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ATA Nº 3.998 

Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2014, às 18h25min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 24ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a 
Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer 
(PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de 
Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, 
desejando boas vindas a todos os presentes, 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. De acordo com os Artigos 79 e 80 do Regimento Interno 
desta Casa, nesta noite será realizada a Homenagem alusiva aos 50 anos da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Tristão Monteiro, a qual foi solicitada pelo Vereador Adalberto 
Soares, através do Requerimento Nº 183, aprovado em Sessão Ordinária do dia 09 de junho 
do corrente ano. Nesse sentido foram convidados para compor a Mesa Diretora o 
Secretário Municipal da Educação e Cultura, Professor Antônio Edmar Teixeira de Holanda, 
o qual veio representando o Prefeito Municipal, a atual Diretora da Escola Tristão Monteiro, 
senhora Rosangela Maria Fleck Haag e o Propositor desta Homenagem, Vereador Adalberto 
Carlos Soares. A partir deste instante o Presidente deu início aos trabalhos da noite 
saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a todos para realizarem 
em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência o Presidente passou a palavra ao 
Vereador Adalberto Soares para que o mesmo prestasse Homenagem em nome dos demais 
Vereadores, momento em que fez a leitura do breve histórico da Escola desde sua fundação 
em 06 de maio de 1963. Também foi registrada a presença do senhor Osmar Kerschner, 
representando o CDL, da Professora Carla Soares, da Escola Municipal Calisto E. Letti e do 
Ex-Vereador desta Casa, Luiz Felipe Luz Lehnen. Após um grupo de alunos da Escola 
homenageada apresentaram-se tocando violão e cantando a música “O Sol”, da Banda Jota 
Quest, conduzidos pelo Professor Kiko Souza. Depois disso foi dado início a entrega dos 
Certificados de Reconhecimento e Honra ao Mérito, pela passagem dos 50 anos de 
fundação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tristão Monteiro, que teve como 
marco a data do dia 06 de maio de 1963, pelos relevantes serviços prestados neste 
educandário, em prol da educação no município de Taquara. Os certificados foram 
entregues individualmente pelos Vereadores desta Casa às seguintes Homenageadas: LÉLIA 
MARIA LEHNEN, idealizadora da Escola; ROSANGELA MARIA FLECK HAAG, atual Diretora; 
DARLENE DORNELES DE OLIVEIRA, atual Vice-Diretora; MARLENE SCHENKEL LEHN, amiga e 
colaboradora da Escola; ANGELA CRISTINA MARTINS – Professora; DENISE HANNEL MATTOS 
POSSAMAI – Professora; LISIA CATARINA MULLER EBLING – Professora; LOANDA KERN – 
Secretária; MARCIA MACIEL – Professora; MARIA BEATRIZ GREGIO GRINGS – Professora; 
MARIA MARLENE DE BORBA - Agente Educacional; NARA REJANE BARBOZA CARDOSO – 
Professora; ROSA MARIA CÓRDOVA DA SILVA – Professora; SONIA MULLER CARNEIRO – 
Merendeira; TAMAÍNE PIERRA LOPES – Professora; VANESSA WILHELMS MUNARI – 
Professora; VERA LUCIA ZANETTE BASSO – Professora; ZILAMAR BRAMBILA DA COSTA – 
Merendeira. Após as Homenageadas presentes foram chamadas a frente da Mesa Diretora 
para receberem o “CERTIFICADO DE HONRA AO MÉRITO DA ESCOLA TRISTÃO MONTEIRO”, 
o qual ficará registrado nos anais deste Educandário, a Sessão Solene de Homenagem pela 
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passagem dos 50 anos de Fundação feita pela Câmara de Vereadores de Taquara na noite 
de hoje. Nesse momento duas alunas da Escola entregaram um mimo à Diretora, em nome 
dos alunos da Escola. As Homenageadas que não puderam se fazer presentes receberão 
posteriormente seus Certificados pela Direção da Escola. Finalizando a Homenagem o 
Vereador Adalberto Soares concedeu a palavra a atual Diretora da Escola, senhora 
Rosangela Haag, para suas considerações finais, devolvendo em seguida a condução dos 
trabalhos ao Presidente Arleu. O Presidente concedeu ainda a palavra ao Secretário 
Municipal da Educação e em seguida prosseguiu com os trabalhos solicitando 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 375/2014, encaminha Leis 
Municipais nº 5.516 a 5.521, sancionadas em 1º de julho de 2014. OFÍCIO Nº 390/2014, em 
resposta ao Pedido de Informação nº 042/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no 
Ofício D.L. nº 274/2014. OFÍCIO Nº 391/2014, em resposta ao Pedido de Informação nº 
043/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 274/2014. OFÍCIO Nº 
393/2014, em atenção ao Despacho nº 003/2014, da Comissão Geral de Pareceres, contido 
no Ofício D.L. nº 516/2014. OFÍCIO Nº 394/2014, em resposta ao Pedido de Informação nº 
044/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 286/2014. OFÍCIO Nº 
398/2014, em resposta ao Pedido de Informação nº 068/2014, do Vereador Adalberto 
Lemos, contido no Ofício D.L. nº 551/2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO 
DE LEI Nº 142/2014 (Executivo Nº 117) Altera a redação do “caput” do artigo 54, da Lei 
Municipal nº 720/76 – (Código Tributário do Município), alterado pela Lei Municipal nº 
3.175/2003, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 143/2014 (Executivo Nº 119) 
Autoriza o Poder executivo a contratar operações de crédito com BNDES – Caixa Econômica 
Federal, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 144/2014 (Executivo Nº 120) Autoriza 
o Município a destinar auxílio financeiro, para a LIGA RIOGRANDENSE DE CICLISMO, CNPJ nº 
11.467.474/0001-64, para a realização do “2º Torneio do Lápis – Porque Lugar de Criança é 
na Escola”. PROJETO DE LEI Nº 145/2014 (Executivo Nº 120) Ratifica a numeração dos 
Artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Municipal nº 3771, de 15 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre o novo Plano de Carreira dos servidores do Município de Taquara, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 146/2014 (Executivo Nº 121) Altera o Artigo 45, da Lei 
Municipal nº 3.771, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o novo Plano de Carreira 
dos Servidores do Município de Taquara, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 
203/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito a Mesa Diretora desta Casa que seja 
encaminhado convite ao Executivo Municipal para que junto ao Secretário Municipal de 
Obras apresentem o “Plano de Trabalho” desta Secretaria, com cronograma de trabalho de 
recuperação no leito das estradas e ruas de nossa cidade. A reunião está marcada para o dia 
18 de julho de 2014, às 9 horas, no Plenarinho desta Casa Legislativa. Justificativa: 
Acreditamos que existe um planejamento por parte da Administração dos trabalhos que 
devem ser realizados por esta Secretaria  já que são muitos o número de reclamações 
devido ao péssimo estado de conservação destas vias públicas. Principalmente neste 
período os problemas se agravam ainda mais, e a população tanto  da cidade como do 
interior tem reclamado muito neste aspecto, devido à  insegurança no momento em que 
trafegam por estas vias. Nº 204/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito a Mesa 
Diretora desta Casa que seja encaminhado convite ao Executivo Municipal para que junto 
ao Secretário Municipal de Trânsito senhor Paulo Cézar Möller e ao Comando da Brigada 
Militar de Taquara participe da reunião no dia 18 de julho de 2014, às 10 horas, no 
Plenarinho desta Casa Legislativa, para tratar das “Câmeras de Monitoramento”, pois 
segundo informações grande parte destas não estão funcionando. Justificativa: Diante deste 
fato, estamos preocupados, pois segundo o que foi divulgado na mídia elas estavam 
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funcionando em sua totalidade deixando a população protegida com o funcionamento e 
monitoramento das mesmas, o que não condiz com na verdade, porque um pouco mais da 
metade destas câmeras estão funcionando deixando em contrapartida a população 
desprotegida, no caso de algum acidente que possa vir ocorrer nestes locais, e muitas 
pessoas são sabedores da falta de operacionalidade destas câmeras de vigilância, o que 
deixamos como alerta. Nº 205/2014 VEREADORES ANILDO ARAÚO E ARLEU MACHADO: 
Através deste enviamos Votos de Congratulações a Turma de Formandos do Curso de 
Teologia ocorrido no dia de ontem (13/07), às 19h na Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
de Taquara. Em nome do Orador da Turma, senhor Moisés Sartori desejamos que Deus 
ocupe a cada um dos 32 Formandos em sua obra como um vazo de valor em suas mãos. 
Para meditar “Salmos 119”. Nº 206/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a Mesa 
Diretora que autorize a realização de Audiência Pública para tratar dos valores pagos pela 
população referente à taxa de incêndio, pedimos o deferimento também que convide todos 
os entes vinculados a Segurança Pública, entidades empresariais de todos os setores, 
entidades de trabalhadores de todos os setores, associações, sociedades, autoridades 
militares e civis, Prefeito municipal, Vice Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores, 
todos os servidores públicos, todos os cidadãos taquarense, inclusive que autorize e agende 
nossa visita nas rádios e jornais locais para divulgação e convite da comunidade. Justifico, 
pois existem dúvidas no que vem se investindo o valor arrecadado, perante a Legislação 
vigente. Pedindo ainda que o Poder Executivo traga todas as informações contábeis de 
valores arrecadados e investidos (gastos) dos últimos 05 (cinco) anos. Sugiro a data do 
evento dia 28/10/2014, às 19h até às 21h, no Plenário desta Casa Legislativa. INDICAÇÕES: 
Nº 443/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria de Segurança e Trânsito veja a possibilidade de construir um quebra mola 
na Rua Osvaldo Aranha, proximidades da Escola Leonel Brizola, no Bairro Empresa, pois 
vários moradores procuraram este Vereador reclamando da alta velocidade dos veículos 
por onde passam diariamente grande número de pedestres, ciclistas e crianças. Nº 
444/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com 
a Secretaria de Obras estude a viabilidade de construir uma parada de ônibus na Rua 
Frederico Westphalen, entre as Ruas Osvaldo Aranha e Osmar Schaefer, no Bairro Empresa, 
pois esta é uma demanda antiga da comunidade que esperam ao relento quando precisam 
de transporte. Nº 445/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o conserto 
de um buraco localizado na Rua Arnaldo da Costa Bard, esquina com a Rua Rio Branco, pois 
o calçamento cedeu causando perigo e transtorno aos usuários desta via. Nº 446/2014 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente providencie o conserto de um buraco no calçamento da Rua Gasparina Martins 
Paiva, esquina com a Rua Farrapos, no Bairro Santa Teresinha, pois o mesmo está causando 
transtorno a todos que por ali transitam. Nº 447/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, proceda com urgência em 
melhorias no trecho da Rua Farrapos que não possui calçamento, no Bairro Santa Teresinha, 
pois o mesmo está intrafegável. Nº 448/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente viabilize com urgência a reposição de 
calçamento junto a Ponte da localidade de Padilha, pois na administração anterior as pedras 
foram retiradas e até a presente data não foram recolocadas, causando acúmulo de água e 
saibro que também acabou danificando a Ponte. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 
Convite da Secretaria Municipal da Educação, para Captação de Professores – 2º Semestre 
de 2014, que ocorrerá no dia 1º de agosto de 2014, a partir das 8h, na Sociedade 05 de 
Maio. Convite da Escola Municipal João Martins Nunes, para participar do mutirão com 
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alunos, pais, professores, CPM e membros da COM-VIDA, para efetuar a pintura do muro e 
outras melhorias no pátio da Escola. Convite da Escola Municipal Alípio Sperb, para Semana 
Cultural a realizar-se nos dias 14 a 18/07/2014. Ofício do gabinete do Governador do Estado 
do RGS, em atenção a Moção de Apelo nº 020/2014, do Vereador Eduardo Kohlrausch, 
contida no Ofício D.L. nº 507/2014.  Após a leitura da matéria o Vereador Valdecir de 
Almeida solicitou inversão de pauta, bem como que a primeira votação fosse do Projeto nº 
140/2014, tendo em vista que a senhora Rose, membro do CDL, presente no Plenário, hoje 
encontra-se de aniversário e aguarda a votação deste Projeto para após poder recepcionar 
sua família que lhe espera em casa. As referidas solicitações foram acatadas por todos os 
Vereadores e de imediato 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 
140/2014 (Executivo Nº 115) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para 
o CDL – Clube de Diretores Lojistas, de Taquara, e dá outras providências. A Comissão Geral 
de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores Sandra, Guido e Valdecir. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 
134/2014 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. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Projeto Substitutivo tendo em vista que o PL foi 
Emendado em todos os artigos. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto 
Substitutivo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 135/2014 
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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 136/2014 (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. 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. PROJETO DE LEI Nº 137/2014 (Executivo 
Nº 110) Autoriza o Poder Executivo a destinar auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO DOS 
MOTORISTAS DA ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE, para auxiliar na realização do “49ª 
Festa dos Motoristas e do Colono” e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 
e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o 
Vereador Telmo. PROJETO DE LEI Nº 138/2014 (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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda corrigindo a redação da 
Ementa e a mesma foi APROVADA com 13 (treze) votos favoráveis, sendo 01 (um) voto 
contrário do Vereador Régis de Souza. A seguir o Projeto acompanhado da Emenda também 
foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis, sendo 01 (um) voto contrário do Vereador 
Régis de Souza. Manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Lemos, Arlei, Balbino, Sandra, 
Guido, Sirlei, Nelson, Telmo, Anildo, Adalberto Soares, Eduardo e Lauri. PROJETO DE LEI Nº 
139/2014 (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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi 
APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis, sendo 01 (uma) abstenção da Vereadora 
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Sandra Schaeffer, por haver interesse pessoal na matéria. PROJETO DE LEI Nº 141/2014 
(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. A Comissão 
Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram 
Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Eduardo, Anildo e Guido. Após a Ordem do 
Dia o Presidente colocou em votação separada os seguintes Requerimentos: Requerimento 
nº 203/2014, do Vereador Adalberto Lemos solicitando reunião com a Administração 
Municipal para tratar do cronograma de trabalho de recuperação no leito das estradas e 
ruas de nossa cidade. Sobre o Requerimento manifestaram-se os Vereadores: Sirlei, Guido, 
Adalberto Lemos, Nelson, Lauri e Balbino. O Vereador Adalberto Lemos, autor do referido 
Requerimento retirou o mesmo de pauta tendo em vista algumas colocações referentes à 
nomeação de um novo Secretário de Obras no Município. Requerimento nº 204/2014, do 
Vereador Adalberto Lemos solicitando reunião para tratar sobre o funcionamento das 
câmeras de monitoramento em diversos locais da cidade. Sobre a matéria manifestaram-se 
os Vereadores: Eduardo, Guido, Nelson, Adalberto Lemos, Balbino e Sirlei. Posto em 
votação o referido Requerimento foi aprovado com 08 (oito) votos favoráveis dos 
Vereadores: Sirlei Silveira, Adalberto Soares, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Lauri 
Fillmann, Moisés Rangel, Adalberto Lemos e Sandra Schaeffer, E, 06 (seis) votos contrários 
dos Vereadores: Anildo Araújo, Guido Mario Prass, Telmo Vieira, Eduardo Kohlrausch, 
Nelson Martins e Luiz Carlos Balbino. Requerimento nº 205/2014, dos Vereadores Anildo 
Araújo e Arleu de Oliveira enviando Votos de Congratulações à turma de Formandos do 
Curso de Teologia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara. Manifestaram-se os 
Vereadores Anildo e Arleu. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. 
Requerimento nº 206/2014, do Vereador Régis de Souza, solicitando Audiência Pública 
para tratar dos valores pagos pela população referente à taxa de incêndio. Manifestaram-se 
os Vereadores: Nelson, Guido, Sandra e Adalberto Lemos. Posto em votação o referido 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. A seguir com a concordância 
dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a 
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Indicações: Nº 443 a 448/2014. 
Ata: Nº 3.998. Requerimentos Verbais: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 1º - Que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de 
buracos no final da Rua Palmeira das Missões, no Bairro Empresa, pois os mesmos estão 
trazendo transtornos aos moradores, inclusive para entrarem em suas próprias residências. 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 2º - Solicito que a Mesa Diretora desta Casa, através da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização busque informações junto ao Executivo 
Municipal referente ao Projeto de Lei nº 143/2014 (Executivo nº 119) que: Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operações de crédito com BNDES – Caixa Econômica Federal, e dá 
outras providências. Solicito saber qual a dívida atual do Município? Qual era a dívida em 
31/12/2012? Qual era a dívida em 28/02/2013? Qual o impacto financeiro nas contas 
públicas? Qual a forma de pagamento descriminando valor mensal e número total de 
parcelas. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Solicito que a Mesa Diretora desta Casa envie 
convite ao Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho, ao Diretor Amarildo, ao 
Representante da Empresa Onze, CDL e SINDILOJAS, para uma reunião nesta Casa, com data 
a ser agendada, para discutir o melhor horário da realização da coleta de lixo na área 
central de nossa cidade. 4º - Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente proceda o mais breve possível com o serviço de patrolamento e ensaibramento 
na localidade de Passo do Mundo Novo. Logo após o Vereador Eduardo Kohlrausch 
manifestou-se em Questão de Ordem solicitando ao Presidente que colocasse em 
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deliberação do Plenário a sugestão de realizar as próximas Sessões Solenes em dias 
específicos a elas e não mais no início das Sessões Ordinárias, tendo em vista a prolongação 
na condução dos trabalhos das mesmas. De imediato o Presidente colocou em votação a 
referida sugestão e a mesma foi aprovada com 13 (treze) votos favoráveis, sendo 01 (um) 
voto contrário do Vereador Luiz Carlos Balbino, ficando assim deliberado que as Sessões 
Solenes ocorrerão em dias inversos das Sessões Ordinárias. Dando continuidade aos 
trabalhos da noite o Presidente deu início ao Grande Expediente, hoje concedendo o tempo 
de 02 (dois) minutos com a aceitação unânime dos Vereadores, seguindo a ordem descrita 
no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR 
ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Senhor Presidente, o meu boa noite, aos Senhores demais 
colegas, aos funcionários que sempre estão aqui prestando o seu trabalho, a imprensa que 
nos acompanha, a comunidade que nos escuta em casa e as pessoas que se fazem presente 
aqui neste Auditório, especialmente o nosso amigo Fifi, ex-Vereador, ex-candidato a Vice-
Prefeito desta cidade e em nome dele eu quero cumprimentar a todas as demais pessoas 
que estão aqui presentes. Quero dar as boas vindas ao Secretário Luiz, que vem aí com um 
projeto muito grande, com uma bagagem de conhecimento também que pode fazer um 
grande trabalho na nossa cidade. Também quero trazer aqui o conhecimento de quem 
ainda não teve o convite do Fórum de Defesa Civil Regional que ocorre em Três Coroas, no 
Centro de Eventos, na quinta-feira. Taquara vai estar representada pelo nosso 
Coordenador, Senhor Paulo Mello. Fizemos juntamente com o Guido Mario e a Vereadora 
Sandra uma visita muito importante em Três Coroas, aonde visitamos as obras de dragagem 
do rio onde resolveu a problemática das cheias. Na próxima semana estaremos indo em 
Igrejinha para ver como acontece ali também para que nós possamos copiar como dizia 
antes, ideias boas que temos aí em nosso redor que teremos que trazer para a nossa 
cidade. Também Senhor Presidente, eu tenho um projeto que está sob apreciação. Está 
tramitando pelas Comissões, que vai dar um impacto muito interessante em nossa cidade, 
sobre o policial residente. Quero na próxima segunda-feira contar com a colaboração de 
todos os Senhores. Realmente fomos de certa forma prejudicados hoje com o corte do 
nosso horário e a comunidade nos espera. E não dá nem para começar a falar e já tem que 
terminar. É um absurdo nós falar só dois minutos. Hoje é exceção. E eu agradeço Senhor 
Presidente e rogo as bênçãos de Deus. Neste momento o Presidente, Vereador Arleu 
Machado de Oliveira disse: Mas não vai mais acontecer porque nós não vamos fazer mais 
isto. A partir de hoje a gente não vai mais ter este problema que foi decidido. VEREADORA 
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o nosso Presidente Doutor 
Arleu, os colegas Vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Taquara. Hoje 
eu quero abordar um assunto que está sendo um pouco polemizado, mas não tem motivo 
para sê-lo, em função de que houve uma mudança de legislação e nós temos a educação 
infantil e não temos mais a existência de creches. Há uma legislação Federal, número da Lei 
12.796, de 04/04/2013, que institui a escola de educação infantil. Faz com que todas as 
escolas que tem crianças de 0 a 5 anos tenham para cumprir um calendário com 200 dias 
letivos, 800 horas e não funcionam mais como creches. O que significa isto Senhores? 
Significa que a educação infantil no Município de Taquara para o ano de 2014 tem um 
calendário escolar igual ao calendário do ensino fundamental e do ensino médio. Quer dizer 
que haverá um período de recesso em julho e as escolas de educação infantil farão 
também. Quero deixar registrado aqui a grande importância dos recessos escolares. As 
Diretoras precisam fazer limpezas em caixas d’água, dedetizar a escola e precisam fazê-lo 
com o prédio estando vazio. Quero dizer que quem critica o Prefeito em função da 
mudança não o faça. A mudança não foi feita pelo Município. É o cumprimento de uma 
legislação Federal. A legislação está posta, nós não podemos discuti-la, temos que cumpri-
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la. Era isto para hoje. Desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Boa noite Senhor Presidente, cumprimentando os colegas Vereadores e Vereadoras, ao 
público que nos prestigia esta noite, aos demais ouvintes da rádio e os veículos de 
comunicação que nos acompanham. Inicio o meu pronunciamento destacando a minha 
preocupação com o pós-copa. Todos nós sabemos que o investimento foi grande e todos 
nós sabemos que a nossa necessidade enquanto nação brasileira são inúmeras, seja na 
saúde, na educação, na segurança e no desenvolvimento. Rogo que a nossa Presidenta 
tenha a sabedoria para elencar o que são as nossas verdadeiras prioridades, porque haja 
visto que a nossa seleção não estava preparada para ganhar esta copa. Também o Brasil 
não estava preparado para sediar esta copa. Eu falo isto com propriedade do saber que 
cidadãos brasileiros que pagam os seus impostos, quer dizer, cumprem com o seu dever, 
quando necessitam de um exame autorizado pelo SUS, muitas vezes quando são 
autorizados estes mesmos, já não necessitam mais porque já não estão mais entre nós estas 
pessoas. Hoje recebi uma ligação de minha esposa na qual faleceu uma senhora a qual 
acompanhei a sua condição de saúde e ela estava aguardando por exames autorizados pelo 
SUS. Isto é deprimente. Senhor Presidente também quero destacar algumas indicações que 
eu fiz referente à solicitação ao Executivo juntamente com a Secretaria competente que 
providencie o conserto de um buraco no calçamento na Rua Gasparina Martins Paiva, na 
esquina com a Rua Farrapos, no Bairro Santa Terezinha, pois a mesma está causando 
transtorno a todos que passam por ali. Também estamos solicitando ao Executivo através 
da Secretaria de Obras que proceda com urgência em melhorias no trecho da Rua Farrapos 
que não possui calçamento, no Bairro Santa Terezinha, pois lá a estrada está intransitável 
naquele final do trecho de chão batido. Também estou solicitando e já em tratativas com o 
Prefeito, com o Secretário de Obras, que seja realizado a reposição de calçamento junto a 
ponte na localidade de Padilha, pois na Administração anterior as pedras foram retiradas e 
não foram repostas e com isto está causando um acúmulo de material e de água naquela 
ponte, causando um mal estar para os pedestres. Por hoje era isto. Infelizmente o nosso 
horário urge Senhor Presidente. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente e os demais 
colegas Vereadores e Vereadoras. Não posso deixar aqui de dar os parabéns ao Senhor 
Prefeito Municipal pela escolha do Secretário de Obras Luiz Henemann. É muito 
profissional, a gente sabe de outros Municípios que é um grande Secretário, fez um grande 
trabalho em Parobé e Igrejinha e tenho convicção que fará um grande Trabalho em Taquara 
juntamente com o novo Diretor que veio junto com ele. Inclusive foi uma exigência dele 
assumir e vir o Diretor junto que trabalha com ele. Então é muito importante esta decisão. E 
para mim também quero parabenizar o Jornal Panorama por ter feito uma matéria muito 
importante na página 8. E me chamou a atenção aonde a região terá 8 candidatos a 
Deputado Estadual e só um a Federal. Isto é muito importante para a região e então 
entendo que a comunidade vai entender isto aí e foi muito boa a matéria que o Jornal 
Panorama fez. E dizer também, pedir desculpa a minha comunidade, que tenho estado 
bastante ausente por motivo de um grande projeto que está pela frente. Tenho viajado 
bastante, tenho estado muito ausente, mas a minha comunidade sempre me encontra 
através do meu telefone que a maioria tem, que posso atender e tentar resolver algumas 
coisas mesmo não estando no Município de Taquara. Desejar a todos uma boa semana. E 
não posso também deixar aqui Anildo e Arleu, não pude estar presente ontem na formatura 
no Curso Alfa, na qual iniciei junto com eles esta turma. Fiz 5 livros, mas por motivo de 
tempo não pude continuar, parei. Mas quero parabenizar todos que fizeram a formatura ali 
na Igreja Assembleia de Deus, que estão de parabéns na pessoa do Moisés Sartori que 
representou, que é um colega, um funcionário da saúde muito importante. Estão de 
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parabéns e que Deus ilumine o coração de cada um deles. Uma boa semana a toda a nossa 
comunidade. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente, membros da 
Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui presentes, imprensa e os ouvintes da Rádio 
Taquara. Quero dizer que fiquei muito contente na tarde de hoje com a notícia do novo 
Secretário de Obras que vai assumir amanhã. Senhor Luiz Henemamm, uma pessoa com 
muita experiência, trabalhou por muitos anos em Parobé e Igrejinha e fez muito por aquelas 
cidades. Vou torcer para que daqui a um curto tempo nós já possamos notar uma diferença 
na prestação de serviços pela Secretaria de Obras. Na terça-feira passada acompanhamos a 
maior derrota da nossa seleção brasileira onde perdemos por 7 a 1. No sábado outra 
derrota para a Holanda de 3 a 0. Isto representa mais de um simples jogo, representa a 
vitória da competência da Alemanha sobre a malandragem e a inexperiência da seleção 
brasileira. Serve de exemplo para que gerações de crianças que saberão que para vencer na 
vida tem que se ralar, treinar e estudar. Acabar com esta história de jeitinho malandro de 
brasileiro, que ganha jogo com seu gingado, ganha dinheiro sem ser suado e vira Presidente 
sem ter estudado. O grande legado desta copa é o exemplo para as gerações futuras, que o 
país é feito por uma população honesta, trabalhadora e não por uma população 
transformada em parasitas por um Governo que nos ensina a receber o alimento na boca e 
não lutar para obtê-lo. A Alemanha ganha com maestria e merecimento. Que nos sirva de 
lição. Pátria amada Brasil. Que tem que ser amada todos os dias, no nosso trabalho, no 
nosso estudo, na nossa honestidade. Amar a Pátria em um jogo de futebol e no outro dia 
roubar o país num ato de corrupção. Impostos matando e roubando. Que amor a Pátria é 
este? Chega. O Brasil cansou de ser traído pelo seu próprio povo. Que sirva de lição para 
que nos agigantemos para construirmos um país melhor. Educar nossos filhos para uma 
geração de vergonha! Uma verdadeira nação que se orgulha de seu povo, e não só de 
futebol. Um grande abraço e que todos tenham uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO 
DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o Presidente, colegas Vereadores da Mesa, 
comunidade aqui presente e imprensa. Presidente, eu fiz aqueles dois requerimentos 
porque eu achei que não haveria nem discussão. Achei que todos votariam favoráveis 
porque na verdade é um convite. Eu acho que conversar, mostrar plano de Governo, não cai 
pedaço de ninguém, não faz mal a ninguém. Retirei em respeito a alguns Vereadores a 
questão do convite do Secretário de Obras, mas eu não vejo demérito nenhum em ele vir 
aqui e mostrar um plano de trabalho. Nós não estamos pedindo para ele vir aqui para 
massacrar. Até mesmo porque semana retrasada fui procurado pela comunidade pedindo 
para que a gente fizesse um manifesto na Prefeitura pela questão dos buracos que existem 
nas ruas e nas estradas do interior. Conversando com o Secretário Nenê, que foi por alguns 
dias, ele me pediu que eu desse alguns dias para ele de tempo bom para que ele pudesse 
reexecutar estes trabalhos ou começar a executar trabalho. Respeitei esta opinião dele, 
conversei com a comunidade que me procurou e eles resolveram não fazer o manifesto. 
Então existiu coerência. Só que daí para a minha surpresa tudo aquilo que nós conversamos 
foi por água abaixo, trocou o Secretário. Como eu teria vários assuntos para discutir Senhor 
Presidente, como hoje foi nos limitado há 2 minutos, espero que agora com esta votação 
tudo se resolva, porque vai ficar assim vários assuntos que a gente conversou 
anteriormente aqui sem a gente puder fazer uma discussão, uma explanação, para que a 
comunidade entenda o que a gente estava querendo dizer. Era isto Senhor Presidente, até a 
próxima.  VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente 
Vereador Arleu, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos acompanha 
na Casa na noite de hoje, imprensa presente na Casa. Hoje realmente o tempo é curto, 
temos que falar meio rápido os nossos assuntos, não falar tanto. Eu assim como outros 
colegas estivemos hoje na presença do novo Secretário que deve assumir amanhã, o Senhor 
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Luiz Henemamm, que traz na bagagem oito anos em Parobé trabalhando como Secretário 
de Obras e quatorze anos trabalhando na cidade de Igrejinha. Realmente ele vem como se 
diz no interior, Vereador Lauri, ele vem com cartaz. Esperamos toda a sorte do mundo a ele. 
Esperamos que ele tenha estrutura, maquinário, porque realmente uma cidade como a 
nossa tem que ter estrutura e por conta disto está vindo, já foi lido hoje. O Vereador Régis 
até tem todo o direito e a gente vai buscar estas informações, que é um direito dele como 
Vereador, destes empréstimos. E a gente vai estar buscando estas informações amanhã. E 
nos deixou muito satisfeito também colegas, como outros ouviram, a questão da usina de 
asfalto.  Ele tem, como o Vereador Guido já dizia, ele tem esta experiência em asfalto. E são 
muitos quilômetros em asfalto, Senhor Presidente, que o Prefeito nos anunciou hoje na 
nossa reunião, que realmente dá um novo horizonte na nossa cidade. Porque todos sabem 
que o calçamento da cidade de Taquara é muito ruim, é pouco asfalto que nós temos no 
Município. Nós perdemos feio para os nossos coirmãos aqui na região, para Igrejinha, Três 
Coroas. Só não perdemos para Riozinho e Rolante por causa do tamanho dos dois 
Municípios, mas para Parobé nem se fala. E este Secretário, Senhor Luiz Henemamm, então 
toda a sorte do mundo a ele. Vamos dar um tempo que nem o próprio Vereador Nelson 
falou, orientou sabiamente o Vereador Beto Lemos a tirar o seu requerimento para que ele 
possa ter tempo de trabalhar. Vamos torcer realmente para dar certo, que seja realmente 
um Secretário abençoado pelo Senhor e que ele consiga fazer o seu trabalho. Agradeço ao 
Senhor por estar representando a minha comunidade mais uma vez e que fiquem todos na 
paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero saudar o Senhor Presidente, 
saudar os demais Vereadores e Vereadoras. O tempo é curto. Quero dizer que a 
Administração assinou o convênio com o DAER para a retirada de saibro, projeto que 
aprovamos nesta Casa e os serviços são para ser começado num prazo de 15 dias, se não 
houver chuvas neste intervalo. Também quero dizer que foi pedido que seja refeito o 
asfalto do acesso ao Entrepelado, da mesma forma o projeto do acesso, que nós temos um 
problema muito sério no acesso, que é fazer um acesso decente para evitar os acidentes. 
Também dizer que as estradas do interior aqui na parte de Pega Fogo, Morro da Pedra, 
Morro Pelado, já começou os serviços. A comunidade está mais um pouco tranquila, falta 
muito ainda a fazer. E queria também que a Prefeitura tem a necessidade de contratar uma 
empresa e terceirizar o serviço da iluminação pública. A Administração não está 
conseguindo dar a volta, não consegue atender as comunidades como precisa. E hoje a 
iluminação pública não é mais um privilégio, hoje é uma necessidade pela segurança. 
Também parabenizar a Escola Tristão Monteiro pelos seus 50 anos. Também falar que 
estivemos aí vendo a dragagem em Três Coroas, iremos a Igrejinha. E quero dizer que o 
projeto de asfalto de aproximadamente 17 quilômetros vão compreender trechos de 
algumas das ruas Mundo Novo, Flores da Cunha, Santarém, Medianeira, Guilherme Lahn, 
Rio Branco, Henrique Bauermann, Coronel Diniz, Santa Catarina, Paraná, Travessa Santa 
Rosa, Miguel Bauer e Carlos Von Koseritz. Então fica aqui e outras ruas que ainda serão 
feitas, mas para a comunidade ver que trechos destas ruas serão atendidas. E com certeza, 
se a Administração conseguir, passando agora as eleições, conseguir colocar em prática é 
projetado 17 quilômetros de asfalto. Então vai dar uma boa melhorada na infraestrutura do 
nosso Município que está deixando a desejar. Muito obrigado e até a semana que vem. 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite Vereadores, imprensa e a 
todos que nos acompanham. Inicialmente eu quero fazer um elogio a Administração 
Municipal, porque como cidadão taquarense eu quero andar em estradas e ruas boas. 
Entendo que esta medida de contratar um novo Secretário, o Henemamm, muito acertada. 
E como eu dizia anteriormente, torço para que ele acerte o passo. Vai ser bom para todos 
nós. Num segundo momento, o Vereador Guido trouxe uma situação que eu confesso que 
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achei estranha. O Município hoje conta com dois caminhões até onde eu tenho 
conhecimento para atender a iluminação. Dois bons caminhões e isto já funcionou um 
pouco melhor. Isto ficou um pouco no ar. Até peço que os colegas Vereadores que estão 
mais próximos da Administração dão uma olhada nisto. Dois caminhões novos, um atendia 
o interior e o outro a cidade e funcionava bem. Isto ficou um pouco estranho o que o Guido 
falava. Mas enfim, que seja de uma forma ou outra tomada providência a questão da 
iluminação que realmente é muito importante. Para concluir, eu quero deixar aqui como já 
deixei pessoalmente com cada Vereador e mais pessoas, um convite para a grande Festa da 
Colheita que vai acontecer domingo na Padilha. Lembrando que Padilha e arredores já 
foram o maior produtor de grãos. Foi, sei que vão dizer foi, mas mantém aquela tradição. 
Todo o ano em julho faz a grande Festa do Colono, Festa da Colheita e serve para 
confraternizar, para as pessoas voltarem lá, relembrar as raízes. E a nossa agricultura ainda 
de alguma forma continua dando o seu retorno. Então que seja prestigiada porque 
realmente é uma das melhores e maiores festas do nosso Município. Muito obrigado e uma 
boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, 
membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, as pessoas aqui presentes, 
a todos os meios de comunicação. Fazer um comunicado, o tempo urge. Pedir a 
compreensão do povo taquarense, pois falei já nesta Casa, o Doutor Pimentel colocou em 
prática mais rigor na confecção do cartão SUS, impedindo assim que pessoas dos outros 
Municípios tenham muita facilidade. Mesmo assim tentam, principalmente à noite e no fim 
de semana, consultando e tentando forçar para pegar medicamentos em nossa farmácia. 
Felizmente hoje tem mais rigor e está se tornando bastante difícil para que esta prática 
continue. Dar as boas vindas ao Secretário Luiz Henemamm e desejar a ele toda a sorte, 
pois com a sua experiência e o pouco que temos que ele faça um bom trabalho. E que para 
o próximo ano se comece a fazer o trabalho de base em nossas estradas no início do ano, 
no verão, pois no inverno se torna bastante difícil. E para encerrar, Senhor Presidente, eu 
gostaria de dar aqui os meus parabéns ao Senhor, ao Vereador Valdecir e a Senhora Sirlene. 
Neste fim de semana pela coragem que tiveram de colocar o seu nome defendendo o nome 
da nossa cidade e se lançando como candidatos. Havia outros prováveis candidatos, mas 
tive o prazer de presenciar e ser convidado para tirar uma foto junto com o Vereador 
Valdecir e a Senhora Sirlene. Encontrei logo acima também o Vereador Presidente desta 
Casa, o Senhor Arleu Machado também trabalhando. E isto mostra que eles acreditam 
naquilo pelo qual se propuseram e espero que todos os Senhores obtenham êxito levando o 
nome do nosso Município. E isto é de coração, porque colocar o nome para ser julgado pela 
comunidade, pelo povo em geral, com certeza é bastante difícil. 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 ao Pastor Rui, que é o Vice-Presidente do Partido Social Cristão na cidade de 
Taquara e também uma saudação a minha esposa, a minha família que se faz presente na 
noite de hoje. Somente parabenizar a comunidade de Padilha que realizou no último 
sábado o Baile de Casais, organizado pela Sociedade 14 de Outubro, que é liderado pelo 
nosso colega, o Vereador Lauri Fillmann. Estava como sempre, como de costume, bem 
organizado, uma janta maravilhosa. Também aproveitar a oportunidade para convidar toda 
a comunidade, a todos os colegas Vereadores, que no próximo sábado acontece o 5º 
Tratoraço, que é o desfile de trator organizado pela ATEAGRO, no centro da nossa cidade. 
Terá saída como de costume, no Salão Redondo de Tucanos, onde vai passar pelo centro da 
cidade e retorna ao Salão Redondo de Tucanos. Ao meio-dia encerra com um grande 
almoço. Estão todos convidados. Este é um evento que se propõe mostrar a nossa 
agricultura, mostrar o nosso povo, mostrar a força do nosso interior para a comunidade da 
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cidade que muitas vezes não sabe a quantidade de trator, a força da nossa agricultura. 
Então estão todos convidados a fazer parte deste evento. Também ouvi aqui os colegas 
Vereadores, a grande maioria, elogiando o novo Secretário de Obras que começa o trabalho 
amanhã. Eu não conheço ele, mas desejo uma boa sorte. E quero também levantar uma 
bandeira a qual já venho dizendo a bastante tempo, quem é do interior sabe a importância 
do que eu vou dizer. E as últimas chuvas mostraram isto, que é necessário a Administração 
Municipal começar a pensar em colocar zelador nas estradas. Algumas são bastante 
importantes ter estes zeladores lá, para que quando venha as chuvas não cause um dano 
maior. Às vezes parece ser que não tem o dinheiro, mas tendo um zelador lá às vezes é 
questão de economia para o Município. Muito obrigado Presidente. VEREADOR RÉGIS 
BENTO DE SOUZA: Questão de ordem, eu declino o meu tempo para o Vereador Nelson 
Martins, sobre o tempo dele. O Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira disse: 
Defiro e o Vereador Nelson tem 4 minutos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Senhores 
Vereadores, eu quero dizer para vocês o seguinte. O Luiz Automóveis, naquela época acho 
que era do PSDB, ele filmou tudo o que foi recebido na época do Prefeito Kaiser e do Vice-
Prefeito Guido. Só tinha uma máquina andando, oito caminhões velhos, duas patrolas, duas 
retroescavadeiras velhas, uma carregadeira, não tinha carreta, não tinha nada disto e não 
tinha escavadeira hidráulica. E nós fizemos todo o Município, inclusive esta estrada do 
Entrepelado nós botamos 1.300 cargas de material. Nós, Prefeitura colocou e nós fizemos o 
terreno da Schincariol. Nós pegávamos às 5 da manhã e parava às 11 da noite, trabalhava 
sábado e domingo para poder fazer o trabalho que a população precisava. Claro, todo 
mundo recebia as suas horas extras. Então não estou vendo esta história de não ter 
máquina é papo furado. Tinha duas patrolas velhas. Duas. Não é a patrola, a patrola tem 
que trabalhar. Porque tem um zelador lá, está tampando lá na estrada da Cachoeira os 
buracos com terra. Se levar um caminhão e botar os montinhos ele vai tampar com saibro, 
mas não estão levando. Prometeram faz trinta dias de levar e até hoje não apareceu 
nenhum caminhão para levar. Senhores da Comissão, eu peço a vocês que tomem cuidado, 
porque no bolso de servidor não se mexe. Eu só quero dizer para vocês neste Projeto 145. 
Primeiro, eu acho que o Prefeito está certo quando ele quer colocar a chefia e a direção 
possa dirigir carro do Município até porque com o salário que pagam aos motoristas não 
tem como contratar. Só tem uma coisa. Diz no Parágrafo único: Para o cumprimento do 
caput o servidor deverá possuir habilitação para dirigir de acordo com a especificação legal 
quanto ao veículo a ser utilizado. Eles não sabem que carro de empresa, até o carro do 
sindicato, tu tem que ter uma carteira especial. Eles não sabem disto. Aqui está dizendo que 
não sabe. Então o seguinte, eles devem ter ao menos a carteira que um motorista da 
Prefeitura que ganha R$ 1.090,00 eles tem que ter a carteira igual, porque senão o Tribunal 
vai apontar porque isto aqui tu vai tirar um cargo de um concursado para colocar uma... 
Mas eu acho que o Prefeito está certo porque ele não consegue contratar motorista. Só tem 
que ter cuidado. E daí eles estão revogando a Lei nº: 1.611. Eles não sabem nada porque eu 
já expliquei 10 vezes e ninguém aprendeu lá. A Lei nº: 1.611 é a Lei que dava o direito do 
servidor a ter, ele tinha uma promoção dentro da Lei, dependendo do seu tempo de 
serviço. Também tinha outro direito chamado adicional de tempo de serviço. Com 15 anos 
ele trazia 2 de fora e contava 15%. Quando perdia os 15% passava para 25% com 20 anos de 
Município e 5 de fora, que foram tirados para colocar o pulo do padrão que o Prefeito 
Kaiser pagou até a última hora. O Prefeito Délcio não pagou um mês e nem o Prefeito Tito. 
Pessoal, está aqui, esta Lei nº: 1.611 é a que foi trocada pelo direito. Olha o que diz a Lei, 
por isto que eu estou pedindo que a Comissão cuide. A Lei diz o seguinte no Parágrafo 
único: Ficam preservados os direitos adquiridos pelos servidores ativos, inativos e 
pensionistas com base na Lei Municipal nº: 1.611 / 93, com suas alterações, desde que, olha 
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bem aqui, desde que implementado até o dia anterior da data da publicação desta Lei, que 
não é desta. Daí embaixo diz assim: Esta lei entrará em vigor na data de sua promulgação, 
retroagindo os seus efeitos a 1º de dezembro de 2006. Será que eles estão pensando que 
nós usamos ferradura em vez de sapato? A Comissão cuide, botar a mão no dinheiro de 
funcionário é muito ruim. Já botaram por um longo tempo, por cinco anos e pouco. E aqui 
ainda querem tirar o direito que ele adquiriu lá atrás. Eu estou pedindo que as Comissões 
estejam atentas nisto porque senão o bicho vai pegar.  VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Cumprimento os Senhores Vereadores e as Senhoras Vereadoras e dizer 
rapidamente o seguinte. Eu também quero parabenizar o Senhor Prefeito Municipal por 
trazer um técnico para a área de obras. É muito importante. Tenho certeza que vai 
funcionar muito bem porque eu sou sempre a favor de técnicos também trabalhando. E 
tenho certeza que ele vai fazer um trabalho isento. E assim aproveitando também para 
parabenizar o Executivo de Taquara, que no meu entender estes seis meses, sete meses 
agora, vem fazendo um grande trabalho a frente da Administração Pública. A saúde está 
funcionando muito bem. Os Postos de Saúde do interior e também dos bairros estão 
funcionando. Mundo Novo funcionando, 24 horas funcionando, hospital funcionando, 
portanto a saúde está funcionando bem no meu entender. A educação não há dúvida 
nenhuma, o Secretário funciona muito bem, a titulação funcionando também. Na área da 
segurança, me parece que diminuiu assaltos, diminuiu uma série de coisas aqui no 
Município de Taquara. Portanto eu não estou aqui para rasgar seda de ninguém, mas eu 
vejo quando a coisa é certa, é certa. Quando se tem que falar, a gente fala, contra também 
se fala. Mas neste momento eu vejo o Executivo de Taquara hoje fazendo no meu entender 
um bom trabalho pelas dificuldades que o erário público tem. Portanto isto que eu quero 
deixar hoje depois deste dia exaustivo, deste trabalho todo, dizer que o Poder Executivo, no 
meu entender, está de parabéns no trabalho que vem efetuando nestes sete meses de 
Administração. E nós aqui da Câmara como Presidente eu tenho feito tudo para que 
Taquara cresça realmente e se coloque no lugar devido que é o de destaque no cenário, 
principalmente do Vale do Paranhana. Destacando só para finalizar, que domingo tem uma 
grande Festa dos Motoristas lá na Fazenda Fialho e esta festa terá o prestígio de toda a 
população com certeza. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela compreensão. Muito 
obrigado Senhores Vereadores também pela compreensão dos horários. E até a próxima 
semana neste mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Nada mais havendo a tratar, às 
21h30min o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, Convocando os senhores 
Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para logo após, para apreciação 
e votação dos Projetos nº 142 e 144/2014, os quais foram dados publicidade anteriormente 
nesta Sessão. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor 
Fernando Machado de Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após 
lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 14 de 
julho de 2014.................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


