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ATA Nº 4.017 

Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 34ª 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 Fabiano Machado, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério 
de Madureira, localizada no Bairro Santa Maria de nossa cidade, para deixar uma 
mensagem seguida de oração. Após o Vereador Lauri Fillmann solicitou inversão de pauta 
devido a compromissos assumidos e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. Nesse 
momento o Presidente disponibilizou o uso da Tribuna Popular a Professora Daiane da 
Escola Municipal Getúlio Vargas, do Bairro Eldorado, no qual relatou uma dificuldade em 
que uma aluna desta Escola está enfrentando diante de uma leucemia. A seguir também 
foi concedido o uso da Tribuna Popular a senhora Nara Mattos, membro do ROTARY-
Clube, para falar a respeito da importância da reciclagem do lixo. Diante da inversão de 
pauta, o Presidente também alterou a ordem da publicidade da matéria pertinente a esta 
Sessão, deixando a mesma para logo após a Ordem do Dia: Nesse sentido o Presidente 
solicitou a leitura do Projeto e da matéria a ser deliberada em Plenário. ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 177/2014, de autoria do VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS - Institui 
o controle sobre criação, circulação exibição e comércio de animais domésticos e 
domesticados e a Política Municipal de Proteção aos Animais em Taquara, RS, e dá outras 
providências. O presente Projeto teve Parecer contrário das Comissões Geral de Pareceres 
e Orçamento, Finanças e Fiscalização que acompanharam o Parecer  da DPM (Delegações 
de Prefeituras Municipais), quando se reporta ao vício de origem, onde a criação e 
estruturação são privativas do Executivo. Diante do exposto o Presidente Arleu informou 
que de acordo com o artigo 150 do Regimento Interno desta Casa, o Projeto de Lei que 
receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões será tido como 
REJEITADO. Sobre a matéria constante no Projeto manifestaram-se os Vereadores: Nelson 
Martins, Guido Mario, Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer e Adalberto Lemos. 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. 
Requerimentos: Nº 269/2014 a 276/2014. Requerimento de Pedido de Informação: Nº 
090/2014. Indicações: Nº 587/2014 a 607/2014. Atas: Nº 4.016 e Ata da Sessão Solene de 
Homenagem a Semana Farroupilha e Cidadão Destaque dos Festejos Farroupilhas. 
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Requerimento Verbal: VEREADOR TELMO VIEIRA EM NOME DA CASA: Os Vereadores que 
compõem o Legislativo Taquarense vêm por meio deste enviar Votos de Congratulações à 
Associação Amigos dos Festejos Farroupilhas do Paranhana e em nome do Presidente 
senhor Jordane Gossler, cumprimentamos os apoiadores, patrocinadores e todos os 
envolvidos na realização do 8º Festejos Farroupilhas do Paranhana, ocorrido nos dias 12 a 
21 de setembro de 2014, na Sede Campestre do C.T.G. O Fogão Gaúcho em nossa cidade. 
Parabenizamos a todos pela efetivação de mais um belíssimo evento, onde a cada ano 
demonstram cada vez mais a grandeza, a beleza e a força da nossa cultura gaúcha. 
Desejamos que venham muitos e muitos Festejos Farroupilhas, pois “um povo que tanto 
lutou por liberdade, não pode deixar preso o orgulho de ser gaúcho.” Após a votação o 
Presidente autorizou a saída do Plenário dos Vereadores Eduardo Kohlrausch, Lauri 
Fillmann e Valdecir de Almeida, devido a compromissos previamente assumidos pelos 
mesmos. Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente solicitou a leitura das 
matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento. OFÍCIOS DO SENHOR 
PREFEITO: OFÍCIO Nº 485/2014, encaminha Lei Municipal Nº 5.568, sancionada em 27 de 
agosto de 2014. OFÍCIO Nº 504/2014, encaminha Leis Municipais Nº 5.574 a 5.580, 
sancionadas em 10 de setembro de 2014. OFÍCIO Nº 513/2014, encaminha Leis Municipais 
Nº 5.581 a 5.585, sancionadas em 17 de setembro de 2014. COMUNICADOS: Dia 
23.09.2014, amanhã, às 9h 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 29.09.2014, às 19h, 6ª Sessão de Interiorização, na 
localidade de Entrepelado, Sociedade de Canto 25 de Julho. Dia 02.10.2014, às 19h, nesta 
Casa, Sessão Solene dos Desbravadores EVEREST – IACS, solicitada pelo Vereador Eduardo. 
Dia 08.10.2014, às 18h30min, reunião sobre Cisternas, solicitada pelo Vereador Guido 
Mario. Dia 09.10.2014, às 8h, reunião sobre o tempo de espera nas filas das agências 
bancárias de nossa cidade, 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 29.10.2014, às 14h, reunião sobre a instalação de pardais e 
lombadas eletrônicas nas rodovias ERS 020, 115 e 239, solicitada pelo Vereador Eduardo. 
Dia 29.10.2014, às 19h, Audiência Pública sobre Taxa de Incêndio, solicitada pelo Vereador 
Régis. Dia 30.10.2014, às 19h30min, nesta Casa, lançamento dos eventos Outubro Rosa e 
Novembro Azul da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Taquara. 
REQUERIMENTOS: Nº 269/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do 
presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Pedro Célio Ferreira que veio a 
falecer no dia 16/09, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras 
nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma 
lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua 
vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 
121:7.8. Nº 270/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio deste encaminho 
Votos de Congratulações a Direção e Professores da EMEI Leonel de Moura Brizola, pela 
belíssima apresentação da “1ª Cavalgada”, alusiva a Semana Farroupilha ocorrida no 
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último dia 19/09, nas imediações da Escola, onde cabos de vassouras representaram os 
cavalos que tiveram suas cabeças confeccionadas pelas próprias crianças. Parabenizo a 
todos pela excelente organização e iniciativa de resgatar a nossa tradição gaúcha de forma 
lúdica desenvolvendo a criatividade e despertando o interesse dos pequeninos pela 
história do Rio Grande do Sul. “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, quando 
for velho, não se desviará dele.” Prov.22.6. Nº 271/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações a Brigada Militar de 
Taquara/RS por disponibilizar uma equipe de apoio na última sexta-feira, dia 19/09, 
durante uma apresentação da EMEI Leonel de Moura Brizola, alusiva a Semana 
Farroupilha ocorrida nas imediações da Escola, onde foi possível garantir a segurança dos 
pequeninos enquanto os mesmos interpretavam grandes heróis farroupilhas. Parabéns a 
todos! Nº 272/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Através deste envio Votos de 
Congratulações ao senhor Luis Carlos Masutti, pela passagem do “Dia do Radialista”, 
transcorrida no dia 21 de setembro e em seu nome cumprimento todos os radialistas do 
Vale do Paranhana e parabenizo esses profissionais que divertem, anunciam e informam 
nós ouvintes diariamente. Nº 273/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E ANILDO 
ARAÚJO: Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus de Taquara, pelo 1º Jantar de Casais, ocorrido no último sábado dia 20/09. 
Parabenizo os organizadores nas pessoas de Antônio Marcos e Jane; Alexandre e Marisa; 
Vilson e Eni, e, Fernanda e Neusa, sobre a Presidência do Pastor Enilton Vasconcelos 
Bitencourt. Desejo que Deus continue iluminando a todos para o crescimento desta obra. 
Nº 274/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer à Comissão Permanente de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo desta Casa Legislativa que procedam na fiscalização 
e efetivo acompanhamento no andamento das novas licitações que a  Administração 
Municipal realizou ou está realizando, no que tange a construção e finalização das obras 
das Escolas de Educação Infantil nos Bairros Santa Rosa e Mundo Novo. Neste sentido este 
Vereador encaminhou Pedido de Informações ao Executivo Municipal nesta data, 
conforme anexo, solicitando informações sobre este assunto, pois assim que estas escolas 
estejam concluídas e em efetivo funcionamento, as mesmas terão condições de atender 
500 crianças, o que efetivamente resolverá o problema das vagas que se encontra  em fila 
de espera. Nº 275/2014 VEREADORES ADALBERTO SOARES E LAURI FILLMANN: Através 
deste encaminhamos Votos de Congratulações ao C.T.G. Encosta da Serra de Cruzinha, 
juntamente com a Igreja Luterana São Paulo de Taquara, pela realização da 10ª Edição do 
Culto Crioulo, que foi realizado no último sábado, dia 20/09, na Sede do C.T.G. “Quem 
quiser saber quem sou, olha pra Cristo Jesus e cante junto comigo: Salvo sou por sua 
Cruz.” Nº 276/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho 
através deste solicitar ao setor competente do DAER que avalie o ponto de instalação em 
que foi colocado um pardal na ERS 239 em nossa cidade, pois acreditamos que este não é 
o local apropriado e sim na travessia entre os Bairros Ideal e Medianeira, onde ocorrem 
inúmeros acidentes com vítimas fatais. Sendo o que tínhamos para o momento desde já 
agradeço pela atenção. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 090/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita ao Executivo Municipal informações referentes às 
novas licitações que estão sendo providenciadas pela Administração, no que tange a 
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construção e finalização das obras das Escolas de Educação Infantil nos Bairros Santa Rosa 
e Mundo Novo. Neste sentido solicito cópia da Licitação, e dos nomes das Empresas que 
se habilitaram neste processo, bem como o nome da Empresa vencedora. Justificativa: 
Recebemos da Administração, através do  Of. Gab. Nº 382/2014, em anexo, resposta ao 
Pedido de Informações Nº 024/2014 de autoria deste Vereador e do Vereador Moisés 
Cândido Rangel, o qual menciona a rescisão de contrato com a desistência  da Empresa em 
prosseguir na conclusão da Obra, e que em 2015 pretendem inaugurar a Escola de 
Educação Infantil da Santa Rosa. Também  no Of. Gab.  Nº 337/2014, em anexo, foi 
respondido que a Escola Infantil do Bairro Mundo Novo, a empresa contratada também 
está em processo de rescisão de contrato, alegando dificuldades financeiras. O Município 
de Taquara tem a responsabilidade de buscar meios a fim de cumprir com a demanda de 
crianças que aguardam em lista de espera as vagas na Escola de Educação Infantil. Neste 
sentido  este Vereador como fiscal do povo e preocupado com a solução deste problema, 
encaminha em anexo cópia do Ofício Nº 594/2014, acompanhado d o Requerimento Nº 
208, de 21 de julho de 2014 e do Ofício PJ2 nº 630/2014 da Promotoria de Justiça de 
Taquara, tendo em vista que os Pedidos de Informações  em anexo: Nº 050, de 15 de abril 
de 2013, Nº 093, de 24 de junho de 2013, Nº 109 de 02 de setembro de 2013 não foram 
respondidos por parte da Administração, o que nos restou encaminhar a Drª 
Natália  Cagliari esta documentação, a fim de efetivamente encontrarmos solução ao 
problema da falta de vagas nas escolas de Educação Infantil. INDICAÇÕES: Nº 587/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Através deste Reitero a Indicação Nº 205, datada de 24 de 
março de 2014 (em anexo), que requer a colocação de canos de esgoto na Rua Eloy 
Terezinha Carniel Schein, Bairro Mundo Novo. Solicito que o Executivo Municipal atenda 
ao pedido, pois passaram-se vários meses e até a presenta data nada foi realizado e a 
comunidade aguarda com muita ansiedade porque o esgoto corre a céu aberto, causando 
mau cheiro e transtorno a todos. Nº 588/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita 
ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que crie a 
Diretoria de Bem Estar Animal - DIBEA. Dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
esta Diretoria deverá estar vinculada à Diretoria Geral de Meio Ambiente. A DIBEA deve 
iniciar com urgência, um programa inédito de castração de cães e gatos em todos os 
bairros da cidade, visto o elevado número de abandono de ninhadas de cães e gatos que 
ocorrem diariamente em nosso município. A regionalização da castração visa realizar um 
trabalho planejado e massificado. Nº 589/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize com urgência o serviço de 
patrolamento e ensaibramento na descida da estrada geral de Açoita Cavalo, pois a 
mesma está quase intrafegável. Nº 590/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de um bueiro na Rua 
Coronel Diniz, em frente ao nº 210, no Bairro Santa Teresinha, pois no mesmo existe resto 
de material como paralelepípedos, impedindo a vazão da água. Nº 591/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente providencie a limpeza de um bueiro e sarjeteamento na estrada que vai em 
direção ao Paredão com acesso próximo ao Mercado do Meno e a residência do senhor 
Mauro, a 200 metros da ERS 020, na localidade de Fazenda Fialho. Tal solicitação foi feita 
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várias vezes a pessoas ligadas a Secretaria Distrital desta localidade e até o momento não 
foi atendida. Nº 592/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na restauração de uma 
luminária na estrada geral de Fazenda Fialho, após a Igreja dos Americanos, pois a CERTEL 
trocou a rede elétrica e deixou a iluminação do referido local desativada. Nº 593/2014 
VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente veja a possibilidade de efetuar pequenos reparos de tapa buraco no asfalto 
das ruas do Bairro Empresa, nos seguintes pontos: Em frente à antena da aeronáutica; em 
frente à fruteira e na Rua Osvaldo Aranha em um concerto da CORSAN. Nº 594/2014 
VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 
Obras realize a limpeza de uma boca de lobo localizada na Rua Palmeira das Missões, no 
Bairro Empresa, pois há muito tempo os moradores como o da residência de nº 1175, vem 
reivindicando tal serviço. Nº 595/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital de Rio da Ilha proceda no 
patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de Quarto Frio, pois a mesma 
está em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 596/2014 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Encaminha ao Executivo Municipal “Projeto Sugestão” no que segue: 
Objetivo - Introduzir e validar, em áreas urbanas e rurais, tecnologias que propiciem 
a implantação de quintais orgânicos de frutas, com propriedades nutricionais e 
medicinais, de forma a contribuir com a diminuição da fome e melhorar a qualidade 
de vida da população. Sobre - O projeto privilegia os princípios da produção orgânica 
e busca contribuir para a segurança alimentar e ambiental de comunidades carentes 
em áreas rurais e urbanas, voltado principalmente para agricultores familiares, 
comunidades quilombolas, indígenas e escolas do campo e cidade. Aborda questões 
culturais (resgate da tradição de ter-se um pomar caseiro no quintal), étnicas 
(envolve negros, brancos e índios), ambientais (auxilia na preservação de espécies 
frutíferas nativas e animais silvestres), alimentares (fornecimento de frutas e seus 
subprodutos para os beneficiários durante os 12 meses do ano), econômicas (frutas 
excedentes são transformadas em sucos concentrados, geleias, doces ou vendidas in 
natura, possibilitando a geração de renda) e medicinais (frutas, suas partes ou das 
plantas podem ser utilizadas na prevenção ou combate a algumas enfermidades). 
Cada quintal é constituído de cinco mudas de frutas, escolhidas em função de suas 
características nutricionais e medicinais e por se adaptarem bem aos solos e ao clima 
da região. Nº 597/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 
através do setor de iluminação pública viabilize a troca de uma luminária na Rua 
Amazonas, em frente ao nº 511, no Bairro Santa Teresinha. Nº 598/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública 
viabilize a troca de uma luminária na Rua Amazonas, esquina com a Rua Ceará, em frente 
ao nº 1489, no Bairro Santa Teresinha. Nº 599/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a colocação de 
uma grade de proteção ou tampa em um bueiro na Rua Amazonas, esquina com a Rua 
Santa Catarina, no Bairro Santa Teresinha, pois no mesmo foi realizada uma limpeza 
recente, mas sua superfície ainda não foi fechada, causando perigo a todos que por ali 
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transitam. Nº 600/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente verifique a situação de sobras de móveis que estão 
depositados na calçada da Rua Anita Garibaldi, Bairro Petrópolis, pois identificamos que 
ao lado desses entulhos funciona uma fábrica que utiliza materiais semelhantes aos 
descartados. Acreditamos que a proveniência destas sobras não seja dessa fábrica, porque 
sabemos da responsabilidade da mesma. Nº 601/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
recolhimento de galhos na Rua Bom Jesus, no Bairro Petrópolis. Nº 602/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 
providencie o conserto de canos de esgoto na Rua Tabajara, próximo ao nº 75, pois a rede 
de esgoto passa por dentro dos pátios e quando rompe causa mau cheiro, proliferação de 
ratos e transtorno aos moradores daquela localidade. Nº 603/2014 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente que 
providencie placa de sinalização no cruzamento das ruas Guilherme Lahm, com Caí, no 
Bairro Jardim do Prado. Neste cruzamento existe um grande fluxo de veículos e na Rua Caí 
não está colocada à placa PARE, visto que a Guilherme Lahm é preferencial. Os veículos 
passam em alta velocidade, sem respeitar o cruzamento, o que representa sérios riscos de 
acidentes no local. Nº 604/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito, que faça uma melhor sinalização no 
trecho da Rua Pinheiro Machado, lateral da Igreja Católica. A sinalização neste trecho é 
insuficiente para mostrar que ali o trânsito se faz em duas mãos. Os motoristas acabam 
parando em fila dupla na sinaleira, se confundindo, pois a sequência da rua é mão única. 
Talvez fosse interessante pintar no próprio asfalto, setas indicando mão dupla. Nº 
605/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente providencie a desobstrução de cano de esgoto na Rua Osvaldo 
Cruz, esquina com a Rua João Antônio da Silva, no Bairro Empresa. Nº 606/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente realize o ensaibramento da estrada que dá acesso à propriedade 
do senhor Celso Huff, na localidade de Morro Alto, pois o mesmo vive da produção de 
leite e depende exclusivamente deste acesso para escoar sua produção. Nº 607/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente providencie o conserto de um buraco na Rua Germano Paiva, em 
frente à Empresa Marcoarte Madeira e a residência do senhor Darci, no Bairro Mundo 
Novo, pois os veículos estão sendo danificados por conta deste problema. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da CORSAN, em atenção ao Requerimento 
Nº 235/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 669/2014. Ofício da 
Secretaria Municipal de Saúde de Taquara, convidando para participar das atividades do 
Outubro Rosa e Novembro Azul a ser realizada nesta Casa, no dia 30 de setembro de 2014, 
às 19h30min. Convites da Secretaria Municipal de Educação para a solenidade de 
lançamento do Plano Municipal de Educação, no dia 24.09.2014, às 9h no Cine Viena e 
para Palestra sobre Inclusão a realizar-se no dia 24.09, às 14h, no Cine Viena. Convites da 
FACCAT para Seminário dos 190 anos da Imigração e Colonização Alemã no RGS, nos dias 
4, 6, 7 e 8 de outubro de 2014 e para o lançamento do Livro “Patrimônio Histórico nas 
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Comunidades Teuto-brasileiras”, no dia 04.10.2014, a partir das 8h30min. Convite da 
Universidade Anhanguera Educacional – Polo Taquara/RS, para a solenidade de Formatura 
das turmas dos cursos de Pedagogia, Administração e Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos, no dia 28.09.2014, às 10h. Informativo da ULBRA/Gravataí, divulgando o XIII 
Congresso Anual sobre Direito Municipal, a realizar-se nos dias 22 a 25 de outubro de 
2014. 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 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 LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saudou 
os colegas Vereadores, as pessoas presentes e os meios de comunicação. Relatou que 
alguns pais dos alunos da Escola Adventista de Educação Fundamental Ricardo Olm, na 
Rua Coronel Flores, estão parando em cima da faixa de segurança ou no meio da rua, não 
dando o exemplo para os seus filhos de cumprir as leis de trânsito. Constatou que na 
estrada ERS 239 está sendo instalado dois controladores de velocidade em local 
inadequado e não onde morreram mais de 20 pessoas atropeladas nos últimos 20 anos, 
em total desrespeito com a comunidade taquarense que se mobilizou neste sentido. 
Avaliou que o Governo Estadual, na pessoa do Diretor Geral do Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem - DAER, não está preocupado com a segurança das pessoas que 
tem que atravessar a rodovia e sim em colocar um monumento para arrecadar dinheiro 
com as multas. Conclamou os Vereadores a lutar juntos novamente para questionar o 
local onde será instalado o controlador de velocidade. Sugeriu que o melhor local para 
instalar os controladores de velocidade são no cruzamento do Bairro Ideal com o Bairro 
Medianeira e na entrada do Bairro Empresa. Mencionou que não acha que o responsável 
pela definição do local fosse incompetente e sim que faltou sensibilidade da sua parte em 
verificar os locais de maior incidência de travessia de pedestres, principalmente de 
crianças que vão para a escola. O Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, se 
manifestou concordando plenamente com o pronunciamento do Vereador Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira, que é uma vergonha com o objetivo apenas de arrecadar dinheiro 
com as multas.  VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os colegas Vereadores, a 
comunidade presente, em especial a sua esposa. Reforçou uma indicação feita no dia 08 
de setembro feita pelo Vereador Adalberto Carlos Soares referente ao patrolamento e 
ensaibramento da estrada dos Renck, que faz a ligação da localidade de Morro Alto com a 
Localidade de Açoita Cavalo. Apresentou uma indicação em caráter de urgência para o 
ensaibramento da estrada do Morro Alto no acesso do Senhor Celso Huff no Distrito de 
Rio da Ilha, pois está com dificuldades no transporte e escoamento da sua produção de 
leite desde dezembro do ano passado. Concordou com o Vereador Luiz Carlos Balbino de 
Oliveira que questionou o local da instalação do controlador de velocidade em uma reta 
no meio do nada onde a visibilidade é boa e não existe indícios de acidente. Também não 
entendeu por que não está sendo instalado no cruzamento entre os Bairros Ideal e 
Medianeira, onde já ocorreram diversos protestos dos moradores em função de 
atropelamentos. Afirmou que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER 
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conhecia o problema deste cruzamento, pois já foram feitas reuniões anteriores com os 
Vereadores para solucionar este problema. Colocou esta situação nas redes sociais, que o 
interesse era o de arrecadar dinheiro com as multas e recebeu críticas de internautas  
defensores do Partido dos Trabalhadores, que discordavam da sua opinião, dizendo que o 
DAER estava certo e que os Vereadores é que estavam errados. Citou um em especial que 
não iria identificar, mas que é morador em Taquara, que disse que isto era politicagem. 
Discordou deste comentário porque entendeu que era uma contradição, pois quando o 
Vereador não toma uma atitude é acusado de não fazer nada. Encaminhou um 
requerimento ao DAER, como resposta a este cidadão, pedindo que fosse transferido o 
local deste controlador de velocidade para a travessia entre os Bairros Ideal e Medianeira, 
onde ocorreram inúmeros acidentes com vítimas fatais. O Presidente, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira, interviu sugerindo encaminhar além do requerimento uma Moção 
de Repúdio por parte da Câmara de Vereadores. O Vereador Moisés Cândido Rangel 
concordou com qualquer ação que a Casa queira tomar, pois é um absurdo o que o DAER 
e este Governo do Partido dos Trabalhadores está fazendo com a nossa comunidade. 
Agradeceu ao Presidente da Câmara de Vereadores. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 
Saudou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Divulgou que as ruas do 
Bairro Eldorado estavam com muitas valas e a empresa de transporte coletivo estava 
reclamando, mas que o Secretário Municipal responsável foi ao local e realizou um 
trabalho para resolver o problema de circulação. Analisou que as vias não estavam 
intrafegáveis, mas constatou que depois que as empresas ganham a concorrência querem 
recuar por qualquer motivo pequeno que consideram prejudicial. Comunicou a reunião 
sobre o convênio entre o Hospital Bom Jesus, que pertence ao Município e o Grupo Mãe 
de Deus, que acontecerá na Câmara de Vereadores. Informou que quer confirmar nesta 
reunião se o Governo do Estado do Rio Grande do Sul destinou ou não mais recursos para 
o hospital e conhecer o teor deste convênio. Citou que uma paciente grávida foi 
transferida para o hospital de Parobé porque não tinha como fazer o parto por causa da 
falta de linha cirúrgica para a cesariana. Observou que o Grupo Mãe de Deus está 
recebendo verbas públicas e tem obrigação de cumprir o convênio para prestar os serviços 
à comunidade. Falou que não foram os Vereadores que definiram o local para a instalação 
dos controladores de velocidade. Registrou que o pardal localizado na entrada da 
localidade de Cachoeira Grande é o melhor local para ultrapassagens e que por isto vão 
ocorrer muitas multas. Destacou que o ideal neste trecho seria a instalação de uma 
lombada eletrônica ou a construção de um refúgio para fazer o retorno dos veículos. 
Concordou com o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que o objetivo é o de arrecadar 
dinheiro com as multas. Mencionou que o DAER mentiu ao informar que seriam colocados 
controladores de velocidade na estrada ERS 115 em função das mortes de vítimas nesta 
rodovia. Declarou que espera que o DAER cumpra a promessa e no dia 1º de outubro seja 
iniciada a obra da ponte do Rio dos Sinos na ERS 020, conforme acertado em reunião na 
Câmara de Vereadores para não chamá-los novamente de mentirosos. O Presidente, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira, explicou que o DAER tem prazo até dezembro para 
terminar os reparos na ponte para não serem considerados mentirosos. Falou que foi 
testemunha e chegou a questionar este prazo, mas que foi garantido pelos seus Diretores 
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e não por funcionários subalternos. VEREADOR IDALCI RENATO LAMPERTI: 
Cumprimentou o Presidente e os colegas Vereadores. Questionou que faltou o DAER 
informar qual o ano de dezembro que será entregue as obras da ponte sobre o Rio dos 
Sinos na ERS 020. Concordou com o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira que o grande 
gargalo para a colocação dos controladores de velocidade na ERS 239 é entre os Bairros 
Ideal e Medianeira e ao invés disto querem arrecadar com as multas para terminar a 
duplicação da rodovia. Declarou que não entende por que as obras demoram tanto para 
acontecer nas estradas estaduais, como a ERS 239, a ponte do Rio dos Sinos e o viaduto na 
ERS 239 com a ERS 115. Constatou que na eleição a população da região precisa avaliar 
muito bem os próximos governantes. Agradeceu aos servidores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária pelo belo trabalho na limpeza 
decorrente da cavalgada do Desfile de 20 de Setembro, no encerramento do 8º Festejos 
Farroupilhas do Paranhana. Divulgou que a Administração investe em reciclagem de 
materiais com o apoio a duas empresas de Taquara: a Ambiente Verde com o poliuretano 
(PU) e a Poliprim com o plástico (PVC), gerando em torno de 150 empregos diretos. 
Ressaltou que ainda falta muito para que o lixo se transforme em energia e seja 
autossuficiente e que para isto a população precisa começar separando o lixo orgânico do 
inorgânico. Criticou a Fundação de Proteção Ambiental - FEPAM, responsável pelo grande 
gargalo ambiental, pois enquanto em outros Estados a licença de operação é autorizada 
em até 4 meses, no Rio Grande do Sul leva mais de 1 ano, fazendo as empresas optarem 
por se transferir do Estado. Avaliou que precisamos mudar isto e que o Rio Grande do Sul 
não cresce se não tiver uma atenção melhor neste sentido. Desejou uma boa semana a 
todos.  VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Cumprimentou os colegas Vereadores, os 
servidores, a imprensa, os ouvintes e o público presente, em especial as professoras que 
estão no Plenário. Parabenizou os organizadores do 8º Festejos Farroupilhas do 
Paranhana, especialmente os vencedores do Recanto Cultural, como a Escola Municipal de 
Educação Infantil Harda Liana Muller e os demais colégios. Agradeceu ao Secretário 
Municipal de Obras Luiz Hennemann, pela solução de um problema de muitos anos de 
esgoto e buracos na Rua Cantuário Abelardo de Britto e pela continuidade no 
recolhimento de podas de árvores, apesar do número insuficiente de caminhões. Também 
pelo patrolamento na Rua Lagoa Vermelha e adjacências no Bairro Eldorado, conforme 
requerimento de sua autoria. Pediu o auxílio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de uma árvore que está quase caindo sobre uma casa na Rua João Simão Tomas, nº: 
1.350. Mencionou o pronunciamento do Vereador Moisés Cândido Rangel sobre uma 
conversa virtual que também participou educadamente, mas que os Vereadores foram 
chamados de politiqueiros por um internauta. Concordou que o local onde vão ser 
instalados os controladores de velocidade é inadequado e que em nenhum momento os 
Vereadores foram consultados ou informados por parte do DAER desta decisão. 
Agradeceu a Deus e desejou uma ótima semana de trabalho a todos. VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimentou o Presidente da Câmara de Vereadores e 
em seu nome os demais presentes. Comemorou o Dia Nacional da Árvore no dia 21 de 
setembro, dizendo que plantar árvores é fundamental para a conservação do meio 
ambiente, visando a qualidade de vida das pessoas. Destacou que uma das suas maiores 
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preocupações é com a arborização urbana porque existem ruas em Taquara que não 
possuem nenhuma árvore plantada. Considerou este fato lamentável porque ameniza o 
aquecimento global e torna possível a vida nas cidades. Lamentou que ainda hoje 
existissem pessoas que desconhecem o seu valor, pois cortam as árvores simplesmente 
porque as folhas sujam os pátios e as calçadas. Relatou que as árvores produzem oxigênio, 
filtram a poluição do ar, absorvem a água da chuva reduzindo o risco de enchentes, 
aumentam a umidade do ar, garantem a sombra, abrigam os pássaros, reduzem a 
temperatura deixando os ambientes mais amenos, funcionam como esponjas que 
absorvem o barulho e a poeira. Ressaltou que quando se fala em preservar o meio 
ambiente não significa somente em preservar a floresta amazônica, pois a natureza está 
próxima e devemos cuidar das árvores que estão perto de nós. Sugeriu ao Executivo o 
plantio de árvores do tipo Manacá da Serra nas calçadas de Taquara e que o Secretário 
Sérgio Luiz Prates de Moraes e a Diretora Laura Huff, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, estão empenhados neste propósito. Indicou a implantação do Projeto "Uma 
Vida Uma Árvore" por parte da Prefeitura, que consiste no plantio de uma árvore para 
cada criança que nasce na cidade de Taquara. Encaminhou um Projeto de Lei sugestão ao 
Executivo de criação de quintais orgânicos com a distribuição de árvores frutíferas para a 
população que servirão como alimentos nutritivos. Parabenizou a Senhora Nara Mattos do 
Interact Clube de Taquara pelo trabalho maravilhoso com relação à conscientização da 
separação do lixo seco do orgânico e da colocação nos horários adequados, que 
apresentou um dado que a cada tonelada de papel reciclado são salvos 17 árvores. 
Desejou a todos uma excelente semana abençoada e iluminada. Agradeceu pela atenção.  
VEREADORA SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saudou o Presidente da Câmara 
de Vereadores e em seu nome os demais presentes e os que acompanhavam pelos meios 
de comunicação. Destacou o orgulho que sente de sua irmã Nara Mattos, pelo seu 
trabalho ambiental junto aos jovens do Interact Clube de Taquara. Parabenizou pelo seu 
trabalho incansável e que com certeza atingirá os resultados esperados em benefício dos 
trabalhadores da Usina de Reciclagem do Moquém e do nosso meio ambiente. Analisou 
que precisamos ter uma educação ambiental voltada para uma proposta de separação do 
lixo seco do orgânico nas escolas para depois ir para as residências dos seus pais através 
do exemplo das crianças. Cumprimentou a professora Daiana pela sua atitude digna 
pleiteando que esta Casa auxilie numa enfermidade de sua aluna e se orgulhou por ser sua 
colega de profissão. Felicitou a direção e professores da Escola de Educação Infantil Vovó 
Domênica pela decoração totalmente gauchesca na entrada do educandário inclusive com 
a chama crioula e pelas atividades culturais realizadas na Semana Farroupilha, destacando 
que este trabalho com as crianças desde pequenas ensina, dignifica e resgata o folclore 
gaúcho, justificando o trabalho da educação. Informou que na reunião entre os 
Vereadores e a direção do Grupo Mãe de Deus vai ser possível tirar todas as dúvidas e 
obter as respostas em relação ao convênio, conforme observou o Vereador Nelson José 
Martins. Relatou que tem recebido inúmeras reclamações de cidadãos sobre o 
atendimento constrangedor e discriminatório por parte de funcionários do Hospital Bom 
Jesus. Registrou que o Vereador Guido Mario Prass Filho falou no seu pronunciamento na 
semana passada que um médico teria dito para ele cuidar das estradas e dos buracos. 
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Discordou da opinião deste médico porque este médico está mal informado porque uma 
das prerrogativas de um Vereador é cuidar das verbas públicas e quando ela é mal 
empregada é obrigação do Vereador cobrar a sua aplicação. Conclamou que os 
Vereadores se unam para fiscalizar e cobrar juntos, pois se um médico recebe e não 
trabalha com dignidade para tratar aqueles que precisam utilizar o Sistema Único de 
Saúde - SUS não merece receber a verba pública. Finalizou dizendo que os Vereadores 
estão aqui trabalhando e recebendo para fiscalizar e que vão cumprir com esta função, 
mesmo que eles não queiram. Desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Saudou os colegas Vereadores, ao público que nos prestigia esta noite, em 
especial a professora Daiana, a Nara Mattos e os seus alunos que a acompanham na 
Sessão. Enviou votos de congratulações ao CTG O Fogão Gaúcho, na pessoa do seu Patrão, 
Senhor Auro Paulo Sander e a todos aqueles que propiciaram o excelente evento ocorrido 
na Semana Farroupilha, de grande magnitude em nosso Município. Parabenizou a 
Administração Municipal e o Legislativo por ser parte integrante deste grande evento. 
Destacou os requerimentos que realizou referente as solicitações de melhorias em 
Taquara, como o combate ao mosquito borrachudo no interior. Avaliou que a Vigilância 
Sanitária Municipal está distribuindo aos produtores rurais nas localidades de Cruzinha, 
Padilha Velha, Passo da Ilha e no Distrito de Padilha o produto BTI, que não é considerado 
um veneno e auxilia para amenizar a proliferação desta praga. Solicitou autorização para 
uma reunião com os Secretários Distritais, Secretário do Meio Ambiente, EMATER e 
lideranças dos produtores rurais para que juntos possam realizar uma campanha de 
combate ao mosquito borrachudo e o mosquito da dengue. Encaminhou requerimento as 
Secretarias responsáveis para o conserto de um bueiro na Rua Coronel Diniz, nº: 210, no 
Bairro Santa Teresinha; o recolhimento de galhos na Rua Bom Jesus e de entulhos na 
calçada da Rua Anita Garibaldi, ambas no Bairro Petrópolis; o patrolamento e 
ensaibramento na descida da localidade de Morro Alto para a localidade de Açoita Cavalo 
no Distrito de Rio da Ilha e a troca da luminária na Rua Amazonas, nº: 511 no Bairro Santa 
Teresinha ao Setor de Iluminação Pública. Verificou o grande descarte de resíduos nas ruas 
da cidade e que falta consciência ambiental da população por este tipo de atitude. 
Desejou uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Declinou 
o uso da palavra. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas 
Vereadores, a imprensa, os ouvintes da Rádio Taquara e os demais presentes. Parabenizou 
a Associação dos Amigos dos Festejos Farroupilhas do Paranhana - AAFFP, a patronagem 
do CTG O Fogão Gaúcho, Prefeitura Municipal de Taquara, Câmara de Vereadores e todas 
as entidades que participaram da edição do 8º Festejos Farroupilhas do Paranhana. 
Destacou a emoção nas apresentações das oficinas realizadas pelas crianças das escolas 
municipais e estaduais do Município e congratulou as direções dos educandários e a 
Secretaria Municipal de Educação. Participou do Juramento à Bandeira e felicitou os 
jovens taquarenses nascidos em 1996 que receberam o certificado de dispensa de 
incorporação. Requereu a Secretaria Distrital de Rio da Ilha que proceda no patrolamento 
e ensaibramento da estrada do Quarto Frio e Ilha Nova que estão em péssimas condições 
de trafegabilidade. Enviou votos de congratulações ao patrão João Schmidt do CTG 
Encosta da Serra, o Pastor Marcio da Igreja Luterana São Paulo e o Presidente da 
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Comunidade Valdir, da Localidade de Cruzinha, pela realização do 10º Culto Crioulo. 
Também encaminhou votos de congratulações ao Senhor Luis Carlos Masutti, pela 
passagem do Dia do Radialista, e em seu nome, homenageou a todos os profissionais do 
Vale do Paranhana que divertem e informam diariamente seus ouvintes. Felicitou a 
professora Nara Mattos, do Rotary Clube de Taquara, pela sua iniciativa em alertar sobre a 
separação do lixo e colocar no dia certo da semana para a coleta seletiva. Convidou a 
todos para o Baile de Kerb na Associação Recreativa Padilha Velha no próximo sábado à 
noite e no domingo a Festa do Padroeiro São Miguel na Localidade de Três Pinheiros. 
Comentou que os Vereadores não foram comunicados do local dos controladores de 
velocidade na estrada ERS 239, a exemplo dos pronunciamentos dos Vereadores Luiz 
Carlos Balbino de Oliveira e Moisés Cândido Rangel. Confirmou que o DAER conhecia a 
posição dos Vereadores sobre a definição do local para instalação dos pardais, pois foram 
realizadas reuniões e enviados documentos a esta autarquia estadual. Esperou que o 
motivo para o DAER optar por este local e não no cruzamento dos Bairros Ideal e 
Medianeira seja a sua indicação para transferir para este ponto a sinaleira que foi 
desativada na rodovia ERS 020. Agradeceu ao Presidente. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: Saudou os companheiros Vereadores e a comunidade presente no 
Plenário. Admitiu que é um Vereador que cobra bastante dos serviços públicos que não 
estão sendo atendidos a contento, principalmente o que foi prometido para a 
comunidade, mas quando as coisas acontecem é preciso fazer uma ressalva. Neste 
sentido, reconheceu o trabalho do Secretário de Meio Ambiente Sérgio Luiz Prates de 
Moraes por providenciar a limpeza de entulhos e galhos realizado no Loteamento Olaria, 
do Bairro Empresa. Declarou que no ano passado a Câmara de Vereadores organizou um 
movimento em favor da vida, pois o que está acontecendo nos bairros em torno da 
estrada ERS 239 é a perda de vidas humanas e os controladores de velocidade viriam para 
amenizar este problema com relação a estas mortes. Reclamou da escolha que o DAER fez 
na localização dos pardais, com o objetivo puramente arrecadatório, sendo colocados à 
revelia da comunidade. Manifestou a sua indignação com este órgão inoperante e sem 
controle do Governo do Estado porque sempre que fazem as coisas agem de má vontade e 
a população não é consultada. Discordou da opinião do Presidente Arleu Machado de 
Oliveira sobre a situação atual que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, mas 
afirmou que os problemas, como o dos pedágios, não é culpa somente deste Governo, que 
até amenizou um pouco, e sim já vem de muito tempo e de governos passados. 
Mencionou ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch uma notícia publicada no Jornal 
Panorama de Taquara, de que o DAER não vai começar a obra da construção da ponte do 
Rio dos Sinos na ERS 020 em outubro porque vão refazer o projeto. Afirmou que estão 
brincando e fazendo de bobo os Vereadores, que estão aceitando, pois vieram aqui na 
Câmara apresentar o projeto e agora já pretendem modificar. Entendeu que os 
Vereadores precisam achar uma maneira de fazer um movimento que realmente surta 
efeito, com o apoio da comunidade para obter êxito. Conclamou que todos os Vereadores 
se façam presentes na reunião sobre o atendimento e o convênio do Hospital Mãe de 
Deus porque a discussão tem que ser ampla, pois a questão é muito preocupante e as 
explicações não convencem. Analisou que a pior remuneração dos profissionais de saúde 
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na região são os praticados pelo Hospital Bom Jesus de Taquara e se continuar este tipo de 
administração não vão conseguir bons profissionais nesta área. Desejou a toda a 
comunidade uma boa semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudou o 
Presidente da Câmara e os colegas Vereadores. Parabenizou a todos que auxiliaram no 8º 
Festejos Farroupilhas do Paranhana por este belíssimo evento que foi um sucesso na 
cidade de Taquara. Informou que estará na reunião do Hospital Bom Jesus na Câmara de 
Vereadores o Senhor Rogério Pires, Diretor do Grupo Mãe de Deus, que vai responder a 
vários questionamentos dos Vereadores, como a situação da pediatria, da psiquiatria, do 
centro obstétrico e cirúrgico, principalmente se existe cirurgias nos finais de semana ou o 
paciente precisa esperar até segunda-feira; o número de médicos dos plantões, 
especialmente o pediátrico; se existe contrapartida do Governo do Estado para os casos 
de traumatologia e também se existem exames como a tomografia e a ecografia. 
Concordou com o pronunciamento da Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, 
que cabe aos Vereadores fiscalizar, pois é a sua função e irá fazer isto com toda a 
veemência. Discordou do pronunciamento do Vereador Adalberto dos Santos Lemos, 
dizendo que não estão fazendo de bobo os Vereadores e sim a comunidade, pois os 
Vereadores são os representantes dos cidadãos taquarenses. Afirmou que fica exaltado e 
brabo quando brincam com a saúde do povo, lembrando as mortes da Senhora Ernestina e 
do rapaz de 39 anos, morador de Santa Cruz da Concórdia. Declarou que finalmente 
iniciarão as obras de ensaibramento e patrolamento da estrada do Entrepelado por parte 
do DAER. Citou informação do jornalista Marcio Renck do Jornal Panorama e Rádio 
Taquara de que as obras da ponte do Rio dos Sinos na ERS 020 não iniciarão mais em 
outubro, conforme prometido pelo DAER em reunião na Câmara de Vereadores. Apoiou a 
Moção de Repúdio ao DAER que também prometeu nesta mesma reunião a colocação dos 
controladores de velocidade junto aos cruzamentos dos Bairros Ideal e Medianeira e no 
Bairro Empresa como forma de reduzir os acidentes e as mortes nestes trechos da rodovia 
ERS 239. Convidou os Vereadores para estarem presentes no dia 26 de setembro, das 17 
às 19 horas, na antiga Prefeitura de São Leopoldo, localizado na Praça Tiradentes, quando 
23 Municípios, através do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos - Pró-Sinos, estarão recebendo os seus projetos de saneamento básico, 
que é muito importante para a bacia do rio dos Sinos. Destacou que o Governo Estadual 
atrasou o Plano de Resíduos Sólidos e o Município de Taquara precisa trabalhar em cima 
deste projeto para dar o exemplo. Agradeceu pelo tempo e desejou que todos ficassem 
com Deus. VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou o uso da palavra. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores e as pessoas presentes no 
Plenário. Destacou a professora Nara Mattos pelo seu trabalho na reciclagem do lixo e que 
a Câmara de Vereadores é parceira neste projeto. Parabenizou os organizadores do 8º 
Festejos Farroupilhas do Paranhana, que a cada ano o público é maior, com algumas 
noites chegando a 5 mil pessoas, destacando como algo fantástico para Taquara, que pode 
fazer grandes festas quando o evento é bem organizado. Denominou como abominável a 
postura da Polícia Rodoviária Estadual que ficou a espreita no final da festa para fiscalizar 
o nível de álcool dos motoristas como se fossem bandidos e não entendeu por que não 
fazem isto também na Oktoberfest de Igrejinha ou cotidianamente nas rodovias. Afirmou 
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que fazem isto por medo do Governo do Estado. Concordou com os Vereadores anteriores 
que se manifestaram como inadequado o local onde está sendo instalado os 
controladores de velocidade, pois não estão sendo colocados nos trechos onde ocorreram 
as mortes, demonstrando uma atitude hipócrita com o intuito de arrecadar dinheiro com 
as multas e não a de salvar vidas. Classificou como uma vergonha este desmando do 
Governo ou da Polícia Rodoviária, pois são tudo a mesma coisa e todos pertencem ao 
Estado. Analisou que a campanha da professora Daiana com a sua aluna que tem leucemia 
demonstra a fragilidade da nossa saúde porque os nossos hospitais e postos de saúde 
existem somente para cuidar de dor de barriga ou de cabeça e não para tratar das 
especialidades necessárias para os casos de doenças mais graves. Observou que o cidadão 
trabalha 5 meses do ano somente para pagar impostos neste país e não sabe para onde 
está indo todo este dinheiro arrecadado. Citou que o Governo tem dinheiro para tudo, 
como corrupção, diárias e auxílio moradia e não tem para a saúde fazer o tratamento de 
uma criança. Exemplificou com o caso de um menino de 12 anos que está com 100 quilos 
de sobrepeso em função de uma doença degenerativa e que precisa de uma cadeira de 
rodas para a sua locomoção, mas não consegue auxílio do Estado. Considerou esta 
situação como vergonhosa e que precisa ser mudada, independente do governo ou 
partido político, sendo importante que a sociedade cobre dos seus governantes para que 
possamos ter um Brasil melhor do que temos atualmente. Agradeceu a 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 Guido Mario e Telmo Vieira. Nada 
mais havendo a tratar, às 20h25min o Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária Convocando a próxima para o dia 29 de 
setembro de 2014, às 19h, a qual também será a 6ª Sessão de Interiorização e ocorrerá na 
Sociedade de Canto 25 de Julho, na localidade de Entrepelado. 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, 22 de setembro de 
2014.............................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


