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ATA Nº 4.016 

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 17h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 33ª 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 o Pastor Enilton 
Vasconcellos Bittencourt, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada no Bairro Santa 
Teresinha de nossa cidade, para deixar uma mensagem seguida de oração. Após, diante do 
Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Sirlei Silveira, aprovado na Sessão Ordinária 
do dia 08 de setembro do corrente ano, o Presidente convidou o jovem Guilherme Winter, 
aluno do Curso Técnico de Móveis do CIMOL e a sua Professora Orientadora, Priscila Kasper 
para fazerem parte da Mesa Diretora para receber uma homenagem referente ao importante 
trabalho desempenhado pelo aluno Guilherme no qual já somou 37 premiações conquistadas 
em feiras e mostras na região, nos estados e também, em outros países. Nesse sentido o 
Presidente saudou ainda o Diretor do CIMOL, senhor Silvio de Mello, presente no Plenário e 
após convidou a Vereadora Sirlei, propositora deste ato para fazer uso da palavra, e, em 
nome dos demais Vereadores prestar a devida homenagem aos convidados. Depois de um 
breve discurso também foi concedida a palavra aos homenageados para suas considerações 
finais. Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente solicitou a leitura das matérias 
que deram entrada nesta Casa até o presente momento. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: 
Ofício Nº 500/2014, encaminhando Leis Municipais nº 5.569 a 5.573, sancionadas em 02 de 
setembro de 2014. COMUNICADOS: Dia 18.09.2014, próxima quinta-feira, às 19h, Sessão 
Solene de homenagem a ¨SEMANA FARROUPILHA”, na Sede do C.T.G. O Fogão Gaúcho. Dia 
23.09.2014, reunião da Comissão de Saúde desta Casa com os Diretores do Grupo Hospitalar 
Mãe de Deus. Dia 24.09.2014, às 19h30min, Audiência Pública para tratar do horário de 
recolhimento do lixo na área central da cidade e instalação de fraldário nos locais públicos. 
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 20.10.2014, às 18h, Sessão de Interiorização no Bairro Campestre. Dia 
28.10.2014, às 19h, Audiência Pública sobre Taxa de Incêndio, solicitada pelo Vereador Régis. 
Dia 30.10.2014, às 19h30min, lançamento dos eventos Outubro Rosa e Novembro Azul da 
Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Taquara. REQUERIMENTOS: Nº 267/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através deste envio Votos de Congratulações a 
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Direção, Professores, Servidores, Alunos e Pais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
25 de Julho, da localidade de Entrepelado, pela realização da 13ª Festa Anual, ocorrida no dia 
de ontem, 14/09 e pelo aniversário de 75 anos da Escola comemorado neste ano. 
Cumprimentamos a todos pelos longos anos de dedicação e carinho oferecidos a cada aluno 
que por esta Escola passou, bem como parabenizamos a excelente programação da Festa que 
teve uma belíssima organização e recepção proporcionadas aos convidados. “Feliz aquele 
que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” Nº 268/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUCH: Venho através deste solicitar a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que 
agende reunião para o dia 28 de outubro de 2014, às 14h, nesta Casa, para tratar sobre a 
instalação de pardais e lombadas eletrônicas nas rodovias que cortam nosso município, ERS 
020, 115 e 239. Para discutir sobre este assunto solicito que sejam convidados os Vereadores 
deste Legislativo e às seguintes autoridades: Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger 
Filho; Diretor de Operações Rodoviárias do DAER, senhor Aldo Grassi; Presidente do COREDE, 
Paranhana Encosta da Serra, senhor Delmar Backes; Imprensa (Jornal Panorama, Integração, 
NH, TCA, Rádio Taquara e Rádio Comunitária). INDICAÇÕES: Nº 575/2014 VEREADOR ANILDO 
ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente estude a 
possibilidade de quando construírem novas pracinhas junto as Escolas Infantis do Município 
utilize em suas estruturas, materiais em PVC assim como é usado em várias escolas do Estado 
do Paraná, nas cidades de Toledo e Pérola Independente. Este material além de ser mais 
barato ele não corrói e é mais resistente ao tempo, desta forma não provoca ferimentos nas 
crianças e contribui para o bem estar das mesmas. Nº 576/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
recolhimento de entulhos na Rua Antônio Lehn, próximo ao nº 3015, no Bairro Santa Rosa, 
pois os mesmos causam transtornos a todos que por ali transitam. Nº 577/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie a troca de uma luminária na localidade de Passo da Ilha, próximo ao nº 1200 na 
propriedade da senhora Tona Ebert. Nº 578/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no reparo de uma luminária 
situada na localidade de Picada Francesa, 3º sítio à direita, próximo à residência do senhor 
Valdir. Nº 579/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento da estrada Ramiro Araújo, localidade de Fazenda Fialho, após o posto de 
gasolina. Nº 580/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente viabilize o serviço de ensaibramento na Rua Abílio 
Hugentobler, Bairro Cruzeiro do Sul, bem como seja feita a correção com material quanto à 
altura desta rua em frente ao nº 2356, pois há um considerável desnível. Nº 581/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie a desobstrução de um bueiro na estrada de Figueirão, 
próximo ao nº 618 e ao Mercado da Preta, em frente à residência da senhora Vera. Tal 
pedido se faz urgente e necessário tendo em vista que a água que acumula na estrada corre 
para dentro do pátio do morador e acaba infiltrando junto ao poço cavado. Nº 582/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada geral de Rio 
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da Ilha e Padilha, pois as mesmas encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade. 
Nº 583/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente viabilize o patrolamento e ensaibramento da estrada dos Imigrantes, na 
localidade de Padilha. Nº 584/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente viabilize com urgência o serviço de patrolamento e 
ensaibramento junto às ruas do Morro da Cruz, pois as últimas chuvas danificaram muito a 
estrada causando grande dificuldade a todos que por ali transitam. Nº 585/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de 
Obras proceda na retirada de galhos na Rua 4 de Maio, em frente ao nº 2001, no Bairro 
Cruzeiro do Sul, pois os mesmos oferecem risco de vândalos atearem fogo e causar um 
prejuízo maior. Nº 586/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Indico ao Executivo 
Municipal para que juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de 
realizar parcerias com empresas, visando disponibilizar o uso da Sala de Cinema de nosso 
Município, a qual se encontra no Viena Shopping, para que sejam reproduzidos filmes, nos 
moldes que é feito na cidade de Três Coroas e Campo Bom, lembrando que todos os finais de 
semana, grande parte dos taquarenses se deslocam para outras cidades a procura deste 
lazer. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 036/2014 - Vereador Telmo Vieira, da Bancada do PTB, 
com apoio dos demais Vereadores desta Casa, solicita que seja encaminhado Moção de 
Apelo ao Presidente da Câmara de Deputados Federais, senhor Henrique Eduardo Alves e ao 
Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), senhor Amauri Teixeira  para 
que deliberem favoravelmente na aprovação do PL 5551/2013, apensado ao PL 554/2007 
que reivindica: “Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os protetores solares, 
na condição que estabelece” e que a mesma seja transformada em Lei. (Observação: em 
anexo segue o acompanhamento na Câmara dos Deputados, sobre a tramitação da referida 
proposição, acompanhada do Projeto). Tendo em vista que o Imposto sobre Produtos 
Industrializados- IPI é um imposto federal, onde apenas a União pode instituí-lo ou modificá-
lo, sobre produtos industrializados no Brasil, e sua previsão está citada no art. 153, IV, da 
Constituição Federal e suas disposições descritas através do Decreto nº 7.212, de 15 de junho 
de 2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, faz-se necessário reivindicar aos senhores Deputados esta 
alteração com urgência na Lei. Tal solicitação vem de encontro a “reduzir a percentual zero, o 
valor cobrado do IPI“– Imposto sob Produtos Industrializados sobre os Protetores Solar, sem 
propriedades de bronzeadores, tendo em vista que o Brasil é um país tropical e a preparação 
dos ante solares, ao filtrarem os raios ultravioleta, tem ação preventiva contra o câncer de 
pele originado por lesões na epiderme, doença que atinge um considerável número de 
brasileiros, especialmente aqueles que trabalham a céu aberto. Queremos lembrar que nas 
prefeituras dos 5561 municípios brasileiros, todas possuem servidores, nas mais diversas 
secretarias trabalhando a céu aberto, seja em obras, meio ambiente, saúde, educação, 
transporte entre outras que estão sujeitos a doenças e câncer de pele, pois não existe uma 
campanha ou uma destinação de Protetor Solar para os mesmos. Neste sentido também se 
faz necessário por parte dos nossos governantes estimularem e criar ferramentas para que o 
preço do protetor solar seja cada vez mais acessível, inclusive enquadrando este produto, via 
Lei Federal, na categoria de medicamentos e na distribuição gratuita pelo Sistema Único de 
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Saúde – SUS - aos trabalhadores expostos cotidianamente a radiação solar e aos portadores 
de doenças de pele. Diante deste cenário, peço aos colegas Vereadores que votem pela 
aprovação desta Moção de Apelo na “Isenção do IPI no protetor solar, sem propriedades de 
bronzeadores, bem como seja incluído este produto na lista de Medicamentos e na 
distribuição gratuita no Sistema Único de Saúde.” CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 
Convite da Associação dos Amigos do Museu e Direção da Escola estadual Monteiro Lobato – 
CIMOL, para o ato de inauguração das novas instalações do Museu de História da Tecnologia 
Harald Alberto Bauer, que ocorrerá no dia 08 de outubro de 2014, às 15h. Dando segmento 
aos trabalhos o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 
(cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento 
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LAURI FILLMANN: Saudou os 
colegas Vereadores, a plateia que assistiu a Sessão e os veículos de comunicação. Requereu 
melhorias na iluminação pública no Bairro Picada Francesa e na localidade de Padilha Velha, 
pedindo o auxílio do Vereador Telmo Vieira. O Vereador Adalberto Carlos Soares solicitou 
um aparte e se associou a este pedido. O Vereador Telmo Vieira também pediu um aparte e 
demonstrou esta mesma preocupação com as lâmpadas queimadas em função das últimas 
chuvas. O Vereador Lauri Fillmann retomou o uso da palavra e convidou para a 10ª edição do 
culto crioulo do CTG Encosta da Serra, envolvendo tradição e espiritualidade, que acontecerá 
no dia 20 de setembro às 20 horas, na localidade de Cruzinha. Enalteceu a semana 
farroupilha e valorizou a cultura gaúcha, que não é melhor que as outras, mas é diferente, de 
grandes valores e que prega o bem. Agradeceu ao Presidente da Câmara de Vereadores pela 
oportunidade. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Não estava presente no 
Plenário no momento do seu pronunciamento. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Declinou o uso da palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas 
Vereadores e as pessoas que se encontravam presentes no Plenário. Reivindicou novamente 
a contratação emergencial de um calceteiro ou a cedência de um servidor público para repor 
o calçamento na Rua Guilherme Lahn próxima a empresa Pirisa. Sugeriu que enquanto isto 
não era realizado pelo menos seja retirado um lado do estacionamento de carros para 
amenizar a situação, pois a reclamação é grande. Informou que na Rua Pinheiro Machado 
este mesmo tipo de serviço foi mal executado, pois a via já está afundando e a empresa que 
executou a obra deveria ser cobrada pela Prefeitura para refazer o serviço bem feito. 
Parabenizou os organizadores do 8º Festejos Farroupilhas do Paranhana, convidando a 
população para visitar o evento, pois o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito forte e 
mantém viva esta cultura. Citou que antigamente Taquara tinha quatro Centros de Tradições 
Gaúchas com 30% da população atual e atualmente somente o CTG O Fogão Gaúcho, que faz 
um trabalho comunitário sem ganhar nada que merece elogios. VEREADOR IDALCI RENATO 
LAMPERTI: Cumprimentou os colegas Vereadores, em especial ao Vereador Nelson José 
Martins, seu colega de partido e que faz um bom trabalho que com certeza ajuda o 
Município. Saudou o Presidente do Partido Progressista (PP), Senhor Osmar Gonzaga, 
presente na Casa. Ressaltou a programação do 8º Festejos Farroupilhas do Vale do 
Paranhana que enaltece a Semana Farroupilha. Elogiou os Senhores Auro e Jordani e todos os 
participantes que fazem um trabalho abnegado e voluntário, proporcionando para a 
comunidade um bom evento. Informou que no dia 15 de setembro inaugurou a filial da 
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empresa de calçados Di Cristalli localizada no barracão católico do Bairro Santa Teresinha 
com 20 funcionários e até o final do ano deverá ter em torno de 120 colaboradores. Explicou 
que a Prefeitura fez somente a intermediação do negócio e juntamente com as empresas 
Usaflex e Ana Vitória Calçados somaram 550 novos empregos, conseguindo reverter o 
fechamento da Calçados Beira Rio. Salientou que estas três novas empresas têm uma saúde 
financeira muito boa e que a Beira Rio ainda é muito importante e ajuda o Município em 
função dos mais de 500 empregos indiretos nos ateliês de calçados. Destacou que a 
Secretaria de Agricultura terá novamente um local próprio de cerca de 1.600 m2, localizado 
na Avenida Sebastião Amoretti, no antigo prédio da Lidia Materiais de Construção, onde 
ficarão equipamentos, tratores, implementos agrícolas e a agricultura familiar que é 
responsável pela merenda escolar. Informou que a agricultura familiar recebeu uma verba 
em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fundo perdido para a instalação de uma 
câmara fria para melhor acondicionamento dos alimentos. Citou o Vereador Moisés Cândido 
Rangel que já foi Secretário desta pasta e também o Senhor Osmar Gonzaga que é do meio 
rural para lembrar a importância desta atitude da Prefeitura. Agradeceu o Secretário de 
Desenvolvimento Social Beto Timóteo e o Diretor Dircinei Antonello que viabilizaram este 
local através do Programa PROERD. Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR ANILDO 
RIBEIRO ARAÚJO: Desejou uma boa noite aos colegas Vereadores, servidores do Legislativo, 
imprensa e em nome do Presidente do Partido Progressista Senhor Osmar Gonzaga, a todos 
os presentes. Comentou uma reportagem na televisão no Programa Fantástico do último 
domingo à noite que tratou de uma indicação que fez baseada em uma visita ao estado do 
Paraná onde conheceu um material não corrosivo, com alta durabilidade, baixo custo e risco 
insignificante de acidente infantil utilizado em praças públicas. Destacou que a Vereadora 
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira também achou muito boa a sua sugestão. Lembrou que 
indicou anteriormente a possibilidade de se ampliar as câmeras de monitoramento. Informou 
que o número de brigadianos é insignificante no Município segundo as palavras do próprio 
Comandante da Brigada Militar de Taquara e que o monitoramento eletrônico por imagens 
poderia ser uma solução para melhorar a sensação de segurança da comunidade. Mencionou 
o furto do automóvel de um amigo que aconteceu à noite próximo ao Hospital Bom Jesus. O 
Vereador Adalberto Carlos Soares solicitou um aparte e também informou sobre o furto de 
um veículo utilitário no mesmo local durante à tarde. Observou que em frente ao hospital 
deveria ser priorizada uma câmera de vigilância em função dos vários assaltos de veículos 
que acontecem naquele local e fez novamente o pedido para a sua instalação. O Vereador 
Anildo Ribeiro Araújo retomou o uso da palavra e agradeceu ao Vereador Telmo Vieira pela 
cedência de parte do seu tempo. Parabenizou o Vereador Idalci Renato Lamperti na época 
que era Secretário de Desenvolvimento Econômico pela criação de empregos abertos no 
Município e ao Prefeito Tito Livio Jaeger Filho pelos acertos da sua Administração e dos vários 
Secretários que estão dando uma ótima contribuição para o bem estar da nossa comunidade. 
Desejou que Deus continuasse iluminando e conduzindo a um futuro melhor para todos. 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou os colegas Vereadores, as 
Senhoras e os Senhores presentes na Sessão. Refletiu sobre os valores da Independência do 
Brasil e da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul fazendo a leitura de dois artigos. O 
primeiro da escritora Marta Medeiros publicado no Caderno Dona do Jornal Zero Hora do 



                   Ata nº 4.016, de 15 de setembro de 2014.                                                                                                            Página 6 de 12 

 

último domingo, dia 14 de setembro. O texto é um relato de uma garota brasileira que mora 
no Japão que recebeu um galão de água com um pedido de desculpas da empresa que faz o 
abastecimento público em função do corte no abastecimento de água durante a madrugada 
causada pela vistoria nos encanamentos. A situação descreveu a decência, responsabilidade 
e educação da empresa com este gesto de simplicidade que não é caridade e sim direito do 
cidadão que paga as suas taxas e impostos. O segundo artigo é uma coluna de 2011 do 
jornalista Arnaldo Jabor que questionou a passividade dos brasileiros com os escândalos de 
corrupção, o descaso dos serviços públicos e o aumento da criminalidade. Tratou da 
transição necessária no país, do ressentimento passivo para a participação ativa. Finalizou o 
texto descrevendo as atitudes do povo gaúcho, como o cultivo das suas tradições e o espírito 
de comunidade, enaltecendo os gaúchos que buscam no orgulho de suas raízes a indignação 
que não se encontra mais em outros estados. Acrescentou no seu pronunciamento uma 
mensagem baseada nos versos do Hino Rio-grandense: "Sirvam nossas façanhas de modelo a 
toda a terra." Agradeceu a atenção de todos.  VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 
DA SILVEIRA: Cumprimentou o Presidente da Câmara, os colegas Vereadores, o público 
presente e os ouvintes dos meios de comunicação. Divulgou uma reunião da Câmara de 
Vereadores sobre o valor das taxas de licenciamento ambiental entre a Associação dos 
Contabilistas do Vale do Paranhana - ACON e o Secretário Municipal de Meio Ambiente e sua 
equipe. Relatou que o alto valor das taxas limitava a legalização dos pequenos 
empreendedores do Município. Informou que foi deliberado nesta reunião que houvesse 
uma diferenciação na tabela de cálculo entre as pequenas e as grandes empresas em função 
do tamanho da área a ser licenciada. Requereu ao Prefeito Municipal que atendesse este 
pedido dos pequenos empresários, pois no seu entender ambas as partes se beneficiariam 
com esta decisão. Parabenizou o Vereador Adalberto Carlos Soares pelo seu auxílio na edição 
do primeiro livro de poesias da professora Olíria Fernandes dos Reis. Elogiou a poetisa pela 
publicação e desejou que viessem novos lançamentos literários no futuro. Demonstrou o 
orgulho de integrar o legislativo taquarense que valoriza e incentiva quem faz cultura e 
espera poder presenciar e prestigiar mais ações como esta. Destacou a Semana Farroupilha e 
registrou a possível parceria cultural entre o CTG O Fogão Gaúcho através do seu Patrão Auro 
Paulo Sander e esposa, com os alunos do Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor para o 
aprendizado de danças gaúchas. Desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Desejou uma boa noite aos Vereadores, o público presente e os que acompanhavam 
pelos meios de comunicação. Requereu ao Executivo através da Secretaria competente que 
viabilize com urgência o patrolamento e o ensaibramento das ruas do Bairro Morro da Cruz, 
da Estrada dos Imigrantes no Distrito de Rio da Ilha e a conclusão da estrada geral de Rio da 
Ilha e Padilha, pela dificuldade no tráfego em função das últimas chuvas. Também se 
associou ao Vereador Lauri Fillmann no pedido de melhorias da iluminação pública na 
estrada geral de Morro Alto. Conversou sobre esta demanda com o Senhor Afonso, 
responsável pelo Setor de Iluminação da Prefeitura Municipal. Apresentou uma Moção de 
Apelo ao Deputado Federal Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos Deputados e 
ao Deputado Federal Amauri Teixeira, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, 
para que deliberem favoravelmente na aprovação do Projeto de Lei nº: 5.551/2013 apensado 
ao PL 554/2007 sobre a isenção de impostos para os protetores solares. Relatou que as 
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Coordenadoras das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Empresa e Santa Maria 
informaram que é alarmante o aumento do número de casos de doenças de pele 
diagnosticados nestes postos de saúde do Município, devido à exposição das pessoas pelos 
raios solares. Identificou a possibilidade de propor um projeto de lei para que a Prefeitura 
disponibilize gratuitamente protetor solar para os funcionários públicos municipais que 
trabalham no sol. Declarou que Taquara é a segunda cidade no estado do Rio Grande do Sul 
com maior incidência de casos de câncer de pele. Manifestou que os protetores solares, que 
não são iguais aos bronzeadores, deveriam ser classificados na categoria de medicamentos e 
distribuídos gratuitamente no Sistema Único de Saúde - SUS, aos trabalhadores expostos 
cotidianamente a radiação solar e aos portadores de doenças de pele. Conclamou a todos os 
gaúchos e gaúchas que levantassem a bandeira do Rio Grande neste dia 20 de setembro, 
porque somos vencedores pois impomos a nossa decisão. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Cumprimentou os colegas Vereadores, as pessoas presentes, a imprensa e os ouvintes da 
Rádio Taquara. Agradeceu o pronunciamento da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da 
Silveira à sua pessoa, referente ao lançamento do primeiro livro de poesias da professora 
Olíria Fernandes dos Reis. Destacou que a autora foi professora municipal por mais de 35 
anos, inclusive sendo colega da sua mãe e ouvia desde quando era pequeno da facilidade da 
autora em escrever poemas. Relatou que no ano passado teve a oportunidade de visitá-la em 
sua propriedade no Distrito de Rio da Ilha e falou do seu sonho em colocar em um livro os 
seus versos. Manifestou o desejo de ajudar esta pessoa em realizar o seu sonho, que foi 
possível através do patrocínio das empresas Citral Transportes e Turismo e da Gráfica BL, 
com a contribuição fotográfica de Fabiano Matte. Parabenizou a professora Olíria Fernandes 
dos Reis pela sua publicação e que seja o primeiro de muitos outros. Felicitou a diretora 
Sandra e toda a equipe de professores e funcionários pela excelente organização da 13ª Festa 
Anual da Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho do Distrito de Entrepelado. 
Também saudou a comunidade evangélica pela festa dos 60 anos da localidade de Rodeio 
Bonito. Convidou a população para prestigiar nesta semana o 8º Festejos Farroupilhas do 
Paranhana na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho, que apresentará as mais diversas 
manifestações culturais do Rio Grande do Sul com o tema "Eu sou do sul". Pediu que a 
Administração Municipal não demorasse tanto para consertar as estradas do interior e a 
ponte da Linha São João que foi arrancada em função das fortes chuvas da última sexta-feira. 
Reconheceu a dificuldade em manter a conservação das estradas, que não é um trabalho fácil 
e agora precisa recomeçar novamente. Explicou que não houve enchente na Rua Princesa 
Isabel no Bairro Cruzeiro do Sul graças ao canal auxiliar executado pela Prefeitura em 
parceria com o Atacado Ademacro e que este antigo problema foi resolvido. Desejou a todos 
uma boa semana.  VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os Vereadores e a 
comunidade presente no Plenário. Declarou que ficou chateado com a ausência e a falta de 
justificativa do Secretário Municipal de Saúde na reunião sobre a academia junto a Unidade 
Básica de Saúde do Bairro Empresa, na qual compareceu somente o Secretário Municipal de 
Planejamento e Urbanismo. Explicou a importância de pôr em funcionamento esta academia 
que atualmente encontra-se depredada para colocar em prática um projeto com 
orientadores da área de saúde desenvolvido com os idosos, hipertensos e diabéticos para a 
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melhoria da saúde da população. Informou que a reunião foi proveitosa porque o Secretário 
José Inácio Wagner fez a sua parte encaminhando pedido de providências à Secretaria de 
Saúde. Concordou com o pronunciamento do Vereador Anildo Ribeiro Araújo para o 
aumento do número de câmeras de monitoramento na cidade, pois são um recurso de 
grande valia para a Brigada Militar no combate a criminalidade. Relatou que convidou 
anteriormente o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito para uma reunião de modo a 
esclarecer o número de câmeras que estão em funcionamento, mas em função da vacância 
do cargo ela não se concretizou. Enviou três requerimentos ao Executivo, sendo o último em 
março, sobre a disponibilidade de vagas na educação infantil, mas não obteve resposta. 
Afirmou que diariamente recebe pedidos de matrículas e acha que os demais Vereadores 
também, tanto que somente nesta semana foi procurado por oito pessoas interessadas. 
Indicou que existe um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC do Ministério Público 
determinando que todos os pedidos fossem atendidos até março deste ano e que segundo 
notícia do Prefeito isto somente acontecerá em março de 2015. Demandou sobre o 
cumprimento do TAC à Promotora de Justiça Natália Cagliari e recebeu a resposta de que 
seria enviado processo a Justiça para determinar o seu cumprimento por parte do Prefeito, 
sob pena de pagar multa diária. Analisou que não é mais possível conviver com um déficit tão 
grande de vagas na educação infantil e que a Prefeitura está com a construção de duas 
escolas semiacabadas e três com obras de ampliação com previsão de término para março 
deste ano, mas até agora nenhuma foi entregue. Conclamou os Vereadores para se reunir 
com o Prefeito e buscar esclarecimentos porque não é possível esperar até março do 
próximo ano, pois são muitas mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os 
seus filhos. Registrou que segundo informações da construtora, a obra da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA vai ser novamente paralisada causando enormes prejuízos para a 
comunidade. Tentou evitar isto com uma reunião entre as partes na Câmara de Vereadores, 
mas infelizmente o Município "engatinhou" nesta questão, inclusive com algumas entrevistas 
do Prefeito que não foram favoráveis à construção. Desejou um abraço a todos. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Cumprimentou os colegas Vereadores, a comunidade que 
acompanhou a Sessão no Plenário, na Rádio Taquara e pela internet. Relatou que esteve na 
semana passada com o Diretor Aldo Grass do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem - DAER. Apresentou requerimento para uma reunião no dia 28 de outubro às 14 
horas na Câmara de Vereadores sobre lombadas eletrônicas e pardais nas estradas estaduais 
que cortam o Município. Convidou todos os Vereadores a prestigiarem a Sessão Solene em 
homenagem aos 40 anos do Grupo de Desbravadores Everest, do Instituto Adventista 
Cruzeiro do Sul - IACS, no dia 02 de outubro às 19 horas. Elogiou o excelente trabalho desta 
entidade junto aos jovens. Divulgou uma reunião sobre o cumprimento da lei do tempo de 
atendimento bancário com os representantes dos bancos, do Executivo e do Sindicato dos 
Bancários, no dia 09 de outubro às 8 horas na Câmara de Vereadores. Destacou que esta lei é 
de sua autoria juntamente com os Vereadores Telmo Vieira e Guido Mario Prass Filho, que 
prevê a aplicação de multas e a perda do alvará de funcionamento se o tempo de espera na 
fila for muito grande. Lamentou que os bancos estivessem cumprindo menos da metade 
desta lei e que na sua maioria existem dois ou três guichês de atendimento funcionando, com 
poucas exceções deste número. Citou a lei de autoria da Vereadora Sirlei Teresinha 
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Bernardes da Silveira sobre a forma legível de transcrição das receitas médicas como 
exemplo para demonstrar a utilidade das leis em benefício da comunidade. Informou ao 
Senhor Flávio Bogado que a Administração já fez o patrolamento da rua ao lado do novo 
quartel dos bombeiros próximo à Rua Tristão Monteiro e que por este motivo não faria este 
pedido. Analisou que o problema de alagamento da Rua Princesa Isabel no Bairro Cruzeiro do 
Sul foi resolvido, pois as fortes chuvas não causaram estragos e que até o final do mandato a 
via provavelmente será asfaltada. Parabenizou o Prefeito Municipal e a Secretaria de Obras 
que foram muito cobrados pela solução destas enchentes. Congratulou o Vereador Telmo 
Vieira pela proposição da Moção de Apelo para a isenção de impostos sobre os protetores 
solares, pois o seu preço é muito elevado. Felicitou o estudante Guilherme Winter, do Centro 
Estadual de Referência em Educação Profissional Monteiro Lobato - CIMOL pela conquista 
dos seus 39 prêmios de pesquisa, dizendo que é um orgulho para Taquara. Enalteceu a 
Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira pela proposição desta homenagem. 
Agradeceu ao Senhor Deus por poder estar representando a sua comunidade. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou o Presidente e os demais Vereadores. Enviou votos de 
congratulações a Diretora Sandra Geiger, a sua equipe de professores e servidores, aos 
alunos e seus pais pela 13ª Festa Anual e aos 75 anos de fundação da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 25 de Julho do Distrito de Entrepelado. Estendeu a homenagem a todos 
aqueles que ao longo dos anos se dedicaram com carinho a cada aluno que passou por 
aquele educandário. Informou que na Sessão entrou em votação dois projetos de lei para 
contratação de dois operários para o Distrito de Pega Fogo e três operários para o Distrito de 
Fazenda Fialho. Solicitou a construção urgente de um bueiro na estrada do Figueirão próximo 
ao nº: 618 do Mercado da Preta em função dos alagamentos no pátio da residência da 
Senhora Vera infiltrando no poço que fornece água para a família. Encaminhou pedido de 
ensaibramento na Rua Abílio Hugentobler no Bairro Cruzeiro do Sul e patrolamento da 
estrada Ramiro Araújo no Distrito de Fazenda Fialho. Relatou que as chuvas da semana 
passada trouxeram grandes estragos a pontes e estradas do interior e pediu que o Prefeito 
juntamente com a Secretaria de Obras providencie a trafegabilidade destas vias o mais breve 
possível, pois é de extrema necessidade para os moradores. Registrou o péssimo estado de 
conservação da estrada ERS 242 no Distrito do Entrepelado, cuja recuperação foi prometida 
pelo DAER há 60 dias atrás, mas que está sendo realizado pela Prefeitura de Taquara. 
Agradeceu ao Prefeito Municipal pelo patrolamento desta estrada que auxiliou na realização 
da festa da Escola 25 de Julho do Distrito de Entrepelado. Realizou na Câmara de Vereadores 
uma reunião sobre as cisternas com representantes das Secretarias Municipais do Meio 
Ambiente e de Planejamento e Urbanismo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Paranhana e construtores. Ficou 
definida para o dia 08 de outubro uma 2ª reunião onde serão trazidas sugestões para 
concluir este projeto de lei. Enalteceu a Semana Farroupilha num Estado que foi forjado a 
ferro, fogo e pata de cavalo, devendo nos orgulhar daqueles que nos defenderam no passado 
e manter estas tradições aqui no nosso Rio Grande. Parabenizou os organizadores do 8º 
Festejos Farroupilhas do Paranhana, ao CTG O Fogão Gaúcho por ceder o espaço do evento, 
o auxílio da Prefeitura Municipal e convidou a comunidade a prestigiar e participar do evento 
que tem os seus shows gratuitos, sendo cobrado somente o estacionamento dos carros. 
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Desejou um grande abraço a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
Cumprimentou os colegas Vereadores. Constatou que a situação envolvendo o atraso da 
construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, em função do processo judicial só tem 
um prejudicado, que é a população. Conclamou uma reunião de conciliação com a 
intermediação da Câmara de Vereadores, com o Judiciário, o Ministério Público e a 
Prefeitura, para se unir e evitar a procrastinação da ação judicial. Foi concedido um aparte 
para o Vereador Nelson José Martins que relatou a mesma situação envolvendo a oncologia, 
que só foi resolvida com uma proposta de sua autoria como Presidente da Câmara de 
Vereadores na época e concordou que esta é a saída para a UPA ser inaugurada até o dia 12 
de dezembro deste ano, conforme prometido nos jornais. O Vereador Arleu Machado de 
Oliveira retomou o uso da palavra e encaminhou um requerimento verbal para reunir as 
partes para chegar a um consenso para a continuidade das obras da UPA, que são grandes 
verbas federais que vem para solucionar uma série de problemas na área da saúde. Colocou a 
Câmara de Vereadores à disposição para se chegar a uma solução deste impasse. O Vereador 
Adalberto dos Santos Lemos também solicitou um aparte e disse que já havia sido aprovado 
pelos Vereadores uma reunião de conciliação que aconteceu na Câmara de Vereadores. 
Relatou que o embargo da obra não é por parte do Ministério Público e sim dos moradores 
que correm o risco de desabamento de suas casas em função dos deslizamentos, mas que as 
partes querem um acordo, que estaria atrasado em função da documentação por parte da 
Prefeitura. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e disse que 
poderiam ser feitas quantas reuniões fossem necessárias para se chegar a um denominador 
comum. Observou que ainda existem muitos pacientes com câncer se deslocando todos os 
dias para outras cidades como Porto Alegre para fazer o tratamento de quimioterapia e 
queria entender por que não está sendo realizado no centro oncológico que está 
funcionando em Taquara. Destacou que a população precisa se unir, juntamente com a classe 
política, para achar uma solução para trazer um hospital regional e a implantação de uma UTI 
neonatal, independente da cidade do Vale do Paranhana onde vai ser instalado, para que o 
atendimento adequado seja dado aqui na região e não precise se deslocar para outras 
cidades. Foi concedido um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho que concordou 
com o pronunciamento e ressaltou que já em duas oportunidades foi incluído nas prioridades 
da comunidade a construção de uma UTI neonatal. Também informou que nem um antigo 
Secretário de Estado da Saúde conseguiu a sua implantação e teria inclusive afirmado que 
não existia demanda e o que tinha era suficiente, pedindo para parar de brincar porque 
estariam em jogo muitas vidas. O Vereador Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da 
palavra e declarou que a UTI neonatal mais próxima é na cidade de Novo Hamburgo e 
também concordou com a declaração do Vereador Guido Mario Prass Filho, citando a 
situação como brincadeira com a vida das crianças. Agradeceu pela oportunidade e desejou a 
todos uma boa semana na presença de Deus. Após a Palavra em expediente manifestaram-se 
em Questão de Ordem os Vereadores Nelson Martins, Telmo Vieira, Adalberto Lemos, Luiz 
Carlos Balbino, Guido Mario, Sirlei Silveira, Lauri Fillmann, Eduardo Kohlrausch e Sandra 
Schaeffer. O assunto abordado foi referente aos inúmeros relatos de pessoas que buscaram 
atendimento junto ao Hospital Bom Jesus e lá foram mal atendidas tendo que procurar 
auxílio em Postos de Saúde e Hospitais de outras cidades. Nesse sentido os Vereadores 
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comentaram da importância de todos se fazerem presentes na reunião do próximo dia 
23/09, às 9h, nesta Casa, onde estarão reunidos os Diretores do Grupo Hospital Mãe de Deus 
e responsável pela administração do Hospital Bom Jesus de Taquara, pois será o momento 
oportuno de buscarem juntos, uma solução quanto aos graves problemas que vem 
ocorrendo dentro do Hospital. Depois disso 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 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. 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 Mario e Nelson 
Martins. 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. 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 Martins e Adalberto Soares. O Presidente com a 
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação dos Projetos a seguir por 
se tratarem de matéria semelhante. 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 Nº 153) 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável aos Projetos 190, 
191 e 191/2014, na forma original e os mesmos foram APROVADOS por unanimidade. Sobre 
a matéria constante no PL 190, manifestaram-se os Vereadores Telmo Vieira, Guido Mario, 
Nelson Martins, Luiz Carlos Balbino e Moisés Rangel. Na sequência o Presidente colocou em 
votação separada o Requerimento Nº 268/2014 e a Moção Nº 036/2014 e os mesmos foram 
aprovados por unanimidade. Em seguida, 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. Requerimento: Nº 267/2014. Indicações: Nº 575/2014 a 
586/2014. Atas: Nº 4.014 e 4.015. Requerimentos Verbais: VEREADOR ARLEU MACHADO: 1º 
- Diante do impasse envolvendo a obra da UPA, venho por meio deste conclamar junto ao 
Poder Judiciário, Ministério Público, Executivo Municipal e Câmara de Vereadores de 
Taquara, para que haja uma conciliação não esperando por recursos demorados e decidindo 
pela melhor forma da conclusão desta obra para que a comunidade não sofra as 
consequências da falta de saúde especializada em nosso Município e região. VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: 2º - Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de 
Obras providencie o patrolamento da Rua Olivier de Oliveira Paz, trecho paralelo a Rua 
Tristão Monteiro, espaço destinado ao Quartel de Bombeiros. Tal pedido se faz necessário, 
pois as últimas chuvas danificaram muito aquele trecho dificultando a passagem de todos 
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que por ali transitam. VEREADOR LAURI FILLMANN: 3º - Que o Executivo Municipal proceda 
na recuperação da iluminação pública, na localidade de Padilha Velha, na parte final quase 
divisa com São Francisco. VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 4º - Venho por meio deste requerer 
ao Executivo Municipal, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente que seja realizada 
uma alteração na Lei Municipal Nº 3.810/2006 (em anexo), estabelecendo uma nova 
subdivisão dentro da tabela de valores para licenciamento ambiental, em URM, 
apresentando a área subdividida de 0 a 150 e de 150 a 250 metros quadrados. Outrossim 
ressaltamos que este novo critério facilitará ao pequeno empreendedor a regularização do 
porte de licença, conforme o grau de poluição, estabelecendo um valor mais justo, facilitando 
a formalização de um número maior de empreendedores. VEREADOR TELMO VIEIRA: 5º - 
Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na melhoria da 
iluminação pública da localidade de Morro Alto. Nada mais havendo a tratar, às 19h40min o 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária 
convocando a próxima para o dia 22 de setembro de 2014, às 18h, no Plenário desta Casa, 
lembrando a todos que na próxima quinta-feira dia 18/09, será realizada a Sessão Solene de 
Homenagem aos 8º Festejos Farroupilhas, na Sede do C.T.G. O Fogão Gaúcho, a partir das 
19h. 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, 15 de 
setembro de 2014............................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


