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ATA Nº 4.006 

Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 17h40min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 28ª 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 desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando 
boas vindas a todos os presentes e convidados da noite, informando que as Sessões 
Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 
18h, no qual convidou a todos para participar. A partir deste instante o Presidente deu início 
aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o 
Pastor Rodrigo Machado, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de nossa cidade, para deixar 
uma mensagem de abertura desta Sessão. A seguir a Diretora Legislativa registrou a presença 
de alguns representantes do Movimento Pró Univales, por uma Universidade Federal dos 
Vales, que inclui o Vale dos Sinos, Caí, Paranhana e Encosta da Serra: Professor de Gestão e 
Empreendimentos, senhor Pedro Roque Giehl; Assessor Parlamentar da Deputada Estadual 
Ana Affonso, senhor Loivo Abigail; Sindicato dos Bancários do Vale do Paranhana, senhora 
Ana Betim Furquim, senhor Vitor Sprandel, senhor Elácio Heidrich e senhor Luiz André dos 
Santos Souza; Movimento Sindical CUT do Vale, senhor Ederson Rodrigues. Após o Presidente 
Arleu convidou os Vereadores desta Casa que compõem a Comissão Pluripartidária Pró 
Movimento Univales, para fazer uso da palavra pelo tempo de 02 minutos, e na sequência 
para realizarem a entrega simbólica de 4.295 (quatro mil, duzentos e noventa e cinco), 
assinaturas. Antes disso o Presidente convidou o Professor Pedro Roque Giehl, para fazer 
parte da Mesa Diretora e após passou a palavra aos Vereadores da referida Comissão: 
Vereador Telmo Vieira: “Falou do esforço e da união que todos estão tendo em reunir cem 
mil assinaturas e assim conseguir a sensibilidade da nossa Presidente Dilma ao ver a 
necessidade da implantação de uma Universidade Federal na região. Isso é um sonho de 
todos os pais e cidadão, por isso agradece todos os envolvidos que se empenharam nos 
abaixo-assinados e que rendeu o êxito de 4.295 assinaturas até o momento. Isso é um 
processo que pode ser lento, mas o querer de uma comunidade perante aos nossos 
governantes é que faz com que as coisas aconteçam”. Vereadora Sirlei Silveira: “Disse que 
foi uma grande honra participar de uma luta como esta, onde o povo taquarense teve uma 
grande dedicação e agora têm em mãos mais 1.180 (um mil, cento e oitenta), assinaturas. 
Uma Universidade Federal atrai mais moradores e ganham com isso o comércio, a indústria e 
cresce a região aumentando também os alunos das Universidades particulares, então foi uma 
boa caminhada e um bom propósito e ficou muito feliz de ter colaborado com esta ideia”. 
Vereadora Sandra Schaeffer: “Disse que esse é um momento muito importante, o início de 
um processo que todos esperam que realmente se concretizem, pois é um sonho de uma 
grande parcela da comunidade. Sem educação não existe evolução, pois necessariamente ela 
passa pela educação e que aqui seja o ponto inicial de tudo isso”. Vereador Adalberto 
Soares: “Falou que desde o início quando foram procurados aqui nesta Casa já viu com bons 
olhos esta ideia, e a partir daí se engajaram de várias maneiras na luta através da coleta das 
assinaturas. Então acredita que essas 5.695 assinaturas foi um bom resultado para a cidade e 
parabenizou todos os envolvidos, esperando que num futuro bem próximo possam tornar 
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realidade esta Universidade gratuita aqui nos Vales”. Vereador Anildo Araújo: “Assim como 
os demais colegas Vereadores agradeceu todas as pessoas que de uma forma ou de outra 
contribuíram na campanha da coleta de assinaturas e está muito feliz por ter tido a 
oportunidade de participar e acredita que uma sociedade bem educada se torna bem 
alicerçada para o futuro”. O Vereador Adalberto Lemos também faz parte da Comissão 
Pluripartidária, mas declinou a palavra. A seguir o Presidente passou a palavra ao Professor 
Pedro Roque Giehl: “Disse que é um imenso prazer retornar a cidade de Taquara, onde em 
outra oportunidade esteve nesta Casa e houve um excelente debate que surtiu bastante 
efeito, este é um processo permanente onde todos se engajaram por uma causa. Falou do 
Seminário que estava marcado para o próximo dia 15/08, mas como Ministro da Educação 
não poderá estar presente adiaram o mesmo que provavelmente ocorrerá no dia 29/08, na 
FENAC em Novo Hamburgo. Ressaltou que todos serão avisados com antecedência para que 
a cidade de Taquara esteja representada com suas lideranças no ato mais importante que é a 
entrega final das assinaturas. Acredita que esta Universidade terá que nascer devendo muito 
diálogo e compromisso de desenvolvimento com as cidades das regiões, porque é isso que 
todos querem uma Universidade enraizada, com ensino, pesquisa e extensão em cima dos 
problemas e das realidades específicas de cada uma das cidades. É nesse sentido que estão 
fazendo o diálogo com o governo estadual e federal e estão muito otimistas com isso. Hoje, 
segundo as estimativas estão com entorno de 60 a 65 mil assinaturas e tem todas as 
organizações sociais ainda fazendo coletas numa mobilização muito rica, pluralista e 
engajada. Se a educação é uma bandeira central para o desenvolvimento, então as 
comunidades precisam de um perfil de desenvolvimento onde as levam para isso, e é assim 
que o movimento tem ousado fazer”. Após as manifestações o Presidente convidou os 
Vereadores e os representantes do Movimento Pró Univales para realizarem a entrega 
simbólica das assinaturas. Depois disso em Questão de Ordem o Vereador Eduardo 
Kohlrausch, com apoio da Vereadora Sandra Schaeffer solicitou inversão de pauta devido a 
compromissos agendados para esta noite. A referida solicitação foi acatada por todos os 
Vereadores. Dando segmento aos trabalhos da presente Sessão o Presidente solicitou a 
leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como a 
Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 448/2014, em 
atenção ao Pedido de Informação nº 079/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no 
Ofício D.L. nº 617/2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
012, de 11 de agosto de 2014 de autoria da MESA DIRETORA: Estabelece suplementação 
orçamentária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para prorrogação de contrato de 
consultoria. PROJETO DE LEI Nº 165, de 04 de agosto de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO - Estabelece o percentual de 5% das casas e ou apartamentos populares 
construídos através do Poder Público, para fins de moradia de pessoas com baixa renda, 
sejam destinados a deficientes, idosos e obesos, devendo os mesmos estar localizados no 
pavimento térreo, ou no primeiro andar, quando a edificação não possuir elevador, no 
município de Taquara/RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 166, de 04 de agosto 
de 2014 (Executivo Nº 137) Altera a redação do “caput” dos artigos 57 e 58, da Lei Municipal 
nº 720/76 – (Código Tributário do Município), alterados pela Lei Municipal nº 3.175/2003, e 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 167, de 05 de agosto de 2014 (Executivo Nº 167) 
Autoriza a doação de terreno, bem como disponibilizar saibro e horas máquinas para a 
Associação dos Moradores do Bairro Campestre, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 168, de 11 de agosto de 2014 (Executivo Nº 140) Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros para o C.T.G. O FOGÃO GAÚCHO, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e dá 
outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 228/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem 
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Luiz Carlos Mello, 
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conhecido como “Balaca”, que veio a falecer no dia 05/08, 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 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 229/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através do presente, envio Votos de Pesar 
aos familiares do senhor Dari Dias da Silveira que veio a falecer no dia 10/08, próximo 
passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda 
de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te 
guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua 
entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 230/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Por meio deste solicito ao Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira, que convide o atual Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade urbana, para vir a esta Casa ainda nesta semana, para prestar informações se há 
projetos ou estudos de melhorias no trânsito de nossa cidade, especialmente nas ruas 
centrais. O pedido se justifica devido aos caos em que se encontra o trânsito local, faltando 
sinalização adequada, fiscalização mais ativa, entre outros que causam grandes transtornos a 
população taquarense. Nº 231/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Através do presente, 
envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Alcindo Arnaldo Hoffmaister, que veio a 
falecer no dia 04/08, 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. INDICAÇÕES: Nº 487/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente proceda na colocação de duas luminárias, próximas aos nº 3395 e 
3500, na localidade do Feixe em Padilha Velha. Nº 488/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com o setor de iluminação pública providencie 
a colocação de uma lâmpada na Rua João Simão Thomaz, em frente ao nº 02, no Bairro 
Cruzeiro. Nº 489/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Trânsito providencie a colocação de uma placa de sinalização 
indicando a “Preferencial” e três placas indicando o limite de velocidade (40 km/h), junto à 
bifurcação da estrada conhecida como Pé de Galinha, na localidade de Pega Fogo. O aumento 
do fluxo de veículos naquele local e a inexistência de placas sinalizadoras vêm ocasionando 
diversos acidentes e grandes transtornos a todos que por ali transitam. Nº 490/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente proceda na limpeza e colocação de canos em um valo na Rua Olaria, 
em frente ao nº 175, no Bairro Empresa, pois tal situação está causando desconforto aos 
moradores. Nº 491/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública proceda no conserto de três 
luminárias na estrada de Tucanos, após a residência do senhor Ioia Foscarini. Nº 492/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o setor 
de iluminação pública providencie a troca de uma luminária em frente ao Barracão em 
Tucanos, pois a mesma permanece acesa dia e noite. Nº 493/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública 
providencie o conserto de luminárias na estrada de Tucanos, após a residência do antigo 
zelador da Prefeitura, senhor Geraldo, passando pelo arroio em frente às próximas duas 
propriedades. Nº 494/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude uma forma de beneficiar os 
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moradores da localidade de Tucanos disponibilizando transporte público, pois os mesmos 
não possuem linha circular de ônibus e isso dificulta suas locomoções. Sugiro que a 
administração veja a possibilidade de implantar um “transporte misto”, favorecendo alunos e 
moradores, uma vez que o Bairro possui transporte escolar. Com esta medida os moradores 
poderiam se adaptar aos horários escolares e pagarem por suas passagens. Nº 495/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie a troca de uma luminária no “Beco do Araújo”, próximo 
ao nº 160, última casa antes da Colina do Sol, na localidade de Morro da Pedra. Nº 496/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda na troca de uma luminária na Rua Zeferino Vicente Neves, 
próximo ao nº 61, primeira estrada à esquerda, após a Igreja Adventista, na localidade de 
Pega Fogo. A luminária existente nunca ascendeu. Nº 497/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda 
na troca de uma luminária no Beco Dirceu Vargas, nº 605, na localidade de Pega Fogo. Nº 
498/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente providencie o pratolamento e ensaibramento na estrada Beco 
do Jovem, localidade de Pega Fogo Alto, pois o trecho da mesma afundou. Nº 499/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 
com a máxima urgência providenciar a canalização do Arroio localizado na Rua Carlos Chagas, 
no Bairro Santa Teresinha, pois as laterais do mesmo estão desabando oferecendo risco as 
casas e aos moradores que inclusive já fizeram protocolos na Prefeitura, mas até este 
momento nada foi realizado. Os moradores informaram a este Vereador que a canalização do 
leito deste Arroio é uma reivindicação antiga e que o atual Prefeito esteve neste local 
prometendo atender esta comunidade. Nº 500/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: 
Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no 
reparo de um buraco que se formou na Rua Pinheiro Machado, em frente ao número 1100. O 
pedido se justifica em motivo do estrago estar atrapalhando a circulação dos automóveis que 
por ali passam. Os paralelepípedos foram retirados do local e foi colocado terra no lugar dos 
mesmos, porém, com as chuvas constantes, a terra acabou sendo espalhada, deixando 
um grande buraco descoberto no local, o qual é bem movimentado, pois fica próximo ao 
Posto 24hs e também é uma área comercial. A medida se faz necessária, antes que aconteça 
algum acidente no local, e muitos veículos estraguem por caírem no buraco. Nº 501/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Trânsito, estude a possibilidade de implantar mão única no trecho da Rua 
Arnaldo da Costa Bard, a partir da esquina com a Rua Emílio Lúcio Esteves. Este trecho é 
muito estreito e mesmo com estacionamento em apenas um dos lados da rua, dois carros 
não conseguem passar ao mesmo tempo no referido local, o qual serve de estacionamento e 
de fluxo para um grande número de veículos, visto estar perto do Hospital e de todo serviço 
médico e de laboratórios de nosso município. Nesse sentido precisa de medidas para permitir 
o fluxo mais livre dos veículos. Nº 502/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie o conserto dos 
buracos que se formaram no cruzamento das Ruas Marechal Floriano com a 17 de Junho. 
Este é um cruzamento com intenso tráfego de veículos, visto localizar-se próximo ao Posto de 
Saúde 24hs. Os buracos dificultam e atrapalham o trânsito naquele local. Nº 503/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no conserto de uma tampa que dá acesso ao esgoto, 
localizada na junção da Rua Professor Rodolfo Dietschi com a Rua Henrique Bauermann, pois 
a mesma está solta e quando os veículos mais pesados passam por ali, ela se move. Há o 
perigo dela se soltar completamente, deixando o buraco exposto, representando um sério 
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perigo no local que é bem movimentado, próximo do Posto Piazito e do Supermercado 
Müller. A medida se faz necessária, antes que aconteça algum acidente no local. Nº 504/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie o patrolamento e ensaibramento da estrada geral de Ilha Nova, pois 
e mesma encontra-se em más condições de trafegabilidade. Nº 505/2014 VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
patrolamento e ensaibramento da estrada geral de Morro Alto, tendo em vista a dificuldade 
de tráfego na mesma. Nº 506/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência o patrolamento e 
ensaibramento da Rua Dórico Ferreira Paiva (Rua Um), no Bairro Santarém, pois a mesma 
encontra-se quase que intransitável, causando grande transtorno a todos que por ali 
transitam. Nº 507/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Trânsito, estude a possibilidade de implantar 
estacionamento somente em um dos lados da Rua 17 de Junho, no trecho entre a Rua 
Pinheiro Machado e Marechal Floriano, onde está localizado o Posto de Saúde 24hs. É uma 
rua estreita, de intenso fluxo de veículos e ambulâncias, e o estacionamento dos dois lados 
da rua dificulta muito o tráfego no local. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail da 
Coordenação Geral de Atenção Hospitalar – Secretaria de Atenção à Saúde (Ministério da 
Saúde), em atenção ao Requerimento nº 018/2014, do Vereador Guido Mario, contido no 
Ofício D.L. nº 042/2014. Convites: A Câmara de Vereadores de Taquara, em conformidade 
com a Resolução nº 015/2005, Espaço de Talentos, convida para o coquetel de lançamento 
da Exposição de amostra de trabalhos “De um olhar reflexivo a fazer pictórico”, da artista 
Maria de Lourdes Ludwig, com trabalhos expostos no saguão desta Casa, no período de 11 a 
28 de agosto do corrente ano, sendo que o coquetel será realizado amanhã, dia 12/08, a 
partir das 19h. A ACON – Associação dos Contabilistas de Taquara apresenta a programação 
da palestra da Prefeitura Municipal e convida para este encontro no dia 12/08, amanhã, às 
08h30min. E-mail convidando os representantes das entidades membro do COMITESINOS, 
para a 7ª Reunião Ordinária, do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos a ser realizada no próximo dia 1408, às 14h, na UNISINOS. UNIPACS convida para 
solenidade de Formatura que ocorrerá no dia 16/08, às 19h. Matéria do Jornal N.H no dia de 
hoje, referente ao tratamento de câncer pelo SUS, onde Taquara terá consultas, 
quimioterapias e cirurgias. Diversos Telegramas do Ministério da Saúde, em cumprimento ao 
art. 1º da Lei 9.452/97, beneficiário Fundo Municipal de Saúde a Programas Municipais. 
Devido à inversão de pauta nesse momento 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 163/2014, 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores Arleu, Sandra, Eduardo e Sirlei. PROJETO DE LEI Nº 
164/2014, de autoria do VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS - Autoriza o Poder Executivo a 
denominar de ACCÁCIO BELMIRO WAGNER uma Rua do Município de Taquara/RS. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na forma original e o 
mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após a votação 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 228 e 
231/2014. Indicações: Nº 487 a 507/2014. Atas: Nº 4.004 e 4.005. Requerimentos Verbais: 
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: 1º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria 
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competente providencie uma nova pintura das faixas de segurança localizadas na Rua Tristão 
Monteiro, especialmente nas proximidades do Supermercado Todo Dia. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 2º - Diante da matéria exibida no programa Fantástico, no 
último domingo dia 10/08, referente à retenção de macas de ambulâncias do SAMU em 
várias cidades do país, venho solicitar informações ao Diretor do Hospital Bom Jesus e ao 
responsável pela SAMU de Taquara se tal situação também ocorre em nosso Município e 
caso ocorra, quais providencias serão tomadas. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 3º - 
Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente viabilize o serviço de 
patrolamento e ensaibramento na estrada dos Flores, localidade de Morro da Pedra, pois a 
situação está crítica. VEREADOR LAURI FILLMANN: 4º - Que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras proceda na restauração da Rua Bandeirantes, no Bairro Petrópolis, pois a 
mesma encontra-se em situação precária. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 5º - Que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie com urgência o conserto de 
um buraco localizado na Rua Bahia, esquina com a Rua Mato Grosso, no Bairro Santa 
Teresinha, pois o mesmo está causando prejuízo aos veículos que por ali transitam. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 6º - Que o Executivo Municipal informe a este Vereador 
quando será feita a reposição de calçamento na Rua Rio Grande, tendo em vista que em 
fevereiro de 2013 o Prefeito esteve no local prometendo realizar tal serviço. VEREADOR 
TELMO VIEIRA EM NOME DA CASA: 7º - Através deste enviamos Votos de Congratulações à 
Escola Estadual de Ensino Médio Profª Hermínia G. Marques da localidade de Rio da Ilha, 
parabenizando a todos em nome da Diretora Verlani, pela 3ª Formatura do EJA Ensino 
Médio, realizada no dia 08/08, próximo passado. Registramos aqui nosso respeito e 
consideração pelo valoroso trabalho realizado na educação e formação de nossos jovens a 
adultos, pois feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina! A seguir em 
Questão de Ordem o Vereador Eduardo Kohlrausch convidou os Vereadores para participar 
da reunião que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 14/08, às 14h, no Plenário desta Casa, 
momento em que representantes do DAER estarão apresentando o projeto concluído sobre a 
Ponte do Rio dos Sinos, na ERS 020 de nossa cidade. O Vereador Eduardo solicitou ainda que 
durante a reunião os participantes possam se ater somente ao assunto específico da Ponte, 
conforme acordou com o Engenheiro Molina através de contato telefônico. Prosseguindo 
com os trabalhos o Presidente autorizou a saída do Plenário do Vereador Eduardo Kohlrausch 
e da Vereadora Sandra Schaeffer, conforme solicitado no início desta Sessão, devido a 
compromissos agendados, e, após 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 VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Boa noite a todos, Senhor Presidente e demais colegas Vereadores. Senhor Presidente, quero 
pedir escusas a minha comunidade, mas por motivo que sabem deste projeto grande ao qual 
estou correndo, eu abro mão da Palavra de Expediente a partir de hoje, porque tem muito 
jurídico que entende que eu não poderia estar falando porque o programa é transmitido pela 
rádio. Então antes de evitar problemas, a partir de hoje, eu quero que a minha comunidade 
me desculpe, mas estarei sem ter a Palavra de Expediente até no dia 05 de outubro. Um 
grande abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Senhor Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui 
presentes nesta noite de hoje, a imprensa e aos ouvintes da Rádio Taquara. Inicialmente 
quero dizer que com muita satisfação hoje fizemos a entrega simbólica aqui nesta Casa das 
5.695 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco) assinaturas coletadas por Vereadores, por toda 
a população aqui da cidade de Taquara, todos os envolvidos, sindicatos, empresas, escolas. 
Então todas as pessoas que estiveram engajadas nesta luta, por entender que uma 
universidade federal é muito importante aqui na nossa região. Então foi um resultado 
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bastante positivo. Quero agradecer a todos e vamos esperar que num futuro bem próximo aí 
podemos ver esta faculdade funcionando na região. Também quero dizer que na terça 
passada estive aqui nesta Casa com um grupo de Vereadores reunidos com a empresa Tabaí 
e representantes do Executivo, para tirar as dúvidas quanto a construção do dique do Bairro 
Olaria. Então veio aqui a empresa esclarecer algumas dúvidas que nós tínhamos, alguns diz 
que me diz que aconteceu. E agora chegamos a conclusão que só falta mais a liberação do 
projeto ambiental para que a empresa possa executar aquela obra. Boa notícia também, na 
semana passada foi começado o asfaltamento da Avenida Faccat. Por fim é uma obra tão 
esperada por todos. Então esperamos que agora dê um basta naquela obra lá que foi tão 
esperada por todos. Quero também agradecer ao Secretário Luiz Hennemann por ter 
atendido um pedido meu que fiz na semana passada da abertura de um valo lá na Rua da 
Olaria, nº: 175 no Bairro Empresa, pois lá o esgoto estava correndo a céu aberto. Solicitei a 
ele e mais pronto foi lá abrir aquele valo e também pedi que fosse canalizado aquele valo. 
Então esperamos que nas próximas semanas ele possa canalizar aquele valo. Da mesma 
forma também agradecer pelo patrolamento e ensaibramento das ruas do Bairro Mundo 
Novo e Campestre. A Associação dos Moradores também agradece pelo serviço naquele 
bairro lá. E também quero dizer que na sexta-feira, dia 08, participei também junto com o 
Vereador Telmo, da formatura dos alunos da totalidade nove do EJA - Educação de Jovens e 
Adultos, que ocorreu lá na Escola Ermínia Marques, na Vila Teresa. Quero parabenizar a 
Diretora Verlani e toda a equipe daquele colégio pela bela formatura e também parabenizar 
todos os formandos que lá se formaram pelo EJA. E também quero convidar toda a 
comunidade taquarense para visitar a exposição dos trabalhos de pintura da taquarense 
Maria de Lourdes Ludwig, que estão expostos aqui no saguão da Câmara, do dia de hoje até o 
dia 28 de agosto, nos horários de expediente da Câmara. Belos trabalhos ali da nossa colega 
que estão expostos. Vale a pena visitar. E também quero parabenizar todos os pais pelo seu 
dia de ontem. Todos os pais que aqui estão presentes, todos os ouvintes. Então a todos os 
pais, quero transmitir o meu abraço, em especial ao meu, Senhor Nestor Soares, morador lá 
da Padilha Velha. Então sejam todos os pais abraçados. E também parabenizar todos os 
garçons. Hoje é o dia do garçom. Aquelas pessoas que nos servem quando a gente vai nos 
estabelecimentos comerciais. Então se sintam todos abraçados. Por hoje era isto Senhor 
Presidente. Tenham todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 
Gostaria inicialmente de saudar o Senhor Presidente e as colegas Vereadoras e Vereadores, 
comunidade que se faz aqui presente e a imprensa. Presidente, na semana passada procurei 
o Secretário Beto Timóteo, para falar a respeito das obras do PAC, que compreendem casas, 
calçamentos e também o arroio Sonda, mas especificamente fui falar da questão das casas 
do PAC, porque a gente vê que não anda as obras. Eu tinha feito um pedido de informação, 
que é o pedido nº: 068. A informação que eu tinha é que havia uma dívida muito grande com 
a empresa que estava fazendo e que por isto a empresa não dava andamento na questão das 
obras. E foi me informado pelo Executivo que não, que havia pago uma boa parcela da dívida. 
E em conversa com o Secretário Beto Timóteo ele me informou que não havia mais a questão 
da dívida e que as obras das casas estariam recomeçando a pleno para entrega daquela 
comunidade. A gente sabe que muitos estão sem casas há bastante tempo, porque foram 
tiradas de umas áreas de risco e não foram realocadas porque as casas não terminaram. 
Então fiquei muito contente com a explicação dele. Acho que se é como o Secretário falou 
realmente, está fazendo um bom trabalho, está retomando a pleno aquelas obras. E assim, 
desejo a ele uma boa sorte e desde já parabenizo pela questão do andamento. Também, 
Senhor Presidente, ouvi na semana passada o Prefeito num manifesto nos meios de 
comunicação, na Rádio Taquara mais precisamente, falando sobre a questão das vagas da 
educação infantil. Ele faz umas colocações de vagas assim que sinceramente fica dificultoso a 
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gente analisar os números. Porque uma hora quando a gente pede um pedido de informação 
e se diz que a questão das vagas é em torno de 500 (quinhentas) vagas que faltam para 
fechar a questão das vagas da educação infantil. Tem horas que ele diz que são 1.500 (um mil 
e quinhentos), então fica aquele contraditório que a gente não sabe. Mas vi também que 
ouve repasse aqui desta Casa para que fosse andado um aumento, ou seja, uma ampliação 
da Escola Leonel de Moura Brizola. Então fica aquela dificuldade do entendimento. Por que 
eu digo dificuldade do entendimento. Porque nós demos duas creches num modelo da 
Leonel de Moura Brizola que eu acredito que, se é como foi feita a informação de em torno 
de 500 vagas, supriria as vagas. Porque tem duas: uma na Santa Rosa e uma na Campestre. 
Daria sim para, vamos dizer assim, quase que zerar as vagas e que não é feito. Nós estamos 
fazendo um aumento em outras creches, já falei isto aqui, mas é que quando dá uma 
explicação assim que estamos fazendo aumento sem terminar, para saber se vai precisar um 
aumento, eu acredito que de certo existe uma incoerência e um desperdício de dinheiro 
público. Porque se vocês forem analisar, duas creches que vão ser feitas com obras do 
Governo Federal, como é a questão destas creches modelo, porque não terminar e aí sim ver 
se vai faltar vaga para poder fazer a ampliação. Está se fazendo o inverso, está se fazendo a 
ampliação e deixando de terminar duas obras que é da importância como é as creches 
modelo que vem aí que é igual a Leonel de Moura Brizola. Esta incompreensão é nítida e 
inclusive pela comunidade que todo dia nos cobra a questão das vagas na educação infantil. 
Também fiz uma indicação hoje, Senhor Presidente, para que a gente convide, e já agradeço 
aos outros Vereadores que aprovaram, para que o Secretário de Segurança e Trânsito venha 
até esta Casa e informe de que forma vai agir e se há algum projeto, algum planejamento na 
questão do trânsito em Taquara, porque o trânsito está um caos. Outro dia eu fiz um 
requerimento para a questão deste caminhão do lixo. O Vereador Telmo também fez, a 
Vereadora Sandra fez e nada foi feito, continua a mesma inhaca. O caminhão transitando às 3 
horas da tarde, em plena 15 horas, pelo centro, atrapalhando o trânsito e a gente não vê uma 
solução, embora três Vereadores tenham feito o mesmo pedido. Eu não entendo estas 
coisas. Sem contar que o trânsito aqui está um caos pela questão do volume de carros que é 
compreensível, que passa pelas áreas centrais, atrapalhando o comércio, porque não se tem 
estacionamento e também não anda. E a gente não vê nenhum... Já houve aqui no passado 
uma voz dizendo que ia tomar uma atitude e até hoje a gente não viu isto. Então fiz esta 
solicitação para que ele venha até esta Casa, para dizer se há algum planejamento, que a 
gente precisa saber, porque a comunidade nos cobra a cada dia na rua. Eu teria outros 
assuntos para falar, mas como o meu tempo já acabou, agradeço a paciência de todos e até a 
próxima semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero saudar o Senhor 
Presidente, saudar os demais Vereadores e Vereadoras. Nesta semana estive visitando a 
localidade de Tucanos. E a solicitação dos moradores lá é que a Prefeitura, através da 
Secretaria de Obras, começou a fazer um tapa buraco, criou alguns buracos na estrada, uns 
aprofundamentos, uns monchões e precisa que a Prefeitura continue este trabalho. Porque 
caminhão grande passa, mas os moradores que tem carro pequeno arrastam por tudo e 
acaba estragando muito os veículos. Então que a Prefeitura conclua o serviço na localidade 
de Tucanos. Também na subida do Lajeadinho, na mesma estrada que vai por Tucanos, existe 
um desmoronamento, um deslizamento de terra que está quase interrompendo o trânsito de 
veículos que sai pelo Lajeadinho. Então que a Prefeitura possa, a gente sabe que o local é 
difícil, é um lajeado, o material é colocado ali e acaba deslizando, mas muitas pessoas 
utilizam aquela estrada, pois muitos dali vão em direção à Igrejinha e vice-versa. Também 
uma revisão nas luminárias da localidade de Tucanos, pois há várias com problemas, algumas 
com mais de um ano sem funcionamento. Então estou fazendo requerimentos para que 
possa a Administração consertar aquelas lâmpadas. Também a grande dificuldade da 
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comunidade que lá não existe o transporte de ônibus, não existe o circular naquela 
localidade. Então fica um pedido para que o Prefeito possa ver uma solução de um transporte 
misto, onde possa transportar os alunos e os moradores possam pagar a passagem e tenham 
um transporte, que pessoas caminham quilômetros a pé por não ter um transporte público. 
Também estou encaminhando através de um requerimento verbal, para que seja feito um 
patrolamento e ensaibramento da estrada dos Flores, no Morro da Pedra. Está em péssimo 
estado, não tem sarjeta, os desaguadouros não existem mais. Foi feito um pequeno reparo 
em um bueiro entupido, mas a estrada precisa sim de um grande trabalho. Também já foi 
falado por colegas Vereadores aqui da necessidade de colocação de areia nos campos no 
Parque do Trabalhador. Pede-se que a Administração providencie, pois logo já teremos o 
verão e a prática de esportes fica com dificuldade ali para aqueles que praticam no Parque do 
Trabalhador. Parabenizar também todos os pais pela passagem do Dia dos Pais que ocorreu 
ontem. Muitos pais junto com seus filhos. Eu infelizmente não tenho mais o meu pai, mas fica 
aqui um abraço a todos os pais. Também estamos solicitando o patrolamento e 
ensaibramento da estrada Beco do Jovem, no Pega Fogo Alto. O chão também está com 
afundamento da estrada, precisa de um serviço lá. Também conserto de luminária no Beco 
do Dirceu, nº: 65, na Rua Zeferino Neves, nº: 61 e no Beco do Araújo, nº: 160, no Pega Fogo. 
Também estamos encaminhando solicitação de placa indicativa de preferencial e de limite de 
velocidade de 40 km/h na localidade de Pega Fogo, na estrada Zeferino Neves, próximo ao pé 
de galinha, pois descem os caminhões carregados de saibro e no outro sentido vêm 
caminhões carregados de pedra. E por pouco não deu acidente grave e pede-se que a 
Prefeitura, através da Secretaria, providencie isto. Também dizer que tivemos aqui a reunião 
com os representantes da empresa Tabaí, referente ao dique no Bairro Empresa / Olaria. E 
agora a empresa diz que vai fazer, que a responsabilidade é deles. Já fizeram um termo de 
ajustamento com a Promotora. Dizem eles aqui que basta a Prefeitura licenciar, que eles 
estão com o pedido de licenciamento ambiental para execução da obra. Vamos torcer que a 
Administração possa, através do seu Departamento de Meio Ambiente, de uma vez por 
todas, resolver este problema que vem se arrolando há muito tempo. Também quero Senhor 
Presidente, dizer que amanhã às 19 horas é a Mostra de Arte da nossa amiga Maria de 
Lourdes. Convidamos a todos os Vereadores e a comunidade que se façam presentes, 
amanhã à noite, aqui às 19 horas. E para encerrar, encaminho votos de pesar aos familiares 
do Senhor Dario Dias da Silveira, que veio a falecer no dia de ontem. Fica aqui o meu 
sentimento a toda a sua família e que ele esteja na presença de Deus. Obrigado a todos e até 
a semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite aos 
colegas Vereadores, imprensa e as demais pessoas que nos acompanham de uma forma ou 
outra. Inicialmente também quero parabenizar todo o grupo de professores, especialmente a 
Diretora Verlani e os alunos do EJA. Na sexta-feira estiveram no colégio Ermínia Marques na 
3ª formatura desta etapa tão importante daquelas pessoas que ao seu tempo, quando no 
ensino regular, não puderam frequentar e agora estão buscando o tempo perdido. Parabéns 
a escola e aos formandos. Como fiz anteriormente, quero aqui novamente deixar registrado o 
pedido para que a Administração, especialmente a Secretaria de Obras, vá até a Rua 
Bandeirantes e melhore aquelas condições que estão muito críticas, no Bairro Petrópolis. 
Parabenizar toda a comunidade do Entrepelado, especialmente o CPM, pais, professores e os 
alunos da escola 25 de Julho, em nome também da Diretora Sandra, pelo bonito momento de 
confraternização na sexta-feira dos festejos juninos. É muito bom, Presidente, quando a 
gente tem uma comunidade pequena, mas tão unida. Isto faz a diferença, é algo que motiva 
a gente a dar uma colaboração também. Então estivemos lá com uma parte musical que 
muito me agrada e aquela comunidade merece. Também como os demais falaram não 
poderia me furtar de fazer uma menção aqui, homenageando os pais em nome do meu pai, 
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Senhor Osmar, lá na Cruzinha. Deixo aqui o meu abraço a cada pai, pois sabemos que a 
missão de pai realmente nunca foi fácil, mas nos dias de hoje parece que está mais 
complicado ainda. Então a cada pai o nosso abraço e que tenham força e busquem em Deus 
aquela força para que possam fazer junto à família a diferença que um pai e uma mãe fazem. 
Então aqui deixo externado os meus sentimentos por este momento tão especial. A todos o 
meu abraço e uma boa semana, que possamos produzir bons trabalhos nesta semana que 
está começando hoje. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, 
membros da Mesa, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, as pessoas aqui presentes e 
aos meios de comunicação que acompanham o trabalho nesta Casa. Eu gostaria de emitir, 
isto com a permissão do Presidente, votos de pesar para uma família que deve estar sofrendo 
bastante. E eu não conheço a família e nem a vítima. Uma senhora assassinada por um 
monstro covarde que há 30 dias tinha saído da cadeia, o que prova que o nosso sistema é 
fraco e protege os meliantes, os marginais e nós cidadãos de bem estamos a mercê e refém 
do poder do medo. Volta graças a atuação das duas polícias civil e militar em conjunto, foi 
preso em seguida e as câmeras de monitoramento. Ficará ele quem sabe Presidente, o 
Senhor é advogado, 5 anos, 6 anos, e voltará para a rua para assassinar novamente porque 
este tipo de gente vive para isto. E dizem que nós somos uns animais racionais. Isto não se 
aplica a esta pessoa, este monstro covarde porque não se contendo em assaltar e roubar, 
ainda assassina uma mulher indefesa em plena luz do dia, demonstrando total desprezo 
pelas autoridades e pelas leis deste país. E dizem que não existe, que não tem como existir, 
que seria cruel, uma prisão perpétua, no mínimo. Fica aqui o meu desabafo com a permissão 
novamente, repito, do Presidente, os nossos votos de pesar a esta família. Mas também 
acontecem coisas boas na nossa cidade. O ofício recebido da Marilene agora, o ofício que 
esta Casa encaminhou à Secretária de Saúde, pedindo uma reunião para que colocasse a nós 
e a comunidade taquarense, que prestasse esclarecimentos e nos dizer quando seria 
assinada a liberação da Oncologia para a liberação do tratamento do câncer, ou seja, a 
quimioterapia. E vejo que hoje está na TCA que o Governador nos próximos dias fará a 
assinatura deste convênio e liberando assim para estas pessoas fazerem o seu tratamento 
em Taquara. Esta Casa está de parabéns também, pois os 15 Vereadores tem lutado desde 
que assumimos em busca da solução e do esclarecimento de como foi construída esta clínica. 
E hoje ela atua, dando assim um tratamento para as pessoas que passam por este terror que 
é a doença chamada câncer, que nós transportamos diariamente para que as pessoas se 
tratem na cidade de Porto Alegre. Irá com certeza amenizar, pois a própria viagem depois de 
um tratamento de quimioterapia de 3, 4, 5 horas e a pessoa vem bastante debilitada nos 
veículos que a Prefeitura oferece para fazer o transporte, embora haja um certo conforto nos 
veículos, estas pessoas chegam em Taquara bastante debilitadas. Evitando esta viagem, pois 
aqui diz que serão feitas em torno de 600 sessões mensais. Isto vai atingir em torno de 30 
pessoas diárias. Fico aqui então agradecido ao Governador por dar esta notícia e novamente 
a todos os Vereadores que lutaram unidos para que este fato acontecesse em benefício e um 
pouco mais de conforto para aqueles que precisam deste tratamento. Obrigado Senhor 
Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente, 
demais colegas Vereadores, a comunidade que se faz presente hoje na Casa, em especial a 
minha esposa e meus filhos que se fazem presentes na noite de hoje. Estive no último sábado 
na reunião na comunidade de Ilha Nova, juntamente com o Executivo, com a RGE, estava 
presente também o Vereador Telmo, para discutir uma demanda que a comunidade, há 
bastante tempo solicita, pede, vem lutando, que é a instalação da rede trifásica naquela 
localidade. Quero aqui parabenizar a comunidade de Ilha Nova, pelo empenho, pela união 
que eles vêm tendo em buscar em conjunto a solução das demandas daquela comunidade. Já 
foi assim com a rede de distribuição de água. Está sendo assim com a rede trifásica e com 
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certeza irão chegar ao êxito. Foi discutido lá talvez a solução não seja a rede trifásica, mas um 
transformador, uma melhora da rede monofásica, mas enfim, a intenção é que se chegue a 
solução e eu acho que a comunidade, o Poder Público como um todo está no caminho certo 
para solucionar aquele problema. Também quero parabenizar as escolas Antônio Martins 
Rangel e de Açoita Cavalo, ao qual participei das comemorações do dia dos pais. Eu que sou 
autor da lei que institui a comemoração de dia dos pais das escolas públicas, porque entendo 
a importância destes pilares: pai e mãe. Alguns educadores entendem que não seria tão 
importante a palavra, mas não comemorar o dia dos pais porque alguma criança não tem o 
pai ou não tem a mãe. Particularmente não sou educador, não sou especialista na área, mas 
entendo a importância de comemorar este dia. Talvez a criança não tenha o pai ou não tenha 
a mãe por diversos motivos, mas é importante mostrar o valor do pai, valor da mãe para 
quando ela crescer e tiver os seus filhos talvez ela não venha a cometer o mesmo erro que o 
seu pai cometeu e ela possa honrar os seus filhos sendo um bom pai, sendo uma boa mãe. 
Nós não podemos perder esta oportunidade de ensinar o valor da família, o valor que tem 
um pai e uma mãe na vida e no desenvolvimento de uma criança. Então acho que o Poder 
Público dentro das escolas não pode perder esta oportunidade de comemorar sim o dia dos 
pais e o dia das mães. E parabenizo a todas as escolas que decidiram por realizar este dia no 
nosso Município. Também citar rapidamente aqui um esclarecimento. Um ex-Secretário 
Distrital colocou na rede social que eu teria votado contra o projeto que autoriza o Poder 
Executivo a contrair um empréstimo de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 
reais) que vai ser destinado ao asfalto e a usina de asfalto. Citou a mim e mais dois 
Vereadores. Só para esclarecer a comunidade, este projeto não teve nenhum voto contrário 
e o meu voto foi favorável. Então eu não sei aonde que ele tirou isto. Acredito que não foi 
má-fé, talvez mal informado, foi má informação por parte dele, mas só para esclarecer para a 
comunidade que todas as Sessões da Câmara têm uma ata, tudo é gravado, tudo está na ata. 
Qualquer um que quiser vir aqui e solicitar uma ata pode solicitar a mim, ao Presidente. Esta 
ata é fornecida e a verdade pode ser esclarecida. Já estou encerrando então. Um abraço a 
todos e muito obrigado. O Vereador Beto está com o resto do meu tempo. Neste momento 
foi concedido um aparte ao Vereador Adalberto dos Santos Lemos que disse: Obrigado 
Vereador. Eu ouvindo aqui o manifesto dos colegas Vereadores, o Adalberto e o Guido, com 
relação ao dique do Bairro Empresa, até com as palavras do Vereador lá, deste diz que me diz 
que eu acho que as coisas não estão bem esclarecidas ainda Vereador. Sabe por que não 
estão bem esclarecidas? Porque na verdade o que foi dito aqui, o que foi lido foi informação 
que veio do Executivo, que o que faltava para dar início para as obras seriam porque a 
comunidade não queria que tirasse um campo de futebol. E não por falta de liberação 
ambiental. Se agora a desculpa é a tal de liberação ambiental existe mais um diz que me diz, 
que agora que não foi feito por nenhum de nós. E espero que isto se resolva. Fiz um 
encaminhamento através de meu gabinete para a Promotora de Justiça para que ela 
convoque uma reunião. Então estes tais de diz que diz que acabe. Era isto Presidente. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Quero saudar o Presidente, colegas Vereadores, as 
pessoas presentes no Plenário. Dizer que hoje atravessava dos Olhos D´água para a Cachoeira 
e encontrei o Secretário e o Diretor. Foi bom que eles estiveram lá porque fizeram parte da 
estrada e está levantando um monchão na estrada, que se não atacar ele logo, em poucos 
dias o ônibus não passa mais. Mas ele disse que ele estava lá para olhar mesmo isto aí para 
fazer o resto do trabalho que deixou de ser feito. Também falei com ele em relação à Rua 
Guilherme Lahm. Semana passada foram três protetores de cárter e até agora ninguém 
tomou uma solução. Alguém tem passado ali na esquina do 5 de Maio? Ali tem um concreto, 
eu desvio para os lados, quem não conhece e tem carro dos dois lados, mete em cima que 
deixa uma parte do carro ali. E isto faz tempo que eu pedi, faz muito tempo. Então ele diz que 
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vai tomar uma providência. E eu quero que ele tome uma providência logo para evitar que as 
pessoas fiquem atacando a gente, cobrando, quando na realidade, vou pegar todos os 
pedidos que tem aqui na Casa e vou distribuir para aquele pessoal para saber que o trabalho 
foi pedido. Não foi feito porque alguém não quis fazer. A Oncologia, em 1989, o sindicato 
tinha uma ambulância em convênio com a Prefeitura, no tempo do Prefeito Nereu Wilhelms. 
Nós já trabalhávamos naquela época com relação a trazer a Oncologia para Taquara porque 
esta ambulância que era nossa passava o dia inteiro viajando para Porto Alegre, levando 
gente para a quimioterapia e para a radioterapia. E foi um trabalho que depois foi abraçado 
também pela Vereadora e ex-Presidente da Câmara do último ano, a Carol Telles, que 
abraçou esta bronca. Vocês estão lembrados que aqui esteve o Paulo Morassutti sentado ali 
naquela mesa, quando não decidiam qual o caminho a tomar, porque já tinha passado pela 
Promotoria, onde eu fui chamado por duas vezes por ser o Presidente da Câmara. E lá em 
nome da Câmara eu disse que a solução era uma e ele veio aqui na Casa para aceitar esta 
solução. Hoje tem gente que estava contra naquela época e quer fazer o nome agora. Eu ouvi 
na Rádio Taquara e eu estava junto quando ele não queria fazer os negócios. Eu não quero ir 
para um caminho muito ruim porque tem gente que quer se esconder quando tem que 
tomar a decisão e depois com a decisão tomada eles querem participar e dizer que foram 
eles que tomaram a decisão. Em nome desta Casa é que foi decidida a situação da Oncologia 
em Taquara. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu disse que assuntos que partidos 
decidem não vem para a Casa, mas como eu fui citado e a Casa, o Prefeito citou a Casa, eu 
quero dizer para vocês, que estou juntando documentos. Eu nem preciso juntar porque 
existe um Plano de Governo e todo mundo tem na mão e sabe das coisas. Eu vou juntar o 
resto das coisas, mas já tenho algumas gravações que se precisar vou colocar nesta Casa, 
num gravador aqui, tem gravações nesta Casa porque assim, eu fiquei surpreso com a 
situação quando falou que eu estava atrapalhando, que eu estava deixando de votar. Eu aqui 
nesta Casa, a não ser o Vereador Lauri Fillmann e o Vereador Nego, sabe que eu sempre disse 
que nesta Casa que em política eu não tenho chefe nem patrão. O meu patrão e o meu chefe 
é a comunidade. Eu defendo a comunidade. O dia que eu estiver errado, já errei muitas vezes 
e erro tentando acertar. Agora dizer, falar de Nelson Martins não. Eu nunca entrei em 
conchavos políticos para prejudicar ninguém e nem a conchavos de propina. Eu não entro 
nestas aí. E muito bem, eu quero dizer para vocês, gostei muito daquele pastor que disse: 
“Não negocio valores”. Disse tudo nesta Casa hoje. Eu quero procurar este pastor, porque 
gostei do que ele disse: “Cuidem dos amigos políticos que querem renda de algumas coisas.” 
Está na cara. É o que eu estou dizendo, ele disse tudo. Eu não entro nisto. Pessoal, eu tenho 
26 anos de Casa. Perguntem se alguma vez fui chamado por alguma coisa, se tivesse algum 
problema com relação a isto. Eu Nelson Martins decido o que eu vou fazer, certo ou errado. 
Eu não preciso de ninguém para dizer na minha orelha o que eu devo de fazer. E mais uma 
coisa. Não devo nada para político nenhum. Nunca me abracei, peguei um centavo ou uma 
gota de gasolina para estes caras vir aqui falar, porque esta é a coisa que eu tenho sempre 
comigo. Aprendi com o meu pai. Cuida o que tu faz porque se tu ficar devendo obrigação 
para algum tipo de político eles vão te cobrar lá na frente para tu fazer alguma coisa errada. 
Isto eu aprendi com o meu pai e faz muitos anos. Então eu quero dizer bem claro, eu vou 
voltar a esta Casa com documentos porque a Casa não tem que se envolver nisto. A Câmara 
não tem que estar envolvida nisto, mas foram lá e envolveram o meu nome e a Câmara. Aí eu 
sou obrigado a chegar aqui e dizer. Quando eu tiver tudo pronto eu vou fazer a minha defesa 
na Rádio Taquara. Não aceito este tipo de coisa. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor 
Presidente, colegas Vereadores, a comunidade que nos acompanha. Externar um forte 
abraço ao ex-Vereador Paulo Mello, coordenador da Defesa Civil que nos prestigia hoje e a 
toda a comunidade que nos escuta e nos acompanha. Senhor Presidente, no dia 07 de julho 
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eu encaminhei uma proposição a Assessoria Jurídica da Casa com relação as nossas 
manifestações aqui em Plenário. Hoje eu conversei com o Vereador Valdecir e cujo 
entendimento aqui e leio aqui, que a Mesa Diretora precisa emitir uma resolução, até para 
deixar claro. E até defendendo o mandato da gente, que diz assim, uma resolução clara e 
expressa através de documentos firmados pelos componentes da Mesa Diretora, uma 
resolução e amplamente divulgada no âmbito do Poder Legislativo, de modo que esclareça os 
Vereadores, assessores, servidores e cidadãos em geral. É medida que prestigia o princípio da 
legalidade e eficiência na distribuição de espaços disponibilizados para veicular propaganda, 
no caso eleitoral, onde pode dar uma igualdade e impede privilégios, haja visto se tratar de 
uma Casa Legislativa, a sede do poder, deve prevalecer o bom senso e a disponibilização dos 
espaços. É coerente priorizar a propaganda eleitoral de fácil remoção e vedar a exposição de 
material publicitário nas áreas e salas de comissões, secretarias, saguão e Plenário. Também 
sobre a nossa Palavra de Expediente que veicula na rádio, também tem aqui decisões 
jurídicas que podem vir a nos prejudicar, conforme as manifestações que a gente vir a 
apresentar se caso for interpretado por qualquer pessoa e apresentar esta denúncia à Justiça 
Eleitoral. Eu vou provocar o Judiciário e comunico a comunidade e aos colegas Vereadores, 
para que eu esteja munido de informações que não me prejudique, uma segurança minha e 
certamente se os Vereadores puderem saber. Isto não é nada pejorativo a ninguém, 
simplesmente um entendimento. Eu venho lendo, venho estudando sobre isto para ter um 
resguardo. De outro lado nos últimos dias certamente o nosso nome, o nosso mandato, a 
agremiação partidária, o PMDB, vem sendo veiculada nos meios de comunicação, está na 
boca do povo como se diz. Corroboro com as palavras do Vereador Nelson Martins. Com 
relação a minha posição eu já venho tendo independência nas questões partidárias, nas 
questões da Administração, nas questões da bancada governista aqui na Câmara, que nós 
respeitamos os colegas Vereadores em grau, gênero e número. A Administração Municipal, 
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, mas não podemos compactuar com aquilo que a gente 
não acha que é importante, com aquilo que a gente vê que não tem futuro. E certamente a 
minha posição é esta, vou me ater sim, vai ser o meu cavalo de batalha as contas públicas 
deste Município. Eu quero saber cada centavo que entra e cada centavo que sai porque não 
adianta eu exigir. Como fui cobrado muitas vezes e com razão, assumo e reconheço isto, 
exigir uma lâmpada, tapar um buraco, fazer uma infraestrutura, uma melhoria, um programa, 
um projeto em benefício a uma comunidade e eu não saber o que tem lá dentro do cofre 
público e não saber para onde está indo este dinheiro. Eu vou saber, eu vou procurar e 
infelizmente em audiência pública não me responderam as perguntas que eu tinha dúvida, 
correspondentemente assim a gente fica sem dar informações para a comunidade. Também 
não tive êxito na Câmara, legitimamente em aprovar meus pedidos de informação para abrir 
as contas públicas, para dar informação do cofre, do investimento do dinheiro público que 
está na Prefeitura. Respeito isto também, mas não me dou por satisfeito. Esta semana estou 
indo a Porto Alegre. Já tenho todos os ofícios prontos. Estarei levando ao Tribunal de Contas, 
ao Ministério Público do Tribunal de Contas, que busque estas informações para que eu me 
convença, se eu estou certo ou estou errado. Se a informação está correta ou se a 
informação está errada porque matemática é mais ou menos. No meu entendimento, nós 
estamos gastando muito e dando pouco retorno a comunidade. Este é o meu entendimento, 
isto é o meu mandato que diz isto. E com relação ao PMDB, acho que o Prefeito abriu mão do 
partido. Acho que faz parte isto, a gente tem que respeitar. Ele entendeu que nós não temos 
cabresto, o nosso partido não bota cabresto em Vereador, não bota cabresto em cidadão, 
muito menos em filiado do partido de forma que certamente eu reconheço a Diretoria do 
meu partido. Agradeço a liberdade que nos dão de trabalhar e fiscalizar em prol da 
população. Nosso partido é democrático, é respeitoso, correto e infelizmente lá atrás, aonde 
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nós não fizemos parte disto, acordaram coisas que não foram cumpridas, coisas escabrosas, 
desrespeitosas a nossa comunidade e eu não compactuo com isto. Eu quero certamente uma 
política eficiente, uma gestão pública eficiente, um partido que trabalha e esteja ao lado das 
pessoas. E agora o PMDB na sua integralidade está junto com o povo na rua. Obrigado e uma 
boa semana a todos.  VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Meu boa noite Senhor 
Presidente, aos demais integrantes da Mesa, aos demais colegas Vereadores e Vereadoras, 
aos servidores, a imprensa que nos acompanha e a comunidade que nos escuta em suas 
casas. Também se faz presente hoje aqui o Coordenador de Defesa Civil Paulo Mello. 
Também o nosso Diretor de Desenvolvimento, Senhor Antonello. Quero estar 
cumprimentando todas as demais pessoas que se encontram aqui no Plenário. Senhor 
Presidente, quero começar a minha conversa nesta noite me referindo a Clínica de Oncologia. 
Como disse o Vereador Nelson, há doze anos como está ali na nota, vi uma batalha e hoje é 
realidade. E isto me alegra, me traz ânimo porque estamos nesta batalha para nós 
conseguirmos a Univales. É um projeto que queremos ver a curto prazo sendo realidade na 
nossa região. E com isto me dá um pouco de ânimo para nós continuar debatendo a condição 
de um hospital regional federal. Não apenas um hospital regional, mas um hospital regional 
federal para nós dar um pouco de qualidade no atendimento da nossa comunidade. Também 
quero registrar aqui que participei no último fim de semana da solenidade de despedida do 
Pastor João Neri, do Ministério da Restauração da cidade de Taquara, que foi designado para 
um cargo maior ali na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E dar as boas vindas ao Pastor 
Jerry Adriani que assumiu os trabalhos da Igreja da Restauração aqui na cidade de Taquara. 
Também Senhor Presidente, eu agradeço ao setor de iluminação pública que resolveu um 
problema no Bairro Empresa, que segundo os moradores da Rua Frederico Westphalen, a 
mais de 13 anos eles pediam luminárias ali, que era escuro aquela rua, perigosa, faziam um 
bolinho ali umas horas da noite e que amedrontavam um pouco os moradores. O pessoal 
instalou ali uma luminária nova, puxou um rabicho ali, um chicote e instalou. Está de 
parabéns o pessoal e estão agradecendo o setor. Também quero tomar um pouco do meu 
tempo falando sobre a Agência de Empregos Municipal junto a Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Como já é de conhecimento, já tinha me referido em outras 
oportunidades, mas hoje eu trago aqui algumas novidades, que acho que alguém da 
comunidade esteja precisando. Tem ali cadastro das empresas que pedem auxiliar de 
produção, empresa aqui de dentro da cidade, de dentro do centro, está precisando de 
auxiliar de produção. Quem estiver interessado pode passar ali na Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Também operador de caixa está ali com o cadastro aberto para este 
profissional. E vendedor e costureira ou costureiro. Os profissionais que estiverem nos 
escutando, que os Senhores souberem de alguém que esteja precisando, a Secretaria está 
disponibilizando para a comunidade estas vagas de auxiliar de produção, operador de caixa, 
vendedor, costureira e outras oportunidades que a comunidade pode estar fazendo ali o seu 
cadastro e deixando ali o pedido de trabalho. E hoje eu estive ali e pude constatar a 
preocupação, principalmente do Senhor Antonello, para que se trabalhe ali, que foi muito 
bem organizado, bem estruturado. Que ele realmente deslanche e traga o êxito que a 
comunidade precisa e com certeza alcançaremos este objetivo. Quero agradecer mais uma 
vez a comunidade que nos ajudou e aos demais Vereadores que se envolveram na coleta de 
assinaturas e todas as pessoas que participaram. Como disse o Vereador Nelson, o sindicato 
dele a gente sabe desde o dia da Consulta Popular como se envolveu, bombeiros, todos os 
setores da comunidade. Então com certeza vai trazer um efeito maravilhoso para nós esta 
faculdade. Eu quero agradecer, Senhor Presidente, a Deus em primeiro lugar por esta 
oportunidade, a todos que nos escutam e desejar uma ótima semana guardada por Deus.  
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o nosso Presidente 
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Arleu de Oliveira, as pessoas que se encontram neste Plenário e aos ouvintes que nos 
escutam através dos meios de comunicação. Eu quero agradecer neste momento para 
parabenizar a escola Ermínia, na pessoa da Diretora Verlani e dizer que teria muita honra em 
participar do evento, mas não pude porque estava acompanhando as crianças do Projeto 
BEM em um jogo em Três Coroas. Mas quero parabenizá-la por ter adotado esta modalidade 
de ensino, o EJA na escola, que oportunizou muitos formandos que estavam longe da escola 
a tempo e puderam retornar. Então parabenizo ela por esta atitude e parabenizo a todos os 
formandos. Eu quero dizer que na sexta-feira à noite fomos até o campo do Mundo Novo, em 
Três Coroas acompanhando mais ou menos 30 atletas do Projeto BEM, que fizeram lá uma 
bela partida com os alunos da escolinha daquele local. Eu quero aqui parabenizar o Francisco, 
nosso treinador da escolinha, que esteve muito atento e fez uma bela orientação aos nossos 
atletas. Não lograram vitória, mas perderam de 2 a 1 e tiveram um excelente 
comportamento. Fiquei muito feliz em ver o resultado. Foram pela primeira vez jogar à noite 
com holofotes, aquelas luminárias, aquela luz forte e fizeram uma bonita partida. Isto nos dá 
muito orgulho de ver que o projeto está preparando para o esporte, mas também para se 
comportarem na vida, o que é mais importante ainda. Quero também dar um alerta para a 
comunidade do Bairro Empresa que tem ido todos os sábados ao campo do Palmeiras em 
busca de vagas para as suas crianças participarem da nossa escolinha. Quero pedir a elas um 
pouco de tempo para que a gente se organize com novos horários. O Francisco contou 107 
crianças que nós estamos atendendo. Se nós começarmos a abrir as portas e fazermos 
inscrições não daremos conta de atender a todas as crianças e queremos fazê-lo a contento, 
que a gente consiga atingir os objetivos. Quero ainda aproveitar a empresa Citral que nos 
auxiliou com o transporte juntamente com a empresa de monitoramento Matos, que 
também deu um auxílio. Contando com a boa vontade destas empresas a gente pode sair 
porque o transporte é caro e nós faremos repetidas vezes este tipo de saída. Quero também 
alertar aos pais das crianças que já estão no projeto para que providenciem uma carteira de 
identidade para os seus filhos atletas do Projeto BEM. Nós tentamos inscrever as crianças em 
um campeonato regional, mas por conta de não terem a sua identidade feita, não foi possível 
efetuar a inscrição. Então que providenciem já este documento de identidade para que a 
gente possa estar inscrevendo em campeonatos os nossos atletas do BEM. Quero dizer 
também que estaremos nos reunindo para tratar deste e de mais assuntos na próxima terça-
feira no campo do Palmeiras com os pais dos atletas. Então já fica aqui um alerta, não na 
terça desta semana agora, mas na outra terça-feira, nós faremos uma reunião para tratarmos 
destes assuntos. Quero também dizer aos pais que nos escutam que ofereçam o melhor, 
caminhe reto e deem bons exemplos aos filhos, pois as palavras são ouvidas, mas as atitudes 
copiadas. Eduquem com firmeza, digam não e argumentem o não sem esmorecer perante o 
choro e a inteligente manipulação infantil. Escolha assistir ao choro de seu filho enquanto 
pequeno e evite que você chore no futuro. Seja bom, forte e afirme repetidas vezes que tu 
contém, orienta e diz não por amor. Isto fortalecerá os laços de afeto e servirá de base para 
uma vida adulta bem resolvida e feliz. Felicidades aqueles pais que são acolhedores, abraçam 
forte e possibilitam as crianças uma infância segura. Obrigada pelo meu tempo de hoje e 
desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Presidente 
Arleu, aos demais Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite, aos 
ouvintes da Rádio Taquara e aos demais veículos de comunicação que nos acompanham. 
Inicio o meu pronunciamento parabenizando cada um dos Vereadores que fazem parte da 
Comissão Pluripartidária e a todos os Vereadores que, direta ou indiretamente, participaram 
da coleta de assinaturas do Movimento Univales. Eu acredito que o desejo da comunidade 
taquarense é de ter uma universidade federal em nossa região, porque sabemos que nossas 
condições não são tão favoráveis, mas quando nos qualificamos e quando temos a intenção 
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de nossos governantes de instalar sim aqui em nossa região uma universidade federal 
gratuita, nossos olhos já brilham. E eu acredito que este é o desejo de todo o cidadão 
taquarense. Então parabéns a todos aqueles que participaram nesta coleta e que ainda 
continuaremos coletando estas assinaturas. Então agradeço a participação. Também estive 
no sábado reunido com o Prefeito Tito e alguns Secretários da Administração, como o 
Secretário do Planejamento, Secretário de Finanças, Secretário Distrital do Rio da Ilha, 
coordenador Newton e também o Vereador Moisés. Mas eu penso que o Senhor, não estava 
nesta aqui Vereador Moisés, que era lá no Morro Alto, onde eu creio que o Senhor já estava 
lá na Ilha Nova. Então no Morro Alto conversamos com aquela comunidade que tanto anseia 
por melhorias na rede elétrica. Já tinha feito contato com a RGE e também aproveitei a 
presença da executiva da RGE, a Poliana, para esclarecer quanto a partida de melhorias de 
potencialização da rede elétrica, porque ali dá aquele acaso que as casas aumentaram, as 
pessoas tem mais eletrodomésticos em suas casas. Então quando se liga um chuveiro se cai 
do vizinho e isto a RGE quer sanar juntamente com a comunidade. Também a pauta foi a 
respeito da distribuição da água do poço comunitário, onde o Prefeito Tito teve uma 
participação fundamental já na perfuração daquele poço. A Administração está 
comprometida em solucionar um problema vital que é a questão da água naquela localidade. 
Então teremos outras reuniões ali para que possamos solucionar aquele problema o mais 
logo possível. Também tivemos a reunião na Ilha Nova onde a solicitação, como falou o 
antecedente a mim, o Vereador Moisés, que estava presente também quanto a rede trifásica. 
Esta é uma solicitação daquela comunidade, mas também ficou um estudo de 
potencialização da rede monofásica também naquela região. Então tudo vai de estudos. Já 
começou a dar o primeiro passo, que foi a coleta de casa por casa para saber o que se tem de 
eletrodomésticos em cada casa e aí sim dar os passos seguintes. Também quero destacar 
algumas solicitações feitas, alguns encaminhamentos, de pedidos de melhoria. Estou 
solicitando a Secretaria de Obras que providencie com urgência o patrolamento e 
ensaibramento da Rua Dorico Ferreira Paiva, a Rua Um ali no Bairro Santarém, pois a mesma 
se encontra quase intrafegável devido as grandes chuvas e sabemos da necessidade de um 
ensaibramento e um patrolamento. Também solicitei ao Secretário Distrital que providencie 
o patrolamento e o ensaibramento da estrada geral do Morro Alto, tendo em vista a 
dificuldade do tráfego da mesma. Também solicitei o ensaibramento e o patrolamento na 
estrada geral da Ilha Nova, pois encontra-se em más condições devido as grandes chuvas. E 
sabemos que a Administração está comprometida em resolver estas soluções. Também 
encaminhei os votos de pesar aos familiares de Luiz Carlos Mello, o nosso querido Balaca, 
que veio a falecer e deixa enlutada a família e nós amigos. Senhor Presidente, só para 
concluir, fiz um projeto que se intitula o Dia Municipal do Gari. Este projeto é bem discutível 
quanto à questão do acondicionamento do lixo em nosso Município antes da coleta dos 
lixeiros. Eu penso que, como antes me antecedeu o Vereador Adalberto, a nossa solicitação 
em mudar ou estudar que a Administração estude a viabilidade de mudança do horário de 
recolhimento do lixo. Mas também Senhor Presidente, eu quero deixar aqui agendado uma 
reunião com o pessoal do CDL, com o Prefeito Municipal, com a empresa Onze, que faz esta 
coleta de lixo e a todos aqueles que de um modo ou de outro são prejudicados aqui em nossa 
zona central com o recolhimento de lixo naquele horário, porque eu penso que é 
fundamental que a gente resolva esta demanda. E posteriormente este projeto, ao qual foi 
sancionado pelo nosso Prefeito, que institui o Dia do Gari, que é um projeto na qual a Câmara 
Legislativa e a Administração proporcionará eventos de conscientização da nossa 
comunidade para melhor acondicionamento do lixo e isto se refletirá aqui no centro e quem 
sabe daí para frente será diferente a mudança no colher do lixo. Muito obrigado, uma boa 
semana e fiquem com Deus.  VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhoras 
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Vereadoras, Senhores Vereadores, hoje eu quero me reportar mais uma vez, a tempo eu não 
me reporto mais, sobre a situação dos supermercados do nosso Município. Várias pessoas 
estão novamente em função de eu estar por muitos anos na direção do PROCON na cidade e 
também em função da minha atividade profissional como advogado de direito do 
consumidor, as pessoas estão na rua me alertando, várias pessoas, que continua os 
problemas dos supermercados da nossa cidade, principalmente os mercados da nossa 
cidade. Sem contar outros comércios em geral, que podem acontecer também. O que 
continua acontecendo? Preços na gôndola um e no caixa outro. Isto vem acontecendo cada 
vez mais. Preço no supermercado é que tem, repito, aparece um preço lá na gôndola, lá 
naquele local onde os produtos estão na prateleira. A pessoa inadvertidamente vai no caixa e 
não sabe que está sendo lesada quando passa pelo caixa, porque o preço está outro lá no 
caixa. Isto é uma vergonha o que vem acontecendo. Felizmente os mercadistas da cidade não 
tem este hábito. Não se vê muito os mercadistas daqui da região, mas principalmente os 
mercados de fora, os trustes internacionais que nós temos aqui, que vindo de outros Estados 
ou mesmo de outros países e aqui estão explorando o nosso povo e enganando muitas vezes 
nesta situação. E aí o gerente praticamente não faz nada a respeito. O gerente deixa passar 
isto ao natural, como se nada estivesse acontecendo. Quando a pessoa nota o problema, o 
que o gerente faz. Ele vai lá e dá o desconto. Ele diz: "Não, vou lhe dar o desconto." Mas não 
é o problema que ele vai dar o desconto. Continua acontecendo a mesma coisa. Se é um 
coitado qualquer, com fome, passar e pegar qualquer coisa no mercado para comer, eles 
chamam o segurança para pegar aquele pessoa que pegou alguma coisa para comer. Pode 
ser qualquer coisa, um bombom, ou sei lá o que. Qualquer coisa que for pego. Eu não estou 
dizendo que tem que pegar também. Mas para isto eles sabem correr atrás e inclusive 
chamar a Brigada Militar, muitas vezes para prender alguém que está pegando alguma coisa 
lá sem pagar. Agora, o que é pior nestas alturas. É aquele que pega alguma coisa mínima que 
saia do mercado sem pagar ou o mercado tirando de centenas de pessoas por dia no valor 
que está na gôndola e no caixa outro? Isto é uma barbaridade. Por isto eu quero pedir ao 
Executivo que fortaleça o PROCON na nossa cidade. Hoje eu recebi uma ligação do PROCON 
de Taquara pedindo uma orientação na qual eu dei. Não vou dar aqui o nome da loja. A loja 
vende uma destas motinhas e diz para quem compra que não precisa usar capacete e não 
precisa mais nada, nem pagar imposto nem nada. A pessoa compra uma motinha destas, 
estas motinhas pequena. Ela sai por aí e a Brigada pimba, recolheu a motinha. E foi dito na 
loja que não precisaria nada disto. E a pessoa comprou. E agora? Foi recolhida a moto. O que 
fazer agora? Não vai ter uma situação que vai sair desta aí e simplesmente vai ter que passar 
pelo Judiciário. Vai ter que ter um advogado, fazer uma petição solicitando ao Poder 
Judiciário que interfira neste assunto. Vai ter que ter testemunha de que o funcionário disse 
para ela isto, até para tentar ressarcir-se do prejuízo, não o fato dela estar andando com a 
moto assim porque no Direito se tem o hábito de dizer o seguinte: a ninguém é lícito 
desconhecer a lei, ninguém pode desconhecer a lei, a lei é para todos e a pessoa não pode 
não saber que vai sair com esta moto e vai ser punida ali na frente, porque tem que se saber, 
mesmo que o funcionário lá diz que ela podia comprar e andar ela tem que saber que não 
pode andar. Isto é um problema. Agora o fato da loja vender este produto, dizendo que ela 
poderia andar, isto não pode acontecer e ela tem direito na frente de procurar uma 
indenização por dano moral. Por isto eu quero deixar mais uma vez bem claro a todos os 
consumidores da nossa cidade. Procurem quando vocês forem ao supermercado, levem uma 
maquininha qualquer destas de R$ 1,99 e vão anotando o preço das coisas que vocês vão 
comprando e vocês vão ter uma surpresa quando chegar no caixa. É difícil vocês não 
encontrarem uma diferença de preço, sempre contra o consumidor, nunca a favor. Repito: eu 
não tenho encontrado isto nos mercados do Município. Eu tenho encontrado nos mercados 
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de fora, que vem para cá simplesmente para levar o nosso dinheiro. Portanto, eu quero dizer 
para aquelas pessoas que estão me procurando no dia a dia para falar sobre este assunto e 
dizer que elas estão com toda a razão. E nós precisamos ali na frente solicitar ao Executivo 
que coloque pessoas cada vez mais competentes dentro do PROCON para que faça uma 
fiscalização rígida. Não basta o álcool no leite, não basta a água no leite, não basta o ácido no 
leite, que é uma vergonha o que está acontecendo neste país. Agora ainda temos cada vez 
mais aumentando o problema nos mercados, tirando daqueles que menos tem, que a 
pobreza é muito grande. As pessoas guardam cada troquinho, cada centavo para comprar um 
litro de leite. A dificuldade que tem e chega ao mercado e ainda são lesadas no caixa no 
momento da compra. Fica aqui então de parte deste Vereador o cuidado que as pessoas 
devem ter. Eu em seguida passo, Vereador Telmo, para ti. Eu vou voltar a exercer a 
Presidência e passo para Vossa Excelência. Após o Grande Expediente manifestaram-se em 
Questão de Ordem os Vereadores Telmo e Guido Mario. Nada mais havendo a tratar, às 
19h54min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Convocando uma Sessão 
Extraordinária Autoconvocada, para logo após, para apreciação e votação do Projeto de 
Resolução nº 012 e do Projeto de Lei nº 168/2014, os quais foram dados 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, 11 de agosto de 2014........................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


