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ATA Nº 4.011 

Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 17h35min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 30ª 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) e Telmo Vieira (PTB). 
Ausente o Vereador Valdecir Vargas de Almeida (PROS), conforme Requerimento Nº 236, 
aprovado em Sessão Ordinária de 18 de agosto de 2014, no qual solicitou autorização do 
Plenário para representar esta Casa no Movimento Paz Novo Hamburgo, que está 
ocorrendo no dia de hoje na cidade de Novo Hamburgo. O referido movimento tem por 
tema “Apresentação da proposta de extinção dos regimes semiabertos e aberto no Brasil.” 
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 a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. 
Na sequência foi dado início na Homenagem da noite 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. 
O Grupo de Pessoas que fazem parte da Pastoral da Criança de Taquara, como Líderes e 
apoiadores (voluntários), indicados na Sessão Ordinária do dia 11 de agosto do corrente 
ano pelo Vereador Guido Mario Prass Filho, que também é autor desta Lei são: Líderes da 
Pastoral da Criança: Elisane Santos; Elisete Lúcia Gossler; Ida Wadenphul Souza da Cruz; 
João Bruno Schmitz; José Carlos Scheffel; Marilda Machado Lopes; Marli Rikerti; Nelson 
Alceu Bach; Orlandina Rodrigues Bach; Silvia Isabel Prass; Sonia Maria dos Santos Scheffel; 
Tania Marisa Tassinari; Tatiana Rodrigues Pinheiro. Apoiadores (voluntários) da Pastoral da 
Criança: Antônio Carlos Santos; Elis Rejane Albuquerque; Elisete Barros de Almeida; 
Emanuela Albuquerque; Eva Vanderleia Horn; Francisca Neli Costa da Silveira; Jaqueline 
Isabel Prass; Maria Celi Homen; Renato Francisco Schnorr; Tais Maiara Marciano Belizário; 
Taísa Giovana Marciano Belizário; Tânia Maria Dias; Verena Masera. Nesse momento o 
Presidente convidou o Vereador Guido Mario, autor desta Lei e também da indicação dos 
Líderes e Voluntários da Pastoral da Criança, para fazer parte da Mesa Diretora e conduzir 
a Homenagem da noite e a entrega dos Certificados de Destaque do ano de 2014. Os 
Certificados foram entregues pelos Vereadores desta Casa aos seguintes Homenageados 
presentes: Elisete Lúcia Gossler; Ida Wadenphul Souza da Cruz; João Bruno Schmitz; José 
Carlos Scheffel; Marilda Machado Lopes; Nelson Alceu Bach; Orlandina Rodrigues Bach; 
Silvia Isabel Prass; Sonia Maria dos Santos Scheffel; Francisca Neli Costa da Silveira; Renato 
Francisco Schnorr; Tais Maiara Marciano Belizário; Taísa Giovana Marciano Belizário e 
Verena Masera. Os Homenageados que não puderam se fazer presente receberão 
posteriormente os Certificados que serão entregues a um representante da Pastoral. Para 
finalizar a Homenagem o Presidente concedeu a palavra ao senhor João Bruno Schimith – 
Coordenador Geral da Pastoral de nossa cidade, para falar em nome de todos os 
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homenageados. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente solicitou a leitura 
das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como a 
Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 471/2014, 
encaminha Lei Municipal nº 5.566, sancionada em 21 de agosto de 2014. OFÍCIO Nº 
476/2014 encaminha Lei Municipal nº 5.567, sancionada em 22 de agosto de 2014. OFÍCIO 
Nº 477/2014 encaminha Relatório de atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao 
mês de julho de 2014, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 461/2014 em 
atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 
654/2014. OFÍCIO Nº 462/2014 em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Nelson 
Martins, contido no Ofício D.L. nº 654/2014. OFÍCIO Nº 469/2014 encaminha Leis 
Municipais nº 5.563 a 5.565, sancionadas em 19 de agosto de 2014. OFÍCIO D.L. Nº 684, 
de 21 de agosto de 2014: Vereador Arleu Machado de Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Taquara/RS, comunica para o conhecimento dos 
representantes do Movimento Paz Novo Hamburgo, que o Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida estará representando esta Casa Legislativa no Evento Movimento Paz Novo 
Hamburgo, no dia 25 de agosto de 2014, às 18h na Sociedade Ginástica de Novo 
Hamburgo; com base no Requerimento Nº 236/2014 de sua autoria, aprovado por 
unanimidade em Sessão Ordinária do dia 18 de agosto do corrente ano. PUBLICIDADE 
DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 172/2014 (Executivo Nº 136) Autoriza o Poder 
Executivo a doar terreno do Município para a empresa DARBAK INDÚSTRIA E COMERCIO 
LTDA – ME; e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 173/2014 (Executivo Nº 143) 
Transfere propriedade em favor de Izaura Maria Rodrigues, constituindo Direito Real de 
Uso, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 174/2014 (Executivo Nº 144)  Transfere 
propriedade em favor de Judite da Cunha Menezes, constituindo Direito Real de Uso, e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 175/2014 (Executivo Nº 145) Transfere 
propriedade em favor de Antônio Jocemar dos Santos, constituindo Direito Real de Uso, e, 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 176/2014 (Executivo Nº 146) Altera o quadro 
das Funções Gratificadas, bem como o Parágrafo único, disposto no artigo 36, da Lei 
Municipal nº 4.712/2010 – Plano de Carreira do Magistério, alterada pela Lei Municipal nº 
4.946/11, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 177, de autoria do VEREADOR 
NELSON JOSÉ MARTINS - Institui o controle sobre criação, circulação exibição e comércio 
de animais domésticos e domesticados e a Política Municipal de Proteção aos Animais em 
Taquara, RS,  e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 178/2014 (Executivo Nº 147) 
Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar horas máquinas e carga de saibro para a 
empresa PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA., CNPJ nº 03.090.472/0001-70, e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 179/2014 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Filho Institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao 
usuário de serviços públicos na cidade de Taquara/RS e dá outras providências. PROJETO 
DE LEI Nº 180/2014 (Executivo Nº 148) Altera a Lei Municipal nº 3.771/2006, alterada 
pelas Leis Municipais nº 4.074/2008, 4.782/2011, 4.851/2011, 4.996/2012, e dá outras 
providências. REQUERIMENTOS: Nº 246/2014 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Requer 
ao Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que seja 
agendada reunião com urgência,  para tratar sobre o uso, funcionamento e destino das 
viaturas adquiridas através dos recursos da Participação Popular e Cidadã - Consulta 
Popular, destinadas ao 32º Batalhão da Brigada Militar de nossa cidade. Para debater 
sobre o assunto solicito que sejam convidadas as seguintes autoridades: Coordenador da 
Participação Popular e Cidadã do RGS, senhor Alexandre Rodrigo Haag; Comando da 
Brigada Militar, Capitão Luciano da Cunha Veríssimo. Presidente do CONSEPRO, senhor 
Luiz Antônio Weber; Diretor Municipal de Obras na manutenção de veículos e máquinas, 
senhor Valdir Kohlrausch. Justificativa: Esta Casa tem lutado pela permanência dos 
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policiais civis e militares em nossa cidade e o que preocupa é o destino dado aos veículos 
oriundos da Consulta Popular para Taquara, onde uma viatura sofreu danos durante um 
trabalho de operação da BM e outra, segundo informações, está sendo utilizada 
exclusivamente pelo POE, o qual vem uma vez por semana na cidade fazer o trabalho de 
policiamento, sendo que o veículo fica a inteira disposição dos mesmos, não podendo os 
policiais de Taquara usá-la. Isto é preocupante, pois esta viatura deveria prestar serviço 
em nosso Município 24horas e não apenas quando o POE vem à cidade. Nº 247/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES ( Associaram-se os Vereadores Guido Mario e Telmo 
Vieira): Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Odacio Serini 
que veio a falecer no dia 22/08, 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 248/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Pelo presente solicito junto 
a Direção do Hospital Bom Jesus de nossa cidade as seguintes informações: Por que não 
há atendimento de neurologista ambulatorial no Hospital? Por que foi anunciado e não 
efetivado os exames de ecografia de contraste endoscopia, colonoscopia e ressonância 
magnética? Se os focos cirúrgicos do bloco estão em condições de uso. Tais informações 
se fazem necessárias tendo em vista que a comunidade está sendo prejudicada uma vez 
que poderiam estar sendo atendidas com os referidos exames. Solicito ainda que a 
Direção do Hospital busque providencias o mais rápido possível quanto à contratualização 
dos serviços para que estejam cada vez mais qualificados no atendimento a nossa 
comunidade. Nº 249/2014 VEREADORES ADALBERTO LEMOS E GUIDO MARIO PRASS: Pelo 
presente solicitamos que a Direção do Hospital Bom Jesus de nossa cidade informe a estes 
Vereadores se já foi feita a renovação do contrato de gestão do Grupo Mãe de Deus com a 
Administração Municipal, caso tenha sido feita, que seja enviada uma cópia para que 
possamos fazer o acompanhamento da gestão. Justificativa: Devido a não estarmos 
informados do que foi contratualizado e por fazermos parte da Comissão de Saúde desta 
Casa, precisamos da referida cópia para podermos desempenhar nosso papel de 
fiscalizadores. Nº 250/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Pelo presente solicito junto a 
Direção do Hospital Bom Jesus de nossa cidade informação da Escala de Médicos de 
Especialidades, com os dias de atendimento e numero de pacientes atendidos. Tal pedido 
se justifica devido as constantes reclamações de fila de espera e consultas desmarcadas 
sem prévio aviso. Nº 251/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente venho por meio deste solicitar ao setor competente da Operadora de 
Telefonia OI, que proceda no conserto dos fios de telefone fixo junto às localidades de 
Padilha e Rio da Ilha, Interior de nosso município, tendo que vista que os moradores estão 
sem atendimento deste serviço há quinze dias, devido a um acidente ocorrido com um 
caminhão que danificou os fios. Certo de contar com vossa compreensão, desde já 
agradeço a atenção. Nº 252/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito a Mesa 
Diretora desta Casa, que seja encaminhado convite ao Secretário Municipal do Meio 
Ambiente, Secretário Municipal de Planejamento, ao CREA,  Engenheiros, Arquitetos e 
Construtores do nosso município, para participar de reunião de estudo do anteprojeto que 
trata da “instalação de cisternas” nas futuras construções em nosso município. A reunião 
deve ser agendada para o dia 10 de setembro de 2014 (quarta feira), às 9 horas no 
Plenário desta Casa. Nº 253/2014 MESA DIRETORA – Vereadores Arleu Machado, Sandra 
Schaeffer e Luiz Carlos Balbino: A Mesa Diretora desta Casa  requer seja encaminhado ao 
Governador do Estado do RGS, Prefeito Municipal de Taquara, Ministério Público, 
Diretores do DAER e da EGR, por “AR”, solicitando que sejam tomadas providências 
urgentes quanto ao plantio de cerca viva, no canteiro central entre as pistas da Rodovia 
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ERS 239, trecho compreendido de mais ou menos 400 metros, do entroncamento da ERS 
115 com a referida rodovia, mais precisamente em frente às Concessionárias Guaibacar e 
Sinoscar. Esta solicitação prende-se ao fato de que inúmeros carros acabaram caindo no 
canteiro central da ERS 239, tendo em vista que os veículos ao se aproximarem daquele 
espaço recebem as luzes dos faróis dos carros que cruzam a pista paralela em sentido 
contrário, o que ofusca a visibilidade e causa a perda de controle do volante. Segue em 
anexo matéria publicada no Jornal Panorama, Edição do dia 8 de agosto do corrente ano, 
onde o Empresário Paulinho das Botas aponta este problema pedindo a esta Casa que 
tome as devidas providências para sanar este problema, no qual já levou a diversos 
acidentes aqui na região. Nº 254/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste 
solicito ao Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Arleu Machado de Oliveira, que 
convide o Secretário Municipal de Captação de Recursos, senhor Lorival da Rosa, para vir a 
esta Casa prestar informações referentes aos recursos já captados para o nosso Município, 
bem como quais áreas serão aplicados. Nº 255/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 
Requer a Mesa Diretora que seja agendada reunião para a próxima sexta feira, dia 29/08, 
às 9h, com o Executivo Municipal, Secretário Municipal do Planejamento, Empresa 
responsável pela construção da UPA 2 – BIOMINA URBANIZADORA LTDA.,  moradores que 
fazem a divisa com o muro que desabou e Vereadores desta Casa, para que possamos 
esclarecer os passos que serão tomados na sequência para sanar este problema. 
Justificativa: Tal pedido prende-se ao fato de que a referida reunião servirá para esclarecer 
os moradores sobre a continuidade e responsabilidade da Empresa frente ao problema 
originado, para que a obra não venha a sofrer uma segunda ação judicial, pois segundo 
informações recebidas os moradores já entraram com uma ação para  derrubar o 
despacho judicial que liberou a retomada das obras da Unidade de Pronto Atendimento. 
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 086/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Pelo presente solicito ao Executivo Municipal as seguintes informações: Por que 
não há atendimento de neurologista ambulatorial no Hospital? Por que foi anunciado e 
não efetivado os exames de ecografia de contraste endoscopia, colonoscopia e 
ressonância magnética? Se os focos cirúrgicos do bloco estão em condições de uso. Tais 
informações se fazem necessárias tendo em vista que a comunidade está sendo 
prejudicada uma vez que poderiam estar sendo atendidas com os referidos exames. Nº 
087/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Pelo presente solicitamos que o Executivo 
Municipal informe a estes Vereadores se já foi feita a renovação do contrato de gestão do 
Grupo Mãe de Deus com a Administração Municipal, caso tenha sido feita, que seja 
enviada uma cópia para que possamos fazer o acompanhamento da gestão. Justificativa: 
Devido a não estarmos informados do que foi contratualizado e por fazermos parte da 
Comissão de Saúde desta Casa, precisamos da referida cópia para podermos desempenhar 
nosso papel de fiscalizadores. INDICAÇÕES: Nº 522/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras veja a possibilidade de 
realizar o conserto de um cano de esgoto na Rua Cantuário A. de Britto, próximo ao nº 
435, no Bairro Empresa, pois o mesmo está quebrado provocando desconforto aos 
moradores já que o problema fica bem em frente à entrada de uma residência. Nº 
523/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um bueiro na estrada 
dos Renck, após a Escola na localidade da Linha São João, Distrito de Entrepelado. Nº 
524/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente viabilize a troca de uma luminária na localidade 
de Linha São João, em frente à propriedade da senhora Sirlei, próximo da Escola. Nº 
525/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada Beco dos 
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Ferreiras, localidade de Linha São João, estrada que serve de acesso a propriedade do 
senhor César. Nº 526/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente viabilize o alargamento da estrada do 
Frigorífico P.R. Maciel, localidade de Santa Cruz, tendo em vista os inúmeros acidentes 
ocorridos neste local devido ao estreitamento da estrada. Ressalto que tal serviço foi feito 
até a propriedade do senhor Roxo, faltando apenas este trecho. Nº 527/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie a colocação de um abrigo de ônibus, na estrada de Santa Cruz 
que vai em direção a Pituva, esquina com a estrada Bruno Lauck, pois vários moradores 
utilizam este local para o transporte público e o antigo abrigo foi destruído. Nº 528/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no patrolamento da estrada de Morro Pelado, devido ao grande 
fluxo de veículos e caminhões que por ali transitam. Sugiro ainda que se possível tal 
serviço seja realizado pelo menos duas vezes por mês, pois com o tráfego intenso a 
estrada fica rapidamente danificada. Nº 529/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize a 
substituição de uma luminária localizada em frente ao Barracão Católico de Morro Pelado. 
Nº 530/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie o alargamento da estrada de Morro 
Pelado, em frente à propriedade da senhora Teresinha, pois neste local já ocorreram 
vários acidentes o que causa insegurança a todos que passam por ali. Ressalto que o 
Secretário anterior já havia identificado o problema e se comprometido em resolvê-lo. Nº 
531/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria competente proceda na instalação e manutenção de luminárias na 
Travessa da Sociedade, até o número 547, localidade de Santa Cruz da Concórdia, com 
urgência. Nº 532/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria de Obras proceda no conserto de um buraco localizado na 
Rua Belmiro kehl, Bairro Empresa, pois o mesmo foi aberto pela CORSAN e não foi 
devidamente fechado, conforme mostram as fotos em anexo. Este buraco fica em frente à 
residência do senhor Osvaldo que é cadeirante e enfrenta riscos de queda quando precisa 
se locomover. Nº 533/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo 
Municipal, através do setor de iluminação pública providencie a troca de uma lâmpada 
queimada no início da Rua Fridolino Freiberger, e outra na esquina com a Rua Leonel 
Brizola, único poste do lado contrário, ambas no Bairro Fogão Gaúcho. Nº 534/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES E BANCADA DO PP: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento e 
ensaibramento de todas as ruas do Loteamento Olaria no Bairro Empresa, pois as mesmas 
estão em mau estado de conservação. Nº 535/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de obras faça o conserto 
de um buraco na calçada em frente ao nº 1271, na Rua Santa Catarina no Bairro Santa 
Teresinha. Nº 536/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria de Obras e juntamente com o Município de Igrejinha estude a 
possibilidade de proceder com a recuperação dos parapeitos de duas pontes na localidade 
de Três Irmãos e de um pontilhão na localidade de Linha Caloni com a estrada dos 
Imigrantes, pois os mesmos fazem divisa com o referido Município. Sobre essas ações 
também se faz necessária à confecção de placas de advertência que indiquem a presença 
dessas pontes tendo em vista dois acidentes fatais ocorridos no local. Nº 537/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria do 
Meio Ambiente e juntamente com as comunidades do Interior de nosso município 
atingidas com a praga do mosquito borrachudo, popularmente conhecido com “porvinha”, 
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estude a possibilidade de efetuar uma mobilização simultânea para realizar a colocação do 
veneno nos córregos dos rios, arroios, e outros, visando minimizar a proliferação deste 
inseto no período do verão que causa grandes transtornos aos moradores. Para contribuir 
na eficácia deste trabalho destaco a Lei Municipal nº 5.458, sancionada 1º de abril de 2014 
(em anexo), que trata da campanha de incentivo ao cultivo das plantas citronela e 
crotalária, como método natural de combate ao mosquito borrachudo e aedes aegypti. Nº 
538/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente veja a possibilidade de realizar um projeto de ampliação de 
cobertura das câmeras de vigilância em nossa cidade, pois acreditamos que é esse é o 
meio mais eficiente para auxiliar a segurança pública no combate ao crime e também para 
identificar vândalos que causam danos em vários locais não assistidos por este programa. 
Nº 539/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras veja a possibilidade de atender reivindicação de moradores da Rua 
Pedro Cônego Bremm, próximos ao nº 1917, no Bairro Jardim do Prado que informam de 
um buraco no meio da rua que já causou vários pequenos acidentes. Nº 540/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito ao Executivo Municipal que quando ocorra a 
renovação da contratualização de gestão com a Associação Educadora São Carlos do 
Grupo Mãe de Deus - AESC seja feita a troca do atual Diretor do Hospital Bom Jesus de 
Taquara, e que o próximo Diretor seja submetido ao crivo do Concelho Municipal de 
Saúde e da Comissão Permanente de Saúde desta Casa Legislativa. Justificativa: A referida 
solicitação se dá porque nota-se que o atual Diretor não está engajado com as 
necessidades da Unidade de Saúde, tendo perdido serviços agregados e também 
profissionais essenciais para o atendimento a nossa comunidade. Solicito ainda que seja 
encaminhada cópia da presente Indicação ao Hospital Mãe de Deus. Nº 541/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
de Obras proceda na retirada de galhos na ERS 020, em frente ao numero 2698, próximo a 
Vulcanizadora com a máxima urgência, pois os mesmos estão a tempo neste local e por 
estarem muito secos possibilita que algum vândalo ateie fogo provocando talvez uma 
tragédia. Nº 542/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de luminária 
na estrada de Morro Negro, em Pega Fogo Alto, próximo ao nº 2150. Nº 543/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade de realizar um projeto de construção de 
refeitório na Escola Municipal Zeferino Vicente Neves, na localidade de Pega Fogo, pois a 
mesma não dispõe de um espaço para as refeições dos alunos. Nº 544/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito 
providencie a colocação de placa de sinalização indicando a aproximação de área escolar, 
(devagar ESCOLA), nas proximidades da Escola Municipal Dionysio Pires de Mello, na 
localidade de Rio da Ilha, visando maior segurança e organização no trânsito daquele local. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da CORSAN, em atenção a Moção de 
Repúdio nº 019/2014, de autoria do Vereador Guido Mario Prass. Ofício do Senado 
Federal, em atenção a Moção de Apelo nº 017/2014, de autoria do Vereador Eduardo 
Kohlrausch, contida no Ofício D.L. nº 477/2014. Convite da Prefeitura Municipal de 
Taquara para a II Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, envolvendo 
os municípios de Taquara, Parobé, Igrejinha, Riozinho e Rolante que ocorrerá no dia 27 de 
agosto de 2014, às 8h, no Auditório da Secretaria de Educação em Parobé. Após a leitura 
da matéria o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 
(cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento 
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o Senhor Presidente desta Casa, Senhor Arleu 
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Machado de Oliveira, meus colegas aqui da Mesa, meus colegas Vereadores, comunidade 
que se faz aqui presente e a imprensa. Senhor Presidente, semana passada, mais 
precisamente na quinta-feira nós tivemos um encontro, um convite do Secretário de 
Saúde, o Doutor Carlos Alberto Pimentel, que queria nos passar algumas melhorias que 
faria na saúde. Eu tinha comentado aqui a respeito dos agentes de saúde, da estratégia de 
saúde da família, da qual até parabenizei ele por esta iniciativa, mas ele foi além nesta 
semana, dando ótimas notícias. Já tinha falado aqui na semana passada, mas disse que vai 
atender aquele pedido que eu tinha feito há um ano atrás e refeito este ano, mais 
precisamente em julho, de começar a atender a comunidade a partir das 6 horas da 
manhã. Fazer aquela acolhida, a distribuição de ficha e colocar as pessoas para dentro da 
unidade na parte da recepção para que não fiquem ali ao relento da qual era a minha 
preocupação. E também nos deu uma boa notícia, que está estudando e a partir de janeiro 
pretende abrir a unidade de saúde a partir das 8 horas até às 23 horas da noite. Fique 
muito feliz com esta notícia e desde já deixar aqui os meus cumprimentos ao Secretário e 
dizer para ele que pode contar comigo, pois a comunidade está sendo bem atendida e é 
isto que nós queremos. Também Senhor Presidente conversei com ele e recebi um e-mail 
a respeito do hospital, porque a semana passada me manifestei a respeito da direção do 
hospital e recebi muitas ligações e e-mails dizendo que realmente o que eu falei aqui é 
uma realidade. E o pessoal tem esta noção de que o hospital precisa mudar e estas 
mudanças passam necessariamente pelo diretor do hospital. Ele não está atendendo a 
contento a demanda, não está atendendo a contento o que o Município prerroga e vem 
trabalhando, que é um trabalho de estruturação de rede. Temos aqui várias reclamações e 
uma delas no e-mail que me surpreendeu, porque foram denúncias graves com relação ao 
hospital. Eu só não vou ler porque a pessoa que me mandou o e-mail não assinou e por 
isto mesmo eu vou pincelar algumas coisas que foi dito com a realidade que está havendo 
hoje. Nós temos problemas sérios e foi perdido ali um especialista na área de neurologia, 
o neurologista, porque faltou habilidade do nosso diretor do hospital, infelizmente. 
Também nós estamos lá com a sala montada, Senhor Presidente, para atender a demanda 
de exames, de endoscopia, colonoscopia, tomografia de contraste. E pasmem os 
Senhores, a sala está lá pronta e não é liberada. Falta empenho do nosso diretor do 
hospital. Isto é uma realidade. E eu vou dizer mais a vocês. O corpo clínico está 
insatisfeito. Corre o risco de nós perdermos mais profissionais na área da saúde. Isto é 
muito sério. Eu até falei hoje com o nosso Presidente da Comissão, o Guido Mario, para 
que a gente faça a vistoria, veja se realmente estas falas que tem é mesmo a verdade para 
que a gente tome uma atitude junto ao Executivo para que nós melhoremos para a nossa 
comunidade. Nós temos aqui que nos preocupar com a comunidade. E haja vista que eu 
comentei com o Secretário e ele disse que realmente comunga daquilo que eu falei aqui a 
semana passada. Então a coisa é muito séria e a gente tem que tomar uma providência. 
Não poderia Senhor Presidente, deixar de falar aqui a homenagem bonita e aí está de 
parabéns o nosso Vereador Guido Mário, para a Pastoral da Criança que desempenha um 
trabalho fundamental, um trabalho voluntário, da qual eu comungo com estes voluntários, 
porque realmente eu conheço vários deles e são pessoas empenhadíssimas. Eu sei por que 
trabalham lá no Bairro Empresa. Eu inclusive fiz parte uma época da Pastoral da Criança, 
muito pouco, mas fiz. Só me afastei porque realmente fica difícil conciliar o trabalho 
voluntário com o trabalho político. Então para não haver mistura das duas coisas eu abri 
mão, mas realmente fica aqui os parabéns ao Vereador Guido e as pessoas 
homenageadas. E que este trabalho deles consiga alavancar, como disse o Bruno aqui, que 
outras pessoas se engajem e consigam fazer a ampliação para outros bairros carentes. Eu 
tinha outras coisas para falar e assuntos importantes, Senhor Presidente, mas como o meu 
tempo acabou, eu quero deixar aqui um grande abraço a todos e até a próxima semana. 
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VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, Vereador 
Arleu, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente que nos 
acompanha na Casa na noite de hoje, imprensa que nos acompanha aqui na Casa, 
comunidade que nos acompanha pela Rádio Taquara e pela internet. Nos próximos dias, 
Senhor Presidente, estarei trazendo aqui diversas ações que estão sendo realizadas pela 
Secretaria Municipal de Obras, onde o Secretário, Senhor Luiz Hennemann, tem se 
mostrado realmente que veio com cartaz de outros Municípios como Igrejinha e Parobé, 
veio mostrando porque tem este cartaz. Realmente o Senhor Luiz está fazendo um grande 
trabalho e aos poucos está recuperando o prestígio da Secretaria de Obras perante o 
contribuinte taquarense. Inclusive nos próximos dias estará terminando o asfalto da Rua 
Rockefeller. Estivemos na semana passada em uma reunião ali com o Doutor Pimentel. E 
conforme eu já dizia na semana passada, quando dei aqui a notícia como outros 
Vereadores, eu e a Vereadora Sirlei cobramos várias vezes ali a abertura do Posto do 
Bairro Empresa, uma vez que a gente foi muito cobrado e nos próximos dias estará 
abrindo às 6 da manhã. A Vereadora Sirlei não estava presente na reunião por outros 
compromissos, mas ela é uma pessoa que cobrou muito a abertura do Posto a partir das 6 
da manhã. Na semana passada esteve presente aqui na cidade de Taquara o Governador 
Tarso Genro e eu fiquei muito satisfeito, Senhoras e Senhores, porque lá no Gabinete do 
Prefeito Tito, Vereadora Sirlei e Vereador Telmo, o engenheiro Miguel Molina, que é 
Diretor de Projetos do DAER, ele repetiu para o Governador Tarso Genro tudo o que ele 
havia falado para nós em relação à ponte. Quer dizer que realmente nós tivemos uma 
prévia do que o engenheiro Miguel Molina falou para o Governador do Estado, dizendo de 
prazos, dizendo de segurança. Inclusive conforme a própria imprensa já relatou, o Coronel 
Fabio Fernandes e o Coronel Grilo, estiveram em Taquara o Comandante da Brigada 
Militar e o outro Comandante da Polícia Rodoviária Estadual, dizendo do reforço ali do 
policiamento. E eu estive mesmo vendo isto, que é realidade. Ontem eu passei às 6 da 
manhã na ponte e tinha duas viaturas do GOE - Grupo de Operações Especiais da Polícia 
Rodoviária Estadual. Realmente está reforçado ali e a partir do início de outubro iniciará as 
obras e a própria empreiteira colocará segurança. Na semana passada, no dia 21 de agosto 
nós tivemos uma reunião, aquela que junto com empresas de ônibus, a qual tratava de 
segurança destes apedrejamentos que tem acontecido nestes ônibus escolares, de ônibus 
de linhas. Estiveram várias empresas representadas aqui, inclusive a Brigada Militar, a 
Polícia Rodoviária Estadual e também a Polícia Civil. E tu sabes que eu tenho uma grande 
admiração pelo Doutor Luiz Carlos de Abreu. Ele colocou uma coisa uma hora que eu 
muito respeitosamente divirjo, não querendo ir contra a lei, porque a gente como 
Vereador não pode contra a lei nunca, mas é questão de opinião, questão de pesar as 
prioridades. O Doutor Luiz Carlos de Abreu é uma pessoa que eu respeito muito. Dizia que 
ele tem 8 mil ocorrências em Taquara. E que todas as ocorrências são iguais e que a 
demanda de dois vizinhos brigando por um saco de lixa na frente é a mesma coisa que 
esta demanda dos ônibus. E eu mui respeitosamente divergi dele, aqui divirjo 
publicamente mais uma vez dizendo: Olha Doutor, lhe respeito muito, mas eu acho que 
não pode ser comparado um ônibus cheio de crianças com dois vizinhos brigando por um 
saco de lixo. Volto a dizer, principalmente a gente como Vereador tem que respeitar a lei, 
não é Senhor Presidente, mas eu acho questão de prioridade. Eu acho que um ônibus 
cheio de crianças que anda sendo apedrejado é muito mais importante, mas é lógico que o 
Doutor Luiz Carlos de Abreu tem que seguir a legislação, a lei, mas é a minha opinião que 
uma coisa é muito mais importante que a outra. Eu fiz uma Moção de Apelo no dia 09 de 
junho de 2014 ao Senado Federal, Presidente da República e a Câmara dos Deputados 
solicitando que seja baixado o IPI e os impostos das bicicletas em geral, porque uma 
bicicleta de R$ 800,00 chega a pagar em torno de R$ 324,00 de imposto. Isto aí é que seria 
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mais o uso da bicicleta e este mercado. E para minha satisfação eu recebi uma resposta 
aqui do Secretário Geral da Mesa do Senado Federal, Senhor Luiz Fernando Bandeira de 
Mello dizendo que o nosso pedido foi encaminhado a Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal para ser juntado ao processo que já existe desde 2009 andando. Então 
para a nossa satisfação nós ganhamos esta resposta. Tomara que seja concedida. Eu quero 
dar uma última notícia, Senhor Presidente, dizendo que a nossa demanda, minha, dos 
demais Vereadores que tem participado desde o ano passado, que nós estamos ainda fora 
aquela questão da ponte, nós estamos nos próximos dias para colher frutos em relação à 
passarela, lombadas eletrônicas e pardais. Isto aí eu vi aqui e ouvi lá no Gabinete do 
Prefeito do engenheiro Miguel Molina. Então vocês todos fazem parte disto aí, conforme 
alguns Vereadores já disseram que a gente meio que encabeçou este movimento, mas 
vocês foram os meus irmãos, os meus parceiros que sempre me ajudaram. E eu sempre 
gosto de dizer o que a Vereadora Sirlei fala que uma coisa é um Vereador trabalhando, 
junto a gente é forte. E esta é a força que a Câmara de Vereadores tem demonstrado. 
Então eu agradeço a vocês todos pelo apoio que tem nos dado aí. E ainda encerrando 
sobre a questão da reunião dos para-brisas quebrados, no mês de outubro estaremos 
fazendo uma nova reunião. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui representando a minha 
comunidade mais uma vez, o que é uma honra a gente poder ser Vereador do nosso 
Município e fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Quero saudar o nosso Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras. Quero inicialmente 
falar da visita que fizemos a FEPAN. Eu, o Vereador Telmo e o Vereador Adalberto Soares, 
onde fomos entregar uma Moção de Apelo pela liberação do Projeto de Desassoreamento 
do Rio da Ilha. Ao chegarmos lá nos deparamos com um projeto inicial que era de 2011 
que já estava arquivado. Daí levamos um susto. Aí como tínhamos a informação que foi 
pedido novamente uma abertura de prazo, a FEPAN então aceitou este pedido e deu a 
abertura de prazo de mais 120 dias para que sejam dadas as informações que estavam 
pendentes ao projeto de desassoreamento. E temos agora, chegou o Brito, que o Sindicato 
Rural está auxiliando nisto e nós temos até o dia 15 de setembro para que as informações 
cheguem até a FEPAN e que a gente possa dar um alento aquela comunidade de Rio da 
Ilha e também o desassoreamento vai proteger as estradas que estão ruindo em função 
do devastamento que a água faz para todos os lados. A ponte do Rio dos Sinos, eu quero 
tranquilizar a comunidade de Entrepelado, Santa Cruz, Fialho, toda aquela região, Pega 
Fogo, que venha até a cidade de Taquara. Diz o Governador que esteve na nossa cidade, 
anunciou o policiamento na ponte e colocou dizendo que a Polícia Rodoviária de Taquara 
receberá reforço de soldados vindos de Porto Alegre para que seja disponibilizada uma 
guarnição que ficará na ponte da ERS 020 durante 24 horas. A comunidade fique tranquila, 
que teremos uma segurança 24 horas, que o pessoal possa vir tranquilo até a cidade. E 
inclusive disseram que serão providenciados roçadas as margens ali para evitar o roubo e 
a gente já tinha solicitado que o Executivo fizesse isto. E dizer a comunidade que a 
reforma da ponte custará R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) aos cofres 
do Governo do Estado. Estou pedindo também ao Executivo conserto de bueiro na estrada 
dos Renck, após o prédio da antiga escola, troca de lâmpada queimada também na Linha 
São João próximo à residência da Senhora Sirlei e troca de luminária em frente ao 
barracão católico de Morro Pelado. Solicito a Administração junto a Secretaria 
competente que viabilize a construção de um refeitório na nova Escola Zeferino Vicente 
Neves, pois a mesma não tem. A construção daquela escola foi feita no Governo passado, 
mas ela serve para o Nordeste. Ela é toda aberta a área e então necessita-se que se faça 
um refeitório para que as crianças possam estar tranquilas e abrigadas na hora da 
refeição. Solicito também o alargamento da estrada do Morro Pelado, em frente a 
propriedade da Senhora Teresinha. O Secretário anterior já esteve no local, disse que faria 
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este serviço, mas como trocou o Secretário se pede que o novo Secretário então faça este 
alargamento, que lá neste local já ocorreu vários acidentes. Então urge que a Prefeitura 
faça isto lá. Também solicito que seja feito um patrolamento, de no mínimo duas vezes 
por mês, na estrada de Morro Pelado. Ali vem caminhões do Pega Fogo, vem caminhões 
do Figueirão que puxam saibro e se afunilam tudo na estrada do Morro Pelado. Então 
necessita-se pelo menos de 15 em 15 dias se dê um alento aqueles que utilizam aquela 
estrada, porque o patrolamento vai ser feito e garanto que 7 dias, até menos já vai estar, 
mas pelo menos duas vezes por mês já estará a contento daquela comunidade. Também 
solicito alargamento da estrada que passa no Frigorífico P. R. Maciel, no Distrito de Santa 
Cruz, pois foi feito um alargamento até a propriedade do Senhor Rocho. Falta o 
alargamento até o arroio para dar uma tranquilidade aquela comunidade. Também 
solicito o patrolamento e o ensaibramento da estrada Beco dos Ferreiros no Distrito de 
Entrepelado, que finda na propriedade do Senhor Cesar. E também a construção de um 
abrigo de ônibus na estrada de Santa Cruz, na bifurcação da estrada Bruno Lauck, foi 
extinto o antigo abrigo e há necessidade da construção de um novo abrigo, pois é de suma 
importância aos moradores daquela localidade. Obrigado Senhor Presidente e fiquem 
todos com Deus. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite colegas 
Vereadores, imprensa e todos que nos acompanham. Inicialmente quero fazer uma 
saudação especial ao nosso amigo Brito, Presidente do Sindicato Rural de Taquara, eleito 
por mais quatro anos. Fiquei muito feliz Brito. Isto é o fruto de um grande trabalho que tu 
juntamente com o grupo ali realiza. Estas coisas tem que ser faladas, divulgadas, coisas 
boas tem que também circular por aí. Parabéns pelo teu trabalho e toda a tua equipe. 
Como alguém disse a pouco, sozinho ninguém faz nada, mas precisa de um grande líder e 
tu estas demonstrando isto com o teu trabalho. Quero solicitar a Mesa de trabalho aqui 
que encaminhe requerimento verbal que vou expressar aqui que é a questão estradas. A 
estrada geral de Taquara - Rio da Ilha - Padilha, especialmente um trechinho que 
compreende da divisa do Distrito de Padilha até a Escola Ermínia Marques está bastante 
difícil. Muito buraco. Pelo menos uma patroladinha porque a coisa ali está muito séria. 
Também fazer coro com as palavras do Vereador Adalberto Lemos no que diz respeito ao 
Hospital Bom Jesus. Tem algumas especialidades ali como neurologia e urologia, por favor. 
E a gente tem que entender e dizer que somos um hospital regional. Não tem urologista, 
não tem neurologista. Realmente é muito difícil. Então não vou me estender sobre este 
assunto Beto, mas tu tens toda a razão. O hospital está pecando e não é de hoje em todos 
os segmentos, mas tem estas especialidades que é uma coisa assim de louco, imagine. 
Quero parabenizar o Vereador Guido Mario pela atitude de valorizar o trabalho voluntário, 
fato este que nesta Sessão ficou demonstrado uma singela, mas muito importante 
homenagem às pessoas que com elas trabalham. Eu sempre tenho dito aqui neste espaço 
que este trabalho tem que ser valorizado por demais porque é lá que se fomentam as 
atividades junto à comunidade. Parabéns a todo este pessoal que esteve aqui. E neste 
sentido eu vou até o evento que aconteceu ontem no Rio da Ilha, na Sociedade União da 
Paz, onde a mais ou menos três ou quatro anos o Senhor Renato Engelmann, que está a 
frente daquela sociedade e mais um grupo de pessoas ali trabalhando e fazendo a 
diferença, especialmente na questão ligada a cultura gaúcha, com cursos de danças desta 
natureza. Parabéns pelo evento de ontem, um culto crioulo, onde a casa estava lotada, 
porque estas coisas realmente fazem a diferença na vida destas pessoas. Parabéns Senhor 
Renato Engelmann. A Sociedade União da Paz de Rio da Ilha que no próximo sábado dia 30 
também vai realizar, eu lembro que a Vereadora Sirlei na Sessão da semana passada fazia 
um chamamento, as escolas Otília Marmitt, Dionísio Pires e Henrique Fetter, como já 
acontece há vários anos faz seu evento numa união, pois são escolas de um porte menor. 
Juntam as forças CPM, comunidade escolar e professoras. E com certeza, mais uma vez, 
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vai ser um momento especial. Aproveito aqui para convidar a comunidade taquarense, 
colegas Vereadores, sábado à noite, por exigência as três escolas municipais ali no Rio da 
Ilha, na Sociedade União da Paz. Muito importante. E eu agradeço a oportunidade 
Presidente e que possamos ter uma semana de paz e luz. Obrigado. VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras 
Vereadoras, Senhores Vereadores, a imprensa que nos acompanha nos trabalhos desta 
Casa, o Senhor Osmar, Presidente do PP aqui presente, o Brito do Sindicato Rural, enfim a 
todos aqui presentes. Senhor Presidente, eu gostaria de agradecer ao Secretário de Obras 
pelo trabalho que está sendo desenvolvido a pedido deste Vereador, via protocolo, para 
que fosse feito o patrolamento e ensaibramento de todas as ruas do Bairro Medianeira, 
iniciando-se pela Rua São Francisco de Paula e concluindo no Bairro Ideal, na Rua 
Francisco Alves. Hoje os trabalhos foram interrompidos devido ao tempo, a chuva, mas 
conforme o Secretário me informou, logo será dada continuidade e será feito todas as 
ruas. E também ao Secretário um agradecimento pela conclusão a pedido deste Vereador, 
pelo trabalho feito na Rua Arno Faiock, na colocação de canos de esgotos, porque 
realmente a situação ali era complicada e hoje os trabalhos estão concluídos. Realizou-se 
então um trabalho com bastante eficácia e por isto o meu agradecimento em nome do 
Secretário e aquelas pessoas se mostraram agradecidas ao Secretário e ao Prefeito que 
também esteve lá presente. Senhor Presidente, eu vou passar o restante do meu tempo 
ao Vereador Telmo devido ao fato de eu estar muito gripado e não consigo até falar 
direito. Obrigado Senhor Presidente. O Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira 
informou que seriam acrescidos mais três minutos no tempo do Vereador Telmo Vieira. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente, demais 
colegas Vereadores, minha esposa que se faz presente hoje na Sessão da Câmara. Uma 
saudação especial ao Brito, que além de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
é Presidente do Partido Social Cristão, partido ao qual eu faço parte. E quero iniciar 
dizendo que na segunda-feira passada eu fiz questão Brito, de ir votar lá na eleição do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sou sócio do Sindicato há quase 10 anos e a gente tem 
atravessado um momento bastante difícil de correria, porque também sou Presidente 
Estadual do meu partido e neste momento de eleição estadual e federal, a gente tem 
corrido bastante, mas fiz questão de votar. E no último sábado participamos da posse 
desta, não nova Diretoria, mas a continuação desta Diretoria que tem feito um excelente 
trabalho em Taquara. Até na minha fala no dia da posse, eu citei algumas conquistas desta 
Administração. E algumas delas foram a aquisição, por exemplo, do Salão Redondo. Hoje o 
famoso Salão Redondo de Tucanos pertence ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi 
uma negociação muito bem feita pelo Sindicato e hoje o Sindicato possui esta sede que é 
o Salão Redondo dos Tucanos e pertence ao Sindicato. E também a pecuária. Hoje o 
Sindicato tem a pecuária e isto tem sido bastante importante para a vida financeira do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara. Então eu me orgulho muito em fazer parte 
deste Sindicato e ser sócio. E mais uma vez parabenizo o Brito e toda a sua Diretoria pelo 
trabalho já realizado e pela posse, pela nova eleição pelos próximos quatro anos de muita 
luta que virão aí pela frente. Também pude neste fim de semana participar da Gincana 
Municipal. Confesso que era algo que eu nunca havia participado. Eu não sabia como 
funcionava. E este fim de semana tirei uma tarde e participei juntamente com uma equipe 
lá correndo atrás para tentar decifrar as charadas, enfim, mas pude perceber a grande 
movimentação que este evento traz para o nosso Município. Muita gente de fora, 
gastando, movimentando a nossa economia, conhecendo a nossa cidade. Então realmente 
é um evento muito importante para o nosso Município. Eu confesso que não conhecia de 
perto e passei a conhecer. Gostaria também de fazer uma solicitação verbal para que a 
Secretaria de Obras providenciasse o conserto de uma estrada vicinal na localidade de 



                   Ata nº 4.011, de 25 de agosto de 2014.                                                                                                               Página 12 de 22 

 

Açouta Cavalo, chamada Flor das Granjas, que por sinal é a estrada que passa na frente da 
minha casa. A gente acaba pedindo outras estradas e não pede a na frente da casa da 
gente, não é Vereador Nelson. E aí alguns moradores reclamam dizendo assim: O 
Vereador não pede o conserto da estrada na frente da casa dele onde está pior. Se ele não 
manda fazer na frente da casa dele onde está pior. Como se fosse a gente que mandasse 
fazer, não é. A gente pede. Eu já fiz este requerimento outras vezes e eu gostaria de 
repetir, que pudesse ser feito o patrolamento e o ensaibramento nesta estrada vicinal, 
chamada Flor das Granjas na localidade de Açouta Cavalo. E também reforçar um pedido 
já feito por outros colegas Vereadores, que seja providenciado uma parada de ônibus em 
frente à casa do Zoreia, que ali algumas crianças pegam o ônibus. São cerca de cinco ou 
seis crianças que pegam e descem de ônibus ali. Então gostaria de fazer este pedido e 
dizer também, alguns colegas comentaram aqui, a respeito da saúde. Me ligou uma 
senhora de um bairro da nossa cidade, dizendo que o filho dela está com um problema de 
próstata, um rapaz de 21 anos, está com muita dor em casa e foi consultar e marcaram o 
urologista em dezembro. Apenas dezembro. Este rapaz está em casa e não aguenta mais 
de dor. E agora? Façamos o que? Então a gente está com este pepino. Realmente eu 
concordo com os colegas, a coisa não está indo bem. Muito obrigado. VEREADOR NELSON 
JOSÉ MARTINS: Queria saudar a Mesa, colegas Vereadores, as pessoas presentes no 
Plenário, a pessoa do Brito, que veio de outra eleição agora. A eleição de Sindicato é meio 
complicada, às vezes ninguém quer, não é. A gente sabe que quem trabalha no Sindicato 
não tem horário, tem que estar na linha de frente sempre. O caso do hospital, agora a 
pouco eu recebi um telefonema, uma pessoa já foi dez vezes no hospital sangrando, uma 
gravidez de 47 anos. Agora eu recebi um telefonema. Em vez de fazer uma ecografia eles 
fazem um remedinho e mandam para casa. Isto é uma aberração. Eu já pedi para vir um 
convênio nesta Casa. E hoje, Senhor Presidente, eu quero reiterar o pedido que veio o 
convênio que o hospital tem com este Município. Venha o convênio nesta Casa para nós 
sabermos qual é a responsabilidade do hospital. Já fiz o pedido há quanto tempo, duas 
vezes e nada vem. Temos que cobrar que venha a esta Casa as respostas, não respostas 
furadas que nem veio a pouco tempo, que depois eu vou falar sobre elas. Eu acho que o 
hospital tem que dizer o que quer fazer. Se tem um convênio e não consta isto no 
convênio não é obrigado a fazer, mas se consta no convênio vamos fazer, que esta 
senhora não é nenhuma mulher para estar vindo lá do Loteamento Tito até o hospital, faz 
uma injeção, manda para casa e duas horas tem que voltar. Isto é um absurdo com a 
população de Taquara. Não é só esta senhora. Muitos casos estão acontecendo no 
hospital. Eu quero dizer para vocês que às vezes congestiona ali o 24 horas, que as pessoas 
que vão lá no hospital não são atendidos e correm para o 24 horas, quando na realidade 
não é o 24 horas que tem que atender aquilo, quem tem que atender é o hospital. Tem 
que ver quem é o responsável neste Município para cobrar o hospital. Que chega isto aí. 
Quero dizer para vocês, é todos os dias, sábados e domingos as pessoas ligando. Tu tens 
que buscar porque as pessoas não tem carro. Só domingo eu levei esta pessoa duas vezes 
no hospital. Isto é uma aberração. Não tem nem como explicar. Também veio uma 
resposta, eu pedi que consertasse. Eu não sei se os Vereadores têm passado pela 
Guilherme Lahn, naquele trechinho da Pirisa. Não tem como passar, eles estacionam o 
carro dos dois lados. Qual foi a resposta? Não contratamos empresa. Pegam dois ou três 
funcionários, arrumam até que possam contratar uma empresa. Afundou tudo. Tu passas 
o carro e fica assim, tu não podes desviar porque tem estacionamento dos dois lados. Se 
tivesse de um lado ainda podia, não tem como fazer. E vou dizer para vocês. Um carro foi 
sair e o outro foi desviar ontem e bateu na porta do carro. Tem que pegar alguém e fazer 
porque se não adianta de nada. Fazem como a ecologia, que eu comecei em 89 que eu 
venho lutando para que se faça alguma coisa. A APATA sempre trabalhou muito bem 
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nisto, em respeito dos cachorros. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu já peguei cachorro 
no trânsito. Vou aí na ERS e quanto vê passa um cachorro. Eu pegar um cachorro me 
estraga o dia. E ainda podendo ocasionar, se é um cachorro grande pode capotar, matar 
pessoas. Isto todo mundo larga cachorro na estrada e ninguém toma providências. Então 
eu estou colocando este projeto porque já venho pedindo este projeto desde a primeira 
Administração do Délcio, que ele ficou de fazer. Aí entrou o Claudio e disse que nós 
estamos organizando para fazer e não fez. Entrou o Délcio de novo. Em 2011 eu estava 
entrando com um projeto e ele pediu para não entrar porque eles queriam fazer uma 
mudança e fizeram um pouco de mudança, mas mandaram lá para Gramado. Um cara 
assumiu, nunca vinha à Taquara e não adiantou de nada. Em 2013 eu tinha ideia de entrar. 
Falei com o Prefeito Tito, não era Prefeito ainda, mas se eu ganhar nós vamos arrumar. 
Até agora não arrumou, então eu estou entrando com o projeto. Fui em diversos canis. 
Tem aqui no Rio Grande do Sul para olhar. O que mais me chamou a atenção pela 
formação que eles têm lá é o canil de Gravataí. Eu trouxe fotos. Estou entrando com o 
projeto para que seja tomada uma providência meio logo. Que assim, o pessoal da APATA 
se quebra fazendo, mas eu tenho quinze cachorros, seis no sítio, quatro no sindicato e 
cinco em casa. E venho tratando mais uns fora lá porque ninguém toma uma providência 
de ir lá buscar os bichos. Eles largam na estrada e ninguém vai buscar. E eu estou tratando 
estes cachorros, mas não é por isto. Quero dizer para vocês. Eu gosto de tratar o cachorro, 
dar comida, água e o remédio para ele, porque este não me trai, este eu trato e ele vai 
cumprir comigo. Este não me trai, por isto que eu gosto de fazer isto, mas eu sozinho não 
consigo fazer. Eu tenho pessoas aí que eu peço para tratar um cachorro, não tem ração, 
mas eu te dou para tu tratar este animal, porque é ruim tu ver um animal seco na beira da 
estrada, sem água e sem comida. Alguém tem que tomar uma providência. Nós sabemos 
que não dá para fazer tudo, mas um pouco tem que ser feito. A APATA sozinha não 
consegue fazer. A Sandra esta aí e sabe. A gente liga e não tem o que resolver. Eu que 
recolho os cachorros quebrados e levo para os veterinários. E aí às vezes o veterinário não 
pode fazer de graça. Alguém tem que pagar. Quem é que paga? Quem paga é quem leva. 
Por isto que muitos não levam. É isto aí. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor 
Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que nos escuta e a imprensa. 
Inicialmente eu quero repassar aqui um pedido de indicação, que seja feito o serviço de 
instalação e manutenção de luminárias atrás da Sociedade até o nº: 547, na localidade de 
Santa Cruz da Concórdia, com uma certa urgência. Fica ali atrás da Escola Luis Böes. Os 
moradores ali precisam deste serviço. Como a gente sabe que a Prefeitura está fazendo 
este serviço, que dê uma atenção merecida aqueles moradores. Com relação à pauta do 
hospital, eu particularmente acompanho alguns casos, mas eu acompanhei um caso com 
relação à traumatologia, que algum tempo atrás, no ano passado, a Comissão de Saúde 
interferiu nisto e funcionou muito bem, a questão da traumatologia. Eu vou dar um 
exemplo. Teve um acidente de esporte no Parque do Trabalhador no fim de semana. O 
rapaz entrou às 17 horas e às 21 horas ele estava sendo transferido para Canoas e teve 
todo o atendimento. Certamente deve sim evoluir, a Comissão de Saúde pode interferir 
como interferiu lá naquele momento adequado e hoje tem um serviço de prestação 
importante do hospital. Eu vou usar o tempo aqui, não era a minha vontade hoje, eu não 
tinha esta pauta. A minha pauta era outra, mas eu vou fazer a leitura aqui de um ofício 
que eu recebi do Prefeito Municipal, de nº: 468 na data de hoje, dizendo assim: 
“Excelentíssimo Presidente.” Referiu ao Presidente para que indagasse, eu Régis Vereador. 
“Tendo em vista a postagem realizada pelo Vereador Régis Bento de Souza na última 
semana em rede social, vimos através de Vossa Senhoria solicitar que o mesmo esclareça 
ao Executivo Municipal onde obteve informação que a Travessa Santa Rosa seria calçada 
com bloquetos e não com pedra irregular, como está ocorrendo.” Se o Senhor morador 
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desta cidade, cidadão que votou o ano passado, retrasado, na eleição de 2012, tiver um 
jornalzinho igual eu tenho na minha mão aqui, que está escrito assim: “com Titinho e 
Doutor Pimentel na Prefeitura, é Taquara investindo cada centavo naquilo que a gente 
quer e precisa. Iremos investir em pavimentação asfáltica e com bloquetos. Rua Travessa 
Santa Rosa. Como é: estava de paralelepípedos, pedra irregular e pó. Como vai ficar: com 
bloqueto.” É esta a resposta que eu vou dar para o Senhor Prefeito. E que as pessoas 
vejam lá. E outra coisa, que as pessoas acompanhem o Facebook, as postagens que nós 
fizemos lá e como o Prefeito diz, ele acompanha por lá. Pessoal, postem, denunciem, 
coloquem lá a verdade. Está aqui o Prefeito, não sabe de onde eu tirei? Ele fez o 
documento. Está aqui, está na minha mão. Quem tiver este documento, olhe em casa que 
não está. Antes e depois. Depois vem dizer que o Régis está sendo radical, que o Régis não 
tem diálogo, que o Régis não sabe conversar e falar em conjunto com o coletivo. Está aqui 
o documento. Eu só perguntei. Logicamente a gente tem que entender, eu vou fazer uma 
escusa, para ver que nós não somos uma oposição raivosa. Certo. Certamente pode ter 
havido na outra Administração, eu não tenho conhecimento disto, por isto que eu postei 
lá e disse que ia pedir informações, se já vinha rolando um processo lá de licitação e pode 
ter sido escolhido com calçamento de pedra irregular. E daí certamente não poderia neste 
momento ser transferido para o bloqueto ou não era o momento mais adequado. A gente 
entende, pois eu queria saber disto. Então o Prefeito mandou perguntar para mim da 
onde eu tirei isto? Eu tirei de onde ele prometeu. Está aqui a promessa dele na minha 
mão. Quem não tem este jornalzinho em casa. Mas enfim, só para deixar a resposta, 
Presidente, depois eu vou fazer cópias autenticadas para que a Casa responda ao Senhor 
Prefeito e certamente é lá que a gente possa assessorá-lo de maneira que venha a 
produzir frutos importantes e cumprir as suas palavras, cumprir as suas promessas, que 
certamente a gente quer que isto aconteça porque vai reverter certamente em benefício 
da nossa comunidade. Pessoal, em detrimento de assuntos pessoais meus e em 
detrimento também de um processo político que nós instauramos eu a partir do dia 31 de 
agosto estarei tomando posição. Estarei alinhado a um projeto de renovação do Governo 
do Estado, do Governo Federal de uma maneira política ampliada. Terei os meus 
candidatos e assim pessoalmente farei a apresentação a nossa comunidade e pedirei aí o 
apoio a estes candidatos que no momento oportuno iremos manifestar. Desta forma, 
baseado no Artigo 17, inciso I, alínea "b" e daí a gente vai apresentar por escrito à Mesa, 
peço o meu afastamento da Câmara do dia 31 de agosto a 30 de setembro de 2014 e que 
desta forma seja convocada a suplência porque entendo que não posso ir lá pedir voto 
recebendo o salário aqui como Vereador e defendendo uma proposta. Quero pedir o voto 
de uma maneira idem ao cidadão. Certo. É isto que eu tinha para o momento. Desculpe as 
minhas expressões. Uma boa semana e até o nosso retorno, certamente com sucesso. Um 
abraço.  VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Boa noite Senhor Presidente, os demais 
integrantes da Mesa, os colegas Vereadores e Vereadoras, imprensa que nos acompanha. 
Em nome do Senhor Osmar, Presidente do PP, quero estender o meu boa noite a todas as 
pessoas que se encontram aqui no Plenário. Quero iniciar a minha fala nesta noite 
parabenizando o Secretário de Saúde, Doutor Pimentel, pela decisão ao qual veio atender 
as reivindicações dos Vereadores e também da comunidade ali do Bairro Empresa, que 
pedia pela abertura do Posto mais cedo. A partir de hoje o Posto já está sendo aberto mais 
cedo. Eu estive ali hoje consultando e visitando a comunidade. A sensação é muito boa. 
Também quero parabenizar o nosso Secretário Beto Timóteo pela primeira etapa da 
Campanha Solidária que se encerrou no sábado. Agora continua uma outra etapa e 
sabemos que foi um grande sucesso. Também quero cumprimentar e parabenizar o 
Secretário de Obras pelo excelente trabalho que vem fazendo em diversos bairros de 
nossa cidade. E hoje entrou no Bairro Empresa com patrolamento. O pessoal do Criar 
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Vitória limpando os cordões e atendendo a reivindicação deste Vereador. Agora Senhor 
Presidente, pretendo ocupar o resto do meu tempo, já pedindo desculpas se eu me 
estender um pouquinho, porque preciso fazer um relato aqui. Na madrugada da última 
quinta-feira por volta de duas horas e meia da madrugada, um casal me ligou desesperado 
procurando por plantão pediátrico. Aonde que teria, qual era o caminho a seguir. Eu 
informei que fosse até o hospital ao qual eles foram com a criança com febre alta, vômito, 
desarranjo, se queixando de dor na cabeça e dor na barriga, criança com três anos. O 
médico plantonista, eu tenho o nome dele, não vou divulgar agora, mas se for preciso, eu 
já peço que a Comissão de Saúde investigue este caso e ajude a nossa comunidade a 
tomar um rumo melhor no atendimento. O médico atendeu a criança tendo o pai e a mãe 
junto com ele e recomendou que desse por seis dias plasil e controlasse a febre ao qual o 
pai falou: "Mas Doutor, este remédio desde segunda-feira à noite já está sendo medicado, 
pois já estivemos em atendimento no Hospital São Francisco em Parobé." O médico disse: 
"Vai, faz da forma que eu estou mandando. Se não melhorar vocês voltem". Realmente a 
criança só piorou e na sexta-feira ele baixou em Porto Alegre, estava internado em 
tratamento intensivo no Hospital Conceição, uma criança com três anos, atendida às duas 
horas e meia da madrugada por um médico pago com o nosso dinheiro. Senhor 
Presidente, eu várias vezes já tive a oportunidade de constatar vários maus atendimentos 
ali. A maioria dos profissionais ali são comprometidos com o que tem jurado e com a 
comunidade, mas uma minoria estraga o trabalho de todos os outros, pois acredito que 
quando se falam num mar de rosas é uma quantia de água com várias flores, perfumes, 
mas se lá dentro deste mar de rosas tiver uma varinha cheia de espinhos vai estragar todo 
o mar de rosas. E a Administração Municipal, principalmente através do nosso Secretário 
Doutor Pimentel, tem feito de tudo a nível estadual, mas quando se fala em hospital, é 
uma calamidade. Realmente tem que se tomar uma providência. Peço que a Comissão de 
Saúde investigue estes casos que estão acontecendo ali. Duas e meia da madrugada o 
médico foi acordado pelo enfermeiro. Ele estava dormindo. Menos mal porque primeiro 
eles iam dormir em casa. Ele estava dormindo. Não tinha demanda, só tinha aquela 
criança. Por que não pedir um raio-x? Por que não encaminhar para que fosse dado baixa 
naquela criança para que no outro dia ver o que estava acontecendo? Manda embora uma 
criança para morrer em casa. Se a criança chegou no Hospital Conceição com adiantado 
estado de infecção no seu pulmão. O pulmão tomado d´água, como disse o médico, ele 
estava com o pulmão parecia um balão para estourar de água. E este médico não cometeu 
um erro e nem negligência, mas o puro exercício da preguiça. E nós não podemos admitir 
mais isto. Tomara que a criança não fique com riscos maiores da saúde, maiores 
problemas, porque daí esta conversa não pode ficar por aqui, tem que ser 
responsabilizado quem teve em suas mãos uma vida e não soube cuidar. Fica aqui o meu 
desabafo. Desculpe por ter passado o meu tempo. Desejo uma ótima semana de trabalho 
para nós, para a nossa comunidade e que Deus nos guarde. VEREADOR SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente e na sua pessoa as demais pessoas que 
participam desta Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores. No final de semana em 
Taquara foi um final de semana bastante animado, com muitos eventos acontecendo e 
aqui eu deixo meus parabéns à equipe Paranoia, que venceu a Gincana Municipal de 
Taquara. Parabenizo pelo empenho, pela dedicação e pela união da equipe. E assim como 
as demais equipes que participaram, a equipe Laranja Mecânica e Força Tarefa. Também 
quero deixar os meus parabéns a Coordenadora Pedagógica da Prefeitura Mirim, Helena 
Breyer e o Coordenador da Prefeitura Mirim Darlei Eduardo Franzen, pela organização e 
realização da 1ª Parada Ecológica de Taquara, realizada no sábado pela manhã. O desfile 
desenvolvido por todos os integrantes mirins, juntamente com a parceria de várias 
entidades, mais a peça teatral Planeta em Apuros e também a apresentação de uma 
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dança, promoveram a conscientização da preservação do meio ambiente. A APATA 
também participou do desfile com alguns cães que estão para a adoção responsável, pois 
respeitar e preservar a vida são o que pretende exemplificar. Também no sábado, a 
Secretaria de Desenvolvimento Social realizou o encerramento da arrecadação de 
agasalhos dentro da Campanha Doação Solidária na Praça Marechal Deodoro. Um evento 
muito bonito com várias participações e apresentações ao longo de todo o sábado. Feira 
de Artesanato e também mais uma vez a APATA esteve presente com a Feira de Adoção 
Responsável dos filhotes. A Secretaria do Meio Ambiente promoveu a distribuição de 
mudas de árvores, que eu acho um fator bastante positivo, porque diante das mudanças 
climáticas pelas quais o planeta está passando, cada vez mais a necessidade de se 
arborizar o ambiente no qual vivemos. Deixo aqui registrado também um momento de 
muita diversão e relembrar os tempos de adolescência, porque sábado à noite, 
juntamente com muitos amigos queridos, no Clube Comercial de Taquara aconteceu a 
festa intitulada Boate Gota D´Água, no qual os hits dos embalos de sábado à noite dos 
anos 70 e 80 fizeram a festa daqueles que lá estiveram. E eu penso que naquela época nós 
tivemos uma adolescência muito feliz, muito tranquila. Hoje infelizmente os jovens não 
podem mais dizer isto, porque vivemos um tempo de muita violência. Estes valores morais 
foram se perdendo ao longo do tempo e esta juventude de hoje não pode mais viver uma 
época tão bonita como a que nós vivemos naquela época. Eu penso que estes valores 
foram se perdendo porque as famílias foram se desestruturando ao longo de todo este 
tempo e os valores morais vêm de berço, eles não se compram, não se ensinam numa 
lição de um dia. São tijolinhos que se colocam em uma construção quando os filhos são 
pequenos ainda. Então fica o convite para que as famílias exemplifiquem valores morais 
aos seus filhos, para que possamos voltar a ter uma sociedade um pouco mais tranquila. E 
hoje também aqui na Câmara prestamos uma homenagem a quem trabalha 
voluntariamente, através de uma proposição do Vereador Guido Mario, pois no dia 28 
comemoramos o Dia Nacional do Voluntariado, que busca reconhecer e destacar o 
trabalho das pessoas que doam tempo, trabalho e talento de maneira voluntária para 
causas de interesse social e para o bem da comunidade. É feito sem recebimento de 
qualquer remuneração ou lucro. Voluntário ajuda quem precisa, contribuindo para um 
mundo mais justo e solidário. E eu dedico este dia 28 aos meus colegas voluntários da 
APATA, porque há onze anos e meio não temos tempo, não temos dia, não temos horário, 
estamos à disposição da comunidade para realizar um trabalho que o Poder Público até 
hoje não realiza. E realmente, Vereador Nelson Martins, alguém precisa pagar este custo. 
E é por isto que aos sábados nós estamos sempre reunidos, fazendo feira, fazendo brique, 
para tentar arrecadar um dinheiro para bancar o tratamento destes animais que são 
resgatados de rua. Então este dia 28 de agosto é dedicado aos meus colegas da APATA. Eu 
agradeço a atenção de todos, desejando uma semana muito rica, muito abençoada e 
muito iluminada para todos. Muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 
DA SILVEIRA: Cumprimento o Senhor Arleu, Vereador Presidente desta Casa, em seu 
nome a Mesa Diretora, colegas Vereadores e o público que se faz presente nesta noite 
aqui no Plenário. Quero iniciar a fala desta noite relembrando Presidente a sua fala da 
semana passada com relação a visita que fizeste a Associação dos Contabilistas e a 
reivindicação daqueles contadores com relação a algumas questões relacionadas a 
licenças para abertura de microempreendimentos em nosso Município. Estivemos alguns 
dos Vereadores desta Casa na tarde de hoje com o Senhor Prefeito e retomamos esta fala 
com ele e colocamos o quanto eles estão querendo uma alteração na legislação para que 
as licenças não sejam tão dispendiosas para microempreendedores que não tem 
condições de regularizar o seu empreendimento. Há algumas situações em que estas 
pessoas estão tentando formalizar o seu negócio e desistem por conta das taxas que são 
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elevadas. O nosso Prefeito com a boa vontade que lhe é peculiar chamou as meninas da 
Licença Ambiental. E nós estamos querendo, Senhor Presidente, com a sua autorização, 
fazer uma reunião nesta Casa na quinta-feira às 15 horas com as representantes do setor 
de meio ambiente, a Maria Alice e a Dione, junto com alguns contadores para que a gente 
escute o que eles têm para dizer.  E junto estejamos harmonizando e melhorando para 
que o empreendedor possa se manter em nosso Município e que as taxas não sejam tão 
onerosas. Penso que a sua fala motivou e a procura de alguns contadores também nos fez, 
que o resultado é melhor no “nós” do que no “eu”, nos fez hoje conversarmos com o 
Prefeito. Teremos resultados positivos no final desta conversação. Parabéns pela sua ida 
até a ACON e pela sua fala na semana passada. Temos que nos unir para termos 
resultados positivos, não é, e assim a gente faz a boa política. Quero também dizer que 
estive com o nosso Secretário de Obras na tarde de quarta-feira e quero dizer assim com 
bastante tranquilidade, que até então eu tinha uma grande preocupação com a 
Administração do Município de Taquara no quesito obras. Disse-me o Secretário Luiz 
Hennemann que ele tem mais de 60 anos, mas eu juro para vocês que ele faz um trabalho 
como se tivesse 20. Ele é disponível. Ele me levou com ele a estrada do Moquém onde ele 
estava colocando em ordem. Ele foi comigo a vários lugares, aliás vou corrigir, ele me 
carregou, porque eu fui fazer dois pedidos e ele me levou a quatro ou cinco cantos do 
Município onde ele deliberou obras e as coisas estão acontecendo. Se com tão pouco 
material e equipamento ele está fazendo isto, acredito que para o ano de 2015 e com o 
recurso chegando e a aquisição de novas máquinas e equipamentos, o nosso interior e a 
zona urbana, nossos bairros terão um atendimento especial. Ele resolve e ele entende do 
que faz. Não sei de onde o Prefeito Tito Livio Jaeger tirou o Senhor Luiz Hennemann ou o 
nome do Senhor Luiz Hennemann, mas o Município de Taquara está muito bem atendido 
na Secretaria de Obras e isto vai gerar muitos resultados benéficos a todos nós que tanto 
queríamos resultados. Quero também só fazer um complemento rápido para não me 
alongar. Quando o Vereador Eduardo mencionou aqui uma lombada eletrônica para a 
passagem do Bairro Cruzeiro para o Centro, que é onde liga a Federação à Rua 13 de Maio, 
quando eu me tornei Vereadora, a Dona Teresa, uma vizinha muito querida e minha amiga 
de muitos anos, foi o primeiro pedido como Vereadora, condições para que eles com 
idade que já tem atravessem com segurança a ERS 239. Então Vereador Eduardo, que bom 
que o seu trabalho junto com a nossa parceria deu este resultado e eles terão atendido e 
poderão atravessar a ERS 239 com mais segurança. Parabéns pelo teu trabalho mais uma 
vez, nosso, mas tu fizeste a frente e eu tenho que reconhecer isto. Obrigado pelo 
momento que me foi concedido e desejo a todos uma excelente semana. O Presidente, 
Vereador Arleu Machado de Oliveira disse: Antes de passar a palavra ao Vereador Telmo, 
quero agradecer então a deferência especial que a Vereadora Sirlei fez ao meu nome em 
relação à ACON e mostrar para a Vereadora Sirlei que a gente pode fazer aqui uma crítica 
construtiva e aí funciona e dá certo. Não se há maldade quando se fala as coisas, mas 
realmente muito bom que foi feito este trabalho agora logo depois da minha fala de 
segunda-feira e procurando uma solução que vai ser bom para todos, vai ser bom para os 
contabilistas, para as empresas e para o próprio Município, para o crescimento do 
Município. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente, Vereador Arleu, aos 
demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos 
prestigia nesta noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação 
que nos acompanham. Inicio o meu pronunciamento prestando votos de congratulações a 
todos os soldados brasileiros, em todo o segmento das armas, pelo seu dia. Felicito e 
congratulo por serem homens e mulheres que abdicam de suas vidas em benefício do 
cidadão. Também quero destacar alguns encaminhamentos feitos por este Vereador a 
competência do Executivo e das Secretarias responsáveis. Um deles é referente ao 
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conserto da linha telefônica no Distrito de Rio da Ilha e da Padilha. Estou indignado com a 
empresa Oi. Não só eu como toda a comunidade que há quinze dias vem sofrendo pelo 
não atendimento desta empresa. Eu digo que procurei, liguei para esta empresa, mas hoje 
tivemos efetividade em nossas ações quando procuramos a Marilene do PROCON. E ela 
ligou, entrou em contato com eles. Eles falaram que estava agendado para o dia 31 de 
agosto para o referido serviço, mas mediante a conversa dela eles vão atender em 24 
horas. Eu acho que isto é um descaso com o cidadão. Aqueles que se sentir que foram 
lesados, porque os comerciantes daquela região foram lesados, nós cidadãos fomos 
lesados, procurem o PROCON e efetuem suas denúncias. Eu acho que eles têm que arcar 
com as consequências. Também estou solicitando ao Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Obras, que juntamente com o Município de Igrejinha, estude a possibilidade 
de proceder com a recuperação dos parapeitos de três pontes, duas da localidade de Três 
Irmãos e uma da Caloni com a estrada dos Imigrantes, pois as mesmas fazem divisa com o 
referido Município. Sobre estas ações também se faz necessária a confecção de placas que 
indiquem a existência destas pontes naquele local, porque o que está acontecendo. Já 
tivemos neste ano dois acidentes fatais diante destas pontes. Cidadãos que vem de fora 
acabam se colidindo nestas pontes e acabam caindo no rio e tendo óbito. Isto então 
sabemos que é responsabilidade do Município que deve zelar pela vida de seus munícipes. 
Também comprometido com o bem estar da nossa comunidade, principalmente nós que 
somos afligidos pelo mosquito borrachudo na localidade do interior do Município, estou 
solicitando a Secretaria de Meio Ambiente e juntamente com as comunidades do interior 
do nosso Município atingidos com esta praga, para que estude a possibilidade de efetuar 
uma mobilização simultânea para realizar a colocação de veneno nos córregos dos rios, 
arroios e outros, visando minimizar a proliferação deste inseto no período de verão que 
causa grandes transtornos a nós moradores. Para contribuir na eficácia deste trabalho 
destaco a Lei nº: 5.458, que foi sancionado no dia 1º de abril, no qual eu sou propositor 
desta Lei, que dispõe do incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como 
método natural de combate ao mosquito. Então vamos ter este contato com o Secretário 
do Meio Ambiente para ver a possibilidade então de começar este plantio e para estas 
ações da colocação do veneno. E isto para nós, com este tempo quando esquenta, tivemos 
um verão em pleno inverno e foi horrível, não se dá para ficar em frente de uma casa, não 
se dá para ficar num jardim. Quem é do interior sabe do que eu estou falando. Então 
vamos tomar esta providência para que o cidadão consiga conviver bem no interior do 
nosso Município. Também quero destacar alguns trabalhos realizados nos últimos dias no 
Distrito de Padilha e Rio da Ilha. No Alto Três Irmãos foram feitos os trabalhos de 
ensaibramento com a colocação de mais de 60 cargas de saibro e concomitante a estas 
ações também será patrolada a mesma, mas infelizmente estamos sem o mecanismo 
patrola. Ouvi antes o colega Vereador Lauri falar sobre o patrolamento, mas infelizmente 
estamos sem a patrola naquela localidade, fato que está em manutenção e será realizado 
o conserto nos próximos dias para efetuar estes trabalhos. Também foram feitos trabalhos 
de ensaibramento e patrolamento na estrada Willy Heidrich. Para quem não conhece é 
aquela na subida no Nanico, ali na estrada da Padilha, onde vai dar acesso ao Morro Alto. 
Aquela estrada foi ensaibrada e patrolada, ficou muito bom aquele trabalho ali. Também 
identificamos o trabalho executado na localidade de Passo da Ilha, especificamente na 
Travessa Mitt, atendendo a solicitação daqueles moradores. E na localidade de Rio da Ilha, 
identificamos melhorias encontradas na estrada do Moquém, onde a comunidade lá 
estava muito ansiosa por aqueles trabalhos. Também aproveitamos aqui a presença do 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Brito, boa noite Brito, conversando com 
alguns colegas Vereadores, nas próximas semanas vamos propor uma comissão de 
acompanhamento a merenda escolar, onde queremos acompanhar a distribuição dos 
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produtos originários da agricultura, onde queremos visitar estes produtores rurais que 
fazem os seus plantios deste produtos hortifrutigranjeiros. Estes produtores que plantam 
tomate, banana e tantos outros produtos que são os alimentos que são distribuídos aí, nós 
queremos acompanhar, nós queremos visitar, nós queremos quais as suas dificuldades, 
quais as suas principais demandas e queremos também possibilitar aquele agricultor, 
aquele produtor que queira também fazer parte. Então é nisto que nós vamos trabalhar. 
Hoje quero parabenizar, para terminar a minha palavra, uma pessoa que para nós aqui 
dentro da Câmara de Vereadores se destaca pela presteza, como tantos outros, mas este é 
o nosso Diretor Administrativo, o Dilamar. Parabéns, que Deus te abençoe e que tu se 
tornes cada vez mais este homem que tu é, comprometido em fazer e realizar o teu 
serviço. Também quero convidar os colegas Vereadores para a nossa reunião no dia 27 às 
15 horas, aqui na Câmara de Vereadores, onde discutiremos sobre o recolhimento do lixo 
aqui na zona central, onde teremos a presença do Sindilojas, do CDL, da empresa Onze. 
Com certeza o Executivo também estará presente para nós identificarmos a possibilidade 
de melhoramento destes horários. E também como sou propositor do projeto fraldário, 
também com estas entidades. Por hoje era isto. Uma boa semana a todos e fiquem com 
Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Declinou o uso da palavra. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero inicialmente saudar o Senhor Presidente, membros 
da Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui presentes nesta noite, a imprensa e os 
ouvintes da Rádio Taquara. Quero saudar em especial ao Brito que foi eleito mais uma vez 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quero lhe parabenizar pelo excelente 
trabalho que tu faz diante desta entidade. Participei no sábado na Praça Marechal 
Deodoro da 1ª Pernada Ecológica e o encerramento também da Campanha Solidária, que 
teve o seu início em junho. Este evento que contou com distribuição de mudas pela 
Secretaria do Meio Ambiente teve Feira do Artesanato, Feira e adoção de animais pela 
APATA, exposição de trabalhos feitos pelos deficientes lá do CRAS. Teve também a Banda 
Amigos do Livro do Bairro Empresa, shows musicais com o nosso amigo Paulinho Show, 
Banda Esmeralda, Gilson e Gabriel que também é uma dupla aqui de Taquara, Teixeirinha 
Filho e Neto, que fez um belo encerramento desta bela campanha que foi desenvolvida 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que é comandada pelo nosso colega Beto 
Timóteo do Partido Progressista. Enfim, a campanha foi um sucesso, foram milhares de 
peças de roupas arrecadadas e que vão ser muito úteis para a nossa população na hora de 
necessidade. Semana passada também fiz uma visita ao Posto de Saúde do Bairro Mundo 
Novo e quero ali parabenizar o belo atendimento daquelas pessoas que estão lá 
atendendo. Porém quero pedir a Administração que agilize o atendimento com o dentista, 
pois lá naquele posto existe dentista, porém o gabinete dentário não está totalmente 
equipado. Então ele não está conseguindo dar um atendimento completo as pessoas que 
lá vão. Faz só uma revisão, mas não consegue prestar o atendimento. Então esperamos 
que nos próximos dias a Administração possa colocar o dentista para aquela população. 
Também na semana passada eu, o Vereador Telmo e o Vereador Guido estivemos junto à 
FEPAN entregando uma moção para que a FEPAN agilize o projeto de licença para que seja 
feito a dragagem do Rio da Ilha. Segundo o chefe do Gabinete ainda falta alguns 
documentos para que este projeto seja tocado adiante. E quero dizer que a burocracia 
neste Estado ela é muito grande. É muita burocracia. Leva em média três anos para liberar 
um projeto ambiental. Estava pesquisando estes dias no Estado do Paraná e de Santa 
Catarina, uma liberação pela FEPAN leva 30 dias e aqui no Estado do Rio Grande do Sul é 
uma burocracia total. Tem que ser muito mais ágil. Muitas empresas deixam de se instalar 
no Rio Grande do Sul pela demora que tem para conseguir um projeto ambiental. 
Também fiz algumas indicações para que a Secretaria de Obras proceda no patrolamento 
e no ensaibramento de todas as ruas do Loteamento Olaria no Bairro Empresa, 
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principalmente fazer um ensaibramento a capricho que lá naquelas ruas falta material. 
Patrola e se não coloca saibro logo está toda danificada. Então penso que faça um 
patrolamento e um ensaibramento. E também que a Secretaria de Trânsito coloque placas 
de sinalização próximo a Escola Dionísio Pires de Mello na localidade de Rio da Ilha, com 
os dizeres "Devagar Escola", pois ali os veículos passam em alta velocidade e torna 
perigoso para as crianças que ali estudam. E também quero enviar votos de pesar aos 
familiares do Senhor Odácio Serini, que faleceu no último dia 22. Senhor Odácio é uma 
pessoa benquista na comunidade, uma pessoa de família tradicional que muito contribuiu 
para a localidade de Vila Teresa e que com certeza deixará saudades a todos. Então eu 
quero enviar os votos de pesar a sua esposa, aos seus filhos e a toda a comunidade. Neste 
momento foi concedido um aparte ao Vereador Telmo Vieira que disse: Desejo me 
associar a estes votos. O Vereador Adalberto Carlos Soares retomou o uso da palavra e 
disse: Será aceito. Também foi concedido um aparte ao Vereador Lauri Fillmann que 
disse: Obrigado Soares, apenas para registrar aqui a indignação com o que diz respeito 
com a falta de comunicação em Padilha. Já faz oito a dez dias e em contato pessoal com a 
Oi, estão pouco se lixando. É o que deixaram entender. Então só para deixar publicado a 
nossa indignação, a comunidade se ressente disto, seja as residências, comércio, indústria, 
é uma vergonha simplesmente a questão de um cabo rompido. Lembrando que algum 
tempo atrás eu havia feito um encaminhamento pedindo aos responsáveis que fizessem 
uma limpeza junto à fiação. Ninguém fez nada. Então está lá rompido e isto é muito ruim. 
Obrigado. O Vereador Guido Mario Prass Filho solicitou para se associar ao requerimento. 
O Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira informou que o tempo estava 
esgotado. O Vereador Adalberto Carlos Soares solicitou ao Presidente para 
complementar, dizendo: O Vereador Telmo já esteve falando sobre a Oi, com certeza nas 
próximas 24 horas será consertado. Desculpe Senhor Presidente pelo passar do tempo. 
Tenham todos uma boa semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
Cumprimento aos Senhores Vereadores, as Senhoras Vereadoras, demais presentes. Eu 
estou entrando com um requerimento esta noite a pedido do empresário Paulo Mello e 
esclarecer que já havia outro requerimento similar na Casa, para ser justo com o Vereador 
Adalberto Soares, que solicitou que fosse colocado guard rail nesta estrada. E aí o 
empresário Paulo Mello solicitou que fosse colocado ao invés de guar rail fossem 
colocados árvores ali na estrada que faz o retorno de quem sai do sentido Taquara - 
Parobé, retornando para Taquara. Tem caído muito carro num valo que tem ali, ele entra 
na pista da ERS 239. Então estou entrando com este requerimento conforme foi lido aqui 
para solucionar aquele problema de carros que tem caído nos valos no retorno em frente 
às concessionárias que lá estão: Guaíba Car e Sinoscar. Então o requerimento do Soares 
estou fazendo apenas a complementação deste requerimento a pedido do empresário 
Paulo Mello. Eu quero abordar um assunto muito chato e gostaria que todos prestassem 
atenção. Uma das coisas mais repugnantes que nós temos, das coisas mais repugnantes 
que nós temos dentro da coisa pública, no meu entender, são as perseguições políticas 
dentro da coisa pública. E eu vi muita perseguição política já aqui em Taquara. Professores 
saindo do seu reduto e indo para outros colégios porque Prefeitos mandaram, porque 
tinha alguma coisa contra eles politicamente. Pessoas que ficaram doentes em função de 
perseguições ao longo da história aqui de Taquara. Não vou dar nomes de ninguém que 
não vale a pena. Aconteceu com vários Prefeitos este tipo de coisa que é repugnante. 
Porque estou abordando este assunto agora? Eu tinha inclusive outro assunto para 
abordar, mas eu recebi uma mensagem a pouco do Major Zanini, que foi Comandante da 
Brigada Militar da nossa região. O Major Zanini me mandou uma mensagem muito 
preocupado porque ele foi simplesmente mandado embora daqui, da nossa região onde 
fazia um grande trabalho aqui na segurança de todo o vale. O Major Zanini é um exemplo 
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de policial, um exemplo de pessoa. Fazia um grande trabalho e de uma hora para outra foi 
mandado embora sem saber por que, transferido para a Restinga em Porto Alegre. Um 
local onde ele não poderia de maneira nenhuma. Fazia todo aquele trabalho que ele sabe 
fazer, porque ele estava muito restrito. E isto ele disse sempre, que não entendia o porquê 
da transferência do Major Zanini daqui de uma hora para outra, mandado embora para 
outro grupamento em Porto Alegre. Ele estava lá já fazendo este trabalho. Agora de 
repente sabem o que fizeram, ele mandou aqui. Eles transferiram de novo o Major Zanini 
porque ele estava fazendo um bom trabalho onde ele estava. E mandaram para outro 
grupamento. Está aqui e não pediu segredo, ele disse que eu podia falar. Perguntei para 
ele. Está aqui no meu celular a mensagem que ele me manda. Este é o Governo Estadual 
que nós temos hoje. Transferindo pessoas de gabarito porque estão fazendo um bom 
trabalho e não interessa para algumas pessoas que seja feito este bom trabalho. Por quê? 
Porque de repente esta pessoa tem alguma cor partidária. Então isto é que eu me debato. 
Por que as pessoas tem que se vingarem das outras? O ente público tem que se vingar de 
pessoas que estão fazendo um bom trabalho, mas não tem a mesma cor política. O que 
tem haver a política com o bom trabalho. Nós temos que botar na frente de tudo as 
pessoas. Nós temos que botar na frente de tudo as coisas boas que nós podemos fazer 
pelo Município, pelo Estado e pela União. Por que nós temos que ainda lidar com este tipo 
de coisa, onde se prejudica um ser humano, um trabalhador competente como é o Major 
Zanini. Eu não tenho procuração para defendê-lo, mas nós vimos o que aconteceu nesta 
Casa aqui, já falamos antes. Ele me mandou esta mensagem que novamente aconteceu a 
transferência de novo dele e não sabe por que. Por isto quero deixar registrado aqui a 
minha repugnância pela maneira como tratam a coisa pública, que ele simplesmente e eu 
anotei aqui uma frase, que ele disse que eu falasse aqui a frase e eu vou falar aqui a frase 
que ele disse: “Hoje a polícia é de Governo e não de Estado.” Palavras textuais do Major 
Zanini que ele disse que era para eu dizer. Isto é muito grave o que está acontecendo. 
Então dizer a minha solidariedade ao Major que fez um grande trabalho nesta região e 
estava fazendo um grande trabalho no local que, segundo ele, este trabalho parece que 
também para eles não estava interessando porque era um bom trabalho e agora 
mandaram para ele outro local depois de três meses. Fica aqui então esta palavra de 
repugnância pela maneira como se administra a coisa pública. Muito obrigado a todos. 
Uma boa semana e fiquem com Deus. Depois do Grande Expediente o Presidente deu 
início a Ordem do Dia, solicitando a leitura do Projeto para votação nesta Sessão, 
acompanhado dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em 
Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 169/2014 (Executivo Nº 139) Autoriza o 
fracionamento de terreno urbano e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação 
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador 
Valdecir de Almeida. A seguir o Presidente colocou em votação separada os seguintes 
Requerimentos lidos anteriormente: Requerimento Nº 246, 252, 254 e 255/2014: 
Aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador 
Valdecir de Almeida. Após 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 presentes, ausente o Vereador Valdecir de Almeida. 
Requerimentos: Nº 247/2014 a 251/2014 e 253/2014. Pedidos de Informações: Nº 
086/2014 e 087/2014. Indicações: Nº 522/2014 a 544/2014. Atas: Nº 4.008, 4.009 e 4.010. 
Requerimentos Verbais: VEREADOR LAURI FILLMANN: 1º - Que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras providencie patrolamento e ensaibramento na estrada de 
Vila Teresa entre a Escola Hermínia Marques até a propriedade do senhor Lúcio Kirsch. 
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VEREADOR MOISÉS RANGEL: 2º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda no ensaibramento da estrada vicinal chamada Flor das Granjas, na 
localidade de Açoita Cavalo. 3º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente viabilize a construção de um abrigo de ônibus na localidade de Açoita Cavalo, 
em frente à casa do “Zoreia”. VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 4º - Solicito ao Presidente 
desta Casa Legislativa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que agende reunião para a 
próxima quinta feira, dia 28/08, às 15h, e convide as senhoras Maria Alice e Dione, da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Presidente da ACON de Taquara, Executivo 
Municipal e demais Vereadores, para tratarmos do assunto referente à Lei Municipal nº 
3810/2006, que regulamenta e institui taxas para as atividades de licenciamento 
ambiental. Outrossim, ratificamos o interesse desta Casa em intermediar essa discussão 
para registrarmos as reivindicações da população microempreendedora, no intuito de 
fortalecer os empreendimentos do nosso Município. Logo após o Presidente colocou em 
deliberação do Plenário o Pedido de Licença do Vereador Régis Bento de Souza pelo 
período de 30 (trinta) dias, de 31 de agosto de 2014 a 30 de setembro de 2014, o qual foi 
solicitado anteriormente pelo mesmo durante o tempo concedido ao Grande Expediente 
desta Sessão. A referida solicitação está baseada no artigo 17, inciso I, alínea “b”, do 
Regimento Interno desta Casa. Posto em votação o Pedido de Licença, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, ausente o Vereador Valdecir de 
Almeida, que teve a sua falta justificada conforme Requerimento Nº 236/2014 aprovado 
por unanimidade no dia 18 de agosto do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, às 
20h10min o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária convocando a próxima para o dia 1ª de setembro de 2014, às 18h, no 
Plenário desta Casa. 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, 
25 de agosto de 2014..................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


