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ATA Nº 4.004 

Aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 27ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a 
Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Por determinação do Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora 
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas 
vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de 
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a 
todos para participar. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite 
saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para realizarem 
em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência o Presidente solicitou a leitura das 
matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como a Publicidade 
dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 432/2014, encaminha Leis 
Municipais nº 5.541 a 5.545, sancionadas em 29 de julho de 2014. Parecer Jurídico desta 
Casa Legislativa, em atenção ao Ofício D.L. nº 558/2014: Trata do Requerimento Verbal, de 
autoria do Vereador Régis de Souza, aprovado em Sessão Ordinária de 07 de julho de 2014, 
no qual solicitou saber se a Palavra em Expediente ficaria prejudicada pelo período eleitoral. 
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011, de 04 de agosto de 
2014, de autoria da MESA DIRETORA: Autoriza a cedência do Plenarinho Ary Nestor Jaeger, 
nas dependências deste Poder Legislativo, para uso do Tribunal de Mediação e Arbitragem do 
Estado do Rio Grande do Sul – TMA/RS. PROJETO DE LEI Nº 163, de 04 de agosto de 2014, de 
autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA - Autoriza o Poder Executivo a 
denominar de ANA EMILIA BERG GODINHO uma Rua do Município de Taquara/RS, a partir de 
23 de janeiro de 2015. PROJETO DE LEI Nº 164, de 04 de agosto de, de autoria do VEREADOR 
NELSON JOSÉ MARTINS - Autoriza o Poder Executivo a denominar de ACCÁCIO BELMIRO 
WAGNER uma Rua do Município de Taquara/RS. REQUERIMENTOS: Nº 226/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Através deste envio Votos de Congratulações à nova casa de gastronomia de 
Taquara, inaugurada no dia 30 de julho do corrente ano, na Avenida Sebastião Amoretti, nº 
2395 denominada de “Boteco do Sebastião”, que veio para inovar e proporcionar lazer ao 
Município e região. Parabenizo os Dirigentes desta casa na pessoa do senhor Gabriel Rost. Nº 
226/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste envio Votos de Congratulações à Liga Rio-
grandense de Ciclismo, na pessoa do Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch, pelo ótimo 
evento do 2º Torneio do Lápis, realizado nos dias 27/07 e 03/08, próximo passado, o qual 
contou com a participação de mais de 500 crianças, onde cada uma delas recebeu um kit 
escolar. Sabendo do empenho do colega Vereador Eduardo que preside esta Liga em 
conseguir recursos oriundos do Estado e também a participação do Prefeito Municipal, 
senhor Tito Lívio Jaeger Filho, parabenizo o seu sentimento de cidadania e comprometimento 
com o futuro de nossas crianças, através do esporte e da educação. PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 082/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informações de quando 
será cumprido o protocolo número 6499, de 25 de junho de 2014, referente ao recolhimento 
de podas na Rua Boa Esperança nº 1140, Bairro Petrópolis. Nº 083/2014 VEREADOR NELSON 
MARTINS: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando será realizado o 
conserto no calçamento na Rua Guilherme Lahn, entre as Ruas Federação e Ernesto Alves, 
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pois com as últimas chuvas o calçamento cedeu ainda mais, causando danos à suspensão dos 
veículos que passam por aquele local. Tal pedido se justifica tendo em vista a Indicação nº 
369, de 09 de junho de 2014, (em anexo), de autoria deste Vereador, solicitando o referido 
serviço que até o momento não foi realizado. Nº 084/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 
Solicito que o Executivo informe a este Vereador como está o processo de 
funcionamento das câmeras de vigilância do Município, tendo em vista que ao serem 
inauguradas, 08 (oito) câmeras não estavam funcionando e diante deste motivo se faz 
necessária tal informação. INDICAÇÕES: Nº 469/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 
Encaminha Projeto Sugestão que: Institui a Semana de Prevenção à Gravidez Precoce no 
Município de Taquara e dá outras providências. Art. 1º Fica instituída a Semana de Prevenção 
à Gravidez Precoce no Município de Taquara, que ocorrerá, anualmente, durante a segunda 
semana do mês de outubro, em todas as Unidades Básicas de Saúde, na Rede Municipal de 
Ensino e nas demais repartições públicas municipais. §1º A semana ora instituída no “caput” 
deste artigo passará a constar no calendário oficial de datas e eventos do município. §2º O 
Poder Executivo Municipal poderá estender as atividades dessa semana para outros períodos 
que entender necessários e convenientes. Art. 2º O Poder Executivo Municipal, nessa 
semana, através de ações integradas entre as secretarias, terá os seguintes objetivos: I - 
prevenir a gravidez na adolescência; II - incentivar e propagar o programa de planejamento 
familiar ou reprodutivo; III - prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DST); IV - resgatar 
as adolescentes para a cidadania através do suporte de assistentes sociais e agentes de 
saúde; V - incentivar o ingresso dessas jovens em programas sociais (Pronatec, Agência de 
Empregos); VI - informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da 
adolescente mãe; Art. 3º A Semana de Prevenção à Gravidez Precoce será realizada através 
de: I - campanhas de divulgação de todos os serviços disponíveis oferecidos pelas Unidades 
Básicas de Saúde; II - educação e orientação sexual; III - oferecimento de todos os métodos e 
técnicas de contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a 
saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. Art. 4º Para consecução dos objetivos 
desta Lei, o Poder Executivo poderá: I - celebrar convênios com os Ministérios da Saúde, da 
Justiça, da Educação e da Cultura, com secretarias, delegacias e órgãos de saúde, educação, 
segurança pública, família e bem-estar social do Estado do Rio Grande do Sul e com outros 
municípios; II - estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas de ensino superior 
e técnico, conjuntamente com a colaboração dos conselhos federais e regionais de medicina 
e psicologia, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, 
de autoridades eclesiásticas, de instituições religiosas e demais entidades e órgãos de 
representação da sociedade civil, visando a promover palestras, exposições e debates 
públicos sobre o assunto e temas correlatos, abordando riscos, responsabilidades e 
consequências sociais, civis e criminais; III - promover e estimular a realização de programas 
de orientação e palestras nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Ensino, com 
a participação de psicólogos, médicos, sociólogos, magistrados, advogados, promotores de 
justiça, professores, pedagogos e demais profissionais que atuem de forma direta e indireta 
no âmbito da formação, educação, preservação da saúde e dos direitos das crianças e dos 
adolescentes; IV - obter apoio, buscar promoção e promover a divulgação junto aos mais 
diversos meios de comunicação escrita e falada. Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá 
ainda estabelecer convênios e parcerias com a iniciativa privada e com entidades não 
governamentais a fim de garantir a implementação das atividades previstas e pretendidas 
para efetividade da Semana de Prevenção à Gravidez Precoce em nosso município. Art. 6º 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: O presente projeto de lei 
objetiva instituir, na rede municipal de saúde, a prevenção à gravidez precoce, pois segundo 
informações que obtive, meninas entre doze e dezessete anos, de nosso município, 
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contemplam um alto índice de gravidez, nessa faixa etária. No ano de 2012 e 2013 foram 
mais de cem adolescentes gravidas, nesse período, caracterizado pelas alterações físicas, 
psicológicas e sociais, onde as jovens, na sua maioria não estão com o corpo preparado para 
uma gravidez, acarretando sérios riscos de morte, a mãe adolescente e ao bebê. Sem 
mencionar que a situação da gravidez, resulta no afastamento da escola, sendo o prejuízo 
duplo para a jovem, que passará a fazer parte do grupo, caracterizado por “NEM NEM”, nem 
estudo, nem trabalho. A Semana Municipal de Prevenção à Gravidez Precoce, instituída por 
este projeto de lei, visa evitar gestações não planejadas, possibilitando às adolescentes da 
cidade de Taquara a oportunidade de escolhas que lhes possam permitir uma vida saudável, 
responsável, com possibilidades de escolhas, a partir de uma boa orientação e de 
esclarecimentos feitos por profissionais da rede municipal de saúde, que se dedicarão a esse 
trabalho com afinco e dedicação, na semana de Prevenção à Gravidez Precoce no Município 
de Taquara. Nº 470/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente contrate Médico Veterinário para realização de castração de cães e 
gatos que vivem e são abandonados na rua. Nº 471/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie a canalização da Rua João 
Manoel Corrêa, próximo ao nº 3455, até o Pontilhão, no Bairro Santa Maria, pois o esgoto 
encontra-se há 16 anos a céu aberto, causando forte cheiro e dejetos humanos na via 
pública. Nº 472/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal através do 
setor de iluminação pública providencie a troca de uma lâmpada na Rua Carlos Chagas, em 
frente ao nº 199, no Bairro Santa Teresinha. Nº 473/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na limpeza de terrenos 
baldios no final da Rua Osvaldo Martins Rangel ao lado dos números 4409 e 4412, no Bairro 
Santa Maria. Nº 474/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal 
providencie o deferimento do protocolo 7133/2014, pedido de número para colocar luz, com 
urgência. Nº 475/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através Reitero a Indicação nº 306, de 06 
de maio de 2014 (em anexo), no que segue: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente viabilize a colocação de areia junto à quadra de esporte do 
Parque do Trabalhado, tendo em vista que os usuários da mesma estão encontrando 
dificuldades para praticar o futebol devido à falta deste material. Nº 476/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente providencie o conserto de um cano quebrado localizado na Rua Luiz Alfredo 
Schaefer, próximo ao nº 108, no Bairro Santa Rosa. Nº 477/2014 VEREADORA SIRLEI 
SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Tito Lívio 
Jaeger Filho, para que gestione junto ao Secretário Municipal de Obras, e este proceda na 
retirada do lixo que está acumulado às margens do Rio Paranhana, no final da Rua Sete de 
Setembro, no Bairro Cruzeiro do Sul. Justifico a presente solicitação, por entender que os 
moradores, residentes próximos às margens do citado Rio, estão envolvidos na preservação 
desta área, permanecendo vigilantes para que não ocorra mais a colocação de lixo, neste 
local, sendo necessária a retirada do lixo que já se encontra depositado lá, há um bom tempo 
e, que coloquem placas, sinalizando a proibição de colocar lixo naquela área. Contando com a 
sua presteza para agilizar resoluções para que nosso município alcance resultados positivos, 
desde já agradeço. Nº 478/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 
Municipal proceda na notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Boa Esperança 
ao lado do número 1133, esquina com a Rua Pinheiro Machado, para limpeza do terreno, 
pois existem muitos galhos e entulhos, causando insegurança e desconforto aos moradores 
vizinhos. Nº 479/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras, que realize o conserto do buraco que formou com a 
remoção dos paralelepípedos, em frente à garagem da casa situada na Rua Tristão Monteiro, 
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n° 67. Este buraco está dificultando a saída dos moradores da referida casa, bem como dos 
outros veículos que circulam pela rua. Nº 480/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita 
ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, que realize o conserto do 
buraco que formou com a remoção dos paralelepípedos, na Rua Henrique Bauermann, ao 
lado do Supermercado Müller. É um buraco relativamente pequeno, pouco visível, porém 
pode causar sérios transtornos e problemas para quem passar com o veículo por ali. A 
solução é rápida e fácil, é só recolocar novamente os paralelepípedos que foram retirados do 
local. Nº 481/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente que implante em nosso município um serviço de 
ambulância veterinária, semelhante ao que foi implantado na cidade de Florianópolis/SC.                   
Este serviço visa o atendimento de ambulância para animais feridos. O Samuvet, como pode 
ser denominado, irá oferecer resgate para animais feridos pelas ruas da cidade. O serviço de 
ambulância veterinária deverá funcionar de forma semelhante ao Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (SAMU) tradicional. Um veículo deve ser colocado à disposição com um 
motorista, e dois Médicos Veterinários, que deverão se revezar no atendimento, 24 horas por 
dia. O Samuvet será acionado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros diante de casos de 
extrema urgência, como atropelamento de cães ou gatos de rua, animais baleados, 
esfaqueados, cavalos soltos em vias públicas, ou animais que atacaram pessoas. O 
acionamento será realizado exclusivamente para animais de rua. Este projeto visa atender 
ocorrências quando os animais feridos muitas vezes agonizam até a morte sem nenhum tipo 
de socorro apropriado. Quando esses animais de rua são acidentados, atropelados ou 
baleados não há para onde levá-los ou como atendê-los em situações extremas. O Samuvet 
irá ser acionado justamente para suprir essa falta de atendimento aos animais de rua. A 
Prefeitura será acionada somente quando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros  não 
tiverem condições de resolver o problema no local. Este projeto visa ocupar uma grande 
lacuna com relação a Políticas Públicas para animais de rua praticamente inexistentes em 
nosso município. Nº 482/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente que faça a aquisição de uma Unidade 
Móvel para Castração de Cães e Gatos, para o Município de Taquara. Castramóvel é um 
veículo adaptado que serve como centro cirúrgico para castração gratuita de cães e gatos. 
Este micro-ônibus percorrerá os bairros e ficará em média uma semana em cada local, 
seguindo cronograma a ser divulgado antecipadamente no Diário Oficial. O veículo é 
equipado com duas mesas cirúrgicas, ar-condicionado e pia, e terá equipe composta por dois 
Veterinários e um assistente, além de motorista e um profissional da área administrativa do 
setor. A expectativa é que sejam feitas em média de 10 a 15 cirurgias/dia, mediante pré-
agendamento. As cirurgias serão agendadas via formulários disponibilizados em pontos 
estratégicos a serem divulgados. Os donos dos animais deverão apresentar comprovante de 
residência no bairro. O equipamento tem toda infraestrutura e condições para a realização 
dos procedimentos cirúrgicos. Com ele poderão ser feitas visitas aos bairros mais carentes, 
onde as pessoas poderão levar seus animais para castração perto de suas casas. Esta 
aquisição se justifica devido ao grande número de animais de rua em nosso município, assim 
como o frequente abandono de animais, de ninhadas de cães e gatos, com as mamães ou 
mesmo sem elas, em vias públicas. Esta situação só começará a melhorar quando em nosso 
município houver um grande projeto de castração, que pode ser realizado através desta 
Unidade Móvel de Castração. É um investimento que visa melhorar a saúde pública de 
Taquara, assim como promover o bem estar físico e mental da população. Nº 483/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Educação e Diretoria de Cultura, que providenciem uma iluminação de palco 
especial para apresentações teatrais para o Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar. Esta 
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iluminação especial visa atender as dificuldades que os grupos de teatro de nosso município 
enfrentam, pois não existem locais apropriados para suas apresentações. Os grupos de teatro 
precisam improvisar suas apresentações em locais sem as mínimas condições de trabalho, 
atrapalhando assim o desempenho dos atores, e também o bom aproveitamento do 
espetáculo por parte da plateia. O Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar apresenta uma 
boa estrutura para as apresentações, porém carente de uma iluminação adequada. 
Incentivar a cultura é propiciar o desenvolvimento de talentos locais, é promover o bem estar 
da população, é oferecer formas saudáveis de vivências às pessoas. Abaixo, foto do grupo 
teatral taquarense Cheiro de Chuva, da professora Sabrina Tesoto Schwan. Nº 484/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de 
elaborar um projeto que regulamente as doações de bandeiras solicitadas por entidades e 
associações do Município, dispensando a sanção de leis para este fim. O pedido se faz 
necessário visando desburocratizar este processo. Nº 485/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Indica ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade urgente de retirar o depósito dos 
esgotos  localizados na Rua Lima e suas transversais,  onde os mesmos desembocam seus 
detritos em três açudes localizados nas propriedades particulares do senhor Paulo Oliveira e 
Elizeu, respectivamente, que ficam localizadas no declive  as margens do Loteamento no 
Bairro Empresa. Somos sabedores que todos estes açudes já foram condenados, inclusive 
dois deles foram esvaziados pelo proprietário, porque morreram todos os peixes devido à 
poluição o que também ocorreu com os ratões do banhado, típicos em nossa região, que tem 
seu habitat natural no local, onde muitos destes já foram encontrados mortos. Neste sentido 
existe estudo por parte do topógrafo da Prefeitura corrigindo todo este mal que vem 
ocorrendo. Em anexo, encaminho diversas fotos demonstrando a deterioração destes locais. 
Nº 486/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito ao Executivo através da Secretaria do 
Meio Ambiente que proceda na retirada de uma árvore que está na propriedade do senhor 
Eliseu, localizada na Rua Lima, pois a mesma oferece perigo, conforme fotos em anexo. A 
árvore encontra-se as margens da referida rua e cada dia fica mais inclinada para o lado das 
casas, podendo cair a qualquer momento e até causar mortes de pessoas. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Hospital Bom Jesus, em atenção ao 
Requerimento nº 220/2014, da Comissão Permanente de Saúde desta Casa, contido no Ofício 
D.L. nº 309/2014. Ofício da RGE, em atenção ao Requerimento nº 073/2014, do Vereador 
Adalberto Soares, contido no Ofício D.L. nº 219/2014. Telegramas do Ministério da Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei 9.452/97, beneficiário Fundo Municipal de Saúde a Programas 
Municipais. 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: TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, 
demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos 
prestigia esta noite. E uma boa noite especial a minha mãezinha que nos escuta, que é 
aniversariante neste dia e dizer para ela que eu a amo muito e a sua existência nos traz muita 
felicidade a nossa família que a conhece. Também quero desejar uma boa noite aos veículos 
de comunicação que nos acompanham. Na semana passada apresentei para apreciação dos 
nobres Vereadores, uma Moção de Apelo de minha autoria, na qual solicitei a agilidade na 
liberação do licenciamento ambiental no que tange ao projeto de desassoreamento do Rio da 
Ilha. E quero agradecer aos nobres colegas Vereadores por serem favoráveis a este apelo. E 
desde já convidando os Senhores Vereadores a me acompanharem a Porto Alegre no dia 21 
deste mês, às 14 horas, para entregar em mãos na FEPAN esta Moção de Apelo. Alguns 
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podem contestar se vai realmente lograr êxito este encaminhamento. Mas acreditem, sou 
persistente, não desisto no primeiro não e com certeza posteriormente agendaremos uma 
reunião como a Promotora, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e FEPAN, para juntos 
podermos definir o mais rápido possível o início da execução deste trabalho porque é caso de 
urgência para os moradores daquela localidade. Também quero nesta noite parabenizar o 
Secretário Distrital de Padilha Mário Pires e em seu nome todos os servidores que realizaram 
um ótimo serviço, que era uma antiga problemática no centro da Padilha, especificamente ao 
lado do Bar do Preto, onde o rio estava consumindo o barranco e colocando em risco o 
prédio do bar. Esta era uma antiga reivindicação daquela residência e quando solicitei ao 
Secretário Mário Pires dependia de uma liberação do Meio Ambiente. E conversando com o 
Secretário Laoni, procedeu com a agilidade na liberação. E na semana passada o Secretário 
Mário Pires com maestria resolveu aquele problema trazendo a tranquilidade para aquele 
pessoal. E já sabendo da existência deste problema em vários locais ao longo do Paranhana, 
peço ao Secretário e faço um convite ao Secretário de Obras e aos demais Secretários 
Distritais que vão visitar o serviço efetuado pelo Mário Pires lá na Padilha e com certeza 
sanará o problema de tantas outras localidades. Também estou enviando a esta Casa e 
reiterando uma solicitação que o Executivo, através da Secretária responsável, viabilize a 
colocação de areia junto a quadra de esportes do Parque do Trabalhador, tendo em vista que 
os usuários da mesma estão encontrando dificuldades em proceder no seu esporte por falta 
do material. Também estou enviando votos de congratulações a nova casa de gastronomia 
de Taquara, inaugurada no dia 30 de julho na Avenida Sebastião Amoretti, denominada de 
Boteco do Sebastião, que vem para inovar e proporcionar lazer ao Município e a região. 
Parabenizo os dirigentes desta casa na pessoa do Senhor Gabriel Rost. Também estou 
enviando votos de congratulações a Liga Riograndense de Ciclismo, na pessoa do Presidente 
Eduardo Carlos Kohlrausch, pelo ótimo evento do 2º Torneio do Lápis, realizado no dia 27 e 
no dia 03 do mês de agosto, no domingo passado, no qual contou com a participação de mais 
de 500 crianças, onde cada uma delas recebeu um kit escolar. Sabendo do empenho do 
colega Vereador Eduardo, que preside esta liga em conseguir recursos oriundos do Estado e 
também a participação do Prefeito Municipal, Senhor Tito Lívio Jaeger, parabenizo o 
Vereador. O seu sentimento de cidadania e comprometimento do futuro de nossas crianças 
através do esporte me faz feliz em estar com ele nesta nova legislatura, onde eu vejo que 
homens estão comprometidos com o bem estar do seu semelhante. Por hoje era isto. Desejo 
a todos uma boa semana e fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Saudar o Senhor Presidente e os demais colegas Vereadores e Vereadoras, a plateia que nos 
assiste, a imprensa. E também quero aqui parabenizar o Vereador Eduardo pelo Torneio do 
Lápis. Eu até não sabia que ontem também tinha, mas no outro final de semana não pude 
participar. Mas pude andar pelas ruas do Bairro Empresa e eu vi que as pessoas aceitaram 
muito bem, me perguntaram, te elogiaram por este trabalho que foi feito ali, aonde muitas 
crianças puderam receber ali o seu kit. Isto é muito importante. Que possa continuar 
buscando recursos, incentivar, não só a comunidade do Bairro Empresa, mas como todas as 
comunidades carentes da nossa cidade. Também gostaria de pedir mais uma vez que façam 
um mutirão para recolher os galhos das nossas ruas, uma limpeza geral, que estão feias na 
nossa cidade através das podas que foram feitas e que estão a mais de meses nas ruas e não 
foram recolhidas ainda. Que fosse feito com urgência este mutirão. Também ali nos Olhos 
D´água foi feito um trabalho bom, mas não foi bem terminado, a não ser que hoje 
terminaram, acredito que não por causa do tempo e que providencie ali que termine de 
ensaibrar e arrumar. Ficou pouca coisa, mas ficou e a comunidade ficou um pouco chateada. 
Ficou em torno de 200 metros sem chegar à principal de ser ensaibrada. Que seja 
providenciada e terminada. Mas também não posso deixar de agradecer ao Secretário de 
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Obras. Na semana passada, saía do Bairro Empresa ali, vendo a situação que estava perto do 
Loteamento Jaeger. Liguei na hora para ele e no mesmo dia ele mandou arrumar, não 
mandou consertar o calçamento, mas mandou botar um saibro ali, arrumar a saída, porque 
estava intrafegável. Então eu quero agradecer a ele porque atentamente nos atendeu. 
Também hoje tivemos uma reunião com a RGE, a senhora Poliana, a qual nos colocava 
algumas situações. E a gente cobrava inclusive conforme o Vereador Beto tinha feito eu 
também fiz. Hoje eu atendi uma pessoa aqui, sobre a extensão da rede na Rua Lima, que os 
moradores necessitam de luz ali e não tem rede, a possibilidade de estender a rede e poder 
atender aquelas outras famílias que ainda estão sem luz. Também gostaria de pedir o 
patrolamento e o ensaibramento o mais breve possível no Loteamento Olaria que está 
bastante esburacado. A situação está complicada ali e que dê uma atenção especial. Mas o 
que mais ficou triste, hoje pela manhã, estava tomando um café ali na padaria e chegou um 
empresário e me colocava que novamente tiveram que interromper a obra da UPA porque 
desmoronou ali aquele terreno e o proprietário entrou na justiça. Em vez de pedir para fazer 
o muro, pediu para interromper a obra da UPA. Isto aí para mim eu fiquei chocado com a 
decisão da Juíza de dar esta liminar aí e espero que em breve seja logo começado de novo, 
que a comunidade espera o quanto vai ser melhor o atendimento na saúde quando estiver a 
UPA funcionando. Inclusive é um projeto que eu encaminhei quando eu estava de Secretário. 
Para mim é uma honra poder estar construindo ali o projeto. Então que seja providenciado 
urgente, faça o muro ali. Segundo informações que eu recebi tem partes do terreno que 
ainda é da UPA. Não sei se é verdade, foi o que me colocaram. Então o que desmoronou nem 
é do morador, parece que é da UPA, segundo informações, que não está medindo certo. Foi 
o que me informaram. Então espero que providenciem urgente, que comecem logo esta obra 
de novo, porque a comunidade anseia por aquela obra. Quero mais uma vez aqui pedir 
desculpas a minha comunidade porque todo mundo sabe, não posso deixar aqui de falar, 
tenho viajado bastante por este Estado todo. Estarei de novo saindo amanhã e voltando só 
na segunda que vem. Mas que a minha comunidade vai entender que é para uma boa coisa, 
é um projeto grande. Deixar um grande abraço a todos. Que Deus ilumine o coração de cada 
um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente, colegas componentes da 
Mesa, colegas Vereadores, servidores aqui da Casa, pessoas aqui presentes nesta noite. 
Quero aqui mencionar o Presidente do Sindicato Rural, o Brito, meus colegas progressistas 
Evanir, João Leiteiro e seu filho, sejam bem vindos. E aos ouvintes da Rádio Taquara e a 
imprensa. Na semana passada eu estive reunido com o Secretário do Desenvolvimento 
Social, o Beto Timóteo, e o Presidente do Sindicato Rural do Vale do Paranhana, Senhor 
Sérgio Luce. Nós estávamos lá debatendo sobre a facilidade que hoje tem para todas as 
pessoas interessadas em fazer cursos de especialização. Temos a Prefeitura junto com o 
Sindicato Rural e o SENAR, vários cursos à disposição. Aqui eu tenho uma relação dos cursos 
que estão disponíveis ali no CRAS, que é auxiliar de RH, curso para costureira, para manicure, 
cabeleireiro, modelista de calçados e roupas, mecânico de motores a diesel, mecânico de ar 
condicionado. Então as pessoas interessadas em fazer estes cursos se dirijam ao CRAS para 
fazer as suas inscrições ali e formar as turmas, que os cursos são gratuitos. E também na área 
rural tem dezenas de cursos. Também posso citar aqui cultivo de hortaliças, cultivo de 
árvores frutíferas, manejo de pastagens, manejo de gado, artesanato, enfim, tem vários 
cursos. Então as pessoas hoje tem esta facilidade de se qualificar bem mais que antigamente. 
Estive também na semana passada junto com o Secretário de Obras andando pela cidade. 
Tivemos ali na Rua Julio Leitensdorf no Bairro Campestre e tem um sério problema que eu 
venho cobrando desde o ano passado de um esgoto ali a céu aberto. Estivemos lá olhando 
para posteriormente executar aquela obra. E também na Rua Alcides Levino Bauer tem um 
sério problema de esgoto ali. Foi feito aquele loteamento e desce toda aquela terra a cada 
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chuva que dá, vem toda aquela terra ali, inunda todo aquele bairro. Também levei o 
Secretário lá para ver qual a medida que podemos fazer para solucionar aquele problema. E 
também no Bairro Tucanos, solicitei na semana passada para o alargamento de duas ruas lá 
naquele bairro, o final da Rua Santarém e a Rua Davi Schein. O Secretário foi lá e se 
prontificou assim que tiver mais de folga porque a coisa agora está bem corrida. Mas ele tem 
boa vontade e quer atender a todos. E também quero fazer uma solicitação para que a 
Secretaria de Obras prossiga no recolhimento dos galhos. O Valdecir que comentou, tem 
muito galho mas a Secretaria está se empenhando, sabe e já fizeram um mutirão, mas eu 
quero fazer um pedido especial aqui quanto ao Bairro Cruzeiro. Sábado eu estive 
caminhando naquele bairro e notei que tem muito galho naquele bairro. Então peço que a 
Secretaria também possa recolher no Bairro Cruzeiro. E quero aqui fazer um pedido verbal 
para que o Secretário da Padilha, o Mário Pires faça o conserto com urgência lá na estrada do 
Feixe, perto da residência do Cesar Eistmann. Realmente quebrou um bueiro no meio da rua 
e o pessoal está com dificuldades de passar pela aquela estrada. E também fiz aqui uma 
indicação que seja consertado um cano que também está quebrado na Rua Luiz Alfredo 
Schaefer, próximo ao nº: 108 no Bairro Santa Rosa. E também fiz uma indicação aqui para o 
Executivo estude a viabilidade de elaborar um projeto que regulamente as doações de 
bandeiras solicitadas por entidades e associações do Município, dispensando a sanção de leis 
para este fim. Este pedido se faz necessário para tirar de vez a burocracia que tem e 
papelama que se gasta, que a cada semana, cada mês, vários pedidos de bandeira. Acho que 
o Executivo podia fazer um projeto e doar estas bandeiras sem que tenha necessidade de um 
projeto. Para hoje é isto Senhor Presidente. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o Senhor 
Presidente, demais componentes da Mesa, Vereadores, comunidade que se faz aqui 
presente, a imprensa. Senhor Presidente, na semana passada, na quinta-feira mais 
precisamente, estive conversando com o Secretário de Obras, que é o dia que ele nos recebe, 
nós Vereadores. No final da tarde dei uma passada lá para fazer algumas reivindicações, 
mostrar para ele algumas reivindicações que estavam há um ano esperando, aguardando. E 
confesso para o Senhor que o que eu vi na pessoa do Senhor Luiz uma pessoa bem 
intencionada pelo que me pareceu. Até mesmo porque algumas reivindicações ele tinha 
atendido já. Eu tinha levado até ele pelo telefone, ele tinha atendido e outras ele ficou de 
atender. São questões crônicas e algumas outras emergências, mas que me parece ele está 
de boa vontade. Vamos ver o que dá e até falei para alguns moradores que a gente tivesse 
um pouco de paciência, para que ele tivesse tempo de nos atender. Também hoje tivemos 
aqui a presença da menina da RGE, a Poliana, que nos falou e gostei muito da maneira que 
ela se portou diante de nós e disse que algumas reivindicações a gente pode fazer direto a 
ela. E a gente tem lá no Bairro Empresa, na Rua Lima, como falou o Vereador Valdecir, um 
pedido. E esteve junto conosco lá o Secretário de Habitação, o Jussiê, que ficou de fazer um 
estudo lá para que se pudesse se fazer uma extensão na Rua Lima de uma área onde tem 
casas que não tem luz e até faz tempo, já faz quase um ano. E eu gostaria de fazer uma 
solicitação verbal que ele verificasse em que situação está esta questão. Também a respeito 
da UPA, Senhor Presidente, na semana passada quando ocorreu, na segunda-feira, fui lá fazer 
uma visita para ver como estão os moradores, porque eu vi uma queixa nas redes sociais e fui 
lá dar uma olhada para ver como é que é. Realmente os moradores tem que ficar 
preocupados porque houve ali um deslizamento sério de terra e existia uma queixa, até fiz 
uma indicação que o Prefeito respondesse alguns questionamentos a semana passada. Existe 
sim uma preocupação porque realmente as casas estão a perigo lá. E eu acho que teria que 
antes de dar continuidade, Vereador Valdecir, o morador fez bem sim. Se não resolver o 
problema deles podem vir a casa a cair no barranco e tem que haver uma solução. Eles se 
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queixam que não foram recebidos pela Administração como deveriam, que não foram nem 
atendidas pelo Prefeito. Esta foi a queixa dos moradores. Eu acho que eles tem sim razão, 
tem que resolver o problema deles antes de dar continuidade nesta obra. Como disse o 
Vereador Valdecir, é muito importante, mas também nós temos que ver a importância que 
tem a casa para estas pessoas que moram ali. Acho que dá para fazer, para consolidar os 
dois, resolver o problema dos moradores e depois continuar a obra. Presidente, nós 
recebemos aqui um Pedido de Informação da Comissão de Saúde a respeito do hospital, que 
a servidora Marilene leu antes. E existe uma controvérsia muito grande, Senhor Presidente, 
com relação a quando vem aqui para nós dizendo que o hospital sim tem todos os exames, 
como raio-x, que nós pedimos, deixa eu ver aqui, raio-x, ecografia e outros exames 
laboratoriais. E ele disse que tem todos sim, para urgência e emergência e não é isto que a 
gente está sabendo da comunidade. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu fui 
visitar uma pessoa que é de Taquara e estava internada em Igrejinha. Que lá tem o telefone 
do Diretor do hospital estampado na entrada. Nos corredores você vê o telefone do Diretor 
do hospital. Aqui não se faz isto. Por que? Por que não tem o telefone do Diretor do hospital 
daqui? Ele não é diferente do outro. E estas questões aqui, quando acontece, as pessoas não 
sabem a quem recorrer. Que poderia ele resolver. Ele disse aqui que as pessoas nos 
procurem quando tiver uma intercorrência desta natureza que nós vamos tentar ver o que 
está acontecendo. Poxa, mas se é para procurar, que ele deixe o telefone exposto lá no hall 
do hospital, para que as pessoas consigam localizá-lo para fazer as suas reivindicações, 
relatar os seus problemas. Isto não acontece. Ele tem que deixar isto como existe aí com o 
João. Está de parabéns o João, Diretor do hospital de Igrejinha. E espero que nós aqui em 
Taquara, também com o nosso Diretor, que nós tenhamos o mesmo tratamento que a 
comunidade de Igrejinha tem, a comunidade de Taquara tenha. Porque não é possível desta 
forma, da maneira que está, porque a gente faz um Pedido de Informação, vem dizendo que 
se tem e o que a gente vê da comunidade é que não tem estes exames, que não se faz. Tem 
gente que veio até nós dizer que até braço quebrado teve que ir para outro hospital daqui da 
cidade vizinha porque não tinha um raio-x. O que é isto? Então nós temos que tratar este 
assunto com muita seriedade. Eu tinha outros assuntos para tratar, mas como o meu tempo 
já se foi, eu agradeço a todos e desejo uma boa semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, demais colegas Vereadores e 
Vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui na Casa na noite de hoje, comunidade 
que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara, imprensa presente aqui na Casa. 
Inicio o meu pronunciamento dando um aparte para o Vereador Telmo. O Vereador Telmo 
Vieira disse: Obrigado Vereador Eduardo. Só para completar o meu pronunciamento, eu 
queria convidar a comunidade de Morro Alto, Ilha Nova e Quarto Frio para a reunião que 
acontecerá no próximo dia 09, no sábado, na Sociedade de Ilha Nova, onde lá, junto com a 
RGE, discutiremos a possibilidade de instalação da rede trifásica naquela região e em pauta 
outras deficiências da rede elétrica também que vem causando grande problema lá. O 
horário será às 10h30min da manhã. Era isto. Obrigado Vereador. Neste momento o 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch retomou o uso da palavra e disse: Obrigado Vereador 
Telmo, ficou bem esclarecido a questão da reunião. Quero iniciar o meu pronunciamento 
dando os parabéns ao Prefeito Tito, como informou os outros colegas que já falaram, pela 
escolha do Secretário de Obras, Senhor Luiz Hennemann. Estive também, assim como outros 
Vereadores já falaram, falando com ele na semana passada. E é visível o trabalho que este 
homem tem feito aqui na Secretaria de Obras no nosso Município. Só para os Senhores e as 
Senhoras terem uma ideia, me passou algumas estradas aí, eu tenho acompanhado também, 
onde ele está trabalhando com a sua equipe, apesar de ter duas patrolas só para cuidar de 
800 quilômetros, que é a zona de estrada de chão de Taquara. Oitocentos quilômetros. Tem 
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uma terceira vindo agora, que está vindo o conserto. A gente espera que depois que o 
Município compre mais conforme a gente aprovou outro dia. Mas só para os Senhores e as 
Senhoras terem uma ideia, a estrada João Manoel Correa, no Bairro Santa Maria, Carlos 
Chagas, estrada do 15, estrada da Cachoeira, estrada do Figueirão, são as estradas que ele 
está já trabalhando. A estrada da Grota, estrada da Serra Velha, estrada dos Campos, parte 
de Tucanos é uma situação que ele colocou um método de trabalho que a gente tem que 
elogiar. É aquela questão, Senhoras e Senhores, que vocês já acompanharam também, 
colegas Vereadores e Vereadoras, de colocar saibro nos buracos. Porque quando se coloca 
saibro nos buracos, o que se evita? Que o buraco fique maior. Se estanca ali. Eu seu que a 
vontade do Prefeito é colocar asfalto. A gente não tem ainda esta usina de asfalto, depois vai 
ser colocado. Mas este método tem sido elogiado por muitos cidadãos taquarenses, esta 
questão do saibro nos buracos. É um método muito bom de trabalho. Para ver que as vezes o 
simples, não é Vereadora Sirlei, se resolve. E é o que Senhor Luiz faz. Uma ideia simples mas 
determinada. Também ainda na Secretaria de Obras, e eu quero mais uma vez dar os 
parabéns ao Prefeito Titinho e ao Secretário Luiz Hennemann, foi feito um investimento de 
quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), onde foram colocados 44 lâmpadas lá na localidade de 
Pega Fogo. Estão sendo feitos estes investimentos pontuais. Eles estão realmente fazendo 
um grande trabalho. O Prefeito irá lançar nos próximos dias o Programa Prefeito nos Bairros, 
onde a cada quinze dias o Prefeito Titinho irá visitar um bairro e ouvir as prioridades da 
comunidade. Com certeza será muito bom porque todos sabem que ele é uma pessoa que 
tem muito acesso com as pessoas, as pessoas tem muito acesso a ele. Vai ser bom a 
comunidade conversar com ele e ele ouvir mais a comunidade. Já tem um dia por semana 
que ele atende na Prefeitura, mas o interesse dele é tão grande de ir até a comunidade que 
ele vai lançar este Programa Prefeito nos Bairros. A Prefeitura de Taquara está com uma 
ótima parceira com a RGE. E esta parceria, colegas Vereadores e Vereadoras, é devido a 
conta em sua totalidade, 100% da atual Administração, ela está pagando a conta de energia 
100%. E diante disto a RGE, a pedido do Prefeito Titinho, estará fazendo vistorias. E não 
somente vistorias, investimentos para melhorar a eletricidade em Taquara. Como eu disse, 
devido a conta de luz estar sendo paga 100% na atual Administração. A gente sabe, é RPPS, é 
hospital, são vários pagamentos que o Prefeito Titinho tem honrado, fora as contas que ele 
pagou e está pagando ainda, e está mantendo este compromisso. Eu agradeço ao Vereador 
Telmo pelos votos de congratulações e pela lembrança do Vereador Valdecir também, em 
relação ao 2º Torneio do Lápis. Realmente foi gratificante aquele evento porque a gente viu 
que foi um projeto que graças ao bom Deus deu certo e vai continuar. A gente já marcou o 
próximo para o dia 21 de dezembro deste ano. Nós vamos fazer sempre agora antes do 
Natal, ao final do ano e devemos fazer na localidade de Quilombo, vai ser itinerante também 
ali na Empresa. Sempre a gente vai pegar, Telmo, dois ou três locais para fazer este evento e 
conseguir levar este material escolar para a criançada. Através de um lápis, como disse o 
Paulo Silva ontem na rádio no programa dele e o Masutti tem falado bastante do programa 
dele também. Nós temos duas professoras e um futuro professor ali, o Lauri Fillmann quase 
se formando, a educação é a solução para tudo. Através da educação a criança consegue, 
junto com o esporte, melhorar a sorte da família dela. E eu quero, Senhoras e Senhores, 
agradecer a cada pai, a cada mãe, a cada avô, a cada avó, a cada irmão, a cada primo, que 
levou os seus parentes, levou estas crianças pequenas, Telmo, que volta e meia vinha uma 
criança nos abraçar, nos desejando que Deus nos abençoe. Sabe, é uma coisa gratificante. E a 
gente se lembra ali na hora, ficou muito emocionada a equipe toda que trabalhou. E eu 
quero, Senhor Presidente, encerrando, agradecer a nossa equipe que nos ajudou no dia do 
evento lá, o Vice-Presidente da Liga Riograndense de Ciclismo, o João Edinger e sua esposa 
Julita, o Luciano e a Adriana, o Getúlio Wolf e o Luiz da Igreja Colina lá do Bairro Empresa. E 
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também lá em casa quem ajudou a montar aqueles kits, a Neiva, a Duda e a Isa, com três 
anos, mas já estava ajudando a mãe, nem que era só para alcançar a pastinha lá, ela estava 
querendo ajudar. É muito bom a gente ter este tipo de trabalho. A Vereadora Sirlei já faz 
aquele trabalho excelente ali também no Bairro Empresa. Inclusive muitas crianças chegaram 
lá, Sirlei, dizendo: Eu estou lá com a tia Sirlei também. E eu disse: É isto aí. Temos que estar 
nos ajudando porque criança no esporte e na escola é comunidade tranquila, pode ter 
certeza. Agradeço ao Senhor Deus por estar aqui representando a minha comunidade mais 
uma vez e fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero 
saudar o Senhor Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras, as pessoas que nos ouvem 
pela Rádio Taquara, as pessoas presentes aqui no Plenário. Quero começar a minha 
manifestação dizendo que fizemos um convite a um dos proprietários da empresa Tabaí. O 
dique, lá do Bairro Empresa, do Bairro Olaria. E pasmem os Senhores, a servidora Marilene 
fez contato com ele e disse que não viria amanhã porque tem uma reunião com a Promotora 
e com os moradores. A Marilene, como é uma funcionária eficiente, prontamente ligou para 
o Ministério Público para saber se haveria alguma reunião neste sentido. Qual a surpresa que 
não tem nenhuma reunião marcada. Estaremos aqui amanhã às 2 horas. Convido aqueles 
Vereadores que puderem vir. Vamos fazer um relato, vamos ouvir a nossa funcionária que fez 
os contatos e vamos encaminhar para o Ministério Público. Eles estão achando que nós 
estamos aqui brincando, que nós estamos aqui de brincadeira, que está enrolando. Ele disse: 
Olha, conforme se chover, eu vou levar os moradores e a Promotora lá para a Câmara se 
estiver chovendo. Parece que ele manda na Promotora. Para vocês verem a que ponto 
chegou a coisa. Também Senhor Presidente e demais Vereadores, fiquei pasmo esta semana 
estando na localidade de Morro da Pedra. Nós aqui, vários Vereadores, fazem pedidos sobre 
a iluminação pública e me deparei na pessoa da ex-Vereadora, que se diz a responsável sobre 
a iluminação pública. Me disse ela que não havia nenhum pedido deste Vereador ou de 
qualquer Vereador e quem cuidava da iluminação pública lá era ela. Então quero perguntar 
aos colegas Vereadores, ao Prefeito, se nós temos que fazer um requerimento para a ex-
Vereadora ou para o Prefeito, para quem é o requerimento que tem que fazer? Quem tem 
que receber o requerimento? Se é para ela, nós vamos fazer direto para ela o requerimento. 
E que seja atendido estes Vereadores porque na verdade o que faz é ela, o que não faz, os 
Vereadores e o Prefeito são culpados. Não deu para fazer, o Prefeito, os Vereadores, 
entendeu e o que é feito ela leva os méritos. E o Prefeito levando choque e os Vereadores 
levando choque. Então acho que isto não tem cabimento. Já falei para o Prefeito, vou tornar 
a falar com ele porque se não é um absurdo. Então cada pedido que vocês fizerem aqui do 
outro lado do rio, esqueçam. Porque parece que vocês, Vereadores, não existem lá. 
Infelizmente. Também Senhor Presidente, a segurança pública é um problema muito sério. É 
assustador o aumento do índice de criminalidade e a insegurança em todo o Estado, mas aqui 
no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana, isto aumentou drasticamente. O Governo que 
antecedeu este que está hoje aí fez muitos investimentos na segurança aqui em Taquara. A 
reforma completa do atual prédio do Batalhão da Brigada, conserto completo de toda a área 
em torno da sede, com cerca, formação de 38 novos policiais aqui em Taquara e foi aonde 
nós podemos presenciar policiais andando na rua no Governo anterior. Também a 
designação de uma aeronave para o mapeamento por GPS de pontos considerados críticos 
de possível intervenção aérea, tanto para a Defesa Civil como para a segurança de todos os 
cidadãos. Reforma completa da frota de veículos, tanto da Brigada como da Polícia Civil, 
aquisição de duas motos de 250 cilindradas. Também a aquisição de um furgão novo para o 
transporte de apenados da SUSEPE. Construção de um novo prédio que hoje abriga o 
albergue do regime semiaberto do Presídio Estadual de Taquara. Designação de um perito 
para atuar junto ao Departamento Médico Legal, de médico que não existia mais. Destinação 
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de quatro novos Delegados para Taquara, de um total de cinco, implantação da equipe 
permanente de investigação com sede em Taquara, destinação de novos investimentos na 
Polícia, da PPA em Taquara. Aquisição e quitação de um prédio, muito importante, da antiga 
Pratika, por R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais) paga, que é modelo para todos. 
Também o cercamento do CIEP, também o programa PPV, que deu a oportunidade de 
construirmos lá no Loteamento Tito / Eldorado um posto de saúde e também uma área de 
esportes. O que foi feito pelo atual Governo? Nada. Povo de Taquara, fique alerta, as eleições 
estão aí. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite aos colegas 
Vereadores, a imprensa e a todas as pessoas que se fazem presentes na noite de hoje. 
Quatro de Agosto, início de semana, uma data muito importante, especialmente na área de 
educação. Hoje está se dando nas escolas que trabalham à noite a retomada do segundo 
semestre. A educação é tão importante, fundamental  para que possamos almejar um futuro 
melhor. E aproveito aqui para deixar uma mensagem de otimismo, pedindo as professoras 
que se dediquem com carinho a esta causa tão nobre. As famílias, os pais que também tem 
um papel tão importante quanto os professores, pois aquelas famílias, aqueles pais que 
conseguem dar uma mínima atenção que seja aos filhos que estão na escola, com certeza no 
final do ano colhem a diferença. E aos alunos especialmente dizer que aproveitem este 
momento único na vida, momento de formação, pois depende exclusivamente disto para que 
tenham um futuro decente e brilhante. Vereador Guido, eu também quero fazer coro as suas 
palavras. Até comentava anteriormente com o Vereador Telmo, realmente estamos com um 
problema muito sério, não é de hoje, de iluminação pública. E pediria aos Vereadores, 
especialmente da base da Administração, que desse uma olhada, se é falta material, que o 
pessoal está nos cobrando assim e nós estamos, como bem dito anteriormente, pagando um 
preço bem alto. Somos tachados de incompetentes. Realmente é um problema muito sério a 
questão da falta de iluminação. Também quero neste sentido pedir a Mesa que encaminhe 
um requerimento pedindo uma atenção especial aos reparos, consertos da calçada próximo 
ao Colégio Rodolfo, que está bastante comprometida. Lajes soltas, pessoas caindo e se 
machucando. Temos todas as razões para reavivar aquela calçada. Neste momento foi 
concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira, que disse: Nesta sua solicitação, não sei 
se já passou um mês, na qual nós já fizemos. Eu fiz esta solicitação ao Colégio para que junto 
ao Estado, procedesse com este encaminhamento. Já foi feito. O Vereador Lauri Fillmann 
retomou o uso da palavra e disse: Muito bem. Então estamos reforçando a ideia aqui, pois 
realmente tem pessoas ali tropeçando, caindo e o Município tem este poder de interferir 
junto ao Estado para que seja agilizado. Fica no centro, no coração da cidade, junto a um 
prédio histórico. Tem todas as razões para melhorar aquilo ali. Por fim, desejar um feliz dia 
dos pais e quero aqui deixar uma sugestão de presente aos filhos que ainda não sabem como 
vão presentear os seus pais. Isto é uma coisa muito de cada um, mas sugerir que sejam 
gratos aos pais e também muito respeito. Temos uma frase muito linda, todo mundo 
conhece, que diz: “Honre o teu pai e a tua mãe que terás uma vida longa”. Então aos pais que 
com tanto carinho, tantas vezes, com tanta dificuldade se dedicam aos filhos, que nós 
possamos deixar a eles este respeito, que é um mínimo que um filho pode fazer. Honre o teu 
pai e tua mãe e ajuntarás um grande tesouro. Feliz dia dos pais. VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, 
membros da Mesa, as pessoas aqui presentes. Saudar o ex-Vereador João Leiteiro presente 
nesta Casa, o Preto representando o Sindicato, a imprensa presente e aos que nos ouvem 
pela Rádio Taquara. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma prestação, de prestar um 
esclarecimento. Uma senhora hoje me abordou no 24 Horas me cobrando por que uma 
ambulância está no desfile do dia dos motoristas? E ela me perguntou e questionou, que 
inclusive tinha sido publicado nas redes sociais, eu não vi, não assisti se esta ambulância não 



                Ata nº 4.004, de 04 de agosto de 2014.                                                                                                                         Página 13 de 20 

 

estaria fazendo falta neste dia? E se fizesse falta? Eu quero justificar publicamente aqui e 
explicar que aquele motorista é o Luiz Paulo, estava de folga e aquela ambulância é reserva. 
Tinham duas ambulâncias no Posto, aliás, uma a serviço em Porto Alegre naquele momento, 
naquela manhã, mas tinha outra de reserva. Porque são dois motoristas fixos 24 horas 
sempre, com um reforço de segunda a sexta de três motoristas, que fazem o transporte de 
pessoas que necessitem por um motivo ou outro ir a Porto Alegre ou outra localidade. Então 
fica aqui explicado para que a população que também assistiu este comunicado se 
tranquilize, que o Posto 24 Horas é administrado com bastante responsabilidade e nunca 
deixamos a nossa comunidade em desamparo. Também referente a Secretaria de Saúde, 
temos hoje, Senhor Presidente, com três carros acidentados. Um que houve uma capotagem 
e felizmente ninguém se feriu e foi dado como perda total. Uma caminhonete nova, 
adquirida no ano passado e esta está fora de circulação. Um outro veículo que bateu na 
chuva, rodopiou vindo de Novo Hamburgo e também está em reparos. E agora no fim de 
semana, um cidadão deu uma ré e amassou um dos carros nossos que estava abastecendo, 
também da saúde. Veio um carro novo e entrou três, mas está sendo providenciado isto e 
buscando reforço em outras Secretarias e estamos continuando a prestar um trabalho 
necessário à comunidade. Quanto ao que o Vereador Guido Mario falou, quero esclarecer, 
tenho certeza que o Prefeito concorda também, quando eu faço um pedido ou requerimento 
para esta Casa, vou diretamente via Protocolo ou mesmo diretamente no setor de iluminação 
a qualquer setor, seja na cidade ou no interior. O responsável pelo Setor de Iluminação 
Pública do Município de Taquara é o Senhor Afonso já a muitos anos. Ninguém melhor do 
que ele conhece cada estrada e cada poste existente neste Município. Pode perguntar 
diretamente que ele sabe o endereço de cada localidade aonde tem. Se o cidadão pedir uma 
iluminação na rua tal e dar o número, ele sabe aonde fica este poste, tal é o seu 
conhecimento. Então não devemos nos desviar e ir diretamente no Senhor Afonso. O Afonso 
é o responsável, tem autonomia para fazer os trabalhos aonde seja necessário. Para 
tranquilizar a nossa  comunidade também, no sábado pela manhã fui a Porto Alegre levar seis 
médicos. Médicos estrangeiros, médicos que vieram de outros países, como Cuba, Uruguai, 
para cursos de capacitação, para que continuem aprendendo, se atualizando de como 
funciona os nossos trabalhos de saúde. Foram dez médicos em dois carros. Levamos e 
buscamos à tarde. Tiveram cursos de capacitação junto com outros médicos estrangeiros em 
Porto Alegre. E por isto nos dá uma certa tranquilidade porque algumas pessoas ainda acham 
que estes médicos são pessoas que não tem uma formação. Eles têm, é diferenciado dos 
nossos médicos aqui, mas o trabalho deles tem sido bastante aceito pela comunidade e até 
então eu não vi ninguém reclamar, pelo menos para mim não, de que de uma forma ou de 
outra deixaram a desejar o seu trabalho. E visto que a procura pelo aprimoramento para dar 
um melhor trabalho, um melhor atendimento à nossa comunidade está sendo feito e por isto 
no sábado fomos fazer este trabalho. Está de parabéns também o Prefeito e o Secretário que 
também se preocupam muito com isto. E dizer que na quarta-feira o Prefeito estava com a 
representante da RGE no Bairro Mundo Novo, no Bairro Medianeira, verificando as redes de 
luz. Porque eles tem projetos para ali e verificando uma rede que foi feita recentemente, dos 
moradores o que acham. E a recepção foi bastante favorável para o nosso Prefeito. Obrigado 
Senhor Presidente. VEREADOR MOISES CANDIDO RANGEL: Declinou não fazendo uso da 
palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar o Presidente, os colegas 
Vereadores e as pessoas que se encontram presentes no Plenário. Na Adelino Barth, todos os 
Vereadores pediram lá naquela esquina do Peixe. Eu acho que eles botaram saibro ao invés 
de botar o calçamento, baixou lá. Esta semana um morador me chamou, eles colocaram uma 
parte do calçamento. E talvez por causa do terreno ruim, eles colocaram saibro. Mas que vão 
lá olhar de novo e coloquem mais saibro ou coloquem o calçamento se já tem condições para 
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que os moradores não sofram porque aquilo ali vai fazer aniversário daqui a uns dias. Faz 
poucos dias para fazer aniversário. Na Rua Guilherme Lahn já fiz acho que quatro ou cinco 
pedidos. Ali na esquina perto do 5 de Maio baixou tanto, que tem ali um concreto, ou arranca 
um pedaço da suspensão ou então arranca o protetor do carter. Eu pedi uma série de vezes 
que a Prefeitura fizesse, porque não tem mais o que fazer. E cada chuva que dá baixa porque 
tem um concreto em cima do arroio e ele foi feito com emenda. Provavelmente ali tenha 
uma emenda, foi colocado uma argila, até correta para sentar o calçamento em cima porque 
o saibro não adiantava, mas agora está um caos. Pedir que o Secretário de Obras dê uma 
olhada lá e faça a parte mais ruim primeiro, pelo menos para não ter problema ali. Desde a 
Pirisa até ali está bastante ruim, mas dois ou três lugares é necessário um conserto urgente e 
ainda para que os veículos possam passar porque estaciona nos dois lados da rua e fica sem 
opção de desviar, não tem opção nenhuma para desviar. Eu o ano passado no mês de março 
convidei o Prefeito Tito ir lá na Cachoeira olhar a situação da estrada. O Prefeito esteve lá, 
mandou fazer o serviço, fizeram uma parte do serviço, não conseguiram fazer o restante e 
virou num caos. Mas o Secretário Distrital do Rio da Ilha, não me lembro o nome dele, eles 
foram lá, fizeram a parte mais complicada, deram uma ajeitada boa na estrada, precisa botar 
um pouco de saibro ainda, mas as partes ruins que não tinha como passar foi ajeitado. Está 
bom agora, dá para passar tranquilo, só falta que eles coloquem o saibro lá em algum trecho, 
que com  a chuva ficou ruim. Fui encarregado pelo Doutor Paulo Morassutti a trazer a esta 
Casa o seguinte. Está mais ou menos acertado o dia já para a assinatura do convênio da 
Oncologia. O Balbino que também atua nesta área sabe que isto é uma coisa complicada, isto 
vai resolver um monte dos nossos problemas em Taquara. Está aqui, não vou ler porque é 
muito extenso. Mas ele encaminhou a mim porque isto aqui foi um problema complicado. 
Desde a Administração passada ninguém se entende. E um dia eu fui chamado como atuante 
que sou, responsável pelo Departamento de Saúde do Sindicato e nós brigávamos muito por 
isto, que viesse um atendimento pelo IPE em Taquara da Oncologia. Fui chamado lá na 
Promotoria, era Presidente da Casa, fui lá, fui chamado também como membro do Sindicato 
pela área que atuava. E eu vi que não havia uma busca de acerto nem da parte do hospital 
nem da parte do Executivo. Era advogado de um lado, advogado do lado do Morassutti, 
advogado do hospital, advogado da Prefeitura e não havia um acerto. E o Promotor 
pressionou que a Câmara naquela hora, até tive um problema com a advogada que defendia 
a parte da Oncologia, porque eles queriam que a Câmara votasse, emitisse um Decreto do ex-
Prefeito. Eu disse: Olha, o problema do Decreto prescrever é problema dele. A Câmara não 
vai votar nada que venha... Nós votar errado, quando a gente vota aqui uma coisa errada 
aqui é um compromisso. Como eu vou ter um compromisso destes, uma área do Município 
que foi mal conduzida, então não tem como fazer. Mas na segunda reunião, eu já tinha 
preparado e conversado com o Prefeito, ele ficou meio assim, de fazer um tipo de um acerto. 
E eu propus lá o acerto junto com a Promotoria, que foi passado dez dias de prazo. Nestes 
dez dias foi decidido que o Paulo Morassutti, que era o proprietário, que fez a construção lá, 
concordava então em dar ao Município por um tempo de atendimento, dentro daquela 
proposta que eu fiz. Ele aceitou, fizeram o convênio e hoje o resultado está aqui. 
Provavelmente dentro de um mês nós já temos alguma coisa. E dependendo aí vem uma 
história, porque não é só o convênio, não é só o Morassutti, é o hospital com a parte do 
Governo para selar este documento. Mas agora que nós temos o documento, Senhor 
Presidente, se não for assinado, nós vamos para cima porque tem uma coisa. A situação está 
aí e quero dizer para vocês uma coisa. A situação do gasto de entidades e da Prefeitura 
transportando as pessoas é muito grande. Vocês vão ver o que vai sobrar de dinheiro quando 
começar a atender e por enquanto é só aqui uma terapia. Se nós tivéssemos um aparelho 
doado pelo Governo Federal, que gasta, estava hoje estampado, o Governo Federal está 
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gastando R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de propaganda eleitoral por semana. Vocês 
vejam a fortuna disto e não mandam um aparelho para que as pessoas sejam atendidas, 
porque é muito difícil. Quem conhece esta área sabe da dificuldade de quem faz radioterapia 
e faz quimioterapia viajando. O Governo não pensa nisto. Era isto. VEREADOR REGIS BENTO 
DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores e comunidade que nos escuta.  
Inicialmente venho aqui demonstrar alguns encaminhamentos que fizemos no decorrer da 
semana através de solicitação de nossa comunidade. Encaminhamos um requerimento para 
notificação do proprietário do terreno situado ao lado da Rua Esperança, ao lado do número 
1.133, esquina com Pinheiro Machado, pedindo que o mesmo faça a limpeza, pois está 
gerando desconforto aos moradores onde ficam depósito de lixo, animais peçonhentos. Que 
seja cumprido o protocolo de número 16.499 de 25 de junho, feito pela dona Líria, para que 
seja feito o recolhimento de podas de árvores na Rua Boa Esperança, nº 1.140. Temos 
também o Maicon, que se encontra presente, para ver esta solicitação e que a comunidade 
seja atendida nos próximos dias através do bom trabalho da Prefeitura. A Vereadora Sandra 
vem fazendo um trabalho excelente com relação aos animais em nossa cidade. Na Rua Boa 
Esperança encontrei as Sr.ªs Maria e Líria, onde possuem alguns animais, pois fazem trabalho 
voluntário e solicitaram que o Município contrate Veterinários para que façam a castração de 
cães  se for a alternativa mais viável. Na última Sessão no Bairro Santa Teresinha, 
apresentamos alguns requerimentos de números, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, referente à 
ordem técnica do Orçamento de nosso Município. Orçamento este que corresponde à 
previsão que tínhamos para recebimentos e para gastos e, infelizmente, respeito os colegas 
Vereadores que votaram contrário, respeito e entendo de maneira integral que quem sabe 
não era o momento ou não era a vontade da Administração de nós cobrarmos e buscarmos 
estas informações. Mas estaremos num momento mais adequado indo ao Tribunal de 
Contas, Ministério Público, tomando as devidas sansões legais para que possamos ter as 
informações de qual valor está no caixa, quais ações estão sendo tomadas, se as Leis estão 
sendo cumpridas conforme a Lei Orgânica. No meu entendimento não estão sendo, foi 
investido a menos no orçamento do Município na Educação, e, nem aplicando todo o recurso 
do FNDE conseguiremos atingir o mínimo previsto na Lei Orgânica. Por isso solicitei as 
informações para ter esclarecimento, continuo com a dúvida, vou buscar isto nos meios 
legais. O primeiro meio, pela prerrogativa do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e 
da Lei Orgânica do Município cabe a mim Vereador a principal tarefa fiscalizar o cofre 
Público, as contas públicas, os índices de investimentos, os investimentos que não estão 
sendo feitos, as Leis que não estão sendo cumpridas. Também, parabenizo a Administração 
pelo bom trabalho que deve estar fazendo em diversas áreas. Mas o cofre público, o dinheiro 
público deve ser muito bem tratado. Desta forma, digo aos Senhores que não estou com um 
simples documento, uma simples informação. Venho acompanhando o Orçamento 
tecnicamente desde o dia 30 de janeiro de 2013 quando teve a primeira informação ao 
Tribunal de Contas. Assim também no dia 30 de julho de 2013 quando teve o relatório 03 da 
prestação de contas, dia 20 de outubro de 2013 quando teve o quinto relatório de prestação 
de contas. No dia 25 de maio de 2014, quando teve a Audiência Pública sobre os hidrantes e 
fiquei muito preocupado quando os Secretários colocaram que não conheciam o orçamento 
do Município. Tenho isto lavrado em Ata, dia 27 de maio de 2014, quando teve a primeira 
Audiência Pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre, acusei mais 
irregularidades, não de má fé, mas que vão prejudicar as contas públicas poderá prejudicar o 
salário de um Servidor, pode paralisar ali na frente um programa público que está em 
funcionamento, um projeto de investimento do Município, coisas as quais me preocupa e irei 
cobrar, pois esta é a primeira prerrogativa de um Vereador. Cobram de mim e me criticam 
quando reclamo do buraco, reclamo da luz, quando não tem o ônibus escolar. Reclamo de 
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várias questões e dizem que não é minha função.  Quando faço minha função, fico impedido 
legitimamente por não ter aprovado meus Requerimentos aqui na Casa, a qual digo, respeito, 
mas fico frustrado em não poder dar a informação verdadeira a população, pois não tenho 
um documento, e sim tenho diversos documentos que levarei aos órgãos de fiscalização para 
que a minha dúvida e da comunidade a qual represento possa ser esclarecida. Com isso que 
eu possa ter a consciência que posso mudar a minha opinião até o final da gestão, mas para 
mim continua sendo a pior administração dos últimos vinte anos. Uma boa semana a todos. 
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Boa noite a todos, comunidade, colegas Vereadores e 
Servidores. Como a comunidade pode ter visto, nas últimas Sessões não tenho feito 
indicações, pois tenho falado diretamente com as pessoas encarregadas. Desta forma quero 
salientar que algumas indicações que fiz diretamente ao Secretário de Obras, fui atendido 
referente a limpeza e boca de lobo na Rua Chile. O Secretário me garantiu que nos próximos 
dias será feito um trabalho no Bairro Empresa e que estamos esperando a muitos dias como 
disse os colegas Vereadores no que tange a limpeza, colocação de saibro, retirada de galhos, 
pintura de cordões. Quando assumi como Vereador no mês de março, fiz um pedido de 
informação para colocação de placas informativas e com nomes de ruas no Bairro Empresa. O 
Secretário de Segurança e Trânsito informou que nos próximos dias serão colocadas estas 
placas nas principais ruas do bairro, inclusive em ruas que nunca tiveram esta identificação. 
Tivemos na tarde hoje a reunião com a representante regional da RGE, Senhora Poliana, a 
qual nos enriqueceu no conhecimento e a maneira que poderemos procurar a RGE para 
auxiliar a nossa comunidade. Informo que a Secretaria de Desenvolvimento Social possui 
algumas vagas para quem precisa trabalhar disponibilizada pelos empresários que 
necessitam de trabalhadores. Observei ao visitar a Rua Lima, me deparei com a colocação de 
que vários metros de canos de esgoto. Temos um grande problema, pois depois do CIEP todo 
o esgoto é despejado num lago natural do Sr. Eliseu, onde já foi feito vários protestos. O 
Secretário de Obras informou que nos próximos dias será feito um projeto para que este 
esgoto não caia mais nesta área ambiental, mas que será afundada a Rua Lima, em frente ao 
nº 205 para que saia por esta mesma o esgoto. Será um marco, pois há muito tempo que 
vem este problema e, com esta solução os moradores poderão continuar a criarem os peixes, 
patos gansos. Faço um pedido verbal para que a Secretaria de Iluminação faça a troca de 
lâmpadas na Rua Lima, em frente ao nº 205. Aguardo também a instalação de uma luminária 
nova na Rua Frederico Westphalen, o qual o Sr. Afonso informou que o equipamento já foi 
encomendado. Informo também a comunidade, conforme a Diretora Marilene, que nos 
próximos dias será marcada uma reunião nesta Casa para que façamos a entrega das 
assinaturas na nossa Faculdade UNIVALES na nossa região. Agradeço a Deus e que seja uma 
semana abençoada. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Cumprimento o Senhor 
Presidente e demais presentes nesta Sessão. Tenho observado a preocupação dos colegas 
Vereadores nos problemas da causa animal, através de suas indicações e de seus 
pronunciamentos. Fico bastante feliz, pois minha palavra está tendo eco, significa que estou 
sendo escutada e que aquilo que penso para nossa cidade, meus colegas compactuam com 
as mesmas ideias. Ano passado fiz emendas para o PPA, LDO, LOA, que felizmente foram 
aprovadas por todos os Vereadores, que visam à criação de uma política pública de proteção 
aos animais. Criação de uma política pública de proteção, de esterilização de cães e gatos de 
ruas, animais com donos de baixa renda, criação e implantação de monitoramento eletrônico 
de animais com micro chip. Também criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 
dos Animais, Projeto que substitua carroças movidas por tração animal por uma de estrutura 
metálica com carroceria que é o cavalo de lata. E, um projeto para área da Educação que 
contemple conscientização da causa animal, com orientação pedagógica da Secretaria de 
Educação. Eu que sou uma batalhadora desta causa a mais de onze anos e vivo esta realidade 
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do dia a dia do problema animal, muitas vezes criticada, pois as pessoas entendem que 
animal não é prioridade. Não coloco aqui animal como prioridade, sempre digo, coloco a 
causa animal como uma questão de saúde pública. Fiz hoje duas indicações ao Executivo, e 
que talvez sejam onerosos para o Município e que não disponhamos a verba para 
conseguirmos agora. Mas, tenho certeza que em longo prazo teremos isto em nosso 
Município, pois esta não é a minha causa e sim a causa de quem se preocupa com a saúde 
pública, de quem se preocupa com a vida do nosso Município. Uma indicação é que Taquara 
tenha o SAMUVET. É um serviço de ambulância veterinária. Este serviço deve funcionar de 
forma semelhante ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU. Deve ser um 
veículo colocado à disposição com um motorista, dois Médicos Veterinários que deverão se 
revezar com atendimento vinte e quatro horas por dia. O SAMUVET será acionado pela 
Brigada Militar e Corpo de Bombeiros diante de casos de extrema urgência, como animais 
atropelados, baleados, esfaqueados, cavalos soltos em vias públicas ou animais que atacaram 
pessoas. Este projeto visa atender ocorrências quando animais feridos, muitas vezes 
agonizam até a morte sem nenhum tipo de socorro adequado. Faz-se necessário este tipo de 
atendimento no Município, pois muitas vezes eu preciso fazer este tipo de trabalho e não 
uma pessoa preparada para fazer resgate. Mas na ausência de algum serviço que faça me 
vejo na obrigação. Fiz também a indicação de que o Município adquira uma unidade móvel 
para castração de cães e gatos. Um veículo adaptado que sirva como Centro Cirúrgico para 
que possa fazer esta castração. O micro ônibus percorrerá os Bairros e ficará em média uma 
semana em cada local, seguindo cronograma a ser divulgado antecipadamente. O veículo 
será equipado com duas mesas cirúrgicas, ar condicionado e pia, e uma equipe composta por 
dois veterinários e um assistente, além de motorista e um funcionário da área administrativa 
do setor. As pessoas me procuram, querem soluções e precisam destas soluções. É urgente 
que se faça aqui em Taquara, políticas públicas para os animais de rua e que estes sistemas 
sejam implantados. Quero deixar aqui o convite para que as pessoas compareçam no final de 
semana, dia 09 de agosto, no BRICK que a APATA fará na escola CIEP do Bairro Empresa. 
Venda de vários tipos de produtos a um preço bem acessível. Teremos também outros tipos 
de serviço. Peço que as pessoas compareçam. Agradeço pela atenção e desejo uma ótima 
semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento nosso 
Presidente Vereador Arleu Oliveira e em seu nome cumprimento os demais aqui presentes e 
os que nos assistem pelos meios de comunicação. Inicio meu pronunciamento de hoje 
agradecendo o comércio de Taquara, algumas indústrias, estabelecimentos comerciais, 
Escolas Municipais e alguns Órgãos Públicos como Secretaria de Saúde, o CRAS que se 
envolveram na captação de assinaturas para o documento UNIVALES. Isto para que podemos 
ter um significativo número de assinaturas e possamos estar realizando o desejo das 
comunidades dos Vales Caí, Sinos e Paranhana e que consigamos construir a nossa 
Universidade Federal. Amanhã estarei fazendo a entrega das assinaturas captadas à 
Marilene, para que possamos estar combinando a entrega destas assinaturas. Agradeço a 
contribuição dos Taquarenses que fizeram com que a gente conseguisse um número 
significativo de assinaturas a este documento. Quero também dizer que sozinhos não somos 
ninguém, mas agregados nós nos fortalecemos. Vivemos inseguros em uma banalização da 
vida, roubam, matam, agridem, machucam e, se não nos conscientizarmos de que 
precisamos de investimentos pesados na área social para o desenvolvimento de projetos com 
atividades esportivas. Atividades estas como brincadeiras, música, danças, boas leituras, não 
daremos conta no futuro de construiremos Presídios e Clínicas de Reabilitação. Por vezes, 
muitas vezes, assisti debates sobre Segurança Pública e Saúde, mas nunca vi nenhum dos 
envolvidos no debate questionarem ou se engajarem no propósito de apostar na realização 
de projetos sociais para afastarem nossas crianças das ruas. Projetos envolvendo-as em 
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atividades boas, profícuas dentro e fora das escolas, para o resgate de valores dentro das 
atividades lúdicas e esportivas. Portanto enquanto clamamos por investimentos sociais de 
maior valor nesta área, temos que nos agregar a parceiros e temos que fazer sim atividades 
como esta que foi feita pelo Vereador Eduardo nos dois domingos que antecederam, como o 
Projeto Torneio do Lápis. Parabéns Vereador Eduardo e que, tenhamos mais pessoas 
envolvidas em propósitos como este que atinjam nossas crianças, nossos jovens, nossos 
adolescentes. E por falar em criança e jovem, quero parabenizar a ACOM, Associação dos 
Contabilistas do Vale do Paranhana, que assinaram um convênio com o Centro de Defesa e 
Proteção Social Lar Padilha, onde farão a doação de R$ 600,00(seiscentos reais) por um 
semestre para a manutenção deste espaço que acolherá nossas crianças. Agradeço também 
pela efetiva parceria e pela doação que estão fazendo em alimentos, pois cada evento 
organizado pela ACOM, eles cobram um quilo de alimento que será doado a este espaço de 
acolhimento do Lar Padilha. Parabenizo a Secretária Nara e o Presidente Eduardo Timmen, 
que fizeram a entrega de alimentos na sexta feira passada do último evento promovido por 
esta Associação. Quero dizer que nós temos que continuar envolvidos em parcerias como 
esta. Trabalhamos como parceiros nas últimas semanas em prol deste espaço de defesa e 
acolhimento. Que nós continuemos participando e trabalhando. Tenham a certeza que o 
futuro de nossa sociedade está diretamente ligado à maneira como cuidamos de nossas 
crianças hoje. Por isso digo sempre e vou repetir. Não haverá controle no quesito segurança, 
se abandonarmos as nossas crianças e as deixarmos crescerem agredidas e magoadas. 
Futuramente elas serão agressivas e magoarão a todos da sociedade indiscriminadamente. 
Portanto, vou terminar a minha fala com “Quem ama cuida e quem é cuidado retribui”. 
Agradeço pelo espaço e desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores Vereadores e Vereadoras, na segunda feira passada em 
minha manifestação falei sobre as Igrejas, a relevância da Igreja junto aos problemas de 
nossa comunidade do povo em geral, do Brasil e do mundo. A repercussão foi muito positiva. 
As pessoas me ligando falando sobre o assunto, pois acham que o caminho do mundo irá 
passar pelas Igrejas, pelas Orações. Portanto quero ratificar, pois de segunda feira até hoje 
aconteceram muitas coisas ruins no mundo, como Guerras não é Régis. Têm acontecido 
coisas terríveis no Velho Mundo, entre Israel e Palestina, que vem desde o tempo do 
nascimento de Cristo. Principalmente de mortes violentas de crianças que nada tem a ver 
com isso. Vários países do mundo estão em guerra de suas regiões. O Mundo cada vez mais 
vem piorando. Por isso esta reflexão que faço aqui, para nos voltarmos cada vez mais para 
dentro de nós, nos darmos bem, nos compreendermos, nos amarmos é algo que precisa ser 
pregado e não quero passar por esta vida de Vereador de não pregar isto a paz entre as 
pessoas, a paz no mundo e principalmente estarmos ligados a Deus que nos orienta na vida. 
Sempre que puder quero estar pregando isto, não demagogicamente e sim vou passar de 
presidente, de Vereador seguindo minha vida, mas quero deixar este legado enquanto 
Presidente para as pessoas alguma coisa de bom. Que entrem dentro de si, que façam suas 
reflexões do que esta acontecendo neste mundo. As tristezas que vem ocorrendo, tivemos 
um Terremoto na Índia com 300 pessoas mortas. As coisas que vem acontecendo no mundo 
inteiro está mostrando que as pessoas devem unir-se mais, estar mais ligados na vida 
espiritual, pois aqui é uma passagem de corpo. Tenho visto cada vez mais pessoas doentes, 
tomadas de câncer. O Vereador Balbino sabe disto, pois diariamente leva pessoas  para os 
Hospitais pessoas fazendo Quimioterapia. Esta é a realidade do mundo. Vamos nos voltar 
para a espiritualidade. A Câmara está devolvendo no dia de amanhã a quantia de duzentos 
mil reais ao Executivo, ao Município de Taquara em função da poupança dos Vereadores. 
Destes duzentos mil reais estão cinquenta mil reais para o Lar Padilha, em torno de 
Cinquenta mil para a Creche Leonel Brizola, pois as crianças estão na chuva e dez mil reais 
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para a Secretaria de Assistência Social, onde o Secretário Roberto Timóteo está necessitando 
de dez mil reais e o restante, em torno de cem mil reais serão repassados para a Saúde. O 
Vereador Nelson já havia repassado quando foi Presidente e eu ainda não o tinha feito.  Há 
uma necessidade premente que se ajude o Executivo a melhorar a condição do Posto Vinte e 
Quatro Horas. Ali é investido setecentos mil reais por mês que vai apenas para este posto. 
Por isso quero repassar este dinheiro para a saúde.  Vereador Nelson José Martins: Que o 
senhor aproveite e peça ao Prefeito para comprar remédios, pois existe muita reclamação 
em cima disto, pela falta de medicamentos. Vereador Arleu Machado de Oliveira: Espero 
que estes cem mil reais seja para a compra de remédios também. Falávamos da parte 
espiritual, mas o corpo também deve ser bem cuidado. Então deste cuidado que temos do 
Posto Vinte e Quatro Horas, dos Médicos, que podemos ter o cuidado do corpo. Quero 
parabenizar toda a Sociedade, todos os Vereadores, que nós podemos devolver duzentos mil 
reais para o executivo. Isto é muito importante para a Comunidade. Este dinheiro é da 
comunidade, é da população. Este dinheiro é da poupança dos Vereadores que não exigem 
nenhuma diária, eu também não tirei nenhuma diária como Presidente. Em cima disto, me 
parece que estamos vivendo um novo momento, o momento da poupança, de  apertar os 
cintos para que nós possamos ao Executivo o máximo possível para que eles possam então 
fazer o melhor, principalmente pela saúde da população. Muito obrigado a todos, uma boa 
semana e fiquem com Deus. Após o Grande Expediente manifestaram-se em Questão de 
Ordem os Vereadores Telmo, Nelson, Guido, Anildo e Adalberto Soares. Prosseguindo com os 
trabalhos da noite o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos 
para votação nesta Sessão, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 
posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 153/2014 (Executivo 
Nº 077) Altera a redação do “caput” e o § 1º, do artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.672/2010, 
que fixa os valores das diárias para viagens, aos Servidores Públicos Municipais e aos Agentes 
Políticos do Poder Executivo. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, 
Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o 
mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Nelson, Balbino, 
Régis, Guido e Arleu. PROJETO DE LEI Nº 154/2014 (Executivo Nº 111) Autoriza o Poder 
Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa CRISDU MODA ÍNTIMA LTDA – EPP, 
CNPJ nº 07.318.638/0005-48 e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores Nelson e Guido. PROJETO DE LEI Nº 155/2014 (Executivo Nº 122) Define o 
sistema de regime de adiantamento de numerário, revoga a Lei Municipal nº 2.431/1999 e dá 
outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi 
APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Régis de 
Souza. PROJETO DE LEI Nº 156/2014 (Executivo Nº 129) Dispõe sobre a cessação da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, e dá outras providências. A Comissão 
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Valdecir, Guido, Nelson, Lauri 
e Adalberto Soares. PROJETO DE LEI Nº 157/2014 (Executivo Nº 130) Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a doar uma Bandeira do Município de Taquara, para a agência do Banco 
do Brasil de Taquara. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto 
na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores Nelson, Lauri e Arleu. PROJETO DE LEI Nº 158/2014 (Executivo Nº 131) 
Denomina de Beco da Servidão Osvaldo Fredolino Schnorr, um Beco de Servidão no 
Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 
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Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 
PROJETO DE LEI Nº 160/2014 (Executivo Nº 133) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica 
Orçamentária e da outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores. A seguir 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 226 e 227/2014. Pedidos de Informações: Nº 082 a 
084/2014. Indicações: Nº 469 a 486/2014. Atas: Nº 4.002 e 4.003. Requerimentos Verbais: 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: 1º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie o conserto de um bueiro localizado na estrada do Feixe em Padilha 
Velha, após a residência do senhor Cesar. VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 2º - Solicita que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente informe como está à questão da 
extensão da rede elétrica na Rua Lima, no Bairro Empresa, pois a mesma irá atender várias 
famílias de baixa renda. VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 3º - Solicita que o Executivo Municipal, 
através do Setor de iluminação pública viabilize a troca de uma luminária na Rua Lima, Bairro 
Empresa, em frente ao nº 205. Nada mais havendo a tratar, às 20h22min o Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão Convocando uma Sessão Extraordinária 
Autoconvocada, para logo após, para apreciação e votação do Projeto de Resolução nº 
011/2014, o qual foi dado publicidade anteriormente nesta Sessão. E, para constar, eu 
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente 
Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de Bittencourt, o qual 
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos 
Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 04 de agosto de 
2014.................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


