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ATA Nº 4.018 

Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 19h15min, na Sociedade de Canto 25 
de Julho, localidade de Entrepelado em Taquara/RS, realizou-se a 35ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, 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 do Legislativo Taquarense, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a 
presente Sessão Ordinária, a qual também é a 6ª Sessão de Interiorização, conforme 
Requerimento Nº 046/2014, de autoria do Vereador Arleu de Oliveira, aprovado em 
Sessão Ordinária do dia 17 de março do corrente ano. Nesse momento foi convidado para 
fazer parte da Mesa Oficial dos Trabalhos o senhor Osmar Gonzaga – Representando a 
comunidade de Entrepelado. A partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos 
trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a 
Pastora Gilvania Knob de Oliveira, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil de 
Entrepelado, para deixar uma mensagem seguida de oração. Após o Presidente concedeu 
a palavra pelo tempo de 05min ao Secretário Distrital desta localidade, senhor Glomar 
Gonzaga, para falar em nome dos moradores. Dando continuidade aos trabalhos o 
Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada na Casa até o presente 
momento. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 091/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual é a 
previsão de voltar a funcionar o Ginásio de Esportes do Parque do Trabalhador, conhecido 
como “Titão”, pois o mesmo encontra-se interditado devido à necessidade de uma obra 
de reforma. Tal informação se faz necessária devido a grande procura deste espaço para a 
prática de esportes, especialmente a Escolinha de Futebol do Genoma que não tem onde 
treinar em dias de chuva. REQUERIMENTOS: Nº 277/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 
Requer a Mesa Diretora desata Casa Legislativa que sejam convidadas as senhoras, 
Doutora Vera Maria Camargo Leites e Márcia Pimentel, para serem homenageadas no 
início da Sessão Ordinária do dia 06  de outubro de 2014, pelos relevantes trabalhos 
prestados à Comunidade Taquarense na área da saúde. Nº 278/2014 VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Requer a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que seja agendada reunião, se 
possível, para o dia 13 de outubro de 2014, às 10h, nesta Casa, para tratar da viabilidade 
de criação de uma campanha de combate ao mosquito borrachudo no Interior de nosso 
Município. Para debater sobre este assunto solicito que sejam convidadas as seguintes 
autoridades: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, EMATER e 
Secretaria Distrital de Padilha e Rio da Ilha. Nº 279/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao setor 
competente da Rio Grande Energia – RGE, que viabilize a substituição de um poste de 
madeira por outro de concreto na Rua Beco do Bispo, próximo ao nº 90, Freguesia do 
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Mundo Novo, acesso pela parada 126 da ERS 020 em nossa cidade. O pedido se justifica 
tendo em vista que o poste encontra-se muito danificado e há um grande risco de cair, 
conforme fotos em anexo. Para maior agilidade encaminho o nº conosco mais próximo do 
local: Nº 2224174-4. Certo de contar com o apoio desta empresa, desde já agradeço a 
compreensão. Nº 280/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Através deste encaminho Votos 
de Congratulações à Sociedade Cultural Recreativa de Padilha Velha, pela belíssima 
realização do Baile de Kerb, ocorrido no último sábado, 27/09. Parabenizo a todos pela 
receptividade e o alto grau de confraternização buscando a preservação da Colonização 
Alemã. Nº 281 e 282/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: A Brigada Militar de 
Taquara/RS e ao CONSEPRO - Pelo presente solicito informações sobre quantas câmeras 
de monitoramento estão em pleno funcionamento em nosso Município e em quais locais 
elas estão instaladas, pois somos sabedores que aproximadamente dez câmeras não estão 
funcionando e isso causa muita preocupação. Ressalto que como representante da 
comunidade no cargo de Vereador cabe a nós esta fiscalização. Certo de contarmos com 
vossa compreensão, desde já agradecemos a atenção. Nº 283/2014 VEREADORES 
ADALBERTO SOARES E LAURI FILLMANN: Através do presente, enviamos Votos de Pesar 
aos familiares do senhor Levino Armindo Peters, que veio a falecer no dia 27/09, próximo 
passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e 
nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse 
momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 
Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 
transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 284/2014 VEREADORES LAURI 
FILLMANN E ADALBERTO SOARES: Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos 
familiares da senhora Albertina Fleck, que veio a falecer no dia 26/09, próximo passado. A 
dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso 
sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, 
desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Eu sou a ressurreição e a vida. 
Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, 
jamais morrerá....” João 11: 25- 26. Nº 285/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Através 
do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Luiz Alfredo Gallas que veio a 
falecer no dia de ontem 28.09.2014. 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. 
INDICAÇÕES: Nº 609/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o 
patrolamento, ensaibramento, alargamento, sarjeteamento e desobstrução de bueiro na 
estrada do Mineiro, na localidade de Entrepelado. Nº 610/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente viabilize a colocação de duas luminárias na estrada do Mineiro, próximo à 
residência da senhora Iracema Ritter Hack, na localidade de Entrepelado. Nº 611/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda na colocação de uma luminária próxima à casa da 
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senhora Juliana Kiling, em um beco existente na estrada do Mineiro, após a pedreira à 
direita em Entrepelado. Nº 612/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que 
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de 
construir uma sede própria destinada a Secretaria Distrital de Entrepelado, pois das seis 
existentes, esta é a única que não possui sede. Nº 613/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente proceda numa revisão geral das luminárias situadas na estrada Travessa 
Sociedade Santa Cruz da Concórdia, bem como seja colocado um conjunto de luminária 
completa no início desta mesma estrada. Tal pedido se justifica tendo em vista que desde 
o início desta administração os moradores reivindicam esta melhoria e até o momento 
não foram atendidos. Ressalto ainda que o fato do local ser um beco causa muita 
insegurança a noite. Nº 614/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda na revisão da iluminação pública na 
localidade do Feixe, Distrito de Padilha, especialmente próximo às residências nº 1110 e 
1355, lembrando que algumas luminárias permanecem acesas durante o dia. Nº 615/2014 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente providencie uma roçada na estrada de Cruzinha, Distrito de Padilha. Nº 
616/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie o patrolamento e ensaibramento na estrada da 
Freguesia do Mundo Novo, pois a mesma encontra-se em más condições de uso e os 
moradores aguardam esta melhoria. Nº 617/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: 
Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que 
implante em nosso município o HORTO MUNICIPAL. Este Horto Municipal deverá abrigar 
um grande berçário de espécimes vegetais tais como espécies diferentes de plantas 
nativas, frutíferas, exóticas, medicinais e ornamentais. O espaço deve ser composto por 
uma sementeira, com mudas de plantas, além da área de crescimento das árvores. Deve 
também possuir uma estufa, para fazer-se o cultivo de espécies até no inverno, com 
controle da temperatura e da umidade. Deve ser criado também o herbário de plantas 
medicinais, com diversos tipos de chás, visando à utilização na saúde das pessoas. Outro 
importante espaço a ser criado é a área de compostagem, para a produção de adubo 
natural. Neste local deverá ser feita a decomposição dos resíduos que se recebe da 
Prefeitura, como serragem, além de restos orgânicos, para a transformação em material 
para a adubagem das mudas e plantas. Educação Ambiental - Além do berçário de plantas, 
o Horto deverá promover atividades de educação ambiental e conscientização ecológica, 
com a visita de grupos de estudantes, professores e funcionários de empresas. Estas 
visitas visam à orientação das pessoas sobre lixo orgânico, utilização de materiais não 
poluentes, cultivo de plantas, compostagem, cuidados para a preservação do meio-
ambiente, entre outros assuntos. No Horto também poderão ser ministradas oficinas de 
hortas caseiras e jardinagem, onde serão repassadas informações sobre épocas de plantio, 
variedades de plantas, como fazer o plantio das mudas, além de dicas sobre a manutenção 
de hortas e jardins. O Horto Municipal será um grande incentivador dos projetos de 
arborização de nossa cidade, assim como a preservação do meio ambiente no qual 
vivemos. Nº 618/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
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Municipal, através da Secretaria de Obras juntamente com a Secretaria Distrital de Rio da 
Ilha providencie a colocação de uma parada de ônibus na entrada do Beco do Eduíno na 
subida do Morro Alto, pois este é um pedido antigo daqueles moradores. Nº 619/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Obras faça a recuperação da estrada do Patomé, trecho que passa em frente à Escola 
Municipal Pinto Bandeira, pois com a melhoria desta estrada há possível atração de uma 
nova empresa de reciclagem nas imediações gerando um alto faturamento para o 
município. Nº 620/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita que o Executivo 
Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública faça a substituição de uma 
lâmpada queimada na estrada Antônio Martins Rangel, após a oficina do Chiquinho, na 
localidade de Olhos D’água. Nº 621/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na melhoria 
da estrada que vai em direção à propriedade do senhor Juca Martins, em Olhos D’água, 
pois com as últimas chuvas formaram-se inúmeras valetas dificultando a passagem de 
todos que por ali transitam. Nº 622/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Trânsito e demais órgãos estaduais 
competentes, veja a possibilidade de transferir de local a sinaleira situada na ERS 115, 
trecho que dá retorno de Igrejinha a Taquara, pois a mesma a meu ver e na opinião de 
muitas pessoas está situada em um ponto inadequado, sendo que o local apropriado 
poderia ser em frente ao acesso da Rua Pinheiro Machado dando assim várias 
oportunidades de entrada para a nossa cidade e não apenas pela Rua Tristão Monteiro 
como está atualmente. Esperamos que, tanto a Secretaria competente quanto as demais 
autoridades envolvidas olhem para este problema sério que está sem dúvida trazendo 
muitos prejuízos tanto para o trânsito quanto para a cidade de Taquara. Nº 623/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Obras proceda na colocação de uma carga de saibro em frente ao Cemitério da 
localidade de Patomé. Nº 624/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um bueiro 
na localidade de Linha São João, em frente à casa do senhor Ivo. Nº 625/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente proceda na construção de uma cabeceira para um bueiro na localidade de 
Linha São João, em frente à casa do senhor Bruno Cibel. Nº 626/2014 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
providencie o conserto da Ponte na estrada dos Renck, na localidade de Linha São João. Nº 
627/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria competente estude a possibilidade de assumir o trecho de 10 km da ERS 
242 em nosso Município, pois a disputa de quem é a responsabilidade sobre o mesmo é 
antiga e quem sofre com isso é a comunidade. Nº 627/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal providencie junto ao DAER melhorias para o retorno de 
acesso ao Entrepelado pela ERS 020. COMUNICADOS: Dia 30/09, amanhã, nesta Casa, 
ocorrerá o lançamento da Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, a partir das 
19h30min, promovida pela Prefeitura. Dia 02.10.2014, às 19h, nesta Casa, Sessão Solene 
dos Desbravadores EVEREST – IACS, solicitada pelo Vereador Eduardo. Dia 08.10.2014, às 
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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 09.10.2014, reunião com Ministério Público, 
Judiciário, Executivo Municipal e Vereadores para tratar do muro da UPA2 e possível 
conciliação com moradores, empresa e município, solicitada pelo Vereador Arleu. 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, 7ª 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. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício 
da OI em atenção ao Requerimento Nº 251/2014, do Vereador Telmo Vieira, contido no 
Ofício D.L. nº 693/2014. E-mail da Diretoria Geral do DAER – Assessoria de Relações 
Institucionais, em atenção a Moção de Apelo Nº 013/2014, dos Vereadores Régis de Souza 
e Nelson Martins. Após a leitura da matéria o Vereador Valdecir de Almeida solicitou ao 
Presidente permissão para se retirar da presente Sessão, às 20h, devido a compromissos 
previamente agendados. O Presidente acatou a referida solicitação e por não haver 
Projeto para votação nesta noite inverteu a ordem dos trabalhos colocando de imediato 
em deliberação dos Vereadores a matéria lida anteriormente. Antes disso o Vereador 
Anildo Araújo solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº 277/2014, de sua autoria. 
Na sequência com a concordância dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco 
a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores: 
Requerimentos: Nº 278 a 285/2014. Pedido de Informação: Nº 091/2014. Indicações: Nº 
608/2014 a 628/2014. Atas: Nº 4.017 e Ata da Audiência Pública sobre horário de 
recolhimento do lixo na zona central da cidade e instalação de fraldários em locais 
públicos do município. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO SOARES: 1º - 
Envio Votos de Congratulações a Diretoria da Comunidade de São Miguel, pela realização 
da Festa de São Miguel ocorrida no último domingo, dia 28/09. Parabéns a todos pela 
excelente recepção e organização deste Evento. VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 2º - 
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o patrolamento 
e ensaibramento na Travessa de Olhos D’água, estrada Nelson Martins. VEREADOR GUIDO 
MARIO P. FILHO: 3º - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie o patrolamento, ensaibramento e alargamento desde o início da estrada do 
15 (antiga estrada velha), na ERS 239, indo em direção a localidade de Açoita Cavalo. 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: 4º - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Segurança e Trânsito estude a viabilidade de manter uma sincronia com todas as sinaleiras 
situadas na Avenida Sebastião Amoretti, para garantir uma maior agilidade no fluxo do 
trânsito naquele local. 5º - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie o término do trabalho de patrolamento e ensaibramento na estrada dos 
Renck, localidade de Linha São João. VEREADOR MOISÉS RANGEL: 6º - Por meio deste 
solicito ao setor competente do DAER que providencie com urgência um trabalho de 
melhoria junto ao retorno de acesso a localidade de Entrepelado pela ERS 020, pois os 
moradores encontram dificuldade e insegurança aos entrarem e saírem da rodovia, devido 
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às más condições deste acesso. VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 7º - Que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito proceda na instalação de placas 
de sinalização regulando a velocidade permitida em frente da EMEI São João Batista, na 
Rua Rockfeller, pois a mesma recebeu uma obra asfáltica, o que vem possibilitando o 
abuso dos motoristas e o excesso de velocidade, oferecendo riscos às crianças que 
frequentam o referido Educandário. Tal pedido se faz necessário para resguardar a vida e 
atender uma solicitação dos Professores que assistem diariamente situação de risco, pelas 
quais passam seus pequenos alunos. VEREADOR TELMO VIEIRA: 8º - Que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente viabilize o conserto de um bueiro que foi 
quebrado durante um trabalho com a patrola, na Rua Dórico Ferreira Paiva, Bairro 
Santarém e está causando um grande mau estar aos moradores. 9º - Que o Executivo 
Municipal, através do setor de iluminação pública proceda na troca de uma luminária na 
Rua Três Coroas, em frente ao nº 4.584, no Bairro Santa Maria. VEREADOR TELMO VIEIRA: 
10º - Envio Votos de Congratulações ao Consulado Colorado de Taquara, pela belíssima 
realização do “2º Jantar Colorados na Cozinha”, ocorrido no Clube Comercial, dia 27/09, 
próximo passado. O evento que é beneficente e tem como objetivo arrecadar recursos 
que possibilitam a efetivação do Natal da Criança Colorada, que em 2013 reuniu mais de 
duas mil crianças das escolas públicas. Parabéns a todos pela excelente recepção e 
organização deste Evento. Na sequência o Presidente autorizou a saída do Vereador 
Valdecir de Almeida e 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 MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saudou os 
colegas Vereadores, a comunidade do Distrito de Entrepelado e a sua família que estava 
presente. Informou ao Vereador Guido Mario Prass Filho que está agendado com o 
Prefeito e o Secretário responsável uma visita no dia 01 de outubro à estrada do 15 na ERS 
239 até a localidade de Açoita Cavalo, que necessita de reparos em função das últimas 
chuvas e fazer o planejamento para o conserto. Parabenizou a comunidade do Distrito de 
Entrepelado pelo grande comparecimento nesta Sessão de Interiorização e também o 
Presidente da Câmara, Vereador Arleu Machado de Oliveira, pela sua iniciativa de levar as 
Sessões do Legislativo para junto dos bairros e distritos de Taquara. Constatou que 
geralmente nas Sessões da Câmara o Plenário encontra-se vazio e a população não 
participa, mas desta vez ocorreu o contrário. Declarou que a ponte da Linha São João no 
Distrito de Entrepelado caiu novamente e a comunidade já sabia que iria acontecer 
novamente na primeira chuva. Sugeriu que se convidasse o Prefeito, o Secretário de Obras 
e Serviços Urbanos e os Vereadores interessados para analisar a situação in loco, 
convidando a comunidade que está indignada a comparecer junto à ponte no dia 01 de 
outubro às 8h30min para fazer um conserto definitivo e resolver de fato o problema. 
Mencionou que o Poder Público precisa ouvir a comunidade porque é o morador que sabe 
como resolver o problema, que é conhecedor da situação. Convidou o Senhor Glomar 
Gonzaga, Secretário Distrital de Entrepelado, presente na Sessão, a comparecer na ponte, 
assim como o Vereador Guido Mario Prass Filho que também já esteve no local. Falou que 
as pessoas muitas vezes criticam os Vereadores achando que eles têm o poder de mandar 
fazer e na verdade não tem, citando a ex-Vereadora Carmem Solange Kirsch da Silva como 
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sabedora da situação. Explicou que só é possível ao Vereador fiscalizar e cobrar do 
Executivo que as coisas aconteçam e isto está sendo feito. Encaminhou requerimentos 
solicitando que o Executivo e a Secretaria Distrital de Entrepelado providenciem o 
conserto e desentupimento de bueiros na Linha São João. Manifestou a preocupação com 
o mato que está tomando conta das estradas e já está fazendo esta cobrança, pois com o 
início do verão as roçadas precisam ser retomadas. Compartilhou com o Vereador Idalci 
Renato Lamperti a opinião de que o Executivo precisa providenciar a compra de 
roçadeiras. Agradeceu ao Vereador Valdecir Vargas de Almeida por lhe ceder parte do seu 
tempo na Palavra de Expediente. Desejou a todos uma boa semana. VEREADOR NELSON 
JOSÉ MARTINS: Saudou os colegas Vereadores, os servidores públicos e em especial a 
comunidade do Distrito de Entrepelado que estava presente. Solicitou que o Executivo 
colocasse uma camada de asfalto na Rua Tristão Monteiro, pois tem vários buracos 
provocados pela circulação dos ônibus e já estão ocorrendo acidentes, sendo mais fácil e 
barato do que realizar vários remendos na via. Constatou que a estrada geral do 
Entrepelado está patrolada, mas falta o ensaibramento, que está previsto para os 
próximos dias. Ressaltou que a responsabilidade é do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, mas que ele pouco faz para conservá-la e que muitas vezes é o Município de 
Taquara que assume esta responsabilidade para manter a trafegabilidade. Destacou que 
felizmente a rodovia ERS 239 para Rolante está sem a ocorrência de acidentes graves, pois 
as obras de duplicação estão paradas há mais de um ano e sem acostamento. Informou 
que o DAER está instalando os pardais de controle de velocidade em local de 
ultrapassagem para arrecadar com as multas nesta rodovia ao invés de terminar a estrada. 
Citou também a situação de caos na estrada ERS 118 que foi prometida que estaria pronta 
no 1º ano de governo e até hoje não foi concluída. Desejou que o Governo Estadual fizesse 
a sua parte nas estradas e que a Prefeitura não precise assumir novamente a 
responsabilidade pela conservação da estrada do Entrepelado, como aconteceu na época 
do Prefeito Claudio Kaiser, em que era Secretário de Obras. VEREADOR IDALCI RENATO 
LAMPERTI: Saudou os colegas Vereadores e a comunidade ordeira e trabalhadora do 
Distrito de Entrepelado. Concordou com o pronunciamento do Vereador Moisés Cândido 
Rangel, de que a população muitas vezes questiona o trabalho dos Vereadores, mas não 
se faz presente para participar. Elogiou a grande presença da comunidade do Distrito de 
Entrepelado nesta Sessão da Câmara de Vereadores, em especial o Secretário Distrital 
Glomar Gonzaga, os demais funcionários e professores da Prefeitura, que são os que 
tocam a máquina pública e muitas vezes precisam ser mais valorizados. Informou aos 
moradores do Distrito de Entrepelado e arredores, que a patrulha agrícola vai ser mais 
eficiente e dinâmica para com os produtores rurais, através de um projeto piloto de 
terceirização que começará por esta região. Anunciou para os próximos dias o início da 
inseminação artificial, com o sêmen sendo fornecido pelo produtor e da vacinação da 
brucelose dos rebanhos, ambas de forma gratuita. Enfatizou as palavras do Vereador 
Moisés Cândido Rangel, que quando era Secretário Municipal de Desenvolvimento, 
Agricultura e Pecuária, cadastrou pedido de máquinas e equipamentos junto ao Ministério 
de Agricultura, para dar um melhor atendimento aos nossos agricultores. Relatou que a 
Secretaria agora está com uma sede própria na Avenida Sebastião Amoretti e que a 
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Administração Municipal fará uma parceria com a agricultura familiar. Entendeu que se 
tivermos indústria e agricultura fortes o comércio vem atrás e a comunidade anda. 
Conversou sobre a intensificação do trabalho de roçadas com o Secretário de Obras e 
Serviços Urbanos, Senhor Luiz Hennemann, que está fazendo um belo trabalho na 
recuperação de muitas estradas, apesar das chuvas e da falta de maquinário. Agradeceu a 
todos e desejou uma boa semana na presença de Deus. VEREADOR ANILDO RIBEIRO 
ARAÚJO: Cumprimentou os colegas Vereadores e em nome do Senhor Osmar Gonzaga, a 
toda a comunidade do Distrito de Entrepelado, pela iniciativa de prestigiar o trabalho da 
Câmara de Vereadores. Relatou que é filho do interior e se sentiu orgulhoso por retornar a 
esta comunidade. Informou que o seu gabinete na Câmara de Vereadores está sempre 
com as portas abertas e à disposição da população. Classificou como um caos a situação 
das filas na estrada ERS 239 para Rolante, ainda que não fosse época de férias e praia. 
Presenciou dois acidentes nesta estrada num intervalo de 1 hora. Entendeu que precisam 
ser acrescentadas sinaleiras adicionais nos dois cruzamentos da ERS 020 com a ERS 239, 
de modo a melhorar a sua eficiência de acordo com o sentido que o veículo irá tomar, 
reduzindo assim os engarrafamentos. Sugeriu a transferência da sinaleira da ERS 115 para 
próximo da Rua Pinheiro Machado, de modo que quem for entrar no centro de Taquara 
proveniente de Igrejinha ou Parobé tenha várias opções de acesso e não somente pela 
Rua Tristão Monteiro. Repassou o restante do seu tempo para o Vereador Guido Mario 
Prass Filho. Desejou uma semana produtiva e abençoada por Deus. VEREADORA SANDRA 
BEATRIZ SCHAEFFER: Saudou os colegas Vereadores e em especial, aos moradores do 
Distrito de Entrepelado. Constatou que, a exemplo do Presidente, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira, também se sentiu muito a vontade por estar aqui, pois passou muito 
da sua adolescência neste local, em companhia da família Martins. Pesquisou o significado 
do nome do Distrito de Entrepelado e obteve duas versões: devido aos morros sem 
vegetação, ou seja, pelados ou por causa da cor de um cavalo sem pelagem específica. 
Destacou a importância desta localidade para o Município de Taquara, em função da sua 
riqueza natural e por causa do fornecimento de saibro para as ruas das zonas urbanas e 
estradas rurais, conforme informou o Senhor Luiz Hennemann, Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos. Concordou com o Vereador Moisés Cândido Rangel, de que o 
papel de um Vereador não é muito conhecido pelas pessoas e as Sessões de Interiorização 
da Câmara são uma oportunidade para isto. Explicou que o dia a dia de um Vereador é de 
muito trabalho, negociação, indicação e reunião. Divulgou a mensagem no Facebook da 
professora Daia Schneider, que esteve presente na última Sessão da Câmara, que 
descreveu a sua presença no Legislativo como uma grande surpresa, pois foi recebida, 
acolhida, respeitada e ouvida com toda a educação e admiração pelos Vereadores, desde 
o momento da sua chegada até o final, com homens e mulheres com vontade de mudar o 
que não está bom em nosso Município. Ficou feliz com este depoimento na rede social, 
porque quando um cidadão tem a oportunidade de assistir a uma Sessão, começa a 
entender um pouco mais o trabalho dos legisladores. Elogiou a presença da comunidade 
do Distrito de Entrepelado nesta Sessão de Interiorização, pela vontade de vir aqui para 
conversar e escutar, que faz parte do processo democrático e das mudanças que 
queremos que aconteçam, porque ficar sentado esperando que os outros tomem uma 
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atitude por nós não leva a nada. Declarou que é pelo diálogo e pela troca de ideias que vai 
ser construído uma Taquara mais fortalecida que todos queremos. Salientou que é 
conhecida pela causa animal, envolvendo os problemas relacionados com cães e gatos, 
mas não trabalha somente nesta causa, pois também tem uma preocupação muito grande 
com o meio ambiente em que vivemos, por ser formada em Licenciatura em Ciências 
Físicas e Biológicas. Requereu uma indicação ao Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria do Meio Ambiente, através do Secretário Sérgio Luiz Prates de Moraes, para 
que implante um horto municipal, que deverá abrigar um grande berçário de espécimes 
vegetais, tais como plantas nativas, frutíferas, exóticas, medicinais e ornamentais, que são 
importantes para a conservação do meio ambiente e da arborização da nossa cidade. 
Agradeceu pela atenção de todos e desejou uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI 
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimentou o Presidente do Partido 
Progressista, Senhor Osmar Gonzaga, um grande orgulho e referência como pessoa, ser 
humano e político. Saudou os moradores do Distrito de Entrepelado que se fizeram 
presentes e estavam escutando os Vereadores e conhecendo o Legislativo do Município 
de Taquara. Enalteceu a informação do Secretário Distrital de Entrepelado, Senhor Glomar 
Gonzaga, sobre o início das obras de manutenção da estrada geral. Parabenizou os 
taquarenses Inajara Mattes e Ariel Borges Moraes, eleitos respectivamente no concurso 
nacional Miss e Mister Beleza Brasil, que ocorreu em Florianópolis, divulgando o nome da 
cidade de Taquara no Estado de Santa Catarina. Agradeceu o patrocínio das empresas 
Mattos Monitoramento, Frigorífico Smaniotto, Empresa Car, Restaurante e Churrascaria 
Lamperti, Confeitaria Elaine e Multi Loja - Multi Luzes, que foram responsáveis por esta 
viagem. Informou a população taquarense que procura os Vereadores para relatar sobre o 
mau atendimento no Hospital Bom Jesus, que o Doutor Rogério Pires, representante do 
Grupo Mãe de Deus, abriu um canal direto de comunicação com os Vereadores para 
apresentar as suas denúncias. Relatou que os Vereadores estão ouvindo a comunidade 
que está se sentindo prejudicada e enviando este relatório diretamente para este 
representante, trabalhando em conjunto por um melhor atendimento no Hospital Bom 
Jesus. Ressaltou as palavras da Pastora Gilvania Knob de Oliveira, da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana, sobre as nossas mãos, que tem o poder de edificar ou de destruir e 
também em caminharmos juntos em comunhão. Observou que os quinze Vereadores 
estão unidos para resolver esta situação, juntamente com a concordância do Prefeito, que 
se reunirá pessoalmente com o Grupo Mãe de Deus. Entendeu que um Vereador sozinho 
não tem força, mas todos os quinze Vereadores terão o respeito de uma comunidade 
médica, que certamente não está apresentando um comportamento condizente com o 
juramento prestado na época que conquistaram o seu diploma. Agradeceu a atenção de 
todos e desejou uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saudou os colegas 
Vereadores, o Senhor Osmar Gonzaga, a comunidade do Distrito de Entrepelado e em 
especial o Senhor Lauri, morador da localidade. Destacou que está empenhado, 
juntamente com os demais Vereadores, na resolução do problema da ponte do Rio dos 
Sinos na ERS 020, independente de quem estetiver no Governo do Estado. Parabenizou o 
Secretário Distrital de Rio da Ilha, Senhor Lisandro Rodrigues, pelo patrolamento e 
ensaibramento na estrada dos Imigrantes e do Moquém, de acordo com a sua indicação. 
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Solicitou ao Prefeito, juntamente com a Secretaria competente, que agilize no conserto e 
a manutenção do maquinário para a conservação das estradas. Requereu a Secretaria 
Distrital de Santa Cruz da Concórdia, que proceda no patrolamento e o ensaibramento da 
estrada da Freguesia do Mundo Novo, pois a mesma encontra-se em más condições de 
uso e este serviço ainda não foi executado nesta Administração. Pediu que se organizasse 
uma campanha de combate ao mosquito borrachudo na zona rural de todo o Município, 
com a participação da EMATER, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e as Secretarias Distritais, juntamente com a comunidade. Encaminhou pedido 
ao Setor de Iluminação para a troca de lâmpadas na Rua Três Coroas, nº: 4.584, no Bairro 
Santa Maria. Enviou votos de congratulações ao Consulado do Sport Clube Internacional 
de Taquara, que organizou um jantar em benefício do Natal da Criança Colorada. Associou 
aos votos de pesar dos familiares do Senhor Levino Armindo Peters e Luiz Alfredo Gallas, 
que muito contribuíram para a comunidade do Distrito de Padilha. Agradeceu a Deus por 
estar aqui mais uma vez. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Declinou o uso da 
palavra. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Cumprimentou os colegas Vereadores, 
os servidores do Legislativo e a comunidade do Distrito de Entrepelado. Constatou que a 
comunidade do Distrito de Entrepelado é bastante unida em torno dos acontecimentos 
relacionados à Escola, a Sociedade e seus Bailes de Kerp, as igrejas católica e evangélica e 
nesta Sessão de Interiorização da Câmara de Vereadores não é diferente, com uma das 
maiores presenças de público que já presenciou. Informou que desde o dia 21 de janeiro 
de 2013, logo que assumiu como Vereador, fazia o pedido para que se arrumasse a 
calçada no embarque de passageiros na antiga Estação Rodoviária, atual Terminal de 
Ônibus Municipal e que agora o proprietário do imóvel, a Imobiliária Alice Imóveis, 
providenciou o seu conserto. Conseguiu, após sucessivos requerimentos, a extensão do 
recolhimento de lixo na localidade de Arroio Grande até a localidade de Três Pinheiros, 
com periodicidade quinzenal. Solicitou desde o dia 11 de março de 2013 à Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, a instalação de uma parada de ônibus na subida da estrada do 
Morro Alto, na entrada do Beco do Eduíno, que a comunidade reivindica desde a 
Administração do ex-Prefeito Claudio Kaiser. Requereu a melhoria de aproximadamente 
500 metros na estrada da localidade de Padre Tomé, próximo da Escola Pinto Bandeira. 
Indicou ao Vereador Idalci Rentato Lamperti que existe a possibilitar da instalação de uma 
nova empresa nesta região, que estaria dependendo somente das condições de 
trafegabilidade desta estrada.  Pediu o ensaibramento em frente ao Cemitério da 
localidade de Padre Tomé em função do movimento no dia de finados. Enviou votos de 
pesar pelo falecimento da Senhora Albertina Fleck, do Senhor Levino Armindo Peters e do 
Senhor Luiz Alfredo Gallas, ambos moradores do Distrito de Padilha. Colocou-se a 
disposição da comunidade sempre que precisar e desejou uma boa semana a todos. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou os colegas Vereadores e em 
especial, a Senhora Nilce Olinda Muller, em nome de todos os presentes do Distrito de 
Entrepelado.  Convidou toda a comunidade para visitar a Câmara e conhecer o trabalho 
dos Vereadores, o que fazem e o que defendem. Afirmou que a reunião com o Doutor 
Rogério Pires, representante do Grupo Mãe de Deus, foi muito produtiva. Destacou que 
não se pode perder a referência do que já foi feito no Hospital Bom Jesus, que é preciso 
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achar um rumo, pois tem um alcance regional e estrutura para isto. Indagou se a Irmã 
Lucia Boniatti, Presidente da mantenedora do Grupo Mãe de Deus, realmente conhece os 
problemas de atendimento que estão ocorrendo, lembrando-se da sinceridade das suas 
palavras na inauguração do hospital, em tratar os pacientes de forma humana, carinhosa e 
com respeito. Pediu que a população entrasse em contato com os integrantes da 
Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, que é composta também pelos Vereadores 
Guido Mario Prass Filho e Telmo Vieira, para encaminhar as suas reclamações e serem 
tomadas providências. Entendeu que os problemas do Hospital Bom Jesus são meramente 
de ordem administrativa, pois quando não se administra bem qualquer coisa vai mal. 
Concordou com o pronunciamento do Vereador Nelson José Martins, de que a instalação 
dos controladores de velocidade é para fins arrecadatórios, conforme também se 
posicionou na Sessão da semana passada, pois o local não é onde ocorrem os acidentes, 
portanto o mais apropriado para quem deseja preservar e salvar vidas humanas. Chamou 
a atenção de que é preciso conversar com a Polícia Rodoviária Estadual que está multando 
trabalhadores na ponte do Rio dos Sinos na ERS 020 e que precisamos mudar esta 
realidade. Registrou que os meios de comunicação noticiaram que as obras desta ponte 
não vão mais iniciar neste mês de outubro. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 
solicitou um aparte e disse que entrou em contato com o DAER e que a informação dos 
meios de comunicação não é correta. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou o 
uso da palavra e disse que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a situação da 
ponte do Rio dos Sinos na ERS 020, que já poderia ter sido consertada, mas não foi dada a 
devida prioridade pelo Governo Estadual. Esperou que tudo o que foi dito pelo DAER nas 
reuniões na Câmara de Vereadores seja cumprido, pois é uma vergonha o que está 
acontecendo. Enviou pedido de informações ao Conselho Pró Segurança Pública - 
CONSEPRO e a Brigada Militar, sobre o número de câmeras de monitoramento que 
realmente estão funcionando, pois o Executivo não respondeu a esta solicitação.  Relatou 
que isto é uma falta de respeito porque foram gastos quase um milhão de reais nestes 
equipamentos e tem conhecimento que na inauguração apenas a metade estaria em 
funcionamento. Desejou uma excelente semana a todos e colocou o seu Gabinete à 
disposição. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou a comunidade do 
Distrito de Entrepelado. Comunicou que o Doutor Rogério Pires, diretor do Grupo Mãe de 
Deus, pretende tomar providências sobre a denúncia de que os médicos dormem durante 
o plantão no Hospital Bom Jesus. Convidou a comunidade taquarense a participar da 
Sessão Solene em homenagem aos 40 anos do Clube de Desbravadores Everest, no dia 02 
de outubro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, com a presença do Coral Jovem do 
Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS. Lembrou dos graves acidentes que causaram 
mortes que marcaram a comunidade taquarense, que foram causados em sua maioria, 
pela imprudência e a falta de paciência dos motoristas no trânsito. Afirmou que não está 
aqui para representar o turista e sim os moradores de Taquara e enquanto for Vereador 
vai trabalhar pela preservação da vida. Salientou que esteve quinze vezes no DAER em 
Porto Alegre e que é muito fácil uma pessoa que não participou de nenhuma reunião na 
Câmara de Vereadores pela segurança nas rodovias depois dizer aqui que os controladores 
de velocidade representam a indústria da multa. Ressaltou que as multas só vão atingir os 
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motoristas infratores que não tem respeito pela vida humana, pois segundo estatísticas, 
de cada duzentos veículos, somente três são multados. Participou de uma reunião no ano 
passado em Porto Alegre com um especialista em trânsito que relatou que em 8 anos vai 
triplicar o número de automóveis e o motorista só respeita a legislação de trânsito se 
sentir no bolso, que não adianta fazer campanhas de conscientização. Explicou que entrou 
em contato com o DAER e foi informado que os pardais não são colocados junto a 
aglomerações de casas. Detalhou que nestes locais o mais indicado são as lombadas 
eletrônicas, que vão ser instalados nestes trechos com mais acidentes e que estão em 
processo de licitação ainda para este ano. Declarou que precisamos ser claros e não 
podemos ser hipócritas neste caso. Agradeceu a Deus por estar aqui e desejou que todos 
ficassem na paz de Jesus. Foi concedido pelo Presidente, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira, uma questão de ordem ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos, por ter sido 
citado anteriormente, que afirmou que ninguém aqui é contra os pardais, mas que foi 
instalado no locar errado, tanto que o próprio Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch 
também ajudou a reivindicar a instalação naquele local, junto ao cruzamento dos Bairros 
Ideal e Medianeira. Falou que se precisava de uma lombada eletrônica, por que já não foi 
feita a coisa certa no local certo, pois do modo como está, o objetivo não é o de preservar 
vidas humanas, mas puramente arrecadatório. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Parabenizou os colegas Vereadores e o Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira, 
de aceitar a sua solicitação e dos demais Vereadores que aprovaram, para trazer para o 
Distrito de Entrepelado, uma Sessão da Câmara, pois tinha certeza da grande 
receptividade por parte da comunidade. Agradeceu ao Senhor Maurício Teixeira, 
Presidente da Sociedade 25 de Julho, que cedeu o espaço e ao público presente. Saudou 
em especial as professoras aposentadas Marisa, Nilce, Geneci e a professora Sandra, que 
ainda está em atividade na Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho. Lembrou 
com orgulho deste educandário, pois quando era Vice-Prefeito, se empenhou para que 
fosse construída aqui no Distrito de Entrepelado uma escola de ensino fundamental, de 
modo que os jovens não precisassem viajar para complementar os seus estudos. Esperou 
que fosse resolvido o problema que é muito sério da ponte do Rio dos Sinos na ERS 020. 
Requereu ao Executivo, que estude a construção de uma sede própria, pois dos seis 
Distritos de Taquara, Entrepelado é o único que não possui uma Secretaria Distrital. 
Indicou o abaixo assinado que a moradora Carolaine Dorscheidt está organizando, como 
uma forma para buscar alternativas que venham a contemplar a frequência de linhas de 
ônibus do transporte coletivo na comunidade de Entrepelado. Agradeceu a todos que 
prestigiaram esta Sessão Ordinária. Foi concedido pelo Presidente, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira, uma questão de ordem ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch por 
ter sido citado anteriormente, que informou com todo o respeito ao Vereador Adalberto 
dos Santos Lemos, que avise os seus amigos turistas que se eles não passarem da 
velocidade permitida, que é de 80 Km/hora, não serão multados, pois não são todas as 
pessoas que passarem por ali que serão multadas. Indicou que no ano que vem será 
realizada uma reunião de avaliação, para ver quantas vidas neste período de um ano com 
o pardal será salva. VEREADOR LAURI FILLMANN: Saudou os colegas Vereadores, a 
comunidade do Distrito do Entrepelado que esteve presente maciçamente e a pastora 
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Gilvania Knob de Oliveira, com as suas palavras de luz. Sugeriu ao Secretário Distrital de 
Entrepelado, Senhor Glomar Gonzaga, que busque parcerias com o DAER para a melhoria 
da estrada geral, uma das mais importantes do Município, independente de ser 
responsabilidade do Estado. Constatou que não é fácil porque o Município há muitos anos 
se ressente de uma melhor estrutura de máquinas, mas parece que tem uma perspectiva 
de melhoria nesta área. Lamentou a morte de membros das famílias Fleck, Peters e Gallas, 
do Distrito de Padilha e da família Pires, do Distrito de Rio da Ilha. Concedeu um aparte ao 
Vereador Moisés Cândido Rangel, que apresentou uma indicação ao Executivo Municipal, 
que estude a possibilidade de assumir a manutenção dos 10 km da estrada ERS 242, pois 
existe dúvida sobre a sua responsabilidade, mas quem sofre é a comunidade. Declarou 
que é conhecedor que o Município já possui 100 km de estradas para manter, mas que 10 
km a mais não fariam diferença.  O Vereador Lauri Fillmann retomou o uso da palavra e 
pediu que as localidades que compreendem o Distrito de Entrepelado mantenham a sua 
união, pois é o que faz a diferença para fazer uma comunidade cada vez melhor. 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Parabenizou os colegas Vereadores, as 
pessoas presentes e em especial, a pastora Gilvania Knob de Oliveira, pela sua bela 
mensagem. Comunicou a pedido do Secretário Distrital de Entrepelado, Senhor Glomar 
Gonzaga, que em contato com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nesta 
semana serão iniciados os trabalhos da ponte da Linha São João, pois assim como a 
comunidade, o Prefeito também pediu urgência neste conserto. Destacou o lançamento 
da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, buscando alertar sobre os riscos do câncer 
e da importância do exame preventivo, pois se é diagnosticado no início, quase sempre 
tem cura e o tratamento é gratuito. Declarou ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch que 
é morador há 35 anos próximo do Bairro Ideal e por isto já presenciou dezoito 
atropelamentos na rodovia ERS 239, principalmente no cruzamento para o Bairro 
Medianeira, por causa da travessia de estudantes e seus responsáveis para a escola.  
Identificou que todos os Vereadores se engajaram em sensibilizar o Governo do Estado em 
colocar controladores de velocidade no cruzamento dos Bairros Ideal e Medianeira, em 
função do grande número de atropelamentos. Discordou que não é possível instalar um 
radar neste local por causa do aglomerado de casas, porque na cidade de Sapiranga foi 
colocado e não existia este tipo de impedimento, por isto concordou que a medida é uma 
indústria da multa. Ressaltou que se tiver que fechar a rodovia novamente será realizado, 
pois o que vale é a preservação da vida das pessoas e que ficará ao lado do povo e não dos 
poderosos. Desejou a todos uma boa semana na proteção de Deus. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimentou os colegas Vereadores e em nome do Senhor 
Osmar Gonzaga, a todos os moradores. Agradeceu a comunidade do Distrito de 
Entrepelado pelo grande número de presentes, o maior de todas as Sessões de 
Interiorização realizadas até o momento, que envaideceu e honrou todos os Vereadores. 
Discordou com todo o respeito da posição do Vereador Moisés Cândido Rangel de 
municipalizar a ERS 242 até o Distrito de Entrepelado, pois esta estrada já deveria estar 
asfaltada há muito tempo e disse que ela já estaria no papel, assinada por um ex-
Governador do Estado. Lembrou que o asfalto para a cidade de Santo Antônio da Patrulha 
era para passar por aqui e não como está atualmente, pela cidade de Rolante. Convidou 
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todos os Vereadores a se engajar nesta campanha para conseguir junto ao Governo do 
Estado o asfaltamento desta rodovia. Afirmou que existe dinheiro para tudo, como a 
corrupção e a demagogia, menos para fazer as coisas que precisam ser feitas. Conclamou 
a união dos moradores do Distrito de Entrepelado e da região para cobrar dos 
governantes estaduais por este pleito, porque é uma questão de falta de barganha 
política. Foi concedido um aparte para o Vereador Moisés Cândido Rangel, que disse que 
foi o autor de uma Moção de Apelo ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aprovada 
por unanimidade pelos Vereadores, pedindo o asfaltamento da ERS 242. O Vereador Arleu 
Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e entendeu que não podemos ter 
paliativos neste caso, pois se o Município assumir esta parte da estrada, aí mesmo que o 
Governo Estadual nunca mais vai fazer nada, pois não será sua responsabilidade. 
Agradeceu a todos os presentes. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em 
Questão de Ordem os Vereadores Telmo e Guido. A seguir o Presidente concedeu o tempo 
de 05min à jovem Carolaine Dorscheidt, para falar a respeito de uma reivindicação dos 
moradores desta localidade, onde solicitam uma adequação no horário do transporte 
público (ônibus circular), que atualmente só passa pela manhã, bem cedinho, retornando 
somente no final da tarde. Diante do exposto, a senhorita Carolaine entregou ao 
Presidente um abaixo assinado sobre o assunto, solicitando empenho dos Vereadores 
para amenizar este problema. O Presidente agradeceu a participação da jovem 
informando que o documento será encaminhado a quem de direito. Nada mais havendo a 
tratar, às 21h40min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 06 de outubro de 2014, às 
18h, no Plenário do Legislativo Taquarense. 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 
presentes. 

 


