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ATA Nº 4.009 

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 18h46min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 20ª Sessão Extraordinária Autoconvocada 
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). De imediato o Presidente 
desta Casa, Vereador Arleu Machado declarou aberta a presente Sessão solicitando que 
a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner procedesse na leitura do Projeto em 
pauta, acompanhado de Parecer das Comissões desta Casa, para posterior deliberação 
em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 170/2014 (Executivo Nº 141) Autoriza 
o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Liga das Equipes Gincaneiras de 
Taquara – LEGITA, CNPJ nº 14.071.594.0001/36. 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: Sirlei, Sandra, Guido, Eduardo, Valdecir, Lauri, Nelson e Arleu. Após a 
votação, conforme foi acordado pelos Vereadores anteriormente na Sessão Ordinária, o 
Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos 
a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta 
Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero 
cumprimentar o Senhor Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores, a imprensa, 
pessoas aqui presentes nesta noite de hoje e os ouvintes da Rádio Taquara. Na última 
quarta-feira estivemos reunidos aqui nesta Casa, como falaram os meus colegas 
Vereadores, para ouvir a explanação dos engenheiros do DAER, quanto às obras da 
ponte da RS 020. Segundo o engenheiro Miguel Molina, até o mês de setembro 
acontecerá a contratação da empresa que vai fazer a obra. São para dar início as obras 
no início de outubro, segundo o engenheiro e a previsão é que a primeira fase da 
construção esteja concluída em sete meses. Isto quer dizer, até o final de abril. E a 
população pode ficar tranquila que, segundo os engenheiros, vai ser colocado segurança 
no local. A Polícia Rodoviária já está fazendo a segurança ali de vez em quando e a 
empresa também colocará a segurança ali em função de maquinários e equipamentos 
que vão estar ali expostos. Então a população pode ficar tranquila que no período das 
obras vai ter segurança no local. Também na última semana tomou posse o novo 
Secretário do Meio Ambiente, o nosso colega progressista, o Serginho, que já vinha 
fazendo um bom trabalho lá no cemitério como Diretor e que também já ocupou a 
mesma função em 2005 - 2008. Então quero desejar a ele sucesso, que desempenhe um 
bom trabalho diante daquela Secretaria. Também quero dizer que desde o ano passado, 
esta Casa já vem cobrando do DAER medidas de segurança na nossa região aqui. Quero 
citar uma delas, que foi a nossa cobrança quanto à colocação de sinaleiras ali na 
travessia do Bairro Empresa ao Bairro Santa Teresinha, do Bairro Ideal ao Bairro 
Medianeira. E lembro que na época o DAER deu a desculpa que não tinha a sinaleira para 
botar, não tinha o equipamento. Então estou encaminhando o requerimento em nome 
da bancada progressista ao DAER, que retire aquela sinaleira que está desativada lá no 
Km 31 da RS 20, entre Taquara - Porto Alegre e coloque em um destes dois pontos ali. 
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Então a sinaleira está desativada e faço este requerimento. E faz tempo que não ocorreu 
mais algum acidente grave ali e então que coloque uma sinaleira para evitar que alguma 
coisa aconteça de ruim naquele local. Também quero dizer que estive na sexta-feira 
passada acompanhando o Secretário de Obras, Senhor Luiz Hennemann e o Nenê em 
algumas frentes de trabalho em nossa cidade. Estivemos acompanhando o trabalho de 
calçamento no Bairro Santa Rosa. Ali está sendo feito uma drenagem nos dois lados 
porque é um terreno bastante úmido. Então eles estão fazendo um trabalho de 
drenagem para que não comprometa aquela obra futuramente. E também estivemos no 
Bairro Medianeira verificando um serviço de canalização que está sendo feito lá, na Rua 
Carlos Huff Filho esquina com Ivo Raymundo. Ali em dia de chuva dava alagamentos e 
então está sendo feito um encanamento lá para solucionar aquele problema. Também 
estivemos na estrada de Padre Tomé, onde foi feito lá um patrolamento e 
ensaibramento, um trabalho que há anos não tinha sido feito mais naquela localidade. E 
também estivemos na localidade de Alto Tucanos onde também foi feito o patrolamento 
e o ensaibramento em alguns pontos. Pelo que eu tenho conhecimento, parece que 
sexta e sábado de manhã foi feito até o bananeiro no Alto Tucanos. Então eu penso já 
que o Secretário prossiga naquele trabalho. Eu sei que aquela estrada está bastante 
ruim. É uma estrada que vai do Tucanos ao Lajeadinho. Eu sei que está um problema 
sério ali, então eu penso que o Secretário continue aquele trabalho. E também colocação 
de luminárias no Tucanos. Sexta-feira colocaram várias luminárias próximas a Igreja 
Católica que estava às escuras. Então eu quero parabenizar o trabalho do Secretário, 
uma pessoa que está se empenhando bastante para solucionar os problemas da nossa 
cidade. Quero aproveitar aqui para também fazer um convite a pedido do Presidente da 
Sociedade do Km 4. Sábado, dia 30 de agosto, vai ser realizado o grande baile de kerb de 
casais na Sociedade do Km 4. Têm cartões a venda pelos telefones 3541.3792 e 
9888.2351, ao preço de R$ 60,00 o casal e animação do baile por conta da Super Banda 
Guarujá. Para hoje era isto aí. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa semana. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o Senhor Presidente, 
meus colegas de Mesa, minhas colegas Vereadoras, comunidade aqui presente. Fazer 
uma saudação especial ao Pastor Eloir, que fez uma belíssima oração para nós e pedir 
licença, Senhor Presidente e saudar aqui a Senhora Helena Weber, uma pessoa muito 
especial para a nossa comunidade, que faz um grande trabalho no Rotary e tantas outras 
coisas que ninguém sabe, não é Senhora Helena. Fica aqui o meu abraço fraterno. 
Senhor Presidente, há muitos anos atrás eu participei do Conselho Municipal de Saúde 
com muito orgulho. E desde lá a gente vinha discutindo a rede de saúde no Município. 
Naquela época não era possível porque havia um hospital na qual passava por muitas 
dificuldades, que não conseguia se manter com os bons profissionais, porque a estrutura 
era bastante precária e não se dava para trabalhar uma rede que atendesse a 
comunidade. Quando se tinha uma estrutura razoável nas unidades básicas não se tinha 
hospital para fazer aquela parceria, que é preciso para quem quer trabalhar em rede na 
saúde do Município. Pois bem, hoje nós temos um hospital regional e que tem uma boa 
estrutura. Dá para se fazer um trabalho em rede, porque também nós temos boas 
unidades de saúde no Município. Temos unidades que foram deixadas aí que é uma das 
melhores da região. Mas hoje, mesmo nós tendo toda esta estrutura, nós tendo toda a 
disponibilidade, inclusive do Secretário de Saúde, que a gente pode dizer que está 
fazendo um trabalho bom, nós temos o empecilho do hospital que tem um Diretor que 
não está a contento do que a comunidade espera para um atendimento adequado. Digo 
isto, Senhor Presidente, porque quase todos os dias, todos os Vereadores são chamados 
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para problemas no hospital, mas a gente nunca encontra o Diretor junto ao hospital para 
atender. E num retorno que ele me deu de um pedido de informação, até nem foi um 
pedido deste Vereador, foi da Comissão de Saúde, quando a gente pedia que tipos de 
exames eram oferecidos aos finais de semana, ele disse que tinha todos os exames para 
urgência e emergência. E disse mais, que estava se colocando há muito tempo à 
disposição da comunidade para qualquer informação, para qualquer mau entendimento, 
o que não é verdade. Ele não se faz no hospital quando é preciso e os telefones nunca 
estão disponíveis para ninguém, nem para os Vereadores. E como ele disse que estaria 
disponível a comunidade, nem para a comunidade ele está disponível nunca. Isto é uma 
lástima hoje porque a gente tem uma estrutura boa. O Secretário anunciou aí de 
imediatos treze unidades da estratégia de saúde da família, que vem com agentes 
comunitários de saúde, que vem com médicos, que vão atender em casa. E já está 
acontecendo, mas vai ser feito com mais afinco e nós não temos um hospital parceiro, 
porque nós não temos direção no hospital, nós não temos um diretor que condiz com 
tudo isto que eu estou falando. Isto é muito triste, porque nós poderíamos fazer um 
trabalho excelente e eu espero aqui e peço aqui ao Prefeito Municipal, que tome uma 
atitude em relação a Direção do hospital, porque a gente está sabendo de vários exames 
e de pessoas que não vão ser atendidas em vários exames. E como vai ficar quando a 
gente não tem as urgências e as emergências? Como vai ficar se a pactuação que é feita 
com Estado e Município não é atendida, não é feita a contento. Isto tem que vir a tona. 
Estamos aí, a Comissão autorizada pelo nosso Presidente, Vereador Guido Mário, 
tentando um contato com o Mãe de Deus para que a Comissão de Saúde faça uma visita 
e obtenha uma informação, que tipo de trabalho o Mãe de Deus está oferecendo e vai 
oferecer a nossa comunidade. Porque da maneira como está, com a Direção da maneira 
que está, com o Diretor da maneira que está não é mais possível. Não é mais possível 
porque não está atendendo a nossa comunidade a contento. E isto não pode ficar assim. 
Gostaria Senhor Presidente, de manifestar também aqui o meu profundo agradecimento 
a participação dos gincaneiros. E tenho também uma admiração pela Mara que se 
esforça. Não conheço muito os outros, mas a gente vê que esta integração da meninada 
é muito salutar, porque são pessoas que se engajam em várias coisas onde poderiam 
estar fazendo coisas erradas. Então isto é muito importante. Deixo aqui o meu abraço a 
todos os gincaneiros e também desejar a toda a comunidade taquarense uma boa 
semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, 
Vereador Arleu, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente que nos 
assiste na Casa, comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara. 
Inicio o meu pronunciamento, Senhor Presidente, eu sei que a companheira, Vereadora 
Sirlei, vai falar depois sobre isto também, porque ela foi bastante cobrada sobre isto 
também. E eu e ela lutamos muito por esta demanda, que é a abertura do Posto do 
Bairro Empresa já cedo da manhã, a partir das 6 horas. Eu quero, como disse a Vereadora 
Sirlei vai falar sobre isto também, eu quero dar os parabéns ao Doutor Pimentel que nos 
próximos dias estará atendendo esta demanda da comunidade do Bairro Empresa e nos 
próximos dias terá atendidos esta sua demanda. E o Posto do Bairro Empresa irá abrir a 
partir das 6 horas da manhã. Na quinta-feira da semana passada, aqui na Casa, conforme 
o Vereador Telmo falou agora a pouco, foi nos apresentado o projeto de reforço sobre a 
ponte do Rio dos Sinos na ERS 020. Eu quero agradecer a Vereadora Sirlei, a Vereadora 
Sandra, o Vereador Telmo, o Vereador Adalberto Soares e o Vereador Araújo que 
estiveram aqui nos acompanhando naquela reunião, além dos Secretários Municipais 
João Luis Ferreira, Presidente do PTB e do Vice-Presidente do PTB e Secretário do 
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Planejamento José Inácio Wagner, além da imprensa que esteve presente aqui 
representada, o Jornal NH, TCA e Jornal Panorama. Eu quero dizer que estou satisfeito, 
agradeço muito as palavras dos colegas, pois foram 14 vezes que nós fomos a Porto 
Alegre com as moções assinadas. Lamentavelmente não foram todos os Vereadores que 
assinaram, mas a grande maioria assinou. E muitas vezes nós pegamos a grande maioria 
das vezes o ônibus da Citral. Levamos anexado o Jornal Panorama e outros jornais onde 
saiam as matérias, a SEINFRA, ao DAER, a Casa Civil e agora de alguma maneira será 
atendido. E eu quero dizer, respeitando sempre a democracia, mas a gente deve manter 
o respeito, pois eles vieram aqui, era para ter sido em Porto Alegre, mas devido aquela 
promessa que eles fizeram lá no dia 10 de abril, vieram aqui e apresentaram o projeto. 
Seria muito fácil eu aqui fazer uma média com a comunidade da cidade de Taquara e 
chamar o pessoal do DAER de mentiroso, que eu não acredito neste edital, mas não é 
este o meu papel. Até porque a gente como Vereador, nós temos que procurar calçar o 
sapato deste pessoal do DAER e entender que amanhã ou depois pode a comunidade 
chamar nós de mentiroso também. E nós não vamos gostar. A gente tem que fazer o 
que? Dar a mão à palmatória. Eles vieram aqui, vão botar duas passarelas aí para 
pedestres ao lado da ponte. Talvez a gente quisesse, não é Vereador Telmo, que esta 
obra ficasse pronta já na semana que vem. Talvez a gente quisesse isto, a gente quer, 
mas só o padeiro sabe quanto tempo demora para crescer o pão. Não pode a gente 
querer vir aqui e ensinar o padeiro. Só que eu tenho certeza de uma coisa, Senhoras e 
Senhores, tivesse o pessoal do DAER aqui na Casa dizer que a ponte vai ficar pronta 
daqui a um mês, sair a veiculação desta notícia na imprensa, o pessoal iria soltar foguete 
e daqui a dois meses nós iríamos chamar eles de mentirosos, aí com razão. Eles vieram 
fazer o que aqui, Vereador Telmo, Vereadora Sirlei, Vereadora Sandra? Vieram nos dar 
aqui a realidade do processo e a partir do início de outubro vai ter ali agregado, Senhor 
Presidente, a segurança da Polícia Rodoviária, que está dando segurança para a ponte. 
Não consegue estar sempre ali porque ela cuida de 176 quilômetros de rodovias. A 
própria empreiteira irá colocar segurança na ponte para cuidar dos seus equipamentos, o 
que vai ficar mais difícil a atuação dos assaltantes ali. Só que assim, eu volto a dizer, não 
estou aqui como Vereador da comunidade para espalhar tragédia, eu estou para dar 
notícias. E eu, Vereadora Sirlei, sei que a Senhora também e todos os Vereadores que 
estiveram ali naquele dia e outros também que não estiveram, mas sempre nos 
apoiaram como o caso do Vereador Fillmann, eu dou como exemplo, que vai dar certo. 
Só que nós temos que acreditar, nós temos que manter o respeito. E diante disto, Senhor 
Presidente, eu mando aqui hoje com muita tranquilidade, votos de congratulações ao 
pessoal do DAER, da SEINFRA. Por que isto? Nos trataram com respeito. Se eu quero que 
a comunidade de Taquara seja tratada com respeito em relação à ponte, vocês não 
acham que fica esquisito eu meter o pau nos cara? O meu objetivo é ver a comunidade 
de Taquara ser atendida. Se eu der um ferro no pessoal do DAER lá vocês acham quem é 
que vai sofrer? É o Eduardo? Não. Quem vai sofrer é a comunidade de Taquara. E então 
diante disto eu acho que nós temos que manter a credibilidade neles e respeito para que 
a nossa comunidade seja atendida. E quero mais uma vez agradecer aos Vereadores 
parceiros, as Vereadoras parceiras que nós tivemos acreditando no trabalho. Muitos 
elogiam que eu puxei isto e aquilo. Realmente eu puxei, mas se não fosse como a 
Vereadora Sirlei sempre diz, que juntos nós somos fortes não teria dado resultado, pois 
se iniciou lá em janeiro do ano passado este trabalho e está dando frutos. Vai dar frutos. 
Só que aqui nós temos o compromisso com a comunidade de Taquara em espalhar a boa 
política. Boa política é dar a notícia correta e não fazer politicagem. Para isto que nós 
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fomos eleitos. Eu quero já encerrando Senhor Presidente, que eu estive presente à noite 
na quinta lá na apresentação na creche Leonel Brizola aos pais. Quero dar os parabéns à 
Direção da EMEI. E também no sábado à noite na formatura na UNIPACS, onde estive 
como Vereador. O Senhor não me autorizou, mas eu estava como Vereador lá. Me 
chamaram na mesa para representar na comunidade aqueles cursos lá. Então eu quero 
agradecer muito aos Vereadores que acreditaram no meu trabalho, as Vereadoras que 
acreditaram no trabalho, por que assim, não é o Eduardo que vai sair ganhando ali 
adiante, quem ganha é a comunidade de Taquara. E quando eu estava em Brasília, eu li 
lá no corredor do Senado uma frase de um político nordestino, que eu não me lembro 
agora quem é, mas ele dizia assim: "Eu prefiro ser aquele político que erra tentando 
acertar do que ser aquele sentado na arquibancada vendo a banda passar e metendo 
ferro direto." Isto não é boa política. Então Senhor Presidente, obrigado. E obrigado a 
todos os colegas e a todas as colegas que acreditaram no trabalho deste Vereador e que 
veio a se somar ao trabalho dos Senhores e das Senhoras. Obrigado e que fiquem todos 
na paz de Jesus. Obrigado ao Senhor por estar representando aqui a minha comunidade 
mais uma vez. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero saudar o Senhor 
Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras. Fazer uma saudação especial ao Adelar 
e ao Cigano que chegaram neste momento. O Adelar, que era suplente do PDT como 
Vereador dos dias bem próximos, filiou carreira ao Partido Progressista. Seja bem vindo. 
Que tu possas no Partido Progressista desenvolver um grande trabalho, que é o teu 
sonho, em prol da comunidade taquarense. Senhor Presidente, estou fazendo um 
requerimento pedindo o ensaibramento e patrolamento da estrada que liga Entrepelado 
a Três Pinheiros, a famosa estrada do Zé do Melado. Passei por lá neste final de semana 
e está em péssimas condições, muito buraco, muita valeta na estrada. Então é preciso 
que o Secretário Distrital dê um atendimento especial aqueles moradores. Também 
quero fazer uma cobrança aqui, que é a minha função, ao Estado do Rio Grande do Sul. 
Saiu matéria no Jornal Panorama, Senhor Nelson, que num prazo de quinze dias a 
empresa Dobil estaria fazendo os reparos na estrada do Taquaral, desde a ERS 020 até a 
ERS 474, lá próximo de Santo Antônio. E o início das obras seria desta vez aqui pelo Passo 
do Mundo Novo, mas até o momento nada. As pessoas clamam pela estrada. O 
Município deu uma arrumada até a Sociedade 25 de Julho, mas dali para cima a estrada 
está em péssimas condições e a gente sabe que tem ônibus todo o dia, que é o Citral, 
que vai de Taquara a Santo Antônio da Patrulha, que muitas pessoas utilizam deste 
transporte. Também estou encaminhando pedido de solução para uma lâmpada na 
estrada do Tucanos, próximo a casa do Senhor Geraldo, pois eu fiz um requerimento na 
semana passada para várias situações de luminárias. E meu colega, Vereador Adalberto, 
disse que o Município esteve por lá fazendo estes consertos. Talvez o morador me ligou 
hoje porque viu trabalhando lá e ele tem um problema que a luminária é fluorescente e 
ela é próxima a um mato e fica sempre com umidade. E a fluorescente você sabe que até 
na casa da gente quando tem muita umidade a fluorescente não funciona, ela puxa 
umidade. Então seria importante que o Município trocasse o sistema de luminária 
próximo a casa do Geraldo, que é funcionário do Município, era zelador da estrada e hoje 
tem uma outra função no Município. Também na mesma forma no Bairro Tucanos, na 
Rua 24 de Junho, o Município começou um ensaibramento, mas não concluiu a parte que 
liga para Tucanos. Então lá tem muito barro e pede-se que seja feito o ensaibramento. 
Também na localidade de Morro do Meio, próximo da residência do Senhor Abílio 
Barbosa, foi feito uma ampliação de rede pela RGE e o final da linha onde deu 
continuidade era um poste de madeira. Ele foi trocado e quando a RGE troca estes 
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postes a lâmpada já era, esquece, que eles não religam. Então está um morador lá sem a 
iluminação pública e pede encarecidamente que o Município vai lá colocar novamente, 
porque a iluminação pública não é luxo, é segurança para todos que andam pelo interior. 
Também na 24 de Julho, próximo ao nº: 2.533, também se pede a substituição de 
lâmpada porque está queimada. Também assinamos junto com o colega Vereador 
pedindo que aquela sinaleira, Senhor Nelson, lá do Itacolomi, que está desligada de um 
buraco, que ela venha servir aqui então na ERS 239 no Bairro Ideal. Tanta coisa já 
aconteceu de ruim ali e que pudessem utilizar aquela sinaleira que está lá sem 
funcionamento e pudesse colocar ali para dar segurança a tantos moradores da 
Medianeira como do Ideal, que transitam ali em função da escola e tantas outras coisas. 
Então que o Estado colocasse esta sinaleira ali. Também quero parabenizar Sérgio Prates 
de Morais, colega de partido que assumiu semana passada a Secretaria de Meio 
Ambiente. É um grande desafio, é uma Secretaria muito complexa, onde tudo hoje passa 
pelo meio ambiente com a construção, com a obra, qualquer coisa precisa de licença do 
meio ambiente. Então é um trabalho complexo e se pede que ele tenha bastante afinco, 
bastante trabalho que a gente sabe. E quero desejar sucesso a ele também nesta nova 
empreitada. E para finalizar, parabenizar a todos que ajudaram, diretoria, festeiros e 
toda a comunidade que participou da Festa neste último final de semana da Nossa 
Senhora da Glória, no Passo do Mundo Novo. Fica aqui o meu abraço a todos e uma boa 
semana. VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou a palavra. VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, as pessoas aqui presentes, a todos os meios de comunicação que 
divulgam os trabalhos desta Casa. Só para reforçar, o Vereador Eduardo Kohlrausch já 
anunciou uma luta já antiga dos moradores do Bairro Empresa, no sentido de que se 
abra o Posto. E pelo que soube do Secretário ele está fazendo um esforço, juntamente 
com o Prefeito, porque também assim o quer, no dia 25, a partir das 6 horas da manhã, 
será aberto o Posto. Não havendo nenhum empecilho até lá, assim vai ocorrer em 
benefício e pelo que vi nesta Casa, todos os Vereadores tem buscado isto a bastante 
tempo em nome daquela comunidade e agora será realmente concretizado este desejo. 
Só fazer um comunicado que será feito na Rua Arno Faiock, no Bairro Mundo Novo, a 
colocação de canos de esgoto, resolvendo ali um problema bastante complicado para 
aqueles moradores. Será feito ainda esta semana, segundo o Secretário de Obras, o 
Senhor Luiz. E agradecer ao pessoal de pintores da Prefeitura pela pintura das faixas de 
segurança, faixas de pedestres, em frente ao Supermercado Muller que já não existia 
mais. Senhor Presidente, eu gostaria de através da Casa, mandar um ofício convidando 
para que viesse a esta Casa numa data a ser combinada com o Senhor, o Senhor 
Alexandre Rodrigues Hack, Coordenador da Consulta Popular, o Tenente Hércules 
Fernando de Oliveira Costa, Subcomandante da Brigada Militar; o Senhor Luiz Antônio 
Weber, Presidente do CONSEPRO e o Senhor Valdir Kohlrausch, Diretor de Obras na 
manutenção de veículos e máquinas. Explico porque, Senhor Presidente, a razão deste 
convite. Esta Casa tem lutado ao longo dos anos e principalmente nestes últimos dois 
anos pela acolhida, pelo apoio aos policiais civis e militares para que permaneçam nesta 
cidade nos dando segurança. E todos sabem aí que agora irá de cada Município dez 
policiais para a capital, não é Vereador. Nós não precisamos talvez de segurança, 
segundo os nossos governantes, mas o que é mais preocupante é que os veículos que 
vieram com a Consulta Popular para Taquara, uma sofreu um acidente em uma 
perseguição. A outra está sendo usada, segundo informações, pelo pessoal do POE, que 
vem fazendo um trabalho de segurança e policiamento na nossa cidade uma vez por 
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semana. E esta viatura fica a inteira disposição deles, não podendo os policiais aqui de 
Taquara usá-la. Eles já colocaram os seus adesivos lá e então é do POE. Diminui então 
assim mais uma viatura no policiamento de Taquara, viatura esta que veio com a 
Consulta Popular. Então ela deveria prestar serviço em Taquara às 24 horas do dia, não 
apenas quando o POE vem para cá. Mas segundo informações isto é preocupante, 
diminui com estas viaturas em desuso, que sofreram um acidente aí e mais esta usada 
pelo POE. Inclusive tenho informações que uma das viaturas foi neutralizada, vamos 
colocar assim, pelo POE. Eles batem, quebram, entregam e pegam outra. Isto eu não 
concordo e acredito que os senhores também não concordam. Porque a segurança 
maior fica lá em Sapiranga, onde é o comando deles e não conosco aqui. Isto realmente 
é preocupante. Isto estava meio oculto, pois então esta é a razão pela qual estou 
convidando estas pessoas e discutir este assunto aqui nesta Sessão para que a 
comunidade taquarense saiba o que realmente está acontecendo. Era isto Senhor 
Presidente, muito obrigado e boa noite a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Declinou a palavra. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar o Presidente, os 
colegas Vereadores, as pessoas que se encontram presentes no Plenário. Que bom que o 
DAER vai começar no começo de outubro. Eu passo todas as madrugadas ali. É um caos 
aquilo ali. Quando a Polícia Rodoviária está ali a gente pode segurar do lado de cá, não 
tem nenhum problema, mas geralmente este horário mais cedo da manhã eu não 
encontro eles ali. O DAER deveria ter feito isto há muito tempo. Nós pagamos impostos é 
para isto. E já cobrando, eu passo quase todos os dias na ERS 239, neste trecho até o km 
15. Não sei como nós não temos diversos acidentes ali. Eles tiraram o acostamento, 
pararam a obra, está ali parada, então que não tivesse começado. Está ali parada, não 
deram andamento, era para começar agora. Estes dias eu ouvi falar que eles iriam 
começar. Está como a ERS 118. Eles iam fazer tudo, mas foram lá, botaram um 
pouquinho de asfalto naqueles buracos e na primeira chuva já tirou, é complicado. O 
Vereador Eduardo não me citou, mas eu assinei todos os documentos que foram para lá. 
A estrada do Entrepelado é outra coisa, também houve uma promessa no começo do 
Governo Kaiser, de que eles iam fazer em seguida. Como nós tínhamos que puxar o 
saibro do Entrepelado, quebrando as molas dos caminhões, eu disse que não adianta 
esperar. Então pede uma patrola para eles, que cederam a patrola. Nós tínhamos que 
dar pneu, porque eles não tinham pneu e uma retroescavadeira. E a Prefeitura fez aquela 
estrada, durou por longos anos. Nós gastamos ali 1.390 viagens de material naquela 
estrada, um saibrão grosso que tinha no Entrepelado. Durou muitos anos, mas agora 
está ruim de passar ali. O pessoal está se queixando com razão. Se o Município não fizer, 
daqui a pouco o pessoal não vai conseguir passar ali. O problema do hospital, em todos 
os lugares os hospitais estão cheios. Nesta época, se dá um frio de dois dias, não precisa 
ir lá na emergência dos hospitais em Porto Alegre, não consegue nem entrar. Não é 
baixar, nem entrar lá, não dá para entrar. Nós aqui com o nosso hospital poderíamos já 
ter preparado uns atendimentos de especialidades no hospital. É difícil. Hoje conversei 
com o Levi porque tinha passado para ele um caso de um Senhor, ele tem um problema 
de câncer e já devia ter feito há muito tempo uma biópsia. Sabe qual é o valor desta 
biópsia? Quase R$ 1.000,00 (um mil reais). Passou por tudo aqui e não deu. Coversei com 
o Levi e disse: Vê o que você consegue. O Levi me chamou hoje e disse que infelizmente 
o SUS não dá este exame. Quem não tem dinheiro vai morrer, não consegue fazer o 
exame. Mas eu vou tentar resolver este problema amanhã de manhã, porque tudo 
quando é muito difícil eles passam para mim e eu tenho resolvido algumas coisas e 
outras não. Vou tentar resolver este assunto amanhã de manhã porque é muito 
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complicado uma pessoa que sofre de câncer ter que fazer um exame e não conseguir 
fazer o exame, a biópsia, para fazer o tratamento. É uma coisa das mais difíceis e isto eu 
quero dizer para vocês que falta ação neste Município para botar esta gente a trabalhar 
neste hospital, porque este hospital é responsável por isto. Lá no Mãe de Deus eles 
mandam fazer, porque não passam a pessoa daqui para lá para fazer. É muito bom ter a 
filantropia para não pagar as leis sociais, mas aqui não tem o atendimento. Eu acho que 
isto cabia ao Diretor do hospital pegar esta pessoa no dia que esteve lá, quando o 
médico encaminhou, já encaminhar para Porto Alegre. Se não tem como fazer, o Mãe de 
Deus que mande fazer. Vocês sabem quando dá esta filantropia por mês? Isto é uma 
fortuna que eles deixam de pagar. Aí é muito bom. Eu conheço bem lá porque eu vou 
todas as semanas no Centro Clínico Mãe de Deus. Vocês tem que ver. Quando as pessoas 
conseguem chegar ali o atendimento é fora do comum, tratamento de quimioterapia, 
mas para chegar lá pessoal, de cada duzentas pessoas que precisam chegam duas. E aí é 
necessário que a Administração vá para cima do hospital. Eles têm responsabilidade, eles 
que vão fazer a parte deles. Como é que lá dá para ser atendido e aqui não? Tem alguma 
coisa errada. Aqui é SUS, mas eles arrecadam um bom dinheiro que serve para eles e é 
bom. Eles tem que fazer a parte deles para evitar o problema, porque nós estamos 
criando um problema e o Balbino pode confirmar isto. Nós estamos criando um 
problema em Porto Alegre. Nós estamos congestionando Porto Alegre com algumas 
coisas que poderiam ser feitas aqui. Aí quando chega lá na emergência, não precisa nem 
encostar, eles já botam uma placa na frente com "Fechada a Emergência". O que tu vai 
fazer com uma pessoa que está mal numa hora destas? É muito difícil. Tu tens que ir lá, 
ou no Diretor do hospital ou achar um médico daqueles que você conhece para implorar 
para que a pessoa não morra e seja atendida. Então eu acho que está na hora aqui no 
Município, de botar ação nas coisas. Tem um convênio, vamos respeitar o convênio. E 
até Senhor Presidente, a semana que vem estarei fazendo um pedido, acho que foi o 
Vereador Balbino que disse que iriam colocar canos. Cadê os canos que a CORSAN ia 
colocar neste Município? Onde está? Amanhã eu vou fazer na Casa um pedido que o 
Executivo nos informe se está sendo cumprido ou não o convênio. O Município fez um 
convênio, eles estão explorando Taquara e ganhando um bom dinheiro aqui em Taquara. 
Então está na hora de cobrar eles. Foram outros que vieram aqui, prometeram na época 
R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais) e nunca fizeram nada, não 
botaram meio cano em Taquara. Estarei fazendo este pedido amanhã. VEREADOR RÉGIS 
BENTO DE SOUZA: Declinou a palavra. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Meu boa 
noite Senhor Presidente, os demais integrantes da Mesa, colegas Vereadores e 
Vereadoras, a imprensa que nos acompanham, também aos que nos acompanham nos 
seus lares e as pessoas que nos prestigiam nesta noite aqui. A minha grande alegria ter a 
minha esposa, Dona Jane, a minha filha Keila e também a Isadora, que estão ali nos 
acompanhando. Também as demais pessoas da minha família que estiveram nesta 
oportunidade. Dizer da minha alegria também de pessoas amigas, como já disse ao 
Guido Mário aqui, que nos acompanham nesta noite. Senhor Presidente, quero iniciar o 
meu pronunciamento deixando aqui a público os meus votos de pesar a família Almeida, 
que na quarta-feira perderam um ente querido da sua família. O Eliel era um jovem 
muito querido ali do Bairro Empresa, muito conhecido ali e faleceu por uma complicação 
no seu coração. Então faleceu na quarta-feira. Deixar aqui registrado os votos de pesar a 
família Almeida. Agora notícias boas. Não posso deixar aqui, Vereadores que já me 
antecederam, de manifestar também a minha alegria com esta boa notícia ali para o 
Bairro Empresa, da abertura do Posto mais cedo. Como disseram os demais Vereadores 
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que me antecederam, realmente é uma luta de todos nós e eu como tive a experiência 
nos três anos que estive ali como Diretor daquele Posto, uma das primeiras coisas que eu 
fiz ali foi resolver a questão de abrir mais cedo. Desloquei o funcionário que tinha a 
chave para ser aberto às 8 horas para às 6 horas da manhã. Ele cumpria o horário dele, 
passava a chave para mim e ia embora. Não gerava nenhum custo para o Município. Não 
sei qual será agora o procedimento. Na semana passada estive ali reunido com a Diretora 
do Posto e ela me disse que tinham tomado esta posição e nos traz, não é Vereadores 
que moram ali no Bairro, Vereadora Sirlei, Vereador Eduardo, Vereador Beto, a gente 
sempre foi cobrado. E algumas vezes eu fiz visitas ali no Posto, conversei e ela colocava a 
dificuldade de resolver esta questão. Então para mim me trouxe grande alegria. Também 
com respeito à construção da ponte, não posso deixar de me manifestar aqui, pois fui 
um parceiro dos demais Vereadores aqui, em especial ao Vereador Eduardo e vai nos 
trazer resultados. Estamos de parabéns. Também nesta tarde tivemos a visita da Prefeita 
Mirim, da Vice-Prefeita, dos Vereadores Mirins na Casa. Em mais uma visita, na qual 
tivemos ali uma breve conversa. Também quero parabenizar, Senhor Presidente, mais 
uma vez a exposição da professora Maria de Lourdes. Um trabalho muito bonito, 
sabemos da dedicação dela, do amor que ela faz as coisas. Mas Senhor Presidente, quero 
registrar aqui também, eu assisti no último fim de semana parte do programa do Rodrigo 
Faro, no qual alguns dos Senhores aqui que assistiram aquele especial que ele fez de uma 
pessoa resgatada lá do entulho do lixo, onde não prestava mais para a família nem para a 
comunidade, sem valor nenhum. E ele por força de vontade se levantou das cinzas e 
criou um projeto muito bonito. E alguém aqui dos Senhores que assistiu, tenho certeza 
que se emocionaram como eu. E eu pude ver que cada um de nós pode contribuir, sendo 
educado com a comunidade, respeitando o meio onde vive. Já é uma grande 
contribuição, pois tivemos a infelicidade nos últimos dias de ter uma placa ali na esquina 
da Rua Peru levada por vândalos, que nunca tinha acontecido antes daquele tempo de 
ter uma placa sinalizando a parada do ônibus. Foi levada. Outra foi colocada fogo em 
uma trincheira que tinha perto dela e foi queimada ali do lado da Leonel Brizola. Isto nos 
causa indignação e nos resta lamentar e pedir que a comunidade que nos escuta nos 
ajude a cuidar, pois só assim, cuidando do que nós temos hoje, tendo respeito e o 
carinho pelas nossas coisas, é que nós vamos alcançar dias melhores para todos nós. 
Muito obrigado, agradeço a Deus pela oportunidade. Desejo uma ótima semana a todos. 
VEREADOR SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente e na sua 
pessoa saudar as demais pessoas que participam desta nossa Sessão. Uma saudação 
especial ao meu colega de partido PSDB, Professor Alcido Sidegun. É um prazer tê-lo aqui 
conosco nesta noite. Vereador Eduardo, a sua persistência junto com a paciência e a 
união das nossas forças aqui na Câmara de Vereadores está começando a dar frutos. 
Quando aqui estiveram na quinta-feira, três engenheiros do DAER, mais o Diretor de 
Gestão nos trazendo a notícia de que em setembro começarão a colocar o canteiro de 
obras e em outubro começarão a reforma da ponte sobre a ERS 020. Nós começamos a 
enxergar a luz no fim do túnel. É uma luta de um ano e claro que sempre existe a opinião 
contrária, porque assim que eu postei a foto da reunião aqui, várias pessoas já 
começaram a dizer que é propaganda eleitoreira, porque não dá para acreditar. Eu tenho 
um ponto de vista diferente. Me provem que não primeiro. Eu acredito. Eu parto do 
princípio que eu acredito porque senão eu não estaria aqui ocupando este cargo de 
Vereadora. Se eu não acreditasse em mudanças, se eu não acreditasse em obras, se eu 
não acreditasse que o ser humano é capaz de fazer melhor, eu não estaria aqui, eu 
estaria em casa acomodada, mas não, eu acho que é preferível errar, mas tentar. Não é? 
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E vamos acreditar que sim, que em outubro, as obras iniciarão. Eu estive na posse, 
semana passada, do Secretário do Meio Ambiente, no dia 13 de agosto, do Sérgio Luiz 
Prates de Morais, o Serginho, nosso colega, nosso companheiro. E eu fiquei muito feliz 
quando no seu discurso de posse ele disse o seguinte: “A primeira demanda a ser 
cumprida é a arborização da cidade. Vamos construir um grande projeto para o 
desenvolvimento de Taquara.” Eu fico muito feliz porque tenho um pensamento muito 
parecido com o Secretário de Meio Ambiente, o Serginho. Em fevereiro deste ano eu fiz 
uma indicação solicitando ao Executivo Municipal, para que juntamente com a Secretaria 
do Meio Ambiente, iniciasse um projeto de urbanização. E agora eu fico feliz porque o 
Secretário do Meio Ambiente tem o mesmo pensamento que eu. No ano passado eu fiz 
uma indicação, que o Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente 
padronizasse todos os canteiros da nossa cidade, utilizando como árvore padrão o 
manacá da serra. Penso que agora as minhas indicações serão ouvidas pela Secretaria do 
Meio Ambiente e serão colocadas em prática, porque Taquara precisa urgentemente de 
um projeto de urbanização. Colaborando com isto, hoje eu fiz uma outra indicação para 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente implante em 
nosso Município o Projeto Uma Vida uma Árvore. Este projeto visa plantar uma muda de 
árvore para cada criança que nasce na cidade de Taquara. Associar o nascimento de uma 
criança ao plantio de árvores é nosso compromisso com a educação ambiental, pois 
estamos pensando no futuro e na preservação da natureza. A importância do projeto 
tem como foco a sustentabilidade e a educação ambiental. A muda é plantada próximo a 
residência da criança para que ela possa cuidar da árvore futuramente. Nós estamos 
desta forma cuidando da criança e cuidando do seu futuro, porque se nós não 
preservarmos o meio ambiente pessoal, infelizmente nenhuma outra política dará certo. 
Nós precisamos ter um meio para vivermos bem, senão de nada resolve. E é com isto 
que eu fico muito feliz também que aqui hoje esteve todo o pessoal da Prefeitura 
Municipal Mirim, nos trazendo um convite para a 1ª Parada Ecológica de Taquara que 
acontecerá sábado, a partir das 9 horas, na Rua Júlio de Castilhos. Esta galerinha que está 
vindo aí felizmente tem uma nova visão da sua comunidade, participando ativamente 
para que mudanças sejam implantadas e eles estão muito focados na questão do meio 
ambiente. E isto é um bom sinal, porque nós adultos que hoje aqui estamos não 
cuidamos muito bem do nosso ambiente. Hoje a gente está colhendo alguns frutos não 
tão bons deste não cuidado para com o meio ambiente. E eu espero que ainda tenhamos 
tempo de reverter esta situação. E eu deixo aqui hoje então também com relação à 
questão ambiental a minha homenagem a professora Zenia Heller que partiu e que está 
hoje em outra morada, mas que foi uma ambientalista e deixou um excelente trabalho 
para que futuras gerações utilizem todas as pesquisas que ela fez nesta área ambiental. 
Ficam os meus votos de pesar para a família e que a Zenia esteja agora num local muito 
arborizado, muito florido, muito bem preservado como ela gostaria que aqui fosse. Eu 
agradeço a atenção de todos e desejo que todos possamos ter uma excelente semana. 
Muito obrigado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 
Cumprimento o nosso Presidente Arleu de Oliveira e em seu nome cumprimento aos 
Vereadores, ao público que se faz presente nesta noite nesta Casa e a todas as pessoas 
que nos escutam através dos meios de comunicação. Eu quero iniciar hoje a minha fala 
dizendo ao Vereador Eduardo Kohlrausch, que tenho que reconhecer o seu esforço. 
Foste um Vereador incansável. Sei que somaste ao teu trabalho a nossa parceria, mas 
como pegaste este problema da ponte da ERS 020 e foste a luta. Então eu quero lhe 
parabenizar e dizer que se tu não tivesses sido incansável, não teríamos um projeto 
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sendo apresentado nesta Casa na semana que passou. Quero dizer que tenho muito 
respeito por este teu trabalho e por tua teimosia positiva, que gerou resultados bons 
para o nosso Município. Saber que em outubro nós teremos obras ali naquela ponte e 
que ela será reestruturada é muito bom para todos nós Vereadores e munícipes desta 
cidade. Então quero dizer que é muito bom estar na tua parceria e poder realizar 
trabalhos que geram frutos a nós taquarenses. Parabéns Vereador. Quero também dizer 
que foi com muita alegria e eu sei que hoje nós estamos sendo repetidores de uma boa 
notícia, mas eu fiquei feliz em saber que o nosso Vice-Prefeito resolveu ouvir os nossos 
moradores do Bairro Empresa que estavam acostumados a serem recepcionados no 
Posto de Saúde cedo da manhã e agora não estavam sendo. Então parabéns ao nosso 
Vice-Prefeito, Doutor Pimentel e ao Prefeito Tito Lívio que ouviram e resolveram 
implementar um novo horário no Posto de Saúde do Bairro Empresa. A comunidade 
certamente ficará muito agradecida porque era uma reivindicação e nós Vereadores 
tínhamos solicitado esta alteração. Então eu agradeço a atitude deles modificando este 
horário e beneficiando os moradores do Bairro Empresa. Quero dizer ainda que 
recebemos esta semana na Casa a professora Claricia acompanhada de uma colega e elas 
vieram aqui, Senhor Presidente, fazer a divulgação da Festa Comunitária das Escolas 
Henrique Fetter, Otília Marmitt e Dionísio de Mello. É uma festa comunitária que 
acontecerá no dia 30 de agosto. É um sábado, com início às 19 horas até a meia-noite na 
Sociedade União da Paz em Rio da Ilha. Como educadora que sou e que fui à frente de 
escolas estaduais como Diretora, sei que muito precisamos fazer festas para unirmos a 
comunidade escolar e também para arrecadarmos fundos para mantermos, 
melhorarmos e equiparmos as nossas escolas. Então é importante que a comunidade 
compareça e prestigie a festa comunitária das escolas aqui mencionadas por mim. É 
importante porque estas promoções merecem a nossa atenção e a nossa frequência 
para que deem certo e gerem frutos. Quero também dizer que o nosso Secretário de 
Desenvolvimento Social esteve aqui e não falou, mas no sábado nós teremos o 
encerramento da nossa campanha solidária que arrecadou mantimentos, agasalhos, 
inclusive móveis para a nossa comunidade carente. Então teremos o encerramento no 
próximo sábado, com início às 9 horas da manhã até às 16 horas da tarde. Então convido 
a comunidade para prestigiar o encerramento da campanha solidária que teve um 
importante trabalho de todas as pessoas do nosso Município e que beneficiarão as 
pessoas mais necessitadas da nossa região. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a 
todos uma excelente semana. Neste momento, o Presidente, Vereador Arleu Machado 
de Oliveira disse: Vereadora Sirlei, só para esclarecer, que logo depois da última fala, 
para os Vereadores não sair que eu vou passar a palavra para o Antonelo, que ele vai 
usar a palavra em nome do Secretário, porque ele teve um problema e teve que sair 
antes. O Antonelo vai dar algumas notícias. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor 
Presidente, Vereador Arleu, aos demais membros da Mesa, aos colegas 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 
destacando uma prerrogativa, que como Vereador, eu entendo que é de extrema 
utilidade, que é aquela que o Vereador zela pelo bem estar de sua comunidade. 
Referente a isto parabenizo o Vereador Eduardo por efetivar várias e várias caminhadas 
a Porto Alegre, juntamente a Casa Civil e ao DAER, para que juntos resolvessem a solução 
daquela ponte na ERS 020. E daí temos encaminhamento já de propostas que serão 
feitas até outubro, já começam os encaminhamentos daquele trabalho. Também 
referente a isto fico feliz ao escutar do Secretário de Obras Luiz, já mencionado antes 
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pelo Vereador Balbino, aquela grande realização que vai ser a canalização da Rua Arno 
Faiock, no Bairro Mundo Novo, pois eu sei da antiga problemática que é enfrentada por 
aqueles moradores, principalmente os mais antigos ali, como o Senhor Marinho e sua 
família e mais moradores ali, porque naquela região, naquela comunidade eu tenho o 
meu umbigo enterrado. Então eu tenho conhecimento do que são grandes chuvas ali. E 
com estes trabalhos será solucionado e trazendo com certeza melhorias para aquele 
pessoal ali. Também semana passada recebi uma reclamação de uma senhora idosa 
referente ao estacionamento rotatório, especificamente ali limitado para idosos, onde 
muitas vezes hoje os idosos encontram aquela vaga muito aquém da necessidade da 
nossa demanda, porque se sabe que hoje idoso é todo aquele cidadão de 60 anos ou 
mais. Então a nossa população taquarense é de uma grande gama idoso e temos que 
prever tudo aquilo que a cartilha do idoso estabelece. Uma delas é garantir a estes 
idosos o estacionamento privativo a eles, rotatório ou não. Então estou solicitando ao 
Executivo juntamente com a Secretaria responsável, que proceda com o estudo de 
viabilidade de criar mais vagas de estacionamento destinado a estas pessoas idosas. 
Também juntamente disto, temos uma informação que muitos idosos não têm esta 
informação porque muitas vezes não leem o jornal e nós como agentes políticos temos 
que passar esta informação, que é esclarecer os usuários do sistema de estacionamento 
rotativo. A Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana informa que a isenção 
concedida aos veículos de propriedade de pessoas idosas devidamente identificadas pelo 
órgão competente e somente nas vagas delimitadas para este fim, se restringe ao 
período de duas horas diárias, conforme a Lei nº:  4.873, de 10 de outubro de 2011. Após 
este prazo o veículo que permanecer no local por período superior ao estabelecido pela 
legislação estará sujeito ao pagamento da tarifa de utilização do espaço, conforme tabela 
estabelecida pela empresa prestadora do serviço e todas as cominações legais. Isto aí é 
para informar a comunidade idosa que tem duas horas gratuitas mediante a colocação 
de seu cartão, aquele cartão de idoso, no painel do seu carro. Também estou solicitando 
ao Executivo que informe a este Vereador como é feita pela fiscalização das vagas em 
faixa amarela destinada a veículos que buscam atendimento nas farmácias com o tempo 
específico de 10 minutos, porque hoje se vê tantas farmácias. São tantas procuras, mas o 
estacionamento em frente a estas farmácias me parece que não é prioritário para 
pessoas que frequentam a farmácia ou que querem um atendimento naquela farmácia. 
Porque o cidadão chega lá pela manhã, simplesmente deixa seu carro, está isento do 
pagamento da tarifa do estacionamento rotativo e quem precisa não tem aquele 
estacionamento. Então este pedido se faz necessário, pois quase nunca se tem estas 
vagas e para que dê esta informação. Senhor Presidente, só para terminar, também 
estou requerendo a esta Casa que já foi aprovado, uma reunião para o dia 27 de agosto 
com o Chefe do Executivo; o representante da empresa Onze, responsável pela coleta de 
lixo em nossa cidade; Sindilojas; CDL e demais Vereadores, para que juntos possamos dar 
um passo importante na questão da coleta do lixo na nossa zona central da cidade, 
estudando a possibilidade de mudança no horário. Então é imprescindível que tenhamos 
esta reunião aqui. Senhor Presidente, eu preocupado com o bem estar do nosso cidadão, 
também gostaria nesta reunião debater com os convidados a necessidade da instalação 
de fraldários nos locais públicos do nosso Município, como lojas, supermercados, 
rodoviária, postos de gasolina, restaurantes, entre tantos outros, pois é notória a 
dificuldade que os pais tem quando frequentam estes locais com bebês de colo que 
ainda usam fraldas. Estou fazendo este convite porque quero saber do Sindilojas, do CDL, 
eles que querem nos dar um bom atendimento em suas lojas e tantos outros locais 
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comerciais, a necessidade de colocar estes fraldários, porque se sabe de quantas crianças 
que nascem por ano aqui no nosso Município, que são mais de 800 crianças por ano em 
nosso Município. Quando um pai ou uma mãe sai com este bebê em lojas e restaurantes 
e este bebê faz as suas necessidades na fralda aonde que se troca? Se tem aquele 
desconforto de muitas vezes a mãe sentar no vaso sanitário com a criança no colo e 
trocar uma fralda. Então basta nós termos o bom senso. Então mediante a um projeto 
meu que já está em andamento, isto aí é para ser discutido. Então eu agradeço ao 
Presidente e a todos os Vereadores que votaram favoráveis a este requerimento. Por 
hoje era só. Uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Declinou a palavra. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, público aqui presente. Eu quero inicialmente corroborar com a 
palavra de alguns Vereadores aqui no sentido de dizer que o trabalho do Vereador 
Eduardo é dignificante aqui na Casa em função da ponte da ERS 020. Eu fui um que 
assinei. Eu cansei meu dedo de tanto assinar coisa para mandar lá para o Secretariado de 
Porto Alegre. E sou testemunha de todo o trabalho que ele fez indo levar de ônibus estes 
requerimentos para Porto Alegre várias vezes cansado que eu sei, muitas vezes levando 
para que a ponte chegasse então a este desiderato final que vai ser então o projeto 
fazendo a ponte. Então parabenizo também o Vereador Eduardo, sou testemunha de 
todo o trabalho que ele fez, talvez por isto nós estejamos chegando ao final do ano com 
esta ponte resolvido o problema. Dito isto também quero dizer que esta semana eu fui 
convidado para participar de uma reunião da ACON - Associação dos Contabilistas aqui 
na sede deles e fui antes da reunião propriamente dita questionado pelos contabilistas 
ou contadores desta cidade sobre os grandes problemas que eles estão tendo ao longo 
dos anos com relação a tributos, a multas aplicadas pelo erário público municipal e não 
de agora, pois é muito antiga. E dizer como Presidente desta Casa que sou solidário a 
causa dos contabilistas e contadores no sentido de desburocratizar a máquina pública no 
sentido de licenciamentos de alvarás de licença em impostos de serviços de qualquer 
natureza. Porque realmente está acontecendo um fenômeno aqui nesta cidade de 
deserção de empresas indo para outras cidades em função de trancamento de 
documentação que eles vão buscar em outros Municípios bem mais fácil do que aqui. 
Isto está levando a que empresas saiam de Taquara. Então eu quero deixar este alerta 
aqui. Isto aqui é uma crítica construtiva, no sentido de que o Executivo dê uma conferida 
no trabalho que está acontecendo hoje a nível de tributos no Município. Eu venho de um 
período e aqui tem o Vereador Nelson Martins que acompanhou há muitos anos atrás 
onde tinha tributação fazendo o trabalho tributário no Município e se vê que está muito 
difícil os contadores em função do trabalho que eles têm junto as empresas, em função 
da burocracia e também das multas que estão aplicando em função de muitas leis que 
são aplicadas muitas vezes não no momento correto. Eu sei que há o cumprimento do 
dever por parte dos servidores também, mas há que se repensar uma maneira de 
melhorar a situação já que nós vivemos num Município tipicamente comercial. Nós já 
fomos o maior polo comercial do Vale do Paranhana e me parece que estamos 
gradativamente perdendo esta faceta e temos condição de talvez melhorarmos um 
pouco, de trazer de volta as pessoas a comprarem mais em Taquara. Nós estamos 
sobrevivendo hoje graças ao ICMS que é todo mês repassado pelas empresas pagando os 
seus impostos aqui para ter um retorno devido aqui ao Município de Taquara. Mas os 
comerciantes começam muitas vezes a cansar também porque muitas vezes não tem 
aquele atendimento que deveria ter do erário público, do Executivo. Isto não é crítica 
deste Governo, mas outros Governos que já passaram também. Nós temos que fazer 
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cada vez mais entender que nós precisamos de um comércio forte na nossa cidade, 
muito forte. Quem dá sustentação aos tributos arrecadados aqui pelo Município, já que 
indústrias muito poucas nós temos e muito poucas virão para cá, como se sabe por falta 
de um distrito industrial, que não temos áreas para que estas empresas venham. Por isto 
eu deixo aqui hoje este pedido, que nós façamos, mesmo nós Vereadores, esta Câmara 
de Vereadores também, juntamente com o Executivo, estude maneiras mais práticas, 
maneiras mais acessíveis para que nossos comerciantes possam ter os seus direitos 
preservados de maneira mais simples, sem toda esta burocracia que está sendo criada. E 
foi me dito lá pelos contabilistas, de maneira geral, que é muito mais fácil se abrir 
empresa em qualquer lugar do Vale do Paranhana do que Taquara, que cidades tipo 
Igrejinha, Parobé, arrastando o nosso comércio. Aqueles que querem colocar aqui em 
Taquara estão procurando Igrejinha e Parobé, pela forma do tratamento que estão 
tendo lá para se ocuparem. Então fica aqui esta crítica construtiva para que o Executivo 
reexamine toda esta sistemática, tudo isto que está acontecendo para que nós possamos 
ali na frente ter o nosso erário aumentado em termos de tributação em função do 
comércio local. Quero agradecer a todos e desejar a todos uma boa semana e fiquem 
todos na paz de Deus. Após o Grande Expediente manifestaram-se em Questão de 
Ordem os seguintes Vereadores: Nelson Martins, Adalberto Lemos, Guido Mario, Sirlei 
Silveira e Eduardo Kohlrausch. Finalizando os trabalhos da noite o Presidente concedeu o 
uso da Tribuna Popular pelo tempo de 05min ao Diretor da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Habitação, senhor Dircinei Antonelo, o qual falou em nome do 
Secretário Roberto Timóteo, presente anteriormente no Plenário, mas não pôde 
permanecer até o momento, devido a um compromisso de última hora. O Diretor 
Antonelo falou a respeito da centralização dos trabalhos desta Secretaria que ocorrerá 
no próximo sábado, dia 23/08, das 09h às 16h, na Praça Marechal Deodoro. Nada mais 
havendo a tratar, às 20h20min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente Sessão convocando os senhores Vereadores para a próxima Sessão 
Ordinária que ocorrerá no dia 25 de agosto de 2014, às 17h30min, no Plenário desta 
Casa em cumprimento a Lei Municipal Nº 5487, de 29 de abril de 2014, que  “Institui 
homenagem anual a pessoa ou grupo de pessoas que se destacaram no serviço 
voluntário do município de Taquara/RS”, § 3º que diz  que a homenagem deverá ser 
prestada no início da Sessão Ordinária que ocorrer durante a semana do dia 28 de 
agosto, data instituída como Dia Nacional do Voluntariado. 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, 18 de agosto de 
2014..........................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


