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ATA Nº 3.997 

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2014, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 23ª Sessão Plenária 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), Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis 
Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 
(PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausente o Vereador Lauri 
Fillmann (PDT), no qual o Presidente desta Casa justificou que o mesmo está prestando prova 
presencial no Instituto de Educação do Paranhana LTDA, curso de Letras, na cidade de Igrejinha, 
com posterior entrega de comprovante que será anexado a esta Ata. Por determinação do 
Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene 
Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas vindas a todos os presentes e 
informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas 
segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a todos para participar. A partir deste 
instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, 
momento em que convidou o Irmão Arci Serafim da Silva, do Centro Espírita Dom Feliciano de 
nossa cidade para deixar uma mensagem de abertura desta Sessão. A seguir 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 636/2014, 
encaminha Leis Municipais nº 5.506 a 5.515, sancionadas em 25 de junho de 2014. OFÍCIO Nº 
370/2014, encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de 
maio de 2014, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 371/2014, em atenção ao Pedido 
de Informação nº 027/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 162/2014. 
OFÍCIO Nº 376/2014, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Telmo Vieira, contido no 
Ofício D.L. nº 502/2014. OFÍCIO Nº 377/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 
007/2014, do Vereador Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 051/2014. OFÍCIO Nº 
378/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 011/2014, do Vereador Nelson Martins, 
contido no Ofício D.L. nº 051/2014. OFÍCIO Nº 380/2014, em atenção ao Pedido de Informação 
nº 021/2014, dos Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 
127/2014. OFÍCIO Nº 381/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 023/2014, dos 
Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 127/2014. OFÍCIO Nº 
382/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 024/2014, dos Vereadores Adalberto Lemos 
e Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 127/2014. OFÍCIO Nº 383/2014, em atenção ao 
Requerimento Verbal do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 502/2014. 
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 133, de 07 de julho de autoria do 
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Estabelece a reserva e destinação de terrenos dos 
loteamentos habitacionais públicos para policiais militares que atuarem em Taquara, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 134, de 07 de julho de 2014 de autoria da MESA 
DIRETORA: Altera o caput do Art. 3º e o parágrafo 5º do Art. 5º da Lei Municipal Nº 4.969, de 22 
de dezembro de 2011, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 135, de 07 de julho de 2014 
de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui o DIA MUNICIPAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS no Município de Taquara, 
e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 136, de 04 de julho de 2014 (Executivo Nº 109) 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Cultural 
Educacional de Taquara, CNPJ Nº 10.299.235/0001-80. PROJETO DE LEI Nº 137, de 04 de julho 
de 2014 (Executivo Nº 110) Autoriza o Poder Executivo a destinar auxílio financeiro para a 
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DA ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE, para auxiliar na 
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realização do “49ª Festa dos Motoristas e do Colono” e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 138, de 04 de julho de 2014 (Executivo Nº 112) Ratifica o termo de Permissão de Uso de dois 
imóveis de propriedade de Calçados Beira Rio S/A, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
139, de 04 de julho de 2014 (Executivo Nº 113) Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de 
Crédito Adicional Especial e criar Rubrica no Orçamento do Município de Taquara/RS, e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 140, de 04 de julho de 2014 (Executivo Nº 115) Autoriza 
o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para o CDL – Clube de Diretores Lojistas, de 
Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 141, de 04 de julho de 2014 (Executivo Nº 
116) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a Empresa SILVIO 
BARIVIERA–ME, CNPJ nº 19.285.416/0001-21, e, dá outras providencias. REQUERIMENTOS: Nº 
195/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES, com apoio do Vereador Telmo Vieira: Vem através 
do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Luiz Paulo Pires, que veio a falecer 
no dia 01/07, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma 
lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que dê forças para 
suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na 
angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 
transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 196/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Oscar da Silva 
Belizário que veio a falecer no dia 01/07, 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 
197/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Ao cumprimentá-los cordialmente, venho através 
deste, solicitar ao Departamento competente do DAER e da EGR, que estudem a viabilidade de 
instalar uma sinaleira na ERS 020, em frente à Fruteira Taquarense, pois neste local fica a 
principal entrada de acesso ao Bairro Empresa, maior Bairro de nossa cidade, onde tem grande 
fluxo de veículos e pedestres o que ocasiona vários acidentes com vítimas fatais. Este pedido foi 
realizado por este Vereador, através do Requerimento nº 034, de 02 de fevereiro de 2013 (em 
anexo), e, hoje venho reiterá-lo, contando com a vossa compreensão. Nº 198, 199 e 200/2014 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos demais Vereadores, a serem encaminhados 
ao Secretário Estadual de Segurança Pública, senhor Airton Michels, ao Secretário-Adjunto de 
Segurança Pública, senhor Juarez Pinheiro e ao Comandante-Geral da Brigada Militar do RGS, 
senhor Fábio Fernandes. Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos por meio deste encaminhar 
Votos de Congratulações ao nobre senhor enaltecendo a excelente atuação do Major Marcelo 
Fraga Carpes e do Tenente-Coronel da Brigada Militar, Carlos Marques nos relevantes serviços 
prestados junto à comunidade taquarense, os quais desempenham um trabalho com muita 
seriedade e comprometimento. Agradecemos a dedicação e profissionalismo com que 
desempenham suas funções, colaborando pelo aumento da qualidade de serviço ofertado à 
nossa população. Nº 201/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste encaminho 
Votos de Congratulações parabenizando a Escola Técnica UNIPACS, que no dia 18/06/2014 
celebrou seus 15 anos de história, estendendo as congratulações a todos os alunos, professores, 
colaboradores e parceiros, que são essenciais nessa longa e gratificante trajetória. UNIPACS faz 
parte da história de desenvolvimento de nosso município, pois transforma alunos em cidadãos 
preparados para uma transformação social, através de uma postura crítica, investigativa e 
atuante. Que venham muito mais comemorações, contribuindo significativamente para uma 
sociedade com melhor qualidade de vida para todos. Nº 202/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Venho através deste solicitar a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que agende 
reunião para o próximo dia 11/07 (sexta-feira), às 08h30min, nesta Casa, para tratar sobre a 
frequente ocorrência de apedrejamento a ônibus escolares em nosso município, causando 
danos aos alunos e empresas desses transportes. Sabendo da gravidade desses acontecimentos 
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solicito que sejam convidadas às seguintes autoridades para debater sobre o assunto: Prefeito 
Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho; Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, senhor 
Paulo Möller; Delegado da Polícia Civil, senhor Luiz Carlos de Abreu; Comandante da Brigada 
Militar de Taquara, Capitão Aparício Renner; Comandante da Polícia Rodoviária Estadual de 
Taquara, Sargento Santos; Tenente-Coronel da Brigada Militar, Carlos Marques e Major Marcelo 
Carpes. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 068/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que 
o Executivo informe a este Vereador se o Município está em dia com o pagamento da Empresa 
construtora das casas do PAC1, no Bairro Empresa, pois as obras estão paradas e segundo 
informações é por falta de pagamento. Solicito ainda que se existe uma dívida informe qual o 
valor e quando será quitada. Nº 069/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o 
Executivo Municipal informe a este Vereador quando será providenciada as devidas melhorias 
na estrada de Pega Fogo, conhecida como Pé de Galinha, pois os moradores sofrem com as 
condições precárias em que a mesma se encontra, necessitando com urgência a desobstrução 
dos bueiros e sarjetas, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 070/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando ocorrerá o 
patrolamento e ensaibramento da estrada de Pega Fogo, pois os moradores sofrem com as 
condições precárias em que a mesma se encontra, conforme mostram as fotos em anexo. 
INDICAÇÕES: Nº 423/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria Distrital de Rio da Ilha providencie com urgência a manutenção da 
ponte pênsil que liga a localidade de Vila Teresa a estrada dos Imigrantes, pois a mesma 
encontra-se em péssimas condições, colocando em risco a segurança das pessoas que por ali 
transitam.  Nº 424/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com setor de iluminação pública faça a substituição de uma lâmpada na Rua Felipe 
Werb Filho, próximo ao nº 950 no Bairro Sagrada Família, pois a mesma não funciona 
principalmente nos dias chuvosos. Nº 425/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicita que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize o conserto e a limpeza de um 
bueiro na estrada de Pega Fogo, próximo à propriedade do Sr. Ari Neves e Sr. Jair Inácio dos 
Santos. O pedido se faz urgente e necessário para dar vazão às águas que se acumulam na 
estrada prejudicando a própria estrada e todos que por ali transitam, conforme mostra as fotos 
em anexo. Nº 426/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicita que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente providencie com urgência a construção de uma nova Ponte na 
estrada de Pega Fogo, descida de acesso a Morro Negro, perto das propriedades do senhor 
Dário e senhor Dirceu de Magalhães. O pedido se faz urgente, tendo em vista a situação de risco 
iminente de acidente no local, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 427/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie com urgência a canalização com aproximadamente 30 canos junto a Estrada dos 
Campos, na localidade de Pega Fogo, pois conforme mostram as fotos em anexo este serviço vai 
evitar maiores estragos na estrada que sofre danos a cada dia com as consequentes chuvas. Nº 
428/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda na desobstrução de bueiro e limpeza de sarjeta para escoamento da água, 
junto à estrada de Pega Fogo com a estrada dos Campos, pois neste trecho há um assoreamento 
muito grande, causando danos a estrada, conforme fotos em anexo. Nº 429/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na 
desobstrução de um bueiro na localidade de Pega Fogo, próximo à residência da senhora Selina 
Campos, bem como faça uma limpeza e abertura de valo para dar segmento apropriado às 
águas, evitando danos maiores a estrada e transtorno aos transeuntes, conforme fotos em 
anexo. Nº 430/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda com urgência no serviço de patrolamento, ensaibramento e 
sarjeteamento na estrada dos Campos em Pega Fogo, pois a mesma está em precárias 
condições, conforme fotos em anexo. Nº 431/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o 
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Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na desobstrução de bueiro e 
limpeza da sarjeta na localidade de Pega Fogo, próximo à residência do senhor Marino, pois a 
água da chuva não faz o escoamento apropriado, causando danos à estrada, conforme fotos em 
anexo. Nº 432/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda na limpeza de bueiro e sarjeteamento da estrada de Pega Fogo 
entre a Igreja e a propriedade do senhor Elias, pois a água da chuva não faz o escoamento 
apropriado, causando danos à estrada, conforme fotos em anexo. Nº 433/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda 
com urgência no patrolamento, ensaibramento e sarjeteamento da estrada da Grota, na lomba 
próxima a propriedade do senhor Edgar. O pedido se faz necessário, pois a falta de manutenção 
somada as frequentes chuvas deixa a estrada muito perigosa tendo em vista que os veículos 
pequenos não conseguem subir, causando grande perigo a todos, conforme fotos em anexo. Nº 
434/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Saúde estude a possibilidade de voltar a distribuir as fichas e acolher os pacientes 
no Posto de Saúde do Bairro Empresa, a partir das 06 horas da manhã, pois o abrigo existente 
não atente as necessidades da comunidade que vem a procura de atendimento, e, por haver 
várias especialidades vem gente da cidade e do interior que ficam expostas ao tempo, muitas 
vezes sem condições de saúde. Também há uma apreensão deste Vereador que subscreve 
quanto à segurança desta Unidade de Saúde, pois os portões ficam abertos durante a noite e já 
foram constatados vários vandalismos, tais como, quebra de bancos e equipamentos da 
academia, rompimento de telas, sem falar na preocupação de arrombamento do Posto por estar 
muito à vontade dos vândalos, conforme fotos em anexo. Nº 435/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras proceda com a 
máxima urgência no conserto de esgoto na Rua Pastor Hermann Schafke, em frente ao nº 3043, 
Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois houve um afundamento da calçada oferecendo perigo às 
pessoas que por ali passam, conforme fotos em anexo. Tal situação deixou obstruída a 
passagem de pedestres e também a preocupação por parte dos moradores, pois há pessoas 
doentes na residência que precisa sair de carro da garagem e se trancar a passagem pode 
acontecer algo mais sério. Nº 436/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Obras providencie com urgência o conserto das calçadas, 
instalações elétricas e também nos equipamentos de ginástica, na Praça da Bandeira, em frente 
ao antigo terminal Rodoviário, conforme fotos em anexo. Tal pedido se justifica, pois as calçadas 
oferecem perigo aos usuários principalmente aos idosos, e também a parte elétrica encontra-se 
exposta podendo causar acidente, especialmente às crianças por ter uma Escola ao lado. Nº 
437/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Por meio deste venho Reiterar o Requerimento 
Verbal datado de 18 de março de 2013 (em anexo), o qual solicita a viabilidade de encaminhar 
títulos definitivos de posse aos moradores do Habitar Brasil, no Bairro Mundo Novo, pois os 
mesmos não se sentem seguros em realizar reformas nas suas casas sem ter em mãos os 
referidos títulos. Nº 438/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda numa limpeza e roçada junto ao Habitar 
Brasil, no Bairro Campestre, bem como no conserto de canos de esgoto, conforme fotos em 
anexo, pois o mato tomou conta das ruas e de dois campos existentes que é de propriedade da 
Prefeitura, oferecendo risco aos moradores, e, também rompeu o cano de esgoto que corre a 
céu causando perigo de doenças a comunidade. Nº 439/2014 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
estude a viabilidade de elaborar projeto de calçamento na Rua Santarém, Bairro Tucanos trecho 
que vai até a Sociedade Progresso. O pedido se justifica tendo em vista inúmeras residências e 
empresas existentes no local, as quais contribuem na arrecadação do ICMS para o Município. Nº 
440/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie com urgência o conserto de um buraco no calçamento na 
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esquina das Ruas Emílio Lúcio Esteves e Arnaldo da Costa Bard, pois o mesmo está causando 
estrago aos veículos e transtorno aos usuários da via. Nº 441/2014 VEREADOR NELSON 
MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
providencie com urgência o conserto de dois buracos no calçamento na esquina das Ruas 
Henrique Bauermann e Rio Grande, pois o mesmo está causando estrago aos veículos e 
transtorno aos usuários da via. Nº 442/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo 
Municipal, através do Setor de Iluminação Pública providencie o conserto de uma luminária na 
Rua Prof.ª Noely Klain, próximo ao nº 2647, no Bairro Santa Maria. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO 
Nº 033/2014 VEREADORES ADALBERTO SOARES, ANILDO ARAÚJO, EDUARDO KOHLRAUSCH, 
SANDRA SCHAEFFER E SIRLEI SILVEIRA. Encaminham a Moção de Apelo à Aprovação do Projeto 
de Emenda a Constituição Estadual, de número 230/2013, “PEC da Água”, que trata da 
necessidade plebiscitária quando algum município desejar privatizar os serviços de saneamento. 
A presente proposição justifica-se por entendermos ser a água, um bem público, essencial à vida 
e à saúde humana e, para respaldar a sua universalização, garantindo o saneamento básico, 
serviço essencial, a todos, independentemente da condição social é preciso manter a prestação 
e operação dos serviços por operadores públicos. Dessa forma, solicitamos aos Deputados 
Estaduais, empenho na aprovação desta importante matéria para a população gaúcha. Que esta 
Moção, após aprovada no Plenário desta Casa Legislativa, seja encaminha ao Presidente da 
Assembleia Legislativa, bem como ao Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, 
Relator da Comissão de Saúde e Meio Ambiente e Bancadas Partidárias. MOÇÃO DE APELO Nº 
034/2014 DO VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Apresenta a Moção de Apoio à nomeação e posse 
em caráter de urgência dos candidatos excedentes aprovados no concurso da SUSEPE/2012. 
Este Legislativo é solidário com o movimento destes profissionais, estando sensibilizados com a 
carência de profissionais técnicos nos espaços prisionais do RS e, considerando o conteúdo 
pertinente da Nota Técnica de 17/10/2012, onde a Superintendência dos Serviços Penitenciários 
pontua com veemência a “necessidade e conveniência” da chamada da segunda turma de TSPs 
aprovados no certame, visto que, as 210 vagas autorizadas, a anterior, por ato governamental, 
não supriram as carências existentes para a implementação e efetivação, dos programas de 
Tratamento Penal na totalidade do Sistema Penitenciários do RS. Ante o exposto, solicito aos 
nobres pares a aprovação desta Moção de Apoio, e, requer que seja encaminhada cópia aos 
Exmos. Srs. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Chefe da Casa Civil Estadual, Secretário 
de Segurança do Estado, Secretário da Fazenda Estadual e ao Superintendente dos Serviços 
Penitenciários: Exmo. Sr. Gelson Treiesleben. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do 
Ministério dos Transportes, em atenção ao Ofício D.L. nº 198/2014, o qual encaminhou Ata 
Especial referente à Ponte do Rio dos Sinos. E-mail da Consultora Técnica – Coordenação Geral 
de Atenção Hospitalar, senhora Ludmilla de Carvalho, em atenção ao Requerimento nº 
144/2014, do Vereador Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 344/2014. Ofício da APAE-
Taquara/RS, agradecendo a oportunidade em que a mesma apresentou o resumo dos seus 
trabalhos, na Sessão Ordinária deste Legislativo no dia 02 de junho de 2014. Ofício do Ministério 
de Minas e Energia, em atenção a Moção de Apoio em forma de Solidariedade nº 011/2014, de 
autoria da Bancada do PP desta Casa, que trata do reajuste nas tarifas de energia elétrica da AES 
Sul. Convite com programação entregue no dia de hoje pelo Coordenador de Defesa Civil desta 
cidade, senhor Paulo Mello, para o V Encontro Regional de Proteção e Defesa Civil, do Vale do 
Paranhana, região das Hortênsias e Alto Sinos, que ocorrerá no próximo dia 17/07 em Três 
Coroas. Convite da Escola Municipal Getúlio Vargas, do Bairro Eldorado, para Mostra de 
Trabalhos Anos Finais Copa do Mundo 2014, a realizar-se no dia 10 de julho de 2014, com 
abertura às 08h30min. Telegramas do Ministério da Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei 
9.452/97, beneficiário Fundo Municipal de Saúde a Programas Municipais. 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 
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Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, 
colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que nos acompanha e que está presente na 
Casa hoje. Inicialmente venho aqui fazer a divulgação, eu recebi o convite do Coordenador de 
Defesa Civil com relação ao 5º Encontro Regional de Proteção e Defesa Civil que acontecerá no 
dia 17 de julho deste ano na cidade de Três Coroas. Certamente lá nós poderemos trazer 
informações que venham a contemplar ações importantes junto ao Rio Paranhana, Rio dos 
Sinos, especialmente aos Bairros Santa Maria, Olaria e Empresa, com relação às enchentes. 
Certamente ações que vem sendo planejadas e possivelmente seriam executadas ao longo dos 
dias o mais rapidamente possível, pois estamos enfrentando fenômenos naturais e certamente 
assolam e preocupam as comunidades que vivem as margens destes rios. Encaminho aqui uma 
solicitação à Secretaria de Obras, uma atenção, um chamamento, um pedido e uma cobrança 
com relação à Rua Beco City, esquina com a Rua Picada Gravatá, perto do Colégio Theóphilo, 
precisa de uma manutenção naquela entrada, é uma rua sem saída, mas é uma rua em declive. 
Há mais de 15 anos, segundo relata os moradores ali, não recebe os serviços públicos, não 
recebe um ensaibramento, um patrolamento, está bastante difícil o acesso dos moradores. 
Também a Rua Carlos Chagas, no Bairro Santa Terezinha, precisa lá uma revisão da iluminação 
pública. O pessoal nos cobrou, nos procurou. Também o ensaibramento desta rua já foi pedido 
para ser calçada, canalizada, então a gente pede um mínimo de atenção aos moradores com 
relação a estes serviços. Tivemos também presenciando ativamente com relação as nossas 
visitas diárias, semanais e mensais no Residencial Parque Palmeiras, também na Rua Picada 
Gravatá. Eles precisam da liberação ambiental para fazer um muro, tem uma taquareira e eles 
precisam de uma agilidade do Poder Executivo que não está tendo nas liberações. Precisa uma 
atenção especial aos moradores do Condomínio Residencial Palmeiras. Também com relação à 
Rua Arlindo Cândido Rangel número 598 no Bairro Empresa. Já foi pedido por alguns colegas 
Vereadores e também fomos procurados porque ali existe uma demanda que deve ser atendida, 
buraco, está bastante difícil o acesso aos moradores as suas residências. Destacar, repetir, 
refletir, bater de novo e pedir de novo mais uma vez com relação ao ensaibramento das ruas 
dos Trilhos do Bairro Santa Maria, da Rua Tristão Monteiro até o rio, da Rua João Manoel Correa 
na estrada velha para Igrejinha, a Rua Luiz Carniel, Francisco de Freitas, Cassandra Fritscher. Se a 
Prefeitura não tem um planejamento, não consegue atender com estas diversas desculpas e 
acontecimentos que se tem, climáticos, operacionais, de Governo, desgoverno, deste Governo 
que passou, do outro que já passou, deste que veio, do outro que vai vir, que tenha uma 
estratégia. Eu vou dar uma sugestão então. Que ela tenha depósito perto das escolas, perto das 
creches, lá num lugar público, aonde possa ali atender um depósito de saibro, aonde possa 
atender nestas dificuldades ações pontuais que venham a atender as demandas da comunidade. 
Fiz aqui um requerimento dia 24 de março. Foi respondido hoje pelo Prefeito, assinado por ele, 
que foi consertado um buraco na entrada da Rua Cassandra Fritscher, mas foi consertado 
porque os moradores iriam consertar aquele buraco que a Prefeitura não foi lá consertar. Daí 
mandam resposta que foi feito, que era preocupação e tal, mas levaram mais de 30, 60 dias, 
entre 30 e 60 dias para fazer. Daí foram lá, colocaram placa. É lamentável, simplesmente isto 
para nós não falar coisas e não ser deselegantes com as pessoas que nos ouvem, mas 
infelizmente ou felizmente vem a resposta. Depois de três meses a comunidade se uniu para 
fazer e aqui eu deixo um chamamento a toda a comunidade. Quando precisar alguma coisa da 
Prefeitura, não adianta pedir para o Vereador, para o Prefeito, para o Secretário. Tem que fazer 
um movimento. Quando vai fazer um movimento, vai fazer eles passar vergonha, eles se mexem 
e lá vão realizar. E depois de três meses eles mandam a resposta de uma ação que lá não está 
abrindo só aquele buraco que fizeram.  Já tem acho que uns mil buracos na rua lá que é 
bastante complicado. Mas diz: tu queres buraco ou tu queres saúde? Se eu for falar todos os 
problemas da saúde eles vão achar que eu sou ignorante aqui ou estou querendo, sei lá, me 
candidatar a alguma coisa. Certamente é com relação a isto, é só este o discurso que se tem. 



                Ata nº 3.997, de 07 de julho de 2014.                                                                                                                         Página 7 de 21 

 

Também vou ser contrário ao Projeto de Lei 138, Executivo 112, com relação à praça no Bairro 
Santa Terezinha. Nós não cuidamos nem das praças que nós temos hoje, que são praças 
menores da que está sendo planejada ali. Nós queremos fazer uma enorme praça, um enorme 
evento. Eu sou contrário a este projeto porque não cuida nem do que nós temos. Vão criar mais 
coisas? Vão ter um exemplo igual à praça do centro da cidade, que tem drogado, que tem 
ladrão, tem um monte de gente que tem ali e ninguém faz nada, fica a mercê. Obrigado ao 
Senhor, desculpa alguma coisa e uma boa semana. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: 
Senhor Presidente, o meu boa noite ao Senhor, aos demais integrantes da Mesa, demais colegas 
Vereadores e Vereadoras. Também os funcionários que prestam o serviço a esta Casa nesta 
noite, a imprensa que nos acompanha e as pessoas que nos escutam em seus lares, que se 
fazem presente hoje aqui no Plenário também o meu boa noite a todos. Eu quero iniciar meu 
pronunciamento dizendo que mais uma vez estive visitando as obras da UPA hoje. Fiz por gosto 
como faço de vez em quando. Deixei o meu carro aqui, desci lá no Bairro Empresa a pé e voltei a 
pé, conversando com as pessoas e olhando umas coisas que eu tinha curiosidade de olhar. E me 
alegrei ali em ver a obra da UPA em plena atividade. Basicamente tinha ali uns 15 funcionários 
da empresa, todos trabalhando, num ritmo bem acelerado. Eles querem aproveitar esta semana 
para fazer toda aquela estrutura que precisa ser feita dentro do chão aproveitando o tempo 
bom. E como me respondia ali o responsável da obra, que na próxima semana já querem 
começar no tijolo. Então para nós é uma grande alegria saber que está ali num ritmo bem 
interessante. Também ficamos felizes. Quero agradecer aos Vereadores que propuseram a 
reunião hoje com a direção do hospital. Descobrimos algumas coisas ali muito interessantes, 
que depois os demais colegas com certeza vão estar tocando no assunto, mas hoje nós temos a 
condição de acolher o serviço de Oncologia ali na clínica ao lado do hospital. O hospital está 
adequado, está credenciado, só falta a atividade mesmo, mas vamos cobrar nos próximos dias 
isto do Governo juntamente com os demais colegas Vereadores e alguém da direção do 
hospital. Também Senhor Presidente estive andando hoje pelo Bairro Olaria, está muito difícil 
de circular ali. A gente sabe da condição do tempo que foi bem rigoroso nos últimos dias, mas 
está muito ruim. Também no Loteamento Nunes, esperamos que nos próximos dias agora haja 
um patrolamento, um ensaibramento nas ruas dos bairros da nossa cidade. E o recolhimento de 
galhos também devido a esta chuvarada, foi iniciado ali no Bairro Empresa e parou. Tem muito 
galho ali, muita roçada que foi feita e ficou parada. Por que eu falo isto? É tempo bem suficiente 
para nós organizar para o próximo ano para que o Município tenha um cronograma, tenha uma 
empresa responsável por fazer a limpeza e tenha um cronograma de recolhimento. Porque isto 
a gente vê que funciona muito bem em outros lugares, em outras cidades e é importante que 
nos organizamos para um próximo ano ter um cronograma. Até tal dia, do dia 1º ao dia 15, 
Bairro Empresa, depois Bairro Santa Terezinha e todos os moradores cortem as árvores que 
tiver que podar naquele tempo para ser recolhido. Assim vai ficar bem mais fácil nós manter a 
nossa cidade limpa e organizada da maneira que todos queremos, pois sabemos que as podas 
de galhos elas tem uma época para podar. Depois daquilo nenhum morador pode podar mais a 
árvore. Então ela é bem importante e muito fácil de ser controlada. Eu vou ficar atento quanto 
tempo eu estiver como Vereador e se até lá chegar eu quero no próximo ano fazer parte desta 
organização para nós ajudar na administração desta dificuldade e nós temos tendo este ano, 
que no próximo ano seja feito um trabalho diferente. Também eu gostaria de pedir ao Executivo 
que depois de feito a limpeza dos galhos, seja feita a limpeza também nos cordões e a pintura 
dos cordões que neste ano não foi feito ainda. Sabemos das dificuldades, mas sabemos que 
existem propósitos da parte do Executivo com respeito a isto na nossa comunidade. Nós vamos 
ficar no aguardo. Agradeço em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui me 
pronunciando como representante da minha comunidade e desejo uma ótima semana 
iluminada por Deus a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor 
Presidente e na sua pessoa saudar as demais pessoas que aqui se encontram. No dia 9 de julho 
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de 1892, aos 76 anos de idade, faleceu Tristão José Monteiro. Tristão José Monteiro, filho de 
José Monteiro da Silva e Lucinda Leonardo da Conceição. Tristão José Monteiro nasceu em 
Porto Alegre no dia 06 de junho de 1816 e foi batizado no dia 24 de agosto do mesmo ano na 
Catedral Metropolitana. Além do português, era fluente em várias línguas como o alemão, o 
francês e o inglês. Durante a Revolução Farroupilha esteve prisioneiro dos farrapos em sua 
residência já que mantinha relações com o Império. Trabalhou no Consulado dos Estados Unidos 
da América na capital gaúcha de 1838 a 1841. Inicialmente como Secretário e após foi elevado 
ao cargo de Vice-Cônsul. Nesta época trabalhava para a casa comercial do Cônsul norte-
americano na cidade Isaac Austin Haÿes. Quando depois da retomada de Porto Alegre, uma 
série de norte-americanos foi expulsa pelos legalistas. Ficou procurador e auxiliou no 
encerramento das atividades. Dado que não havia nenhum residente norte-americano residente 
em Porto Alegre foi nomeado Vice-Cônsul. Tristão José Monteiro dedicou grande parte de sua 
vida ao comércio. Em 1845 ele e os seu sócio Jorge Eggers adquiriram a sesmaria, então 
denominada Fazenda Mundo Novo, pertencente a Libânia Inocência Correa de Leães, viúva de 
Antônio Borges de Almeida Leães. Esta fazenda compreendia os atuais territórios de Igrejinha, 
de Taquara e de Três Coroas. Em 4 de setembro de 1846, Jorge Eggers vendeu sua parte para 
Tristão Monteiro. Este criou a Colônia de Santa Maria do Mundo Novo e foi responsável pela 
vinda dos imigrantes alemães para o local. Fica aqui então registrada a nossa homenagem a este 
personagem histórico e graças a ele que hoje temos a cidade de Taquara e muitas vezes 
esquecido. Eu acho que a história também nos faz entender onde nós estamos e porque 
estamos assim. Na quinta-feira, dia 3 de julho, foi inaugurado em Taquara a Sala de 
Videomonitoramento do Sistema de Vigilância do Município. Desde então oito policiais estão 
controlando a movimentação na cidade utilizando vinte câmeras posicionadas em pontos 
estratégicos. Taquara possui hoje uma ferramenta tecnológica de grande importância para a 
prevenção de delitos e a obtenção de provas em casos de ocorrências policiais. Estes 
equipamentos estão posicionados em locais onde se concentra um grande número de pessoas, 
possíveis rotas de fuga, ponto de tráfico de drogas e também nas proximidades das escolas. Esta 
conquista é resultado de um trabalho dedicado e qualificado de muitas pessoas que iniciou em 
2002. Longo caminho percorrido até aqui visando sempre uma maior segurança pública para 
nossa comunidade. Eu deixo aqui então o reconhecimento a todos que vem trabalhando até 
chegarmos agora ao pleno funcionamento destas câmeras, que era algo que estávamos 
esperando há muito tempo e finalmente está acontecendo. Hoje estamos encaminhando uma 
Moção de Apoio a PEC da Água. Fomos visitados semana passada por representantes da 
CORSAN e que nos fizeram este pedido. A PEC da Água trata da necessidade plebiscitária 
quando algum Município desejar privatizar os serviços de saneamento. A presente proposição 
justifica-se por entendermos ser a água um bem público, essencial a vida e a saúde humana. E 
para respaldar a sua universalização garantindo o saneamento básico, serviço essencial a todos, 
independente da condição social é preciso manter a prestação e operação do serviço por 
operadores públicos. Nós da Câmara de Vereadores de Taquara dizemos não a privatização da 
água, porque ela é pública e é de todos. Eu quero dizer que sábado das 8 às 14 horas acontecerá 
no Ginásio da Escola Theóphilo Sauer um brique da APATA, cuja venda será utilizada para pagar 
os veterinários. Quem puder se fazer presente e colaborar com esta nossa causa estão todos 
convidados. Eu agradeço a atenção de todos e desejo que todos possamos ter uma excelente 
semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Vereador 
Arleu Machado de Oliveira, Presidente desta Casa e em cumprimentando-o, cumprimento os 
colegas Vereadores, ao público que se encontra aqui presente e aos ouvintes da Rádio Taquara. 
Há algumas semanas atrás, talvez um mês, eu fui procurada por uma pessoa moradora do nosso 
Município que tinha uma grande vontade de homenagear sua mãe, motivo pelo qual ela queria 
fazer esta homenagem por ter sido uma pessoa grandiosa, de valor humano e principalmente 
por ter educado nove filhos como exemplo de dignidade e respeito. Colaborou com a 
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comunidade taquarense porque aqui se instalaram e moraram. A Rosa que é uma pessoa que 
não é das minhas relações de amizade, mas me conhecia de vista, me fez este pedido e está 
sentada aqui hoje emocionada por ver que será votado nesta Casa na noite de hoje um Projeto 
de Lei que nomeará um logradouro do Município de Taquara com o nome da sua mãe: Sonia 
Leda Scheffel. Então atendi ao pedido da Rosa e fico muito feliz de saber que tu tiveste Rosa 
uma mão honrosa, uma mãe que foi digna quando hoje nós precisamos ter tanto exemplo bom 
de mães porque vemos tantas crianças precisando de uma mãe e não tem. Então motivo que 
me honra ter feito este Projeto de Lei homenageando a tua mãe. Quero também dizer que no 
sábado que passou, o Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor, teve a visitação de muitas pessoas 
que se agregaram a ideia e tornaram-se parceiros do Projeto BEM. Nossas crianças foram 
contempladas com fardamento, meias, calção e também houve na verdade a promoção 
"Aqueça o nosso time, quanto mais gente mais quente" e todos os atletas do BEM puderam 
escolher agasalhos, roupas, calçados no evento do Projeto BEM do sábado. Quero agradecer 
aqui a empresa Citral que nos deu as camisetas numeradas para as crianças do Projeto BEM, a 
Estética Sandra e Carla junto com a Copicenter que fizeram uma promoção, um movimento e 
realmente aqueceram o nosso time. Nossas crianças foram embora do Projeto BEM no sábado 
pela manhã felizes e realizadas. Foram perguntados o que o Projeto significava na vida deles e 
eu fiquei feliz de ver que o Projeto BEM faz a diferença na vida dos meninos e meninas que lá 
estão. São crianças de 7 a 17 anos que estão envolvidas no esporte e com certeza se estão 
envolvidas no esporte elas estarão consequentemente no caminho do bem, por isto Projeto 
BEM. Agradeço as parcerias. Agradeço também a Heidrich que levou meias que entregaram 
para as crianças no sábado pela manhã. São parceiros. Não havendo parceiros não se realiza 
nada. Então agradeço aos parceiros. Quero dizer que continuamos com a campanha para 
mobiliarmos o Lar das Crianças da nossa nova casa de acolhimento na cidade de Taquara e 
estamos precisando ainda de algumas coisas, principalmente louça, talher, caneca para as 
nossas crianças, que isto ainda não chegou. Nós estamos precisando. Há no jornal desta semana 
e da semana passada uma relação e na internet também onde diz Lar Padilha tem uma página 
que diz o que ainda é necessário para que nossas crianças possam estar abrigadas e possam ser 
trazidas das outras cidades de volta para a nossa casa de acolhimento. Eu queria dizer que há 
bastante envolvimento da sociedade e nós podemos considerar os taquarenses um povo 
solidário. Eu hoje visitei o Conselho Tutelar por conta de uma necessidade que tive e ali eu 
sentei para aguardar o atendimento e li o seguinte: Deus é tão generoso que te dá a liberdade 
de plantar o que você quiser, mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que você 
plantou. Fecho o meu comentário com esta frase de autor desconhecido, mas que eu achei 
muito oportuna para o momento solidário que estamos vivendo. Desejo a todos uma excelente 
semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Presidente desta Casa Vereador Arleu, aos 
demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia 
esta noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação que nos 
acompanham. Bem Presidente, retornando de novo a Casa esta semana. Graças a Deus 
melhorando de um problema que me acometeu devido a um esforço muito grande que fiz, mas 
quando a gente muitas vezes não se dá os limites, os limites nos dão o troco. A gente tem que 
saber que nesta vida somos todos limitados. O que não pode ser limitado é a nossa 
solidariedade. Então a Vereadora que me antecedeu antes falou muito bem. Eu quero com isto 
falar que na sexta-feira estive presente na 1ª Feijoada do Lar Padilha. Estava lá o Prefeito e 
outras autoridades e aqueles que vieram aqui da sede do Município estavam lá para serem 
parceiros, formaram uma verdadeira rede de parcerias ao Lar Padilha, porque se sabe da 
necessidade daquele lar que acolhe as crianças vulneráveis e muitas vezes como em toda a 
instituição encontra dificuldades financeiras. E quando se tem esta rede de parcerias na qual 
está aqui hoje presente o Diretor do Presídio, o Evandro, e junto com ele o Marcelo também 
que faz parte. Parabéns Evandro, eu quero lhe parabenizar em nome de todas aquelas pessoas 
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de várias outras instituições que estiveram lá, com isto fazendo com que se agreguem recursos 
financeiros para dar continuidade ao Lar Padilha. Também quero falar de uma preocupação que 
este tempo de chuva que está assolando o nosso Município e muitos lugares, principalmente no 
interior. Eu quero fazer um requerimento verbal, fazendo um pedido eu creio que para o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Promotora Ximena, de como está o projeto de 
desassoreamento do Rio da Ilha. Eu quero saber como está pelo seguinte. Há três anos fiquei 
sabendo que parecia que era para ontem, que ia ser feito o desassoreamento daquele rio, que 
ia ser feito a limpeza daquele rio. Mas antes de três anos eu quero me reportar há dez anos 
atrás quando comecei a ser morador da localidade de Padilha. Eu já via, eu já ficava ilhado sem 
poder chegar em casa. E constatei que isto vem acontecendo perante toda a chuva porque os 
rios hoje não tem mais leito. E isto acontece com frequência, qualquer chuva já deixa o cidadão 
impossibilitado de chegar na sua casa. Então que se tem este projeto, que se tire realmente da 
mesa. Eu não sei onde está trancado, mas eu quero saber onde está trancado para que nós 
possamos sim, Vereador Guido Mario, fazer uma pressão em cima para que este projeto saia 
então da mesa e se torne efetivo. É isto que nós queremos também falar a respeito do Bairro 
Olaria, se tem também o projeto do dique. As chuvas estão aí, está prestes a assolar o nosso 
Município mais uma vez e então nós estamos preocupados. Eu estou e acredito que todos os 
moradores deste Município também estão principalmente aqueles que vivem e convivem com 
estas situações nestas condições de risco. Também fiz, acredito que um mês atrás, uma 
solicitação para que se fizesse uma vistoria na iluminação da estrada geral de Rio da Ilha e da 
Padilha. Mas a gente vem pedindo e sabe que o responsável pela iluminação, o Afonso, está 
atrás e vai, atende aqui e ali, mas a gente vê que isto não sana como um todo. Eu queria sugerir 
ao Afonso, responsável pela iluminação, que procedesse na noite com este conserto, porque na 
noite sim se vê o problema real ali da situação. Também eu quero Senhor Presidente, fiz um 
requerimento verbal na semana retrasada, pedindo para que fosse feita alguma mudança no 
horário do recolhimento do lixo aqui no centro da cidade. Recebi um requerimento de 
informação do Executivo na qual me prestou os horários e tal, mas conversando hoje à tarde 
com o Amarildo, que é o responsável pela contratação desta empresa, a Onze, que faz este 
trabalho de recolhimento, ele apontou para amanhã às 10 horas. Então deixamos marcado para 
amanhã às 10 horas com o Diretor desta empresa, para estar na Câmara de Vereadores. E as 
pessoas que estão também como eu com esta situação do recolhimento no horário comercial 
que estejam às 10 horas da manhã, que aqui vai estar gente daquela empresa para ao menos 
encontrar alguma possibilidade de mudança nestes horários. Senhor Presidente eu só quero 
fazer outro requerimento verbal. Eu quero enviar os votos de pesar aos familiares de Luis Paulo 
Pires, mais conhecido como Geada. Um servidor público aposentado, um pai de família. Era isto, 
uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Gostaria de saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras e toda a 
plateia que nos assiste. Participei neste final de semana, no sábado, da Festa de São João de 
Olhos D´Água. Aquela comunidade está de parabéns pela grande Festa de São João que deu ali 
no sábado. Com toda a situação das estradas por causa da chuva, foi uma enorme festa e estão 
todos de parabéns, a comunidade e a Escola de Olhos D´Água. Estão de parabéns. Também 
participei da Festa de São João da EMEI Azaléia ontem, onde está muito bonito. Estão de 
parabéns também pela belíssima festa que fizeram ali, aonde o EMEI Azaléia me chamou a 
atenção. Tem 400 crianças sendo atendidas ali, tem muita criança ali, bastante. Também 
participei do 5º Congresso da Juventude do Ministério da Restauração, culto de louvor que teve 
ontem à tarde no CIEP. Este final de semana, também hoje, fiquei sabendo que o Posto de 
Saúde de Pega Fogo está há dias sem telefone e não foi arrumado. Outros colegas já cobraram e 
não foi arrumado ainda. É um absurdo um Posto de Saúde não ter um contato telefônico. Que 
seja providenciado com a máxima urgência. Também vou voltar mais uma vez, agora trocou o 
Secretário de Obras, pode ser que arrumem os buracos dos calçamentos. É terrível a situação, é 
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crítica, é caótica, várias ruas do nosso Município. A Rua Mundo Novo é intrafegável, a Pinheiro 
Machado é vergonhoso logo que sai da Sebastião Amoretti e começa a subir em frente a uma 
empresa. A valeta que foi aberta ali tem quase um palmo de valeta aberta de fundura e não 
colocaram ali, estoura a mola, quebra a mola, é um absurdo, quando vê está em cima. Da 
mesma forma o Bairro Empresa, que eu já cobrei várias vezes, próximo da Lavagem do Baixinho. 
Fechar a lavagem eles vão lá fechar porque não está bem em condições. Porque às vezes a 
pessoa não tem condições de legalizar tudo, agora arrumar os buracos no calçamento não 
arrumam. É um absurdo ali. Passa o circular, ali está intrafegável aquelas ruas, como na entrada 
da Empresa pelo Loteamento Jaeger também. E continuem recolhendo os galhos porque as 
nossas ruas ainda estão feias, estão sujas, tem que providenciar. A gente sabe a situação das 
chuvas, mas eu acho que esta semana que façam um mutirão e deem condições de tráfego no 
Loteamento Jaeger, patrolamento e ensaibramento, Loteamento Olaria, Loteamento Tito e 
Eldorado que estão com uma situação complicada. Eu sei que a chuva destruiu, a gente sabe 
disto, mas que seja feito um mutirão o mais rápido possível para voltar. Mas o que mais me 
surpreendeu, até tinha um compromisso em Porto Alegre e me atrasei pela importância de 
estar presente na inauguração do funcionamento das câmeras de vigilância. Mas eu não 
acredito o que eu fiquei sabendo hoje, que só tem doze câmeras funcionando. Isto é um 
absurdo se for verdade, se só são doze que estão funcionando. Então eu não acredito se isto é 
verdade. Eu fiquei na dúvida, não consigo acreditar que seja verdade. Neste momento foi 
concedido um aparte para o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch que disse: O que aconteceu 
foi que queimou uma fibra e algumas estão estragadas e esta semana vão ser consertadas. 
Foram inauguradas e logo em seguida queimou uma fibra e estão sendo consertadas. Foi isto 
que aconteceu, uma coisa que pode acontecer com qualquer aparelho. Até a televisão em casa 
tu podes comprar ela, levar da loja e chegar em casa e ela queimar. Obrigado. O Vereador 
Valdecir Vargas de Almeida retomou o uso da palavra e disse: Obrigado pela informação e 
espero que seja verdade porque a situação é muito crítica em lugares em que estas câmeras vão 
ter o poder de pegar traficantes, pegar pessoas que estão roubando, que estão fazendo mal a 
nossa sociedade, porque a situação está muito crítica com a droga, com a pedra e isto vai ajudar 
muito na segurança. Então eu espero que seja desta forma como tu está dizendo porque a 
comunidade espera que entre em funcionamento 100%, que é o que nós esperamos. Então 
desejar a todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, membros da Mesa, 
colegas Vereadores, pessoas aqui presentes aqui nesta noite, a imprensa e aos ouvintes da 
Rádio Taquara. Quero inicialmente enviar votos de congratulações a Direção da Escola Antônio 
Martins Rangel, da comunidade de Olhos D´Água, pela belíssima Festa de São João realizada no 
último sábado naquela localidade. Também quero enviar votos de pesar para os familiares do 
Senhor Luis Paulo Pires, o Geada, que faleceu no último dia 1º de julho. O Luis foi um 
funcionário da Prefeitura por muitos anos, trabalhamos juntos na Padilha na época e aprendi a 
conhecer ele, uma pessoa muito da família. O Geada era uma pessoa muito pelo certo e com 
certeza vai deixar muita saudade aos amigos e aos familiares. Neste momento foi concedido um 
aparte para o Vereador Telmo Vieira que disse: Gostaria de me associar aos votos de pesar. O 
Vereador Guido Mario Prass Filho também solicitou para se associar aos votos de pesar. O 
Vereador Adalberto Carlos Soares retomou o uso da palavra e disse: Serão aceitos. Tenho aqui 
duas indicações. Que a Secretaria de Obras faça a manutenção de uma ponte pênsil da 
localidade de Vila Teresa. Uma ponte que liga a localidade de Vila Teresa à estrada dos 
Imigrantes. Esta ponte está bastante deteriorada e os moradores me procuraram e pediram 
para eu fazer esta solicitação. Então tem que se fazer este conserto urgente, que está muito 
perigosa a travessia das pessoas naquela ponte. E também uma indicação para que seja 
consertada uma lâmpada na Rua Felipe Werb Filho número 950. Esta rua está às escuras e 
espero que esta lâmpada seja consertada o mais rápido possível. E também quero fazer aqui um 
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pedido verbal para que a Secretaria de Obras faça o conserto da parada de ônibus, o telhado 
está todo quebrado, que fica ali em frente à Escola Dirceu Martins, no Bairro Santa Terezinha, 
no número 739. Então também é uma parada que está há meses sem o trabalho e agora neste 
período de chuvas as crianças tem ficado na chuva esperando o colegial. E também mais um 
pedido verbal para que a Secretaria de Obras faça um ensaibramento ali nas proximidades da 
Escola Henrique Fetter, no Moquém, que ali é um barro só na frente daquela escola. Então 
penso que a Secretaria de Obras possa levar algumas viagens de saibro para que as crianças 
possam ali transitar. E também estive na semana passada na localidade do Alto Três Irmãos, a 
pedido dos moradores, verificando as condições daquela estrada. E realmente constatei que 
aquela estrada está em precárias condições. Entendo perfeitamente bem que o tempo dos 
últimos dias não tem contribuído para que a Secretaria possa fazer o atendimento devido, mas 
peço aqui a compreensão do Secretário Mario Pires, que possa pelo menos levar algumas 
viagens de saibro naqueles pontos mais críticos, que possa dar uma melhor trafegabilidade para 
quem ali passa. Concordo plenamente Telmo com a sua colocação sobre o assoreamento dos 
rios, o Rio Padilha. Tem um caso aqui, o Rio Santa Maria, que está totalmente desviado do seu 
trecho normal e está corroendo todo aquele barranco do lado de cá, até podendo causar um 
desmoronamento da ponte. Então tem que fazer um trabalho urgente neste aspecto do 
desassoreamento dos rios. Então para hoje seria isto Presidente. Muito obrigado e até a 
próxima semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar 
o Senhor Presidente, meus colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente, uma 
saudação a toda a plateia, uma saudação especial ao nosso Vice-Presidente, o Doutor Vinicius 
Carniel. Presidente, achei muito produtiva a reunião de hoje aqui, que foi marcada pelo 
Vereador Balbino, para que a gente esclarecesse esta questão da Oncologia. Falávamos aqui 
antes e fizemos alguns questionamentos e ficou muito esclarecedor. Também acho que as 
atitudes a serem tomadas daqui para a frente são as mais sensatas. É que a gente vai em busca 
unidos para que a gente faça ou se efetive a questão da Oncologia em Taquara porque já se 
demorou demais. A gente fez uma batalha no ano passado, conseguimos aqui liberar a forma de 
trabalho da Oncologia e até hoje nós não conseguimos implantar ela pelo SUS, haja vista que 
aqui explicado pelo Diretor do hospital, por alguns motivos administrativos, mas a gente espera 
que logo se resolva. Apesar de que falando do hospital, é uma coisa muito complexa, falava aqui 
com os Vereadores da nossa Comissão de Saúde, é difícil a gente ver. E não é inveja não. Que 
bom que os Municípios da volta estão trabalhando, estão conseguindo dar a volta com relação a 
trabalhar a questão da complexidade nos seus Municípios, atendendo os munícipes como tem 
que ser. Mas sinto aqui uma frustração porque Taquara parece que não está buscando 
administrativamente o seu espaço em termos de saúde. Nós somos um Município que tem um 
hospital regional e hoje a gente olha os hospitais dos Municípios pequenos e a gente vê eles 
decolando em termos de saúde e nós ficando para trás. Isto é uma frustração para este 
Vereador porque trabalha muito tempo na área de saúde. Também falando em saúde, e eu aqui 
gostaria de fazer uma solicitação verbal, para que o nosso Secretário nos informe sobre uma 
manchete que saiu no jornal no dia 02/07/2014, que diz o seguinte: 52 Municípios gaúchos 
deixam de aplicar R$ 89 milhões em saúde. E o nosso Município de Taquara basicamente é na 
farmácia básica do Município, onde atinge as nossas camadas mais sofridas, que fica, pasmem 
os Senhores, em torno de R$ 550.000,00 por não ter sido prestado conta em 2013 das ações de 
2012. Eu quero saber e aqui eu peço uma solicitação verbal, saber se esta notícia é verídica e 
por que não foi prestado contas, haja vista que são obras com valores para medicamentos. E a 
gente vê aqui o Senhor Nelson. Foi um dos que falou tanto na falta de medicamentos aqui. E no 
jornal diz que é em torno de R$ 89 milhões na região e Taquara seria contemplada em torno de 
R$ 550.000,00, que foi perdido por falta de aplicação, porque a prestação é no ano 
subsequente, seria de 2012 prestado em 2013 para poder se habilitar para esta verba. Difícil a 
gente explicar isto com um valor tão alto seja perdido nesta questão. Uma outra questão que eu 
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queria falar e a gente vê aqui, uma lei muito boa que foi aprovada aqui é a das calçadas. Até 
hoje estive ali fazendo umas fotos, fiz um pedido a respeito do conserto das calçadas no entorno 
da Rodoviária antiga. Mas me chamou muita a atenção que na semana passada fui procurado 
por um morador do Bairro Empresa que fez uma casa. E ele pediu ao Executivo, através da 
Secretaria de Planejamento, que desse uma chance para ele, porque ele tem que fazer ainda 
algumas modificações dentro do pátio e queria fazer a calçada posterior, porque ele quer fazer 
de bloquete, para deixar a frente da sua casa a contento. Foi negado para ele deixar para que se 
faça depois de fazer todas estas obras. Porque ele queria senão depois fica passando com 
carrinho de massa, com outros equipamentos pesados e quebra. Então ele queria aprontar tudo 
para fechar. Foi negado. Eu tentei falar com o Secretário e ele negou. Mas a gente olha as 
calçadas que são do Município, como é o caso da Rodoviária velha e a gente vê em frangalhos, 
intransitáveis. Então a gente não entende porque que pode o Município ter uma calçada 
intransitável e não pode dar uma chance de um morador, que poderia ter sido assinado um TAC 
- Termo de Ajustamento de Conduta com ele para que depois ele pudesse fazer a calçada que 
ficasse a contento de quem passa. Estas coisas a gente não consegue entender. Tem que haver 
uma sensibilidade dos Secretários para que estas coisas não ocorram. Eu teria vários outros 
assuntos e um deles seria sobre as câmeras, mas eu espero que na semana que vem, quando eu 
venha para este microfone a situação esteja resolvida, porque senão a cobra vai fumar. Até mais 
Senhor Presidente, até a próxima. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite 
Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos acompanha 
aqui na Casa na noite de hoje, imprensa presente na Casa na noite de hoje, comunidade que nos 
acompanha pela Rádio Taquara e pela internet. Na semana passada foram inauguradas as 
câmeras de monitoramento de nossa cidade, evento que será um marco para Taquara, pois sim, 
Taquara está bem mais segura. É uma pena que parece que umas pessoas torcem as vezes para 
que as coisas darem errado. Elas ficam gorando, parece que tem prazer as coisas darem errado. 
E algumas câmeras, como eu falei a pouco quando o Vereador Valdecir gentilmente me deu um 
aparte, que uma fibra como eu falava para o Secretário Paulo Möller, elas vão ser consertadas 
nos próximos dias. Mas eu quero dar os parabéns aqui ao Secretário Paulo e ao Prefeito Tito por 
este trabalho. Eu tenho dito aqui semanalmente dos incentivos e dos empregos que o Secretário 
Lamperti e o Prefeito Tito estão criando. Hoje mesmo temos mais alguns projetos para votar. E 
além destes incentivos para a geração de mais e mais empregos para Taquara, estão avançando 
para a nossa satisfação e muito na questão dos empréstimos adquiridos por empresas 
taquarenses no microcrédito. Só para o amigo ouvinte e os Senhores e as Senhoras aqui 
presentes terem uma ideia, foram até agora 176 empréstimos até esta data. Isto alcançou um 
total de R$ 1.288.884,14 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro 
reais e quatorze centavos). Realmente é uma coisa que nos dá muita satisfação ver que foram 
alcançadas 176 empresas taquarenses com este microcrédito. Parabéns ao Secretário Lamperti 
e ao Prefeito Titinho por este trabalho. Hoje à tarde estive com os Secretários Municipais de 
Trânsito, Senhor Paulo Möller e o Secretário da Fazenda João Carlos de Moura. Estivemos no 
interior vendo os trabalhos de recuperação que estão sendo feitos em algumas estradas no 
interior. O trabalho está começando porque foram muitos dias de chuvas e que bom que 
Taquara só tem problemas nas estradas e não tem problemas de enchentes, como muitas 
pessoas lá na fronteira que perderam suas casas. Mas o trabalho está muito elogiado por 
aquelas comunidades. Algumas pessoas nos atacaram inclusive para conversar, pedindo que 
não parasse este trabalho. E olha que foi só o primeiro dia. O trabalho que eu presenciei está 
sendo realizado na estrada do Morro Negro, acesso a localidade de Pega Fogo. Ele está no 
começo mas vai continuar, onde está sendo colocado um saibro de primeiríssima qualidade lá 
naquelas estradas. E nas outras estradas eu tenho certeza que o Secretário Newton, agora com 
esta previsão de tempo seco que vai fazer alguns dias agora sem chuva. Tenho certeza que a 
comunidade gostará do trabalho do Secretário. Eu fiz na noite de hoje um requerimento 
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solicitando uma reunião para sexta-feira dia 11 às 8h30min da manhã. Eu fui procurado esta 
semana por um empresário de ônibus aqui da cidade e estava presente comigo inclusive o 
Vereador Guido e o Vereador Nelson Martins. E o empresário nos relatava um crime novo que 
está acontecendo em Taquara. Os ônibus escolares estão sendo atacados, escolares, veja bem, 
por bodoque, funda, no para-brisa dianteiro com bolita. E tem acontecido o que Vereador 
Telmo. Alguns têm voado estilhaços no motorista e nas crianças. E eu quero crer que isto aí 
sejam crianças ou adolescentes que estejam fazendo. Mas eu convido os Senhores e as 
Senhoras, e eu peço que todos votem a favor deste requerimento na noite de hoje, e que a 
gente possa fazer esta reunião, realizar esta reunião agora na sexta-feira junto com a Brigada 
Militar. Eu tenho em posse três BO´s - Boletim de Ocorrência que foi feito na Polícia Civil onde 
pode agora com estas câmeras buscar através da data que foi feita a imagem. Um deles para ter 
uma ideia diz que foi feito durante o dia na frente do Restaurante Lamperti. E daí eu 
conversando outro dia sobre a situação no Banco Banrisul, eu estava ali na fila com o motorista 
de uma outra empresa, Vereador Balbino. Ele me relatou que a patroa dele, de uma outra 
empresa, está pagando até hoje uma indenização a uma criança que foi atingida mês atrás por 
um estilhaço deste que voou na perna da criança. Vamos combinar, eu quero crer, eu repito, 
que sejam moleques, que sejam adolescentes, porque para uma pessoa ao ponto de quebrar o 
vidro de um ônibus escolar, alguma coisa tem de errado com esta pessoa. Isto não pode ser 
alguém normal. Então eu convido os Senhores e as Senhoras para que a gente possa na sexta-
feira, claro depende da aprovação do documento na noite de hoje, que a gente possa falar com 
a Brigada Militar aqui e ver esta situação. Encerrando Senhor Presidente, está se aproximando o 
Torneio do Lápis aqui. Nós tivemos o apoio do Governo do Estado, a Liga Riograndense de 
Ciclismo teve. Nos dias 27 de julho e 03 de agosto, no campo do Olaria, onde 506 crianças 
ganharão uma pasta como esta aqui, contendo material escolar e mais uma camiseta. Crianças 
de 7, 8, 9, 10, 11 e 12 anos, meninos e meninas, Vereador Balbino, onde elas jogarão bola entre 
si e ao invés de ganhar uma medalha ganharão um kit de material escolar. Cada pasta destas 
tem dois cadernos, lápis de cor, canetinha, uma régua, estojo, lápis de escrever, tesourinha, 
apontador. É um kit completo para a criançada voltar das férias com material escolar novo. 
Então era isto. Agradeço ao Senhor por estar aqui representando a minha comunidade mais 
uma vez e fiquem todos na paz de Jesus.  VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero 
saudar o nosso Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras, a plateia que nos assiste e os 
ouvintes de casa. Estou encaminhando vários requerimentos em relação as estradas, mas posso 
de antemão dizer que o Município já começou a agir e mesmo num sábado estavam lá 
prestando serviço. Mas quero dizer que isto foi necessário porque até então o Município não 
tinha feito o seu dever de casa, que é o sarjeteamento, as limpezas de bueiro, as aberturas dos 
desaguadouros. Isto estava tudo soterrado e aí com estas fortes chuvas que vieram não tinha 
por onde a água cruzar. E a água quando não tem o espaço dela ela procura e destrói o que tem 
pela frente e por causa disto houve grande destruição nas estradas do Município. O Prefeito 
está preocupado e começou o serviço e espera que eles tenham continuidade para o bem da 
nossa comunidade. Quero dizer que no dia 03 estive na Unisinos aonde foi entregue o Plano de 
Bacias num evento aonde tinham representantes do Governo, também representantes do 
Governo Federal em relação à proteção que nós temos que ter aqui na bacia hidrográfica do Rio 
dos Sinos. E a partir de agora o plano tem que começar as ações. No papel está bonito. Agora a 
gente espera que as ações comecem a acontecer e nós vamos cobrar para que isto aconteça. 
Mas vi publicações aqui do jornal, Parobé entre os 18 Municípios recebeu recursos para a 
recuperação da pavimentação ou construção de pavimentação. Dois quilômetros e meio Parobé 
ganhou do Governo do Estado. Também mais seis milhões e meio de reais para a ampliação do 
hospital, com a construção de uma UTI e de um centro intermediário neonatal. E aí fica a minha 
pergunta. O nosso Governo Municipal está coligado com o Governo atual, criou uma Secretaria 
exclusiva para a captação de recursos e pasmem os Senhores, os recursos não vem para 
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Taquara. Os recursos vem para as cidades ao redor que estão investindo em calçamento, em 
maquinários e também em asfalto. Espero que o Senhor Prefeito puxe a orelha deste 
responsável e comece a trazer os recursos que nós precisamos. E ainda dentro deste assunto do 
Governo do Estado, nós viemos discutindo aqui a Oncoprev. Se instalou junto ao hospital, tudo 
foi feito e agora o Governo do Estado não libera para que aqui seja feito o tratamento de 
quimioterapia na Oncologia no hospital. Um Governo que não merece o nosso respeito. Um 
Governo que não olha para Taquara e já aqui, por sugestão do Balbino, esteve aqui as pessoas 
responsáveis. Estaremos marcando com a Secretária de Estado de Saúde para que não enrole 
mais Taquara. Chega, nós precisamos porque é um sofrimento para as pessoas terem que ir 
diariamente a Porto Alegre para fazer os tratamentos. E aqueles que dependem do Município, 
as vezes tem que esperar por horas, porque o Município tem que conciliar todos os 
atendimentos na capital. Quero dizer que teremos amanhã à tarde às 14 horas uma reunião 
aqui nesta Casa. Nós estamos preocupados com o noticiário que saiu, da possibilidade do 
evento do El Niño voltar a acontecer agora no mês de agosto. Então vamos reunir várias 
Secretarias, a Defesa Civil, a Brigada, os Bombeiros, para que a gente possa trabalhar este 
assunto. Senhor Presidente, para encerrar estou encaminhando votos de pesar aos familiares do 
Senhor Oscar da Silva Belisário, que veio a falecer no último dia 1º próximo passado, que é 
irmão de dois funcionários, o Gedeon e o Nenê. E dizer que ele vai fazer muita falta à família 
porque ele era muito amado. E que Deus tenha o lugar reservado para ele porque ele era uma 
pessoa especial para toda a família. Fica aqui o meu abraço a comunidade e até a semana que 
vem. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, 
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, as pessoas aqui presentes. Um cumprimento 
especial ao Evandro, Diretor do Presídio Estadual de Taquara e ao agente penitenciário, meu 
filho, Marcelo que o acompanha. E como já disse em outras ocasiões, um Diretor com a sua 
equipe de agentes que tem se diferenciado como o único Presídio em nosso país que tem a 
totalidade de 100% dos detentos fechados trabalhando. Meus parabéns Evandro e a toda a sua 
equipe. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um comentário, que a Vereadora Sandra já há 
algum tempo atrás teria se manifestado nesta Casa e hoje o Vereador Telmo também com 
bastante ênfase. E Vereador, eu digo com certeza que só depende da boa vontade do 
administrador desta empresa, pois é visto e eu posso dizer porque trabalhei por quatro anos 
sendo responsável pelo recolhimento do lixo desta cidade, quando a Prefeitura fazia este 
trabalho. E eu fazia o recolhimento do lixo na zona central de mais movimento à noite, não 
causando assim transtorno ao trânsito da nossa cidade, já em 1998. Imagina hoje em que o 
número de veículos aumentou bastante. Acredito que ele será sensível e irá passar para o 
horário da noite o recolhimento na região central. Senhor Presidente, a todos os ouvintes, 
quanto à reunião que solicitei através desta Casa junto ao Diretor do hospital, o Senhor Ademar, 
o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Senhor Levi e o Doutor Paulo Morassutti, 
Diretor da Oncoprev. Porque a preocupação uma vez que aprovamos nesta Casa para que se 
facilitasse e que fosse aqui dado o primeiro passo no credenciamento na Oncoprev para o 
atendimento daquelas pessoas que hoje sofrem com a terrível doença do câncer, ou seja, o 
câncer. A gente está preocupado e surpreso porque já vai fazer um ano e a Oncoprev hoje 
trabalha, pois é uma entidade com bastante capacidade e moderna. E tem feito o atendimento 
a particulares, que é um direito seu e a convênios. E parece que a nível de Estado não há 
nenhuma preocupação em que seja feito este credenciamento. Por isto encaminhei através 
desta Casa um ofício solicitando a Secretária de Estado para que nos conceda a todos nós 
Vereadores, ao Diretor da Oncoprev juntamente com o Senhor Prefeito, para que o mais breve 
possível nos receba e nos dê uma boa notícia, pois eu juntamente com outros colegas meus, 
diariamente levamos pessoas e somos testemunhas deste sofrimento, principalmente na volta, 
depois de uma sessão de quimioterapia, em que as pessoas vem de lá bastante debilitadas. 
Senhor Presidente, eu gostaria de agradecer ao Diretor de Obras, o Newton, pelo esforço que 



                Ata nº 3.997, de 07 de julho de 2014.                                                                                                                         Página 16 de 21 

 

tem feito. E vindo agora mais uma patrola e uma retroescavadeira nova, a patrola é reformada, 
torna-se um total de quatro patrolas. O que nos falta hoje é profissional para operar estas 
máquinas. Felizmente o concurso foi liberado e logo o Prefeito vai poder chamar aqueles 
concursados que estão aguardando há quase 3 anos ou talvez um pouco mais. O Newton 
aproveitou estes poucos dias de sol e fez a entrada dos nossos bairros, como a Empresa, Ideal, 
fez rebaixamento, se aproximou das paradas de ônibus, facilitou o acesso, o pouco que pode 
fazer. Aproveitou também e colocou na Rua Madre Júlia 50 canos de esgotos aonde corria o 
esgoto a céu aberto, solucionando aquele problema terrível, confeccionando também duas 
caixas, ou seja, bocas de lobo. E nos próximos dias irá colocar na Rua Arno Faiock na Mundo 
Novo mais 80 canos, resolvendo ali um problema também bastante grave. Os canos já foram 
encomendados e comprados. Também na Rua Almiro no Bairro Medianeira será colocado mais 
30 canos nos próximos dias. Também ali existe um problema de canos quebrados e o esgoto 
está fluindo na flor da rua. Senhor Presidente, eu quero encerrar desejando votos de pesar a 
menina Taila falecida na quarta-feira passada com 10 anos. Ela nasceu com uma doença terrível 
e ela foi vegetativa até então. Nós motoristas da Prefeitura acompanhamos sempre, levando, 
buscando no seu tratamento em Porto Alegre e Canoas e víamos o sofrimento da família que 
ainda sofre agora com a perda. Antes sofria com o sofrimento da menina, hoje sofre com a 
perda. Mas Deus é bom, sabe o que faz e certamente vai dar forças para que superem esta dor. 
Meus votos de pesar a toda a família da Taila. Neste momento foi concedido um aparte para o 
Vereador Telmo Vieira que disse: Vereador Balbino, eu gostaria de me associar também, 
porque sei da situação que vivia aquela criança, mas com certeza os pais estão sofrendo pela 
sua falta. O Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira retomou o uso da palavra e disse: 
Obrigado pelo aparte Vereador. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, comunidade que se faz 
presente hoje na Casa, uma saudação especial a minha esposa que está presente na noite de 
hoje. Também o Rodrigues, que é o Presidente do PSB da cidade de Taquara. Também o Diretor 
do Presídio Estadual de Taquara, o Evandro e acompanhando a sua equipe, o filho do Balbino 
que está junto também. Inicialmente parabenizar a Escola João Martins Rangel de Olhos D´Água 
que realizou no último sábado a Festa de São João, que já é tradicional. Também parabenizar a 
diretoria da Igreja Católica Santa Teresinha de Arroio Grande, que no último domingo fez a 
reinauguração da capela da comunidade, com almoço feito no domingo. Também Senhor 
Presidente, está chegando a Casa os nossos Pedidos de Informação, o qual a gente brigou 
bastante, reivindicou bastante. Os pedidos estão chegando. Na semana passada veio alguns 
Pedidos de Informação com teor o qual de certa forma eu fiquei até desapontado com a forma 
que veio. Mas o Prefeito Tito me ligou na terça-feira pedindo desculpas pela forma como a sua 
assessoria colocou algumas palavras no Pedido de Informação o qual eu aceitei as desculpas 
dele, entendi. Hoje eu pude ver que veio mais três ou quatro respostas e vieram respostas 
satisfatórias. Então eu acho que é isto. A gente não quer briga, a gente não quer usar a Tribuna 
aqui para xingar, a gente quer que a coisa aconteça. Se fizer como a coisa tem que ser, com 
certeza não vai haver briga, o que a gente quer é ver a coisa funcionar e a coisa andar. Os 
colegas Vereadores, uma boa parte falou aqui das estradas. Inicialmente falando das estradas, já 
pedindo para que... Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos que disse: Obrigado Vereador Moisés. Estive também conversando com o 
Secretário Nenê. Ele me parece uma pessoa de muita boa vontade, inclusive tinha algumas 
pessoas da comunidade que me convidou para fazer um manifesto na Prefeitura, pedindo 
melhorias. E a gente conversando, conversei com ele, ele foi olhar alguns problemas que tinham 
comigo e o pessoal resolveu esperar, dar uma chance para ele. Eu expliquei que ele estava 
tomando pé da situação agora. E ele me parece de boa vontade. Espero que assim seja e 
estamos confiantes aí que as coisas vão melhorar nesta área. Obrigado pelo aparte Vereador. O 
Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e disse: Está certo. Inicialmente 
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dizer para que a comunidade também tenha um pouco de paciência por conta do período de 
chuva, grande período de chuva que assolou o nosso Estado e o nosso Município não está sendo 
tão atingido quanto os outros. Tem Município aí que o pessoal teve que sair das suas casas. Nós 
o grande problema está sendo as estradas. Realmente eu andei este fim de semana, hoje na 
localidade de Açoita Cavalo, Olhos D´Água, Cachoeira no km 15, Moquém, ali no Padre Tomé. 
No fim de semana fui no Entrepelado, Três Irmãos, Batingueira. Já estiveram aqui na sexta-feira 
conversando comigo e realmente a situação está bastante complicada. Eu acho que o Município, 
a Administração Municipal, o Prefeito juntamente com os Secretários Distritais tem que 
realmente montar uma estratégia de guerra nos próximos dias para que a gente possa alcançar, 
porque realmente a coisa está complicada, a comunidade está nos cobrando. A comunidade às 
vezes nos encontra e nos xinga. Pô Vereador, tu não vai lá mandar fazer? Não, mas a chuva está 
no Município inteiro assim e a coisa está complicada. Mas eu quero deixar realmente aqui a 
ideia para que o Prefeito e a Administração Municipal possam sentar todo mundo e montar uma 
estratégia. Tem lugares que não é preciso ir patrola, como o Vereador Guido disse 
anteriormente. Os bueiros estavam entupidos, tem que desentupir bueiro, abrir desaguadouros 
e muitos dos lugares Vereador, precisa de uma caçamba de saibro para tapar o buraco, não 
precisa ir patrola, precisa ir a retroescavadeira. Uma caçamba de saibro tapando os buracos e 
isto rende, é um serviço que rende, dá resultado, mas precisa ter planejamento. O Prefeito junto 
com os Secretários tem que sentar e planejar isto que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito 
obrigado Senhor Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Eu queria saudar o 
Presidente, colegas Vereadores e as pessoas que se encontram presentes no Plenário. Nós 
recebemos uma resposta hoje de uma indicação feita em janeiro, no dia 14/02.  Uma senhora 
caiu e machucou o joelho lá em fevereiro e foi respondido que agora no dia 27 foi feito o 
serviço. Tudo bem atrasou, mas foi feito. Então não precisaria levar quatro meses ou cinco para 
fazer um trabalho, porque senão aí a Administração vai dizer que não veio para nada. Porque 
fechar um buraco que fecharam ali em meia hora não tem explicação, mas tudo bem. Sabe por 
que as estradas estão ruins? Eles não aproveitaram janeiro, fevereiro e março para colocar 
material e fazer as estradas. Todo mundo sabe, durante todos os anos, esta Prefeitura que isto é 
feito, porque depois quando dá as épocas de chuva, só puxa o saibro para o lugar. Vamos na 
estrada da Cachoeira para ver. Eu pedi para eles, sábado podiam ter ido ali e colocado. O 
zelador está tampando com terra os buracos, mas aí tampando com terra, na primeira chuva... E 
não tem saibro. Mas ao menos tampar os buracos, as valetas, já ajeita. Que olha, tu tem que 
passar lá e toda hora o cara te atacar e dizer: Como é que é Vereador, tu vens pedir voto para o 
Prefeito e agora esta aí. Pois é ruim estar ouvindo isto. E eles têm razão até de cobrar a gente 
porque realmente foi assim. No Loteamento Tito deixaram sábado, um dia bom, de colocar 
saibro. Não é fazer, não adianta patrolar porque não tem saibro. Tampam os buracos e depois 
quando der faz a estrada. Ninguém mais consegue passar. Não pode desviar. Olha aqui, eu 
gastei agora trezentos e poucos reais no meu carro na semana passada, vou ter que trocar os 
amortecedores traseiros agora também. E é novo o carro, mas eu tenho que andar nas estradas 
de chão. Se eu sou chamado lá eu tenho que ir. Só que assim, eu estou pedindo que não precisa 
fazer estradas, porque nem tem como fazer, não tem saibro. A gente sabe que a liberação de 
saibro está difícil no Município, porque deviam ter se preparado quando começou a 
Administração. Quando o Claudio Kaiser entrou eu liberei saibreira porque em janeiro eu tratei 
de liberar, não dá para deixar porque vai para a FEPAN, vai para o IBAMA. Eles não liberam 
mesmo, eles gostam de trancar, não estão nem aí ligados com o Município. Então tampar os 
buracos já dá para as pessoas poder passar. É valeta. Na Cachoeira tem uma valeta que se 
estiver tampada com água e vier muito ligeiro ele deixa a suspensão lá. Está assim e o pior é que 
assim, perto da casa do zelador ele ouve tudo o que não deve ouvir, sem ter nenhum pingo de 
culpa. Mas assim ali também a mesma estrada que passa para o outro lado de Açoita Cavalo 
também está difícil, mas umas viagens de saibro resolvem. O zelador tem um carrinho de mão lá 
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que a Prefeitura levou para ele. Aí ele faz os montinhos e vai lá e tapa os buracos até que ele 
possa fazer, porque eles não vão conseguir fazer em cinco meses o que tem que fazer, mas se 
deixar passar, que dê algum trânsito, já está bom. Eu não tenho nenhum problema, se tampar 
os buracos acho que já estou satisfeito para passar lá e não estar ouvindo besteira que não tem 
que ouvir. Um pouco eu tenho que ouvir porque fui responsável junto, mas tudo não. Hoje eu 
vou subindo a Rua Arnaldo da Costa Bard com a Emílio Lúcio Esteves, veio o Oliveira de lá, parou 
o carro porque só tem um lugar para passar. Mas ali eu acho que foi a CORSAN que fez, mas o 
Município é responsável porque tem que fiscalizar o serviço da CORSAN. Eles tiraram o 
calçamento bem na baixada e botaram um monte de saibro. Deu a chuva e levou. O Oliveira 
parou para eu poder meter o carro ali. Eu meti o carro ali, bateu tudo por baixo, arrancando 
surdina. Daí ele disse: Viu Nelson, vocês são políticos e nós passamos por isto aqui todos os dias 
e ele mora ali. Daí eu fui até lá em cima. Acho que a Prefeitura pagou uma empresa para fazer 
aquele retorno que desce ali naquele restaurante do peixe. Os caras começaram o serviço e 
nunca mais foram lá. Não tem e a população tem que cobrar mesmo e eu acho que é uma 
empresa paga pelo Município. Tu pagas mas tem que fiscalizar, não deixar o pessoal deixar o 
serviço assim. Ali na Rua Henrique Bauermann a CORSAN abriu ali, eu seu que foi a CORSAN. Ali 
eu vi porque foi a CORSAN que estava lá. Vai lá olhar? Alguém da Prefeitura foi lá olhar para ver 
se dá para fazer alguma coisa? Tem que cobrar a CORSAN. A Prefeitura fez um acordo com a 
CORSAN que eles têm que abrir o buraco e deixar em condições. Aí o que acontece, eles dizem 
que a Prefeitura não faz, mas porque a Prefeitura não fiscaliza. Ali no Posto Piazito os caras 
estão quebrando as rodas ali. Pediram umas quantas vezes e não foi feito. Também acho que foi 
a CORSAN. Então não tem, tem que cobrar esta gente para que eles façam o trabalho deles. Eles 
estão ganhando o dinheiro aqui em Taquara vendendo água, então que eles façam o trabalho 
deles para ficar no nome do Município e eles passarem a cobrar a gente que não temos nada a 
ver com isto. Em relação à saúde, aquilo que eu disse ali, não precisa ficar discutindo nada. Tem 
que ter ação, tem que fazer alguma coisa, alguém tem que ser responsabilizado, porque hoje 
aqui estava o rapaz do hospital. A gente notou que ele balançou um pouco quando foi apertado. 
Eu acho que este caso de resolver o problema da Oncologia em Taquara, alguém tem que botar 
a boca no trombone. Tem que ir para cima deles senão não vai sair nada. De novo eu digo, 
quem não conhece, vão lá olhar no Mãe de Deus em Porto Alegre como é o atendimento. Então 
prova que eles podem fazer. E ficamos nós aqui correndo, a população cobrando de graça. Era 
isto. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, 
comunidade presente. Eu hoje estive a pedido de umas pessoas na frente do Grupo Escolar 
Rodolfo Von Ihering constatando a calçada daquele local. A Vereadora Sandra Schaeffer em 
datas passadas já fez um requerimento solicitando refazer aquela calçada. Gostaria que o Poder 
Executivo desse uma olhada com rapidez naquela calçada que está totalmente desmantelada. A 
calçada na frente do Grupo Escolar Rodolfo e também na frente da praça, não está mais em 
condições de ninguém caminhar ali naquela calçada. E é um lugar no centro, crianças estão 
caindo ali quando estão saindo do colégio. Então gostaria de pedir que atendesse o 
requerimento da Vereadora Sandra Schaeffer e refizesse aquela calçada porque ela está 
realmente muito perigosa e muito feia aqui no centro da cidade. Gostaria que o Executivo me 
atendesse neste pleito. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira 
que disse: Senhor Presidente, fiz também este requerimento, mas então solicitando já que 
somos responsáveis pela nossa calçada, que o colégio enquanto Estado fosse responsabilizado e 
atendesse então para aquela recuperação ali, que até então não tivemos resposta, nós tivemos 
trabalho feito ainda. Era isto Senhor Presidente. O Vereador Arleu Machado de Oliveira 
retomou o uso da palavra e disse: Vamos trabalhar nós três ali que estamos falando nisto sem 
interesse político nenhum e sim ajudar a comunidade, principalmente as crianças. Aquela 
calçada está realmente terrível. As calçadas de maneira geral não estão boas, mas ali é coisa 
muito séria a maneira como está aquela calçada. Eu quero aproveitar para parabenizar aqui a 
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Direção do Colégio Rudi Lindenmeyer no Paredão, que no fim de semana passado fez a Festa de 
São João. E impressionante estes colégios Municipais e Estaduais também, mas aqui eu me 
refiro mais ao Município, ao trabalho abnegado que fazem, pró-criança, pró-colégios Municipais, 
consertos dos colégios inclusive, melhorias nos colégios, o trabalho que eles fazem de nestas 
festas angariar fundos para o próprio colégio. Numa festa simples batia água, rolava água no 
final de semana, eles fizeram uns lonões lá na frente por conta deles. E fizeram uma festa ali 
perto do Quilombo, uma festa que deu juntando um, dois reais, eles fizeram em torno de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de lucro. E aí eu quero aproveitar também para agradecer 
a Associação dos Motoqueiros aqui de Taquara, liderada pelo Marcos Lazaretti, que fez a doação 
de tudo que foi passado lá naquela festa, até carne e até um micro-ondas foi doado para o 
colégio. Então pessoas que ele nem me pediu para falar isto, a associação faz este grande 
trabalho que é a associação que o Lazaretti preside e tem que ser especificado isto. E de público 
salientado o trabalho voluntário, que tem pessoas que fazem e muita gente não sabe que tem 
que ser valorizado neste Município. Então parabéns a Diretora Aline do Colégio Rudi 
Lindenmeyer, parabéns a comunidade do Paredão e também do Quilombo, pela grande Festa 
de São João que fizeram neste final de semana. Quero dizer aqui também que foi falado na 
semana passado muito sobre as estradas do Município de Taquara. E eu dizia naquela ocasião 
que chovia muito e não havia possibilidade de se fazer conserto porque a dificuldade era grande 
de consertar a estrada naquele momento. Digo que estão sendo feitas todas as estradas do 
Município em mutirão através de terceirizações também de serviços. Conversei hoje com o 
pessoal do Pega Fogo, daquela região, eles já estavam trabalhando e sendo consertadas as 
estradas. A dificuldade é muito grande do Executivo para arrumar a estrada quando chove. E a 
gente não sabe, ali logo depois vem de novo este efeito El Niño que está produzindo esta 
chuvarada toda e pode vir a estragar as estradas de novo. O Município está gastando muito, 
muito mesmo, para consertar as estradas. Inclusive foi pedido que a Câmara ajude também com 
verbas para disponibilizar para efeito de ajudar o interior do Município, também os nossos 
bairros que estão muito esburacados. Vamos fazer o possível para ajudar o Executivo também 
nesta tarefa de arrumar as estradas porque não é possível o Executivo aguentar quanto tempo 
quando começa desta maneira com um inverno rigoroso. Portanto a compreensão das pessoas 
é importante neste momento quando chove muito e neste momento então se sabe que está 
sendo feito estas estradas. E é muito bom saber que nós temos o conserto tanto das estradas 
como também de buracos na cidade que estão sendo feitos pelo Poder Executivo. Agradeço a 
todos e que todos tenham uma semana muito boa junto aos seus. Fiquem com Deus. Após o 
Grande Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Telmo Vieira, Luiz 
Carlos Balbino, Régis de Souza, Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Anildo Araújo, Nelson 
Martins, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira e Adalberto Lemos. Diante de algumas colocações a 
respeito dos buracos no calçamento em ruas da cidade, nos quais as pedras são retiradas pela 
CORSAN para serviços e consertos de canalização, onde a reposição das pedras demora até 
meses, o Presidente falou da necessidade de agendar reunião com a Prefeitura, CORSAN e 
comunidade para tratar deste assunto tão sério em nosso município. Prosseguindo com os 
trabalhos da noite o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos 
para votação nesta Sessão, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 
posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 127/2014 (Executivo Nº 
105) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a senhorita Karoline Luiza 
dos Santos Podlasinski. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Lauri 
Fillmann. Manifestaram-se os Vereadores Adalberto Lemos, Guido Mario, Arleu Machado e 
Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 128/2014 (Executivo Nº 106) Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos financeiros para o esporte Clube Atlético Palmeiras, CNPJ nº 
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12.348.152/0001-69, a título de incentivos, e, dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO com doze votos favoráveis, 
sendo uma ausência do Vereador Lauri Fillmann e uma abstenção da Vereadora Sirlei Silveira 
por ter interesse próprio na matéria. Manifestaram-se os Vereadores Eduardo Kohlrausch, 
Guido Mario, Valdecir de Almeida, Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer, Arleu Machado, Telmo 
Vieira e Sirlei Silveira. PROJETO DE LEI Nº 129/2014 (Executivo Nº 107) Autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Recanto Galponeiro. A Comissão 
Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Emenda 
Corretiva e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes. Após o Projeto 
acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, 
estando ausente o Vereador Lauri Fillmann. Manifestaram-se os Vereadores Arleu Machado, 
Guido Mario, Telmo Vieira, Moisés Rangel, Valdecir de Almeida. PROJETO DE LEI Nº 130, de 30 
de julho de 2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVIERA: 
Denomina de SONIA LEDA SCHEFFEL, uma Rua do Município de Taquara/RS. A Comissão Geral 
de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Lauri 
Fillmann. Manifestaram-se os Vereadores Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Adalberto Soares e 
Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 131, de 30 de julho de 2014 de autoria do VEREAGOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Denomina de HUGO ARNOLD, uma Rua do Município de Taquara/RS. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o 
mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador 
Lauri Fillmann. Manifestou-se o Vereador Guido Mario. Após a Ordem do Dia o Presidente 
colocou em votação as Moções de Apelo nº 033 e 034/2014 e as mesmas foram aprovadas por 
unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Lauri Fillmann. Na 
sequência foi colocado em votação separada o Requerimento nº 202/2014, sendo aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. A seguir com a concordância dos demais Vereadores o 
Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por 
unanimidade dos Vereadores presentes, ausente Vereador Lauri Fillmann. Requerimentos: Nº 
195 a 201/2014. Pedidos de Informações: Nº 068 a 070/2014. Indicações: Nº 423 a 442/2014. 
Atas: Nº 3.995 e 3.996. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO SOARES: 1º - Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencia o conserto do telhado da 
parada de ônibus localizada em frente à Escola Dirceu Martins, nº 739, no Bairro Santa 
Teresinha. 2º - Colocação de saibro em frente à Escola Henrique Fetter, na localidade de 
Moquém. VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 3º - Solicito informações ao Executivo referente a 
perda do valor aproximado de R$ 550.000,00 , na Farmácia Básica,  pois segundo informações a 
mesma ocorreu devido a “falta da prestação de contas” dos valores do ano de 2012/2013, que 
deveria ter ocorrido em 2013 da Secretaria Municipal da Saúde em nosso Município. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: 4º - Que o Setor de iluminação pública realize consertos de luminárias 
nos Distritos de Entrepelado, Fazenda Fialho, Pega Fogo e Santa Cruz da Concórdia, tendo em 
vista que muitas delas encontram-se com defeitos, causando insegurança aos moradores. 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 5º - Que o Executivo Municipal informe a este Vereador de 
quem é a responsabilidade da recolocação das pedras retiradas pela CORSAN, para conserto de 
canalização. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO, com apoio do Vereador Telmo Vieira: 6º - 
Através deste, enviamos Votos de Pesar aos familiares de Taila Micaela Deobald Ramos que veio 
a falecer no dia 01/07, próximo passado aos 10 anos. A dor da perda, somente é confortada na 
Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de 
consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Eu 
sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que 
vive e crê em mim, jamais morrerá.” VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 7º - Solicito a Mesa Diretora 
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saber se a Palavra de Expediente será prejudicada pelo período eleitoral, e considerações, pois 
em 2012, no pleito municipal foi suspenso. VEREADOR TELMO VIEIRA: 8º - Solicito ao Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Taquara informações sobre o andamento do projeto existente para 
o desassoreamento do Rio da Ilha, para que este Vereador possa prestar informações concretas 
à comunidade taquarense. Comunicados: Convite do Vereador Telmo Vieira feito nesta Sessão, 
para reunião com a Empresa Onze que tratará sobre os horários de recolhimento de lixo na zona 
central da cidade, amanhã, dia 08/07, às 10h, no Plenarinho desta Casa. Dia 14 de julho, 
próxima segunda, às 18h, no início da Sessão Ordinária ocorrerá Homenagem a Escola Tristão 
Monteiro pela passagem dos 50 anos de Fundação, a qual foi solicitada pelo Vereador Adalberto 
Soares, através do Requerimento Nº 183, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 
09 de junho de 2014. Dia 16 de julho do corrente ano, às 14h, será realizada Audiência Pública 
referente ao Conselho Antidrogas, realizado pela Prefeitura, no Plenário desta Casa. Dia 23 de 
julho de 2014, no Plenário desta Casa será realizada a apresentação do Projeto Técnico sobre a 
Ponte do Rio dos Sinos, às 14h. Esta apresentação foi solicitada pelo Vereador Eduardo 
Kohlrausch através do Requerimento Nº 184, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do 
dia 09.07.2014. Dia 26 de julho, sábado, das 08 às 12h, Conselho Municipal da Saúde, realizado 
pela Prefeitura. Dia 28 de julho ocorrerá a Sessão Ordinária de Interiorização no Bairro Santa 
Teresinha, Sede do Esporte Clube Santos. Dia 30 de julho será a Audiência Pública, referente à 
Casa Vidal, solicitada e realizada pela Prefeitura. Após o Vereador Guido Mario convidou a todos 
para participar da reunião que ocorrerá amanhã, dia 08/07, às 14h, nesta Casa para tratar sobre 
o retorno e efeitos do fenômeno conhecido como “El niño”, na região, solicitada por este 
Vereador através do Requerimento nº 161/2014. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min o 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 
Convocando a próxima para o dia 14 de julho 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, 07 de julho de 
2014......................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


