoce que não é bom tanto para a sociedade como para a 
jovem que engravida. Desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Saudou os Vereadores, o público presente, ao Patrão do CTG O Fogão Gaúcho, as pessoas 
da melhor idade e os ouvintes da Rádio Taquara. Parabenizou à Administração Municipal, 
a Secretaria de Educação, os diretores de escola, professores, pais e principalmente os 
alunos que de uma forma especial desfilaram com alegria e entusiasmo o seu dever cívico 
no Dia da Independência. Enviou votos de congratulações a Banda Marcial Clarins de Prata 
na pessoa do Senhor Everton Luiz Klein pela belíssima apresentação durante o Desfile 
Cívico do dia 7 de setembro. Louvou a atitude destes cidadãos abnegados por uma causa 
nobre sem ser remunerados, trazendo as nossas crianças e adolescentes a musicalidade, a 
disciplina, a dedicação e o patriotismo de uma Banda Marcial. Constatou estes valores 
porque é integrante da Banda Clarins de Prata. Destacou a Audiência Pública referente ao 
recolhimento de lixo na área central da cidade com a participação dos comerciantes 
juntamente com o projeto de implantação dos fraldários nos grandes comércios que 
ocorrerá no dia 24 de setembro às 19 horas no Plenário da Câmara de Vereadores. Tratou 
com o Secretário do Meio Ambiente Sérgio Prates de Morais juntamente com a Emater e a 
Vigilância Sanitária de realizar ações de combate ao mosquito borrachudo no interior do 
Município, pois esta praga tira a tranquilidade dos moradores, principalmente nesta época 
de verão. Solicitou que as Comissões da Câmara de Vereadores apresentem o parecer do 
projeto nº: 181 que dispõem sobre a instalação de hidrantes de distribuição de água nos 
loteamentos e condomínios do Município pois contribui para salvar vidas nos sinistros de 
incêndios. Felicitou os organizadores do Baile dos Veteranos do Esporte Clube Santos e 
também o time de futebol da Associação Atlética Ajax. Desejou uma boa semana a todos.  
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas 
presentes, em especial ao Patrão do CTG O Fogão Gaúcho, o Senhor Auro Paulo Sander e 



                   Ata nº 4.014, de 08 de setembro de 2014.                                                                                                            Página 10 de 13 

 

esposa. Parabenizou a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação pela organização e 
todas as escolas municipais, estaduais, particulares, grupos e entidades que desfilaram no 
dia 7 de Setembro, no domingo pela manhã na Rua Julio de Castilhos. Indicou ao Executivo 
Municipal que estude a possibilidade de incluir no cronograma o calçamento de mais ou 
menos 300 metros de duas ruas no Distrito de Padilha: a Rua Oscar Schmidt, próxima ao 
Lar Padilha e a Rua Aparício Antunes, da frente da Secretaria Distrital até a entrada da 
estrada da Cruzinha. Solicitou que a Secretaria de Obras providencie o conserto do 
calçamento próximo a ponte e em frente da Igreja Católica na Avenida Julio Kohlrausch no 
Distrito de Padilha. Encaminhou pedido à Secretaria de Desenvolvimento Social para que 
viabilize a posse definitiva dos terrenos dos moradores do Projeto Habitar Brasil para que 
eles possam ampliar as suas residências para ter melhores condições de moradia, pois 
pelo contrato atual as casas não podem ser alteradas.  Pediu que a Secretaria Distrital de 
Rio da Ilha proceda na roçada, patrolamento e ensaibramento da estrada dos Renck, na 
localidade de Açoita Cavalo, pois se encontra intransitável, dificultando inclusive o 
transporte de leite. Convidou a comunidade para participar da 13ª Festa Anual da Escola 
de Ensino Fundamental 25 de Julho, no Distrito de Entrepelado, que acontecerá no 
próximo domingo, dia 14 de setembro, com cavalgada pela manhã, almoço ao meio-dia e 
reunião dançante à tarde. Também convidou para o lançamento do primeiro livro de 
poesias da professora Olíria Fernandes dos Reis, que é moradora do Distrito de Rio da Ilha, 
que acontecerá na próxima quinta-feira às 19 horas no saguão da Câmara de Vereadores 
de Taquara. Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Saudou o Presidente, Vereadores e a comunidade que se faz presente no 
Plenário. Relatou que esteve reunido na semana passada com o Secretário de 
Administração João Luiz Ferreira e o Secretário de Meio Ambiente Sérgio Luiz Prates de 
Moraes e tratou das multas recebidas pelos catadores de lixo. Descreveu que os mesmos 
não possuem um local específico para fazer a triagem, solicitando que o Executivo, 
juntamente com o Prefeito, encontre um local para separar estes resíduos. Falou que a 
reunião foi muito proveitosa porque houve um empenho maior na solução tanto que no 
dia seguinte fez outra reunião com os integrantes do Criar Vitória que também tem um 
projeto nesta área que podem ser integrados. Citou o pronunciamento do Vereador 
Adalberto Carlos Soares e o encontro que teve com o Secretário de Desenvolvimento 
Social Beto Timóteo para que estudasse a possibilidade que os moradores do Projeto 
Habitar Brasil recebam o título definitivo de posse de modo que possam fazer os consertos 
necessários nos seus imóveis.  Destacou o seu trabalho na intermediação da questão 
envolvendo o conflito entre a construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e o 
risco de desabamento das moradias próximas ao barranco dizendo que ambas são 
importantes, mas que organizou uma reunião de conciliação no sentido de trocar a 
solução judicial pelo diálogo entre as partes. Desejou um abraço a todos. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas Vereadores e em especial o 
amigo Silvério, a comunidade que acompanha no Plenário, pela Rádio Taquara e pela 
internet. Informou que nesta terça-feira estará reunido com o Diretor do DAER em Porto 
Alegre para ter informações sobre a instalação já confirmada de lombadas eletrônicas e 
pardais nas estradas ERS 020, ERS 239 e ERS 115, pois na época de verão e Natal Luz em 
Gramado o movimento destas estradas se intensifica, colocando em perigo a segurança 
das nossas crianças e da comunidade em geral. Registrou que esta luta começou em 
janeiro do ano passado com a parceria de Vereadores desta Casa e de outros Municípios 
não pode de maneira nenhuma parar. Falou que pela nossa cultura a solução dos 
acidentes passa pela aplicação de multas nos motoristas infratores. Parabenizou o Prefeito 
Tito Livio Jaeger Filho e o Secretário de Obras Luiz Hennemann pela conclusão do 
asfaltamento da Rua Rockfeller no Bairro Empresa. Citou o problema da demora do 
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atendimento nas filas dos bancos Itaú e Bradesco que presenciou pessoalmente, mas que 
problema é rotineiro em quase todos os demais bancos de Taquara. Requereu reunião 
nesta Casa no dia 09 de outubro com os gerentes dos bancos, o PROCON e representantes 
do Executivo para a solução sobre a demora tempo de atendimento pois já existe 
legislação vigente de sua autoria com a parceria dos Vereadores Guido Mario Prass Filho e 
Telmo Vieira sobre este tema. Reiterou que a lei tem que ser cumprida e a comunidade 
precisa ser respeitada, assim como aconteceu no Município de Porto Alegre onde o 
PROCON multou e inclusive cassou a alvará de agências bancárias infratoras. Agradeceu ao 
Senhor Deus por estar aqui representando a comunidade e que ficassem todos na paz de 
Jesus. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou os colegas Vereadores e o 
público presente. Agradeceu a presença dos integrantes do Grupo de 3ª idade da 
Novemberfest no Plenário. Parabenizou a Administração Municipal, principalmente o 
Secretário de Educação Antônio Edmar Teixeira de Holanda, pelo grande desfile de 7 de 
Setembro realizado no domingo, um dos mais lindos realizados em Taquara, apesar do 
pequeno público, que lembrou a grandiosidade das antigas paradas cívicas. Relatou que 
foi um evento simples, mas que funcionou muito bem, com os horários certos, que com 
certeza encheu os olhos da população que estava assistindo. Recebeu a visita na Câmara 
de Vereadores da representante do Rotary Clube de Taquara, Senhora Helena Weber, que 
divulgou a campanha sobre o recolhimento dos lacres das latas de alumínio das bebidas, 
que estão se revertendo em empréstimos de cadeiras de rodas às pessoas necessitadas. 
Também recebeu a visita do Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de Taquara, 
Doutor Carlos Alberto Pimentel e sua equipe, para o lançamento das campanhas de saúde 
"Outubro Rosa" de prevenção ao câncer de mama e colo do útero e "Novembro Azul" 
sobre o câncer de próstata. Explicou que a Câmara de Vereadores repassará à Prefeitura o 
valor próximo a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de economias da Casa para participar 
destes dois projetos que tem como objetivo salvar a vida de homens e mulheres. 
Conclamou a todos os Vereadores e funcionários a se engajar nesta campanha. Agradeceu 
a atenção de todos e desejou uma boa semana na presença de Deus. Após a Palavra em 
Expediente o Presidente concedeu o uso da Tribuna Popular ao Patrão do C.T.G. O Fogão 
Gaúcho, senhor Áureo Sander, para falar sobre a programação do 8º Festejos Farroupilhas 
do Paranhana, que ocorrerá nos dias 12 a 21 de setembro do corrente ano. Depois disso 
manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Telmo Vieira e Sirlei Silveira e logo 
após 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 173/2014 
(Executivo Nº 143) Transfere propriedade em favor de Izaura Maria Rodrigues, 
constituindo Direito Real de Uso, e, dá outras providências.  A Comissão Permanente de 
Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente, Comissão Geral de Pareceres e Comissão 
de Orçamento e Fiscalização apresentaram Emenda Retificativa a ementa do Projeto. 
Posta em votação a Emenda foi APROVADA por unanimidade e da mesma forma o Projeto 
acompanhado da Emenda. PROJETO DE LEI Nº 174/2014 (Executivo Nº 144) Transfere 
propriedade em favor de Judite da Cunha Menezes, constituindo Direito Real de Uso, e, dá 
outras providências. A Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio 
Ambiente, Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento e Fiscalização 
apresentaram Emenda Retificativa a ementa do Projeto. Posta em votação a Emenda foi 
APROVADA por unanimidade e da mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda. 
PROJETO DE LEI Nº 175/2014 (Executivo Nº 145) Transfere propriedade em favor de 
Antônio Jocemar dos Santos, constituindo Direito Real de Uso, e, dá outras providências. A 
Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente, Comissão Geral 
de Pareceres e Comissão de Orçamento e Fiscalização apresentaram Emenda Retificativa a 
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ementa do Projeto. Posta em votação a Emenda foi APROVADA por unanimidade e da 
mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda. 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”. O Vereador Nelson Martins apresentou na 
Comissão Emenda Modificativa e Emenda Aditiva ao Projeto. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto acatando as Emendas apresentadas. As 
Emendas foram à votação sendo APROVADAS por unanimidade dos Vereadores e da 
mesma forma o Projeto acompanhado das Emendas. Sobre a matéria manifestaram-se os 
Vereadores Telmo, Guido, Anildo, Nelson e o Presidente Arleu antes de se pronunciar 
passou a Presidência ao Vice-Presidente desta Casa para se manifestar na condição de 
Vereador a autor do Projeto. PROJETO DE LEI Nº 183/2014 (Executivo Nº 149) Altera o 
artigo 1º da Lei Municipal nº 5.151, de 22 de 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. 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 dos Vereadores. 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. 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 dos Vereadores. PROJETO DE 
LEI Nº 185/2014 (Executivo Nº 151) Autoriza o Poder Executivo a receber servidores a 
título de cedência, 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 dos Vereadores. A seguir o 
Presidente colocou em votação separada os Requerimentos Nº 264 e 266/2014 e os 
mesmos foram aprovados por unanimidade. 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 260/2014 a 
263/2014 e 265/2014. Pedido de Informação: Nº 087/2014 Indicações: Nº 561/2014 a 
574/2014. Atas: Nº 4.012 e 4.013. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: 1º - Solicita que o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública 
providencie o conserto de lâmpadas sendo uma na Rua Montevideo em frente ao nº 202 e 
outra na Travessa La Paz ao lado do Mercado Ebenezer. O pedido se justifica, pois as 
referidas lâmpadas estão apagadas e naquele local é constante o uso de drogas. 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: 2º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente verifique a situação e tome providências quanto a possível retirada de duas 
linhas de ônibus na localidade de Entrepelado. 3º - Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de um bueiro antigo de madeira 
situado na estrada Beco do Maninho, localidade de Entrepelado. 4º - Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital de Rio da Ilha providencie o 
conserto de um bueiro na localidade de Açouta Cavalo, em frente à residência do senhor 
Lauri Renck, pois o mesmo encontra-se obstruído e a água corre por cima da estrada. 
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 5º - Venho por meio deste documento requerer ao 
Presidente desta Casa Legislativa para que envie um convite ao jovem Guilherme Winter, 
aluno do Curso Técnico de Móveis do CIMOL, e a sua Professora Orientadora, Priscila 
Fabiane Kasper, para que compareçam nesta Casa no início da próxima Sessão Ordinária 
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que ocorrerá no dia 15 de setembro de 2014, para receberem uma homenagem deste 
Legislativo. Sendo o que tinha para o momento e, contando com a sua boa vontade, 
antecipo agradecimento. VEREADOR TELMO VIEIRA: 6º - Solicito a Mesa Diretora desta 
Casa Legislativa que forme uma Comissão de Acompanhamento da Merenda Escolar para 
tomarmos conhecimento da procedência e elaboração da mesma, bem como da qualidade 
dos produtos agrícolas e hortifrútis. Esta Comissão visa ter informação da natureza dos 
produtos e auxiliar os produtores que participam deste programa. Conforme o 
Requerimento Verbal supracitado, o Presidente deu início à formação da Comissão 
Especial de Acompanhamento da Merenda Escolar no Município de Taquara/RS, 
solicitando que os Vereadores fizessem as devidas indicações para formar esta Comissão. 
Nesse sentido a Comissão ficou composta da seguinte forma: Vereador Telmo Vieira (PTB); 
Vereador Guido Mario Prass Filho (PP); Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC); Vereadora 
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) e Vereador Adalberto Lemos (PDT). Os Vereadores que 
compõem as Bancadas do PMDB e PROS abriram mão de suas vagas e diante disso o 
Presidente permitiu que a Vereadora Sirlei Silveira (PTB) também fizesse parte desta 
Comissão, tendo em vista que a mesma já havia demonstrado interesse em participar. Foi 
decidido ainda pelos membros da Comissão formada que o Vereador Telmo Vieira será o 
Presidente, a Vereadora Sandra Schaeffer a Relatora e os demais acompanham como 
Vogais, onde também deixaram reunião agendada para o dia 12 de setembro de 2014, às 
10h, na sala das Comissões desta Casa. Nada mais havendo a tratar, às 20h45min o 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Convocando uma Sessão Extraordinária 
Autoconvocada, para logo após, para apreciação e votação do Projeto de Lei nº 187/2014, 
o qual foi dado 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, 08 de setembro de 
2014.............................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


