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ATA Nº 4.000 

Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2014, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 25ª 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, 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 a Pastora Lais Schineider 
Moreira, da Igreja Internacional da Graça de Deus 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 379/2014, em atenção ao Pedido 
de Informação nº 015/2014, do Vereador Arleu Machado, contido no Ofício D.L. nº 127/2014. 
OFÍCIO Nº 388/2014, solicitando a cedência do Plenário, bem como do Plenarinho desta 
Casa, no dia 30 de julho de 2014, às 17h30min e às 19h, para a realização de Audiência 
Pública a fim de apresentar o Projeto de Restauração da Casa Vidal. OFÍCIO Nº 401/2014, em 
atenção ao Pedido de Informação nº 064/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no 
Ofício D.L. nº 532/2014. OFÍCIO Nº 402/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 
065/2014, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº 532/2014. OFÍCIO Nº 
417/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 066/2014, do Vereador Moisés Rangel, 
contido no Ofício D.L. nº 523/2014. OFÍCIO Nº 421/2014, em atenção ao Pedido de 
Informação nº 069/2014, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 551/2014. 
OFÍCIO Nº 422/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 070/2014, do Vereador Guido 
Mario, contido no Ofício D.L. nº 551/2014. OFÍCIO Nº 423/2014, em atenção ao Pedido de 
Informação nº 067/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 523/2014. 
OFÍCIO Nº 424/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 058/2014, do Vereador 
Adalberto Lemos, contido no Ofício D.L. nº 439/2014. OFÍCIO Nº 425/2014, em atenção ao 
Pedido de Informação nº 022/2014, dos Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel, 
contido no Ofício D.L. nº 439/2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 
147, de 18 de julho de 2014 (Executivo Nº 123) Autoriza o Poder Executivo a destinar auxílio 
financeiro para o Centro de Tradições Gaúchas Essência Gaúcha, bem como a doar 03 (três) 
Bandeiras, sendo uma do Município de Taquara, uma do Estado do Rio Grande do Sul e uma 
do Brasil, e, dá outras providencias. PROJETO DE LEI Nº 148, de 18 de julho de 2014 
(Executivo Nº 124)  Altera a redação do “caput” e § 1º, do artigo 1º e § 1º do artigo 4º, da Lei 
Municipal nº 4.850/2011, alterada pelas Leis Municipais nº 5.199/2013 e 5.268/2013. 
PROJETO DE LEI Nº 149, de 18 de julho de 2014 (Executivo Nº 125) Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a doar uma Bandeira do Município de Taquara, para o Poder Judiciário 
de Taquara. PROJETO DE LEI Nº 150, DE 19 DE JULHO DE 2014 (Executivo Nº 126) Autoriza o 
Poder Executivo a destinar auxílio financeiro para a Sociedade de Canto Concórdia de Açouta 
Cavalo, CNPJ nº 06.049.285/0001-31, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 151, de 
19 de julho de 2014 (Executivo Nº 127) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para 
a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE PAZ NO VALE, CNPJ nº 10.257.748/0001-28, e dá 
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outras providências. PROJETO DE LEI Nº 152, de 04 de julho de 2014 (Executivo Nº 114) 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a ASSOCIAÇÃO PROTETORA 
DOS ANIMAIS DE TAQUARA - APATA, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 
207/2014 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 
25 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 208/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Ao cumprimentá-la cordialmente, 
venho através deste, solicitar a Drª Natália Cagliari – 2ª Promotora de Justiça de nossa 
cidade, informações a respeito do processo que está envolvendo as vagas de crianças nas 
creches municipais de Taquara, tendo em vista que temos duas creches em construção, uma 
nos fundos da Escola 17 de Abril, no Bairro Mundo Novo e outra no Bairro Santa Rosa. A 
creche do Bairro Mundo Novo no ano de 2012 faltavam apenas 10% da obra para sua 
conclusão e de lá para cá nada mais foi feito. Neste sentido, diante das inúmeras falta de 
vagas existentes, faz-se necessário resolver estas questões para que possamos colocar nossas 
crianças nestas vagas que estarão abertas após conclusão das obras, que totalizam 500, o 
que praticamente resolveria a demanda necessária. Seguem fotos em anexo demostrando a 
situação de cada obra. Nº 209/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E ANILDO ARAÚJO: 
Através deste envio Votos de Congratulações parabenizando o Pastor José Carvalho da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus do Bairro Mundo Novo de nossa cidade, pela passagem de 
seus 50 anos ocorrido neste final de semana, com um abençoado Culto de Ação de Graças. 
Nº 210/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de 
Congratulações parabenizando a ATEAGRO, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o 
Vereador Moisés Cândido Rangel, pela realização do 5º Desfile de tratores e máquinas 
agrícolas, ocorrido neste final de semana, ressaltando o delicioso almoço que foi servido aos 
visitantes. Parabéns a todos! Nº 211/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 
envio Votos de Congratulações pela realização do 3º Encontro da Juventude Restauração, 
ocorrido neste final de semana, no Loteamento Tito Eldorado, com o Tema: “Pelo que diz: 
Desperta, ó tu que dormes, levanta-se dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.” Efésios 
C5.V14. Parabenizo a todos em nome do Pastor Neri dos Santos e do Evangelista Dorival Ev. 
Nº 212/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E LAURI FILLMANN: Através deste 
enviamos Votos de Congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Jesus 
da localidade de Morro Alto, pela belíssima Festa Junina, ocorrida no dia 19/07, próximo 
passado. Parabéns a todos pela excelente recepção. Nº 213/2014 VEREADORES VALDECIR DE 
ALMEIDA, LAURI FILLMANN E TELMO VIEIRA: Através deste enviamos Votos de 
Congratulações à Comunidade Evangélica de Padilha, pela belíssima Festa da Colheita, 
realizada no dia 20/07, próximo passado, no Barracão da Comunidade. Parabéns a todos pela 
excelente recepção e organização deste Evento. Nº 214/2014 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações agradecendo o Professor Irineu e a 
Professora Margarida, pelo grande trabalho prestado a frente da Direção do Instituto 
Adventista Cruzeiro do Sul – IACS em nossa cidade. Que Deus continue iluminando este casal 
para continuarem desenvolvendo o mesmo trabalho em Porto Alegre, no qual foram 
transferidos. Ressalto que mesmo estando em outro Município podem contar com este 
Vereador no que for preciso. Nº 215/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 
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envio Votos de Congratulações desejando boas vindas e grande sucesso ao Professor João 
Cesi Lopes dos Santos, o qual assumiu a Direção do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – 
IACS. Desejo ainda que desenvolva com grande êxito os trabalhos neste educandário e desde 
já me coloco a disposição para ajudá-lo no que for preciso. Seja bem vindo em Taquara! Nº 
216/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA, ARLEU MACHADO E GUIDO MARIO PRASS: 
Através deste enviamos Votos de Congratulações parabenizando a comunidade de Fazenda 
Fialho, pela belíssima Festa dos Motoristas realizada neste final de semana. Parabéns a todos 
pela excelente recepção! Nº 217/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 
envio Votos de Congratulações parabenizando o evento alusivo a IV Partida do Torneio de 
Laço, realizado neste final de semana na Sede do C.T.G. O Fogão Gaúcho, organizado pela 
XXII Região Tradicionalista. Parabenizo a todos em nome do Coordenador Genilton Altmeyer, 
pela excelente recepção e organização oferecida aos participantes e visitantes que lá 
estiveram. Nº 218/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste encaminho Votos 
de Congratulações parabenizando a CICSVP pela celebração dos 83 anos de existência! Um 
trabalho desempenhado ao longo destes anos, com muito profissionalismo e 
responsabilidade! Trabalho este que com certeza fortifica e renova a missão do setor 
empresarial em nossa região, tornando possível uma melhor qualidade de vida, para os 
que nela residem! Que venham muitos e muitos mais anos deste trabalho de competência e 
relevância! Nº 219/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer ao Presidente desta Casa 
que seja encaminhado o presente Requerimento ao Ministério Público, solicitando que seja 
agendado  Audiência com os representantes dos moradores do Loteamento Olaria, do Bairro 
Empresa, Prefeito Municipal, Vereadores e representantes da Empresa Tabaí, haja 
vista  resposta de vossa autoria em anexo, onde foi dito que a Empresa não realizou a 
construção do dique  porque informou que recebeu da Prefeitura de Taquara  informação 
para não dar início à obra, tendo em vista que a Associação dos Moradores do Loteamento 
Olaria não estava satisfeita com o projeto, pois perderia um campo de futebol. Nº 220/2014 
VEREADORES ADALBERTO LEMOS, GUIDO MARIO PRASS E TELMO VIEIRA: Pelo presente os 
Vereadores que compõem a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara 
de Vereadores de Taquara/RS solicita junto a Direção do Hospital Bom Jesus de nossa cidade 
informações se há atendimento no setor de urgência aos finais de semana nos serviços de 
Ecografia, Tomografia, Raio X e Exames de Análise. Tal pedido se justifica por haver inúmeras 
reclamações da comunidade em geral. Nº 221/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Através 
deste envio Votos de Congratulações ao Senhor Silvio Luiz Rangel Holderbaum, o CHICO, pela 
conquista do título de vice-campeão estadual nas provas de 4x50m livre e 4x50m medley 
(quatro estilos), do bronze nos 50m borboleta e 6º na prova de 50m costas, as quais foram 
realizadas durante o Campeonato Estadual de natação Master de inverno, ocorrido neste 
final de semana no Complexo Aquático da UFRGS. Parabéns Chico, por toda a sua dedicação 
e garra que vem cada vez mais enaltecer o nome de Taquara em todos os lugares que 
competes. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 071/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito 
ao Executivo Municipal informações referentes ao conserto das calçadas localizadas na 
Avenida Oscar Martins Rangel, ERS 115, pois as mesmas foram construídas pelo Município na 
gestão anterior, por força de Termo de Ajustamento de Conduta (T.A.C.), para reduzir 
acidentes naquele trecho, mas acabaram sendo destruídas pela CORSAN recentemente, 
causando sérios transtornos aos moradores do Bairro Santa Maria que precisam acessar 
diariamente aquele local, sem contar que em dias de chuvas dificulta ainda mais devido a 
formação de barro. Seguem fotos em anexo. INDICAÇÕES: Nº 449/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de 
Obras realize o conserto de duas bocas de lobo situadas respectivamente em frente aos nº 
4343 e 4373, na Avenida Oscar Martins Rangel, ERS 115, pois as mesmas oferecem risco de 
acidente a todos que por ali transitam, conforme mostra as fotos em anexo. Pede-se 
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urgência. Nº 450/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria de Obras realize o conserto de um buraco localizado no cruzamento das Ruas 
Rio Branco e Theodoro Ritter, no Bairro Jardim do Prado, pois o mesmo está causando 
transtorno a todos que por ali transitam e inclusive já houve danos a veículos. Seguem fotos 
em anexo. Nº 451/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência na fiscalização da base da 
obra de calçamento que está sendo realizada na Rua Santa Rosa. O pedido se justifica tendo 
em vista que a rua foi dividida em duas partes para a efetivação do serviço, sendo que uma 
foi liberada para o trânsito e a outra para a obra, mas percebe-se que a parte liberada está 
afundando devido à má qualidade da base de sustentação. Nesse sentido sugerimos que seja 
retirado o material existente e colocado o material conhecido como “rachão”, bem como seja 
nivelado o restante da rua para evitar futuras ondulações no calçamento. Nº 452/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente providencie o conserto de um cano de esgoto quebrado na Rua Dórico Ferreira 
Paiva, em frente ao nº 205, no Bairro Santarém. Nº 453/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a 
viabilidade de disponibilizar junto ao Posto de Saúde Piazito, brinquedos, livros infantis, 
joguinhos e outros atrativos, para que as crianças preencham o tempo enquanto aguardam a 
consulta médica. Sugiro ainda que o Posto priorize na TV da sala de espera, programas 
direcionados a criança como desenhos e filmes infantis. Ressalto que tais solicitações é uma 
reivindicação da comunidade que procura atendimento no Posto Piazito. Nº 454/2014 
VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente veja a possibilidade de fazer um trabalho de restauração no calçamento da Rua 
Venâncio Aires, no Bairro Petrópolis, tendo em vista que vários moradores procuraram este 
Vereador devido à precariedade na conservação do calçamento. Nº 455/2014 VEREADOR 
ANILDO ARAÚJO: Solicito que a Administração Municipal veja a possibilidade de ampliar o 
programa de asfaltamento nos Bairros da cidade para a etapa de 2015, visto que estamos 
conscientes de que o asfaltamento das ruas nos Bairros traz desenvolvimento para os 
mesmos e as comunidades já sofrem tanto tempo convivendo com poeiras, barros e ruas mal 
conservadas. Nº 456/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente a construção de uma quadra esportiva no Bairro 
Empresa. Este Bairro de nosso município possui cerca de 10 mil moradores e carece de 
espaços para a prática esportiva. As crianças e jovens moradores do referido bairro, não tem 
opções de lazer. Já existem algumas iniciativas muito positivas visando ocupar estas crianças 
e jovens, porém falta no bairro um local permanente para prática de esportes, que acolha 
esta população local. Tal iniciativa será, com certeza, muito bem aproveitada pelos 
moradores do Bairro Empresa, incentivando a prática de uma vida mais saudável, longe dos 
vícios e da falta do que fazer. Que o Executivo tenha a sensibilidade de atender o clamor 
destes moradores, que há muito tempo esperam por este espaço! Nº 457/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente viabilize a construção de uma parada de ônibus na Rua Montevideo, próximo ao 
nº 435, no Bairro Empresa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Prefeitura 
Municipal – Secretaria de Orçamento e Finanças, em atenção ao Ofício D.L. nº 581/2014 que 
encaminhou Despacho nº 004/2014, da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
solicitando informações constantes no Projeto de Lei nº 143/2014, que trata da contratação 
de operações de crédito com BNDES – Caixa Econômica Federal. Ofício do Gabinete do 
Governador do RGS, em atenção a Moção de Apoio nº 034/2014, do Vereador Adalberto 
Lemos, que trata da nomeação e posse em caráter de urgência dos candidatos excedentes 
aprovados no concurso da SUSEPE/2012. Ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Taquara, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Telmo Vieira, contido no Ofício 
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D.L. nº 559/2014. Ofícios da RGE, em atenção aos seguintes Requerimentos: Requerimento 
Nº 039/2014, do Vereador Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 117/2014. 
Requerimento Nº 170/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 412/2014. 
Requerimento Nº 039/2014, do Vereador Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 
117/2014. Requerimento Nº 170/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 
412/2014. Requerimento Nº 117/2014, do Vereador Guido Mario Prass, contido no Ofício 
D.L. nº 293/2014. Requerimento Nº 140/2014, do Vereador Guido Mario Prass, contido no 
Ofício D.L. nº 348/2014. Requerimento Nº 064/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no 
Ofício D.L. nº 170/2014. Requerimento Nº 094/2014, do Vereador Moisés Régis de Souza, 
contido no Ofício D.L. nº 257/2014. Requerimento Nº 019/2014, do Vereador Adalberto 
Soares, contido no Ofício D.L. nº 045/2014. Requerimento Nº 052/2014, do Vereador Régis 
de Souza, contido no Ofício D.L. nº 144/2014. Convite do Taquara Automóvel Clube – TAC, 
para a 3ª Etapa da Copa Taquara e 3ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade em Pista 
de Terra 1600cc, que ocorrerá no próximo dia 10 de agosto, a partir das 13h, no Autódromo 
Municipal de Taquara. Convite do Sicredi, para inauguração de uma nova unidade em 
Taquara a realizar-se no próximo dia 11 de agosto, às 9h, na Rua Júlio de Castilhos, nº 2547. 
Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, para inauguração da 
Agência Taquarense de Empregos que ocorrerá amanhã, dia 22 de julho, às 9h, na Sede da 
Secretaria. Convite da Associação dos Motoristas da Encosta Inferior do Nordeste, para a 49ª 
Festa dos Motoristas a realizar-se no próximo dia 27 de julho, na Sede da Associação, com 
início às 6h. Diversos Telegramas do Ministério da Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 
9.452/97, beneficiário Fundo Municipal de Saúde a vários programas. Diversos Telegramas do 
Ministério da Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452/97, entidade Município de 
Taquara a vários Objetos.  Comunicado do Ministério da Educação, de acordo com a 
legislação vigente, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de Assistência 
Social em cumprimento a Lei nº 9.452/97, comunicando a transferência de recursos ao Fundo 
Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais 
de caráter continuado. Informativo dos trabalhos realizados nos primeiros meses de 2014, do 
Deputado Estadual Alexandre Postal. Após a leitura da matéria o Presidente deu início ao 
Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a 
ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo Presidente da Mesa, demais 
componentes, Senhoras e Senhores e colegas Vereadores.  Foi inaugurado na sexta feira, dia 
18 de julho, o Centro de Defesa e Proteção Social, situado na Rua Marechal Floriano onde 
estive presente nesta inauguração. Este centro é o resultado de uma parceria entre a 
Administração Municipal e o Lar Padilha. Este novo espaço acolherá crianças de zero a doze 
anos em situação de vulnerabilidade social. A estrutura também conta com atendimento às 
mulheres que são vítimas de violência doméstica, que sofreram os mais variados tipos de 
agressões e em outro espaço que acolherá também a chamada República, que tem como 
objetivo dar suporte aos jovens que atingirem a maior idade dentro do centro, dando apoio 
temporário a estes jovens até que consigam caminhar com suas próprias pernas fora do 
centro. Infelizmente ainda temos a necessidade de termos estes tipos de centros que 
abrigam crianças, jovens e mulheres, que sofreram vários tipos de situações e não podem 
permanecer com suas famílias. Esperamos chegar um tempo que não mais se fará necessário. 
Parabéns ao Lar Padilha, ao Fernandes, Diretor da Entidade e toda sua equipe que assumiram 
mais este grande desafio. Parabéns também à Administração Municipal pela sensibilidade e 
em entenderam que proteger crianças, jovens e mulheres se faz necessário e é prioridade. 
Temos aqui na Casa hoje para votação, um Projeto de número 152, que autoriza o Poder 
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Executivo a repassar recursos financeiros para associação Protetora de Animais de Taquara a 
APATA. Finalmente está chegando para ser votado no Legislativo. Faz um ano e sete meses 
que estou junto à Administração Municipal, tentando que alguma coisa na causa animal 
aconteça em nosso Município. Felizmente o Prefeito Titinho além de estar sensível as causas 
humanas, também está sensível a causa animal. Sei que este repasse de verbas não resolve o 
problema, será um pano a mais para ficar secando gelo que aí está, mas é o início. É o início 
de algo que tenho certeza que se tornará mais efetivo quando tivermos aqui em Taquara a 
Clínica Veterinária Pública para que comecemos a ter aqui um grande projeto de castração. 
Não adianta nada ficarmos recolhendo animais tratando e devolvendo e tratando e 
devolvendo que atualmente é o que a APATA faz, é necessário ter projetos mais grandiosos 
nessa área. A APATA de 2003 a 2013 atendeu 2634 animais. Em 2013 foram 815 animais. 
Nestes anos gastou R$ 298.949,52. Em 2014, até o mês de junho, já foram atendidos 506 
animais. Valores pagos R$ 20.966.90. Ainda está devendo para as Clínicas Veterinárias R$ 
15.600,00, mais as contas de 48 atendimentos que ainda não chegaram isto no mês de junho. 
No mês de julho continuou. Então este é um problema muito sério da comunidade e as 
pessoas acham que o Poder Público não precisa fazer a sua parte. Enganam-se, pois quando 
as pessoas tem um problema a quem elas recorrem. As meninas que trabalham aqui na 
recepção da Câmara, na telefonia todos os dias recebem pedidos para algum animal, alguma 
ninhada seja resgatada, para que sejam atendidos e isto acaba chegando até mim. Isto é 
aqui, fora todos os outros que acontecem todos os dias. É necessário ter uma Política Pública 
para a Causa Animal de rua. Não se compara animal com ser humano. Política Pública é para 
ser humano com Política Pública para animais de rua. Ambas podem existir no Município sem 
que uma interfira na outra. Esta é minha fala para hoje e desejo que todos podemos ter uma 
semana de alegrias, iluminada, muito obrigada.  VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 
DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente Arleu, todos os que aqui se encontram e que nos 
assistem pelos meios de comunicação. Quero dizer que a Pastora Lais, iniciou aqui dizendo: 
Se o Senhor não estiver no controle nada se edificará. Eu considero realmente importante 
esta reflexão e, peço a Deus que se coloque no controle e abençoe o novo espaço inaugurado 
na sexta feira, que é o nosso Centro de Defesa e Proteção Social Lar Padilha. Teremos lá entre 
os três espaços, o espaço tão sonhado e tão esperado que irá proteger a nossa criança. Já 
teve a proteção em nosso Município e dois espaços foram fechados e nossa criança está 
abrigada em Sapiranga. O Lar foi inaugurado, o espaço está belamente organizado e 
dependemos agora da justiça fazer a transferência das crianças para a nova casa. Quero 
agradecer aquelas pessoas, umas que se envolveram fazendo campanhas solidárias. Tivemos 
o quadrado solidário, feito pela nossa amiga Jane Hugentobler, onde fizeram muitas mantas, 
as quais já se encontram dobradas e guardadas nas prateleiras do lar aguardando as crianças. 
Hoje a tarde foi entregue mais uma manta, pelas mãos da Isabel Lindem que fez uma manta 
linda colorida.  Na fala que tive no momento da inauguração disse: É importante 
inaugurarmos e foi uma etapa vencida a abertura do Lar, mas temos que continuar com as 
nossas mãos unidas trabalhando para auxiliar para que aquela casa se estabeleça e 
permaneça aberta. Que não haja o que houve com as outras duas que tropeçaram com a 
falta do auxílio financeiro e da ajuda de nossa comunidade. Toda esta parceria, anônimos ou 
não, pois tem parceiros que não querem que seus nomes sejam citados. Não importa que 
sejam citados, mas que se estabeleça enquanto parceiros e permaneçam ajudando.  Quero 
aqui fazer um agradecimento a Rosemi Kleinkhaufh e a Nelsi Vanir  Kleinkhaufh, duas 
parceiras abnegadas que lavaram todas as roupinhas das crianças e colocaram no lar 
etiquetadas e separadas peça a peça, valoroso este trabalho e merece nosso 
reconhecimento. Não posso deixar Senhor Presidente, deixar de mencionar aqui a doação 
das economias desta Casa de cinquenta mil reais, autorizada por vossa excelência e 
mencionada na noite de abertura da casa, para que adquiram um carro e fique a disposição 
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de nossas crianças. Agradeço a Vossa Excelência e aos parceiros Vereadores desta Casa que 
fizeram economia para que fosse feita esta grandiosa doação. Muito Obrigada. Quero ainda 
dizer que esta semana vou me dedicar um pouco mais para a coleta de assinaturas para o 
abaixo assinado para implantação da Universidade Federal dos Vales. Quero dizer que a 
comunidade está engajada e hoje veio para a Mari, mais de 1400 assinaturas, mas digo que 
até o final da semana quero entregar mais de 2000 assinaturas. A comunidade taquarense 
quando convocada é parceira. Muitos estabelecimentos, escolas, pessoas, engajadas nesta 
luta pela abertura de uma Universidade Federal nos Vales. Entenderam que a proposta é boa 
e só se efetivará se houver um engajamento. Estou muito otimista que até o final da semana 
nós conseguiremos a conquista de mais de duas mil assinaturas neste pequeno grupo que 
estamos trabalhando. Já temos algumas que estão guardadas para ser entregue a Casa. 
Agradeço o espaço que me foi concedido e desejo uma excelente semana a todos. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Declinou e não fez uso da palavra.  VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA: Boa noite a todos. Digo vereadora Sirlei, a importância das palavras 
que disseste no início da tua manifestação, as palavras da Pastora que dizia; Se Deus quiser e 
Ele quer, vai abençoar muito o Lar. Somente não participei da inauguração, por sermos 
proibidos de participar de inaugurações. Irei no decorrer da semana visitar o Lar, pois vejo 
que é de grande importância para nosso município voltar ater o Lar para nossas crianças e 
tenho certeza que Deus iluminará o atendimento com  qualidade que o Lar Padilha faz. Final 
de semana saiu uma matéria muito importante de despedida por um grande trabalho 
realizado na região que o Professor Irineu do IACS fez e dona Margarida que estão indo para 
Porto alegre. Fez um grandioso trabalho no IACS, onde deixaram marcas boas. Agora também 
o Professor João Celi Lopes dos Santos, que veio de Curitiba para assumir a Direção do IACS. 
Fiz dois Requerimentos de Votos de Congratulações ao Professor Irineu e Margarida e que 
Deus continue iluminando para que possam continuar um bom trabalho em Porto Alegre 
para onde foram transferidos. Também envio votos de congratulações à ATEAGRO, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, meu colega Vereador Moises Candido Rangel que foi um dos 
organizadores juntamente com a ATEAGRO e Sindicato, pelo belíssimo desfile de tratores e 
máquinas agrícolas que ocorreu neste final de semana. Foi muito bonito e depois serviram 
um almoço no Sindicato junto à sede em Tucanos. Estão de parabéns, este evento deu certo 
e podem contar comigo no que que precisarem. Agradeço também a Brigada Militar e 
Secretaria de Trânsito que ajudaram neste evento. Participei no sábado a noite da festa de 
São João, na escola Menino Jesus, em Morro Alto, juntamente com o Vereador Lauri Fillmann 
que abrilhantou aquele evento. Fiquei surpresa em o ver cantar umas vinte a trinta músicas 
sem ler nada, é um computador a sua cabeça. Parabenizo tua filha que é a Diretora da escola, 
pela recepção e o belo evento.  Parabenizo o Pastor Antônio José Carvalho, pelos cinquenta 
anos da Igreja Assembleia de Deus do Mundo Novo. Participei de um culto de ação de graças. 
Parabenizo também a comunidade evangélica de Padilha pela bela Festa da Colheita, no dia 
20 de julho realizada no Barracão da Comunidade. Estavam presentes os Vereadores Lauri e 
Telmo. Agradeço o belo almoço servido. Participei da Festa da Fazenda Fialho, onde fizemos 
em conjunto com o Presidente desta Casa e o Vereador Guido Mário, um Requerimento de 
Votos de congratulações. Estive no evento alusivo a quarta partida de torneio de laço da sede 
do CTG Fogão Gaúcho, organizada pela vigésima segunda região tradicionalista, parabenizar a 
todos em nome do organizador Genilton Hofmeister. Parabéns a todos pelo grande evento. 
Envio votos de congratulações do Encerramento do terceiro encontro da Juventude de 
Restauração, no Loteamento Tito e Eldorado onde o tema dizia: Pelo que diz desperta e tu 
não dormes, levantas dentre os mortes e Cristo esclarecerá.  Efésios 5.14. Parabenizo o 
Pastor Neri e o evangelista Dorival Ev pelo belíssimo evento. Quero desejar uma boa semana 
a todos e peço desculpa a minha comunidade por estar ausente, pois é por uma boa causa 
para a região, tenho viajado bastante e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR 
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ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo a todos os presentes, imprensa e ouvintes da Rádio 
Taquara. Temos uma boa notícia, que foi o retorno das obras de asfaltamento das obras da 
Avenida FACCAT. Obras que foram iniciadas no ano de 2012 e que foram paralisadas em 
função de erro de projeto e agora nos foi informado que será retomada, tendo a Empresa o 
prazo de 90 dias para entrega da mesma concluída. Estando pronta, ficará melhor o acesso, 
pois hoje os ônibus transitam pelo centro, pela Rua Edmundo Saft, onde os moradores têm 
reclamado muito. Fiz um requerimento a Prefeitura referente às calçadas da Avenida Oscar 
Martins Rangel, na ERS 115 que foi feita na administração passada. No ano retrasado a 
CORSAN arrancou toda a calçada para fazer uma rede de água, não sendo feito a reposição, 
colocação da mesma. Fiz um requerimento para que seja visto quem foi o responsável, pois a 
Prefeitura gastou dinheiro realizando a colocação de calçadas e a CORSAN fez a rede de água, 
deixando sem a reposição da mesma. Fiz duas indicações para colocação de Boca de Lobo, no 
mesmo endereço, em frente ao número 4343 e 4373. O pessoal transita com crianças, para 
irem à escola, onde em dias de chuva dá muito barro ficando difícil de transitar. Fiz uma 
indicação ao Executivo, para que construa uma parada de ônibus na Rua Montevidéu 
próximo ao numero 435, no Bairro Empresa, onde várias pessoas tem que pegar ônibus e em 
dias de chuvas é complicado. Faço um Pedido Verbal à Secretaria de Meio Ambiente, para 
que prossiga a poda das árvores, principalmente na área central da cidade. Cito um exemplo, 
ao lado da Praça da Bandeira, próxima à antiga Rodoviária, as árvores estão muito grande e 
atrapalham a iluminação. Assim tem vários pontos em nossa cidade que necessitam que 
sejam feitas as podas que ainda não foram realizadas. Envio Votos de Congratulações ao 
Senhor Silvio Luiz Holdenbaum, o Chico, pela conquista do título de Vice Campeão Estadual 
nas provas quatro vezes cinquenta livre e quatro vezes cinquenta medley, do bronze nos 
cinquenta metros borboleta e sexto na prova de cinquenta metros costa. Foram realizadas 
durante o Campeonato Estadual Master de Inverno, ocorrido neste final semana no 
Complexo Aquático da URGS. Parabenizo o Chico, pois é uma pessoa que tem representa 
bem o nosso Município em várias competições. Que todos tenham uma boa semana. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo os presentes, componentes da Mesa, 
comunidade e ouvintes. Ouvindo a Vereadora Sirlei falando a respeito da inauguração do 
Centro de Defesa a Criança, que coisa boa, o Prefeito teve sensibilidade apoiou e deu 
resultado. Estas coisas a gente tem que louvar sim Vereadora, pois se não cuidarmos de 
nossas crianças, como será o dia de amanhã. Está de Parabéns a Administração por ter 
apoiada na medida do possível para que se concretizasse. Foi muito lamentável quando 
tivemos a perca do Lar das Meninas, pois batalhamos e você Vereadora Sirlei foi uma das que 
investiu nesta batalha para que não fechasse as portas. Parabéns a senhora e a 
Administração Municipal. Hoje faço o Requerimento de número 207, onde na semana 
passada havia feito, não para ataca-lo, mas para ver o plano de trabalho que o mesmo tem 
para sua administração junto à Secretaria de Obras. Refaço este convite, este pedido e peço 
compreensão dos colegas, e até mesmo para que conheça os Vereadores. Refaço este pedido 
para que ele venha na sexta feira, pelo horário da manhã para que possamos ouvir e ver seu 
plano de trabalho em relação às obras. Temos bastantes reclamações, não o conheço, mas 
foi passada uma excelente qualidade em seu trabalho e com tudo que foi passado, trabalhará 
a contento da comunidade, não dos Vereadores, mas sim da comunidade. Fiz outro 
requerimento de número 219, que achei de fundamental importância, para que a gente 
possa fazer uma Audiência Pública, referente ao problema do Dick do Bairro Empresa. As 
informações que vem quando a gente pede e, fiz um pedido de informação à Promotoria que 
veio dizendo o seguinte: Diz que o Município tinha informado que não foi feito, porque os 
moradores haviam pedido a Loteadora que não iniciassem as obras, para não retirada de um 
campo de futebol. Falando com os moradores e, havia alguns presentes aqui na Casa, que 
não procede isto, não existe  documento dizendo que os moradores não querem o Dick. Bem 
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pelo contrário, a comunidade clama por esta obra no Bairro Empresa. É um suplício cada dia 
que chove, ficam olhando para ver até onde vai a chuva com medo e se suas casas serão 
invadidas pela água. Precisamos fazer uma Audiência Pública para ver onde está o problema 
e que se esclareça esta situação e porque não iniciam estas obras o mais breve possível. Na 
verdade o que deram para a comunidade foi um presente de grego. Um problema sério que 
se arrasta há bastante tempo e não se resolve. Tivemos hoje a reunião da Comissão de 
Saúde, eu juntamente com os Vereadores Guido e Telmo com relação a um fato ocorrido 
junto ao Hospital Bom Jesus de Taquara. Estamos fazendo um pedindo de informação, o de 
número 220, que o Hospital nos diga o que está acontecendo com o Hospital, onde paciente 
internam e o Hospital não possui exames para o diagnóstico dos pacientes nos finais de 
semana. Há informações que não possuem tomografia, ecografia e RX nos finais de semana. 
Não é possível atender Urgência e Emergência e não possuir exames ecografia, tomografia 
para diagnosticar o problema, não é possível aceitarmos este tipo de coisa. Espero que as 
informações venham a contento da Comissão de Saúde e que possamos equacionar este 
problema. Não dá para aceitar um Hospital que tem Urgência e Emergência, não ter estes 
exames que aqui mencionei tomografia, RX e ecografia. Esperamos que nos seja dado uma 
resposta a contento para que possamos repassar a comunidade. Obrigado a todos e que 
tenham uma ótima semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor 
Presidente, demais colegas Vereadores (as), comunidade que nos acompanha aqui na Casa e 
que nos houve pela Rádio Taquara e imprensa. Na próxima quarta feira, dia vinte e três, 
deveríamos ter uma reunião aqui na Casa, onde DAER apresentaria o projeto da ponte. Hoje 
entraram em contato com a Diretora Marilene dizendo que, não poderiam estar presentes na 
reunião, pois dois técnicos entraram em férias e a situação de calamidade que está o Estado 
e que realmente é visível, somente nossa região escapou das chuvas. Por outro lado me dou 
por satisfeito, que na semana passada o Diretor do DAER Carlos Eduardo de Campos Vieira, a 
nosso pedido, pois várias vezes liguei para assessoria de imprensa da SEINFRA e do DAER. Ele 
deu uma entrevista ao Programa do Masuti, na Rádio Taquara, dando esclarecimentos na 
questão das lombadas eletrônicas e da recuperação da ponte. Da mesma maneira referente a 
este assunto foi sugerido, a Servidora Marilene que sempre trabalha muito atenta, entrou em 
contato comigo, e como querem que possamos ir até Porto Alegre para ver o Projeto da 
Ponte, sugeri que fossemos e, se houver espaço na agenda estarei indo, quem quiser ir 
também poderá quem não quiser não tem problema, pois irei igual na sexta feira às 
14hs30min, de acordo com o espaço em agenda. Hoje temos dois projetos, da APATA, o qual 
faz um belo trabalho, onde temos a colega Sandra que faz um grande trabalho de 
voluntariado junto ao cuidado dos animais. Gostaria Senhor Presidente, que fosse incluído na 
pauta de hoje, o Projeto de numero 143, que diz respeito ao financiamento que o Vereador 
Regis havia pedido informações na semana passada e, fomos pela COFF e as informações 
viera, Nos reunimos no final da tarde para dar andamento e o Senhor pode ver que as 
informações vieram. No domingo temos o Torneio do Lápis no Campo do Loteamento Olaria 
no Bairro Empresa. Quinhentas e seis crianças de sete a doze anos receberão material escolar 
e uma camiseta. Pedimos que a comunidade que se quiser fazer presente, as crianças irão 
jogar bola e ao invés de ganharem uma medalha, vão ganhar uma camiseta e material 
escolar. A partir das sete horas da manhã já iremos estar no Campo do Olaria do Bairro 
Empresa. A Vereadora Sirlei, vendo a minha preocupação por eu ser pai de um aluno da 
Creche Leonel Brizola, referente a questão da Creche estar em férias, pois esta Vereadora por 
ser professora e estar sempre atenta, também sendo uma vontade do nosso Prefeito que as 
Escolas da Educação Infantil não entrassem em período de férias. Mas, é uma Lei nova. A Lei 
de número 12.796 de 04 de abril de 2013, artigo 31 diz o seguinte: A educação infantil será 
organizada de acordo com as seguintes regras: A frequência que não era uma exigência passa 
a ser. A criança deverá ter sessenta 60% de presença. Calendário Escolar, a carga horária 
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mínima de 800 horas e no mínimo de 200 dias letivos iguais ao calendário do Ensino 
Fundamental e Médio. Férias de Verão e Recesso de Inverno: este ponto toca na 
preocupação que a maioria da comunidade tem, mas cabe frisar que não é culpa do Prefeito. 
Férias no inverno para limpeza de caixas d’água e dedetização, sendo impossível fazer com as 
crianças frequentando a educação infantil. Esta questão de ter estes 15 dias de férias agora, é 
devido a Lei 12.796 de 04 de abril de 2013. Agradeço a Vereadora Sirlei por ter esclarecido e 
fornecido este documento, estarei com cópia para esclarecer os pais e como Vereador, tenho 
compromisso de respeitar e manter a verdade para que o eleitor, o cidadão saibam que não 
é vontade política e sim obrigação. Agradeço ao senhor por estar representando minha 
comunidade e que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MÀRIO PRASS FILHO: 
Quero saudar a todos, os ouvintes de casa e as pessoas que nos assistem aqui no Plenário. 
Participamos da Festa dos Motoristas da Fazenda Fialho, encontramos os colegas Vereadores 
Arleu e Valdecir, trabalhando e visitando aquela comunidade, onde já foi encaminhado o 
requerimento pela belíssima festa da comunidade de Fazenda Fialho. Quero me referir 
novamente sobre a iluminação pública. O nosso interior carece deste serviço. É de extrema 
necessidade, não é um privilégio e sim uma necessidade dos moradores. Acabei de receber 
uma ligação de Pega Fogo, que pedido feito por mim a mais de um ano e que até hoje não foi 
atendido. Que a Administração reveja. Colega Vereador Lauri falando de dois veículos para 
fazer este serviço e, esperamos o melhor resultado e conversar com o Senhor Prefeito que 
resolva esta situação, pois já passa de um ano e ainda sem solução. Pessoas me procuraram a 
respeito do menino Artur, que precisa de um leite especial NEOCATE, pois seu filho tem 
problema de lactose. Quero dizer aos Senhores e já disse nesta tribuna, que o Estatuto do 
Idoso tinha que ser rasgado pelo acontecido com a Senhora da Padilha que ficou mais de 15 
dias internada no Hospital para resolver o problema e veio a óbito. Agora quero dizer que 
temos que rasgar o ECA, que veio para proteger a criança. Mas o Governo do Estado, mesmo 
com um processo judicial ganho pela família, este Governo não tem a capacidade de fornecer 
o leite e, não sabemos como será o crescimento desta criança não tendo esta alimentação 
adequada para seu crescimento. É uma vergonha, mas tudo tem dia e hora parar terminar 
que a comunidade fique atenta. Falei com o Secretário de Obras a respeito dos galhos nas 
ruas, vejo meus colegas Vereadores falando e, está muito aquém do esperado. Falaram em 
mutirão, mas mesmo que fizessem, não aparece o serviço, pois vimos galhos, as folhas caem 
e são carregadas pelas chuvas onde entopem os bueiros. Solicito que resolvam esta situação, 
pois já está passando o período da poda e ainda encontramos ruas e ruas com muitos galhos. 
Precisa de um trabalho especial para que isto seja resolvido. Também estivemos em Três 
Coroas vendo como foi o desassoreamento do rio. Amanhã juntamente com o Vereador 
Anildo, estaremos indo à Igrejinha, deixo o convite para os colegas que queiram também ir 
junto, para que possamos ver o serviço de dragagem que foi feito, trazendo um alento tanto 
para Três Coroas e Igrejinha. Que possa ser feito aqui no Município de Taquara para que 
tenhamos tanto aqui no Paranhana como no Rio da Ilha que é um problema muito grande de 
alagamentos. Fiz um Requerimento, pedindo ao Senhor Prefeito, a pedido de moradores, que 
também é uma preocupação do meu do Vereador Telmo, que no Posto Piazito existem mesas 
e cadeiras para crianças, mas não existem brinquedos, livros infantis para entretenimento 
das crianças que juntamente com seus pais aguardam para serem atendidas. A TV que existe, 
está na Rede Globo, deveria ter programas infantis ou até filmes apropriados para 
entretenimento das crianças. Solicito que a Administração possa resolver esta situação para 
contento da comunidade. Hoje juntamente com o Vereador Adalberto Lemos, fomos 
procurados na Comissão de Saúde para relatos referente a problemas ocorrido no Hospital. 
Um paciente com problema no fígado procurou o Hospital desde sexta feira. No domingo 
também, o Vereador Nelson pode constatar a visita hoje a tarde e infelizmente nosso 
Hospital está despreparado para atender a população taquarense. O médico disse, posso até 
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interna-lo, mas seu atendimento será somente a partir de segunda feira. Isto não pode mais 
acontecer no Município de Taquara. VEREADOR LAURI FILLMANN: Declinou a palavra e não 
falou. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Cumprimento a todos os presentes e 
aos meios de comunicação. Gostaria de destacar um dos trabalhos que vem sendo 
desenvolvido pela Escola João Martins Nunes, do Bairro Medianeira. Iniciou-se um mutirão 
entre diretora, professores, funcionários, pais e alunos da Escola, na limpeza do pátio e 
pintura do muro, em um trabalho voluntário, pois as pichações tomaram conta daquela 
escola. Agradeço também ao senhor Afonso, chefe da equipe de iluminação, pois este 
Vereador fez alguns requerimentos para troca de lâmpadas em alguns pontos desta cidade. 
Trocar lâmpadas de sessenta fluorescentes e por lâmpadas de sódio de 250 e fui informado 
agora a pouco, que já foram iniciadas as trocas, começando perto do Supermercado Muller, 
na Rua Medianeira até a Escola João Martins Nunes. Nesta primeira etapa será feita nos 
pontos onde há uma deficiência maior na iluminação. A pedido faço um comunicado que o 
patrolamento iniciaram-se na região do Fialho pelo Secretário Betão. A patrola foi cedida à 
ele e com isso o trabalho já foi iniciado, passando por lá vi que já foi até o Figueirão 
Vereadores que são daquela região e que as pessoas também saibam. Vamos torcer para que 
não chova e que com isso possa estender o seu trabalho. Dou os Parabéns ao zelador do 
Cemitério, Sérgio Prates de Moraes. Ganhou um tratorzinho e um carroção e, com isso tem 
inovado e mantido limpo o cemitério com sua equipe de trabalho. Não irá esperar próximo 
aos finados no mês de novembro para limpeza, já vem mantendo tudo limpo. Quem tem ido 
até lá já está notando que a limpeza vem sendo feita diariamente. Gostaria de dizer umas 
palavras ao Senhor Prefeito para passar a comunidade taquarense que, cada bairro terá 
melhorias referentes aos calçamentos, colocação de canos de esgoto e asfaltamento. Cada 
bairro será beneficiado com algumas ruas, como a Rua Germano Paiva que terá seu 
calçamento até o final, no arroio que se dirige a Tucanos, que tantos Vereadores aqui 
também pediram. Quero destacar também o trabalho da Brigada Militar, pois tenho visto no 
meu trabalho, quando de plantão. Tenho encontrado com frequência viatura Brigada Militar, 
em pontos estratégicos de nossa cidade com os faróis apagados observando o movimento. 
Isto se é notado por mim e pela comunidade, também é notado por aqueles que 
intencionariam de alguma forma cometer algum mal. Isto nos dá segurança, principalmente à 
noite enquanto nós trabalhadores dormimos. Está de Parabéns o Comando da Brigada Militar 
e afirmo que  deram continuidade ao trabalho que o Major que nos deixou indo prestar seu 
trabalho profissional em outro local, em Porto Alegre. Farei um comunicado, pois havia 
pedido a escala de plantões. No Posto da UBS do Bairro Mundo Novo: Na segunda feira pela 
manhã tem Clínico Geral e Dentista, a tarde tem Clinico Geral e Dentista; na terça, Clínico 
Geral são dois e mais um Pediatra e à tarde Clínico Geral, um Pediatra e um Dentista; na 
quarta feira pela manhã tem três Clínicos Gerais e a tarde Dentista; quinta feira pela manhã 
tem Clínico Geral, Pediatra e Psiquiatra e a tarde Clínico Geral, Psiquiatra e Pediatra, na  sexta 
feira pela manhã tem Clinico Geral e Ginecologista, a tarde Dentista e Pediatra. Era o 
comunicado para que as pessoas saibam no momento as especialidades que são feitas 
naquele posto. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero 
saudar a todos, comunidade que se faz presente hoje na Casa, imprensa. No último sábado 
foi realizado aqui em Taquara o quinto trator asso. O quinto desfile de Trator. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Obrigado pela parte. Quero agradecer o Lamperti, 
Secretário da Agricultura que ajudou bastante e o Prefeito Titinho que também esteve 
presente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Obrigado ao Vereador Valdecir que 
também esteve presente durante o evento Um evento que tem por objetivo mostrar para o 
povo da cidade a força do interior. Este ano tivemos uma edição um pouco menor. No ano 
passado tivemos mais de cinquenta tratores, vários caminhões e carretas agrícolas. Portanto, 
o objetivo é mostrar para o povo da cidade, chamar à atenção da imprensa, das autoridades 
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a força do nosso agricultor, a força da agricultura da nossa cidade. Eu como novo Presidente 
da ATEAGRO, e este é um evento organizado pela mesma, quero aproveitar aqui o espaço 
para agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER, Brigada Militar, Polícia 
Rodoviária, o Executivo Municipal, na pessoa do Sr. Prefeito que esteve lá, Secretário de 
Trânsito que fez um excelente trabalho, o Secretário Lamperti que enviou os tratores da 
Prefeitura. Foi um grande evento e, acima de tudo parabenizar e agradecer a presença e a 
participação dos agricultores que vieram e fizeram este evento se tornar possível mais este 
ano. Quero convidar toda a comunidade Taquarense, para o evento que ocorrerá neste 
sábado próximo, que é a Festa do Colono, na localidade de Açouta Cavalo. Esta é uma festa 
que tem se tornado tradicional. Na verdade já começa com uma carreteada na sexta feira, 
que inicia na propriedade do Matana. É uma parceria com o grupo do Matana, saem na sexta 
feira às 13hs30min, em direção à Açouta Cavalo onde vão passar a noite e no sábado pela 
manhã é feito um desfile de carreta, tratores na localidade de Açouta Cavalo e ao meio dia é 
servido um almoço a toda comunidade. Deixo aqui o convite a toda comunidade, 
autoridades, colegas Vereadores para que se façam presentes neste evento. Vereador Guido 
falava dos problemas da iluminação. Tenho problemas parecidos chegados até mim e, quero 
propor Vereador Lauri Fillmann e Guido. Nós que fazemos parte da Comissão de Agricultura, 
agendarmos junto com a RGE uma visita, pois têm chegado várias reclamações da má 
qualidade da energia no interior. Postes de madeira e aí lembro uma Lei que aprovamos faz 
poucos meses atrás de autoria de Vereador Guido. Esta Lei que obriga a RGE e dá um tempo, 
para que a mesma troca os postes de madeira por postes de concreto. Isto tem prejudicado 
bastante o nosso interior, é algo que vejo os Vereadores que estão ligados mais ao meio 
rural, todos já cobraram. Já enviamos Requerimentos, indicações, penso ser interessante a 
Comissão de Agricultura e os Vereadores que quiserem acompanhar, fazermos uma visita ao 
Diretor da RGE. Penso que pessoalmente possamos pedir para ele, levar uma reinvindicação 
em mãos para o problema da comunidade do nosso interior seja solucionado. O que tinha 
para hoje era isto e muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Quero saudar a 
todos, Presidente, colegas Vereadores. Na semana passada falava sobre uma Lei que está 
entrando na Casa e acho que alguns não entenderam, até porque alguns são novos na Casa e 
não passaram no tempo destas Leis. Lá pela década de setenta, os funcionários eram regidos 
ainda pelo Estatuto dos Servidores do Estado. Lá em 1974 foi feito o primeiro Estatuto dos 
Servidores do Município de Taquara. Para dizer para vocês, este pulo do Padrão que o 
Prefeito Délcio não pagou e o Prefeito Tito não está pagando e foi trocado por algumas 
coisas. Na Lei nº 624 os Servidores tinham umas vantagens chamadas adicionais por tempo 
de serviço. O servidor que preenchia doze anos no Município poderia trazer três anos de fora 
para receber 15% sobre seu salário básico. Quando ele completasse 20 anos, poderia trazer 
05 anos para preencher os vinte e cinco por cento. Ele deixaria de receber os 15% e passaria 
a receber os 25% de seu salário básico. Como era contado este tempo de fora e depois havia 
a intenção de abolir e que não se contasse tempo de fora para contar no Município. Isto foi 
trocado pelo tal pulo do Padrão que não está sendo foi cumprido desde a administração do 
Prefeito Délcio. Tem mais, não foi só isto que foi trocado, na Lei Nº1445, é que na Prefeitura 
eles não conhecem as Leis, tenho que levar para que eles entendam o que estamos falando. 
Existia uma coisa chamada Promoção. A promoção será realizada dentro da mesma categoria 
funcional, mediante a passagem do servidor para uma determinada classe para uma 
imediatamente superior. Cada Categoria Funcional começa na A,B,C,D, então com cinco anos 
o servidor ganharia 5%, com dez anos 10%, com 15 anos 15% e com 20 anos na Lei 1446 
ganharia 20%. Então, ele trocou um adicional de 25% ou de 15% por esta promoção. Foi 
trocado na Lei Nº 3771 por isto aqui. Isto foi trocado pelo pulo do Padrão. Quem tinha isto 
aqui ficou garantido, quem não tinha ficou esperando pelo pulo do padrão. O Balbino talvez 
não conheça bem a Lei, mas sabe por que recebe isto do Município. Com isto, os funcionários 
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perderam e estão deixando de receber os seus direitos. Cada Governo que passou, o Governo 
Kaiser pagou até o último dia, quem tinha, dia 30 recebeu. A partir do dia primeiro o Prefeito 
Délcio deixou de pagar porque seus Assessores Jurídicos fizeram uma interpretação diferente 
e acharam que não deveriam pagar. Com isso, os funcionários deixaram de receber os 15 ou 
25% e mais a promoção que foi trocada por isso. O Prefeito Tito está no plano de Governo 
que iria pagar e não pagou. Tenho em mãos documento que ele diz que vai pagar somente 
em dezembro de 2016. Se tiver que pagar o atraso é impagável, pois são oito anos sem o 
pagamento, mas o pessoal abriu mão e queriam que colocasse no salário do servidor agora 
para que não perca. Pode que se resolva neste período. Sabem quanto é o salário do 
Motorista do Município, R$ 1.056,00 (Hum mil e cinquenta e seis reais), isto é um absurdo. 
Sempre reclassificaram os outros servidores, deixando de reclassificar o motorista e 
operador, porque o quadro é muito grande. Hoje, não temos motorista e nem operador, 
estamos passando trabalho, não conseguem colocar. Irão chamar agora, mas talvez alguns 
não vão devido ao salário. Teria que haver como foi prometida uma reclassificação dos 
servidores. Queria explicar, pois não voto nada nesta Casa que seja referente à Servidor sem 
que seja pago o padrão. Quando for pago o padrão podem mandar o que quiser e irei estudar 
e se tiver fundamento irei votar. Enquanto não vier, não sou contra nenhum servidor do 
Município, isto é ser contra o Servidor do Município. Quero deixar bem claro, qualquer Lei 
que venha falar sobre o Servidor, eu voto contrário enquanto não for pago o pulo de padrão. 
Aqui tenho os documentos e não falo sem eles, pois é complicado. A Casa também possui, 
não falo sem ter tudo documentado em mãos, e é somente olhar o que foi mudado, pois hoje 
os servidores tem uma perca muito grande em relação aos seus salários. Vereadora Sandra, 
um dia de chuva estive em Porto Alegre e como não dava tempo passei em Gravataí.  Estou 
com um Projeto de Lei, vou fazer, pode ser inconstitucional. O problema do Prefeito é que 
ficou na época da campanha tratar sobre os animais e não fez. Tenho todas as fotografias e 
tenho o Projeto. Lá eles fizeram mais uma fundação que é para arrecadar de pessoas que 
queiram ajudar e quando estiver pronto falarei com a senhora para ver como fazer. Farei este 
projeto e vou colocar na Câmara para votação. Quem passa da RS 239, na semana passada 
tinha sete cachorros mortos. As pessoas largam na faixa e não conhecem nada, acabando 
morrendo. Hoje apareceu mais um no Sítio e estou tratando. Tenho dezesseis cachorros de 
rua que cuido. Não é que tenho que fazer, é o Poder Público, mas estou fazendo a parte 
deles. VEREADOR REGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores, a 
comunidade que nos escuta. Vereador Nelson, faço coro as sua palavras e tudo aquilo que 
vier a prejudicar ou que nós entendermos e por fazer parte da bancada do PMDB, estaremos 
sim votando contrário em ações que o Executivo venha trazer em descrédito ou que não 
venha beneficiar o Servidor Público. Poderá contar com meu voto, pois estarei ao seu lado. 
Quero enaltecer e deixar o convite, Odilon de Borba Lopes, Presidente da Associação dos 
Motoristas, nos apresentou o convite para a próxima Festa dos Motoristas a ser realizada 
neste domingo dia 27 de julho. Convido toda comunidade para participar desta tradicional 
festa, a qual nos orgulha muito. Seu Nelson que também participa desde a primeira o qual 
nos explicava a história deste evento. Tinha outras informações para passar referente às 
atividades legislativas da semana. Mas, vou me ater ao pedido do colega Vereador Eduardo 
Kolhrausch, com ao pedido de votação do Projeto nº 143. Senhor Presidente, com sua 
autorização gostaria que a Diretora Legislativa nos informasse quando chegaram as 
informações que haviam sido solicitadas. DIRETORA LEGISLATIVA MARILENE WAGNER: A 
resposta entrou hoje a tarde, e foi encaminhado direto para a Comissão. Quando tomei 
conhecimento pedi uma cópia. Deveriam ser em torno das 16hs ou 16hs30min. VEREADOR 
REGIS BENTO DE SOUZA: Solicitei estas informações para poder fundamentar meu voto e 
poder colaborar na minha função de Vereador com relação ao endividamento e investimento 
do Município. Reconheço aqui o investimento e a vontade do Prefeito e da Administração em 
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querer trazer melhorias para a cidade, isto é indiscutível. Mas, tenho a minha prerrogativa e 
responsabilidade de não ficar discutindo e certamente se tiver a oportunidade de ser 
Vereador após esta legislatura, e não poderei deixar dívidas para o outro Prefeito. Sou contra 
e como cidadão comum serei contrário de deixar dívida deste Prefeito para o outro Prefeito. 
Aqui no Projeto de Lei, superficialmente lendo, diz numa das perguntas às quais foram 
respondidas: O valor financiado será pago através de parcelas mensais consecutivas, 
podendo ser em até oito anos, podendo a carência ser em até quatro anos e a taxa de juros 
3,76%. Respeito e agradeço a informação colega Vereador e ao Executivo, mas tenho que 
fundamentar meu voto, tenho que estudar números que estão quantificados, porque um dos 
relatórios emitidos na Prefeitura, foi dia 16 de julho às 16hs e 11min, isto foi semana passada 
e somente hoje às 16hs chegou conforme informações da Diretora Legislativa. Isto prejudica 
meu voto se favorável ou contrário. Peço atenção dos colegas Vereadores que possam me 
dar Vistas do Projeto para que possa analisar e votarmos em Sessão Extraordinária em 
qualquer horário, no mínimo de 24 horas para que possa analisar estas informações. Peço 
isto, para depois não ter responder para a comunidade que este ou aquele Prefeito deixou 
dívida. Não é fundamento estragar nenhum negócio, nem mesmo prejudicar o trabalho do 
Executivo. Vou fundamentar meu voto e pedir a vista e solicito que os colegas aprovem para 
fundamentar meu voto favorável ou contrário, ou, vou me abster de votar. Muito obrigado e 
um bom dia. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Na verdade o Projeto chegou às 
14hs aqui na Casa. Talvez o pessoal esteja mal informado. Não pude vir, pois estava cuidando 
da minha filha, minha esposa está trabalhando. Marcamos com os colegas Vereadores 
Sandra e Adalberto Soares, e os funcionários aceitaram ficar depois do horário das 
17hs30min, para fazer este parecer, pois é o horário que minha esposa chega em casa. 
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Minha saudação Senhor Presidente, também aos 
demais integrantes da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, aos funcionários que 
todas às segundas feiras colaboram com seus trabalhos aqui na Câmara. Também a imprensa 
que nos acompanha e a comunidade que nos escuta em seus lares e também que se fazem 
presentes nesta noite aqui no Plenário. Senhor Presidente, quero iniciar minha fala nesta 
noite, cumprimentando a Administração Taquara, também a Câmara de Vereadores, toda 
comunidade, todas as pessoas que se envolveram na aquisição a qual foi inaugurada ali, a 
Casa de Acolhimento de Atendimento a Crianças, meninas como disse as Vereadoras Sirlei e 
Sandra, as mulheres e que se fazia muito necessário na nossa comunidade. Com muita alegria 
participei na última sexta feira da inauguração desta Casa. Tenho percorrido ao longo desses 
quatro anos que estou como Vereador dessa Casa, com muita alegria representando a minha 
cidade e toda comunidade taquarense. Tenho feito por costume todos os dias percorrer 
algumas ruas dos bairros, centro, também observando, conversando e ouvindo as pessoas. 
Como é de conhecimento dos senhores levei como bandeira principal no slogan da minha 
campanha a saúde. Tenho feito várias indicações, vários pedidos de trabalho com respeito a 
calçamento, asfaltamento, melhoramento nos bairros, pois entendo enquanto existir ruas 
com esgoto a céu aberto como várias no meu Bairro Empresa e em outros bairros. Não temos 
como ter saúde plena desta forma. Tenho procurado levantar esse problema e trazê-lo. Hoje 
visitei a Rua Iguinacinha Tomas Rauber, pois pedem por calçamento. Esta rua é de nosso 
conhecimento do Bairro Cruzeiro. Todos conhecem aqueles vereadores quando ela está em 
plenas condições de trafegabilidade, bem patrolada, ensaibrada, o problema é a poeira. Os 
carros passam rápidos e tapam as casas de poeira e quando não é isto, são os buracos. A 
comunidade pede por calçamento. Estarei conversando com o Senhor Prefeito, nos próximos 
dias para encaminhar um Projeto de calçamento. Também é de conhecimento de nossos 
Vereadores (as) a Rua Hérnia Volkarth , depois do Fórum, quem sai do Centro, primeira 
ruazinha na subida, que falta 40 metros de calçamento. Hoje uma pessoa daquela rua me 
procurou para resolver esta situação. Comprometi-me em trazer esse apelo hoje aqui no 
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Plenário, para que visitemos aquela comunidade, o fim daquela rua que muitos políticos 
entram lá, somente em ano da eleição. Vamos passar por lá, os Vereadores estão convidados 
para visitar aquela comunidade que lá reside. Fiz hoje mais uma visita na Rua da Olaria, onde 
corre um esgoto a céu aberto. Tornei a ouvir deles o anseio daqueles moradores por 
melhorias. Quero estar conversando do senhor Secretário de Obras, que me recebeu na 
última quinta feira muito bem e se colocou totalmente à disposição dessa Câmara e do 
Executivo. Meus cumprimentos. A Rua João Bayer, a qual o Vereador Eduardo conhece, a 
qual ele trabalhou com asfaltamento daquela rua, mas tem um problema muito sério na 
esquina que precisa de um equipamento de segurança. Vários carros invadiram aquela 
esquina quebrando o muro. O senhor Luiz morador dessa rua, Vereador Eduardo, colocou à 
venda sua residência com medo de uma hora o carro entrar na casa dele. Teria muito mais 
para falar, mas eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, Senhor Presidente e, 
desejo uma ótima semana e que Deus continue iluminando o nosso caminho. VEREADOR 
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Cumprimento os colegas, imprensa, pessoas do plenário. 
Tenho muito orgulho de ter nascido no Município de Taquara e, mais orgulho ainda de ter 
nascido na localidade de Fazenda Fialho. Estive em uma grande Festa dos Motoristas, nesta 
localidade, onde estavam milhares de pessoas participando desta grande festa. Festa esta 
supervisionada e orientada pelo Pe. Henrique. Estas festas de comunidade são fantásticas 
porque visam apenas trazer um pouco mais de dividendos para aquelas pessoas que 
frequentam no dia a dia as igrejas e salões de festas. É lindo de ser muitas pessoas 
trabalhando, o Vereador Lauri Filmann que está acostumado com isso na Padilha, ver pessoas 
sem ganhar nada, trabalhando com afinco pró-comunidade. Trabalham sem interesse 
político, é voluntários, isto é maravilhoso e faz com que se acredite que existe uma luz no 
fundo do túnel quando pessoas abnegadas, desprendidas sem qualquer interesse financeiro 
ou político fazem este trabalho maravilhoso nas festas. Parabéns a toda comunidade de 
Fazenda Fialho pela grande Festa dos Motoristas. Quero lembrar que o Alexandre da 
Secretaria de Esportes ligou para cá dizendo que, amanhã terá a abertura do Futebol de Salão 
no Titão, na Rua Ernesto Alves, onde terá início o futebol de salão. Estão todos os 
desportistas estão convidados. Deixo para falar no final sobre o Lar Padilha. Tenho interesse 
muito forte como cidadão e agora como Presidente da Câmara em ajudar, juntamente com 
todos os Vereadores, o Lar Padilha que se instala aqui no centro de Taquara. Quero dizer que 
está bem latente na minha cabeça o que aconteceu com a APROMIM e o Lar das Meninas, 
que não poderíamos ter perdido. Foi simplesmente por falta de apoio maior da comunidade 
como um todo, foi fechado, e muitas crianças ficaram na rua a mercê e, muitas vezes 
voltando às drogas.  Não tinham lugar para irem, algumas foram destinadas ao Lar Padilha. 
Por isso que estou muito feliz por estar Presidente neste momento e, poder juntamente com 
os demais Vereadores, com a poupança da Câmara de Vereadores a comprar uma 
caminhonete Doblo e móveis que faltam internamente, onde estarem crianças e 
adolescentes necessitados sendo atendidas pela Direção do Lar Padilha. É um investimento 
da Câmara de Vereadores junto com o Executivo, que me alegra muito. Somente o fato de 
estar como Presidente neste momento, liderando os Vereadores nesta frente do Lar Padilha 
já valeu a pena ser Vereador. Ajudar crianças e adolescentes que saiam da rua e vir para 
dentro do Lar e serem bem atendidas. Parabéns à Direção do Lar Padilha, na pessoa do 
Fernandes, que faz um trabalho maravilhoso, daquela comunidade de Padilha e hoje vindo 
para o centro. Vale a pena dizermos que somos taquarenses por este trabalho. Pessoas 
muitas vezes voluntárias, trazendo dinheiro, hoje vindo muito dinheiro da Europa, Alemanha 
e, este dinheiro não vem mais para o Lar. Por isso a importância do Poder Público, estar 
sabendo que o Poder Executivo está ajudando o Lar Padilha como nunca ninguém talvez 
ajudou aos longos dos tempos com Verba Municipal. Isto sem olharmos o que passou, 
partidos políticos, sem olharmos quem foi Prefeito, não importa. O que importa agora é o 



                Ata nº 4.000, de 21 de julho de 2014.                                                                                                                         Página 16 de 19 

 

que está acontecendo agora esta grande ajuda do Município Pró Lar Padilha, fantástico, 
muito bom. Sinto-me honrado em poder colaborar também através da Presidência com os 
demais Vereadores, para o sucesso deste trabalho junto ao Lar Padilha. Agradeço pela 
atenção, uma boa semana e fiquem com Deus. Após o Grande Expediente manifestaram-se 
em Questão de Ordem os Vereadores Eduardo, Nelson, Régis, Balbino, Telmo, Sandra, 
Valdecir, Guido, Moisés e Lauri. 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 116/2014 (Executivo Nº 099)  Ratifica o 
Instrumento de Convênio para Concessão de Crédito, mediante desconto em folha de 
pagamento, firmado pelo Município de Taquara com o Banco DAYCOVAL S/A, 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 Nelson, Sirlei, Balbino, Guido e 
Arleu. PROJETO DE LEI  Nº 126/2014 (Executivo Nº 104) Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos financeiros para o C.T.G. O Fogão Gaúcho, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e 
dá outras providências. 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 Nelson e Eduardo. PROJETO 
DE LEI Nº 133/2014 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. A Comissão Geral de Pareceres 
e a Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação apresentaram 
Pareceres favoráveis ao Projeto na forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Anildo, Eduardo, Telmo, Belbino, Nelson e 
Guido. A pedido do Vereador Eduardo Kohlrausch, o Presidente inclui na Pauta desta Sessão 
o Projeto a seguir. 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. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Guido Mario 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original, acompanhado de voto 
favorável da Vereadora Sirlei e o Vereador Adalberto Lemos não manifestou voto no Parecer. 
A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização também apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na forma original. O Presidente colocou o Projeto em discussão concedendo a palavra 
ao Vereador Régis de Souza, o qual manifestou o que segue: - “Senhor Presidente, baseado 
na minha solicitação da última Sessão e pela pré-disponibilidade de mim a partir do 
momento que descobri e fui informado que o Projeto estava à disposição para análise e me 
coloquei a disposição quando o Projeto chegasse e a Direção Legislativa nos informasse para 
termos acesso as informações, eu preciso olhar a documentação, são números, eu não tenho 
condições hábeis neste momento para analisar esses documentos que recebi agora no ato da 
Sessão, e conforme informação chegou hoje na Casa. Vou fazer alguns pedidos relevantes à 
prerrogativa de Vereador para poder submeter ao Plenário e peço que todas as 
manifestações minhas sejam constadas em Ata, se, caso não for possível à postergação da 
votação desse Projeto numa Sessão Extraordinária, se puderem me dar 24 horas para 
analisar, ou amanhã de manhã, tempo que eu possa ler e contemporizar as informações para 
formular meu voto favorável ou contrário, eu vou pedir autorização para me abster da 
votação e peço que o Senhor coloque em votação, caso possível, caso deferido o Pedido de 
Vistas do requerido Projeto.” Sobre a matéria também manifestaram-se os Vereadores: 
Adalberto Lemos, Nelson Martins, Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Moisés Rangel, 
Telmo Vieira e Lauri Fillmann. Posto em votação o Pedido de Vistas foi REJEITADO com 11 
(onze) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Guido Mario Prass, 
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Anildo Araújo, Telmo Vieira, Eduardo Kohlrausch, Moisés Rangel, Valdecir de Almeida, Lauri 
Fillmann, Luiz Carlos Balbino e Sandra Schaeffer. E, 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores: 
Régis de Souza, Nelson Martins, e Adalberto Lemos. Diante da rejeição ao Pedido de Vistas, o 
Presidente colocou novamente o Projeto em discussão e manifestaram-se os seguintes 
Vereadores: Adalberto Lemos, Régis de Souza, Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Lauri 
Fillmann, Telmo Vieira, Anildo Araújo, Luiz Carlos Balbino, Nelson Martins e Sandra Schaeffer. 
Os Vereadores Régis e Nelson solicitaram que suas manifestações constassem nesta Ata 
como segue: Vereador Régis de Souza: - “Senhor Presidente agradeço a deliberação ao 
Plenário pela votação, em nenhum momento eu desrespeitei as Comissões até me coloquei a 
disposição, o Presidente é prova disso a Mesa Diretora, a qual me coloquei a disposição no 
momento em que chegasse as informações e eu pudesse ser informado imediatamente para 
poder fazer a discussão e esclarecer a minha dúvida no meu voto pela representatividade e 
pelo trabalho que a gente vem desempenhando. Quero que conste em Ata essa 
manifestação e toda ela constante ao Projeto, vou me abster de votar o Projeto, porque as 
perguntas que eu fiz e as respostas que vieram não consigo contemporizar para formular 
meu voto favorável ou contrário, num segundo momento quando qualquer Vereador que 
achar que eu deva me manifestar favorável ou contrário eu dou a minha posição 
corretamente para poder ter um esclarecimento. Em nenhum momento também estamos 
dizendo que este Projeto não vai funcionar, não está certo ou não está correto, mas se todos 
nós fossemos iguais, pensássemos iguais ou tivéssemos as mesmas vontades não precisaria 
mais ter 15 Vereadores, respeito todos agradeço pela votação, peço desculpas se interpus ou 
teve alguma questão que venha a prejudicar o mandato dos senhores ou a pessoalidade de 
cada um. Obrigado.” Vereador Nelson Martins: - “Senhor Presidente eu sempre votei a favor 
do pedido, porque pedido de vistas é um direito que o Vereador tem, a partir de hoje vou 
pensar diferente, mas cada um de nós tem o seu pensamento e sua posição e tem que ser 
respeitada. Bom eu não sei o que é que vão fazer com esse dinheiro, porque eu já vi tudo aí 
desse dinheiro, vão fazer asfalto, vão comprar uma retro, vão comprar caminhão, não sei o 
que vai ser feito com o dinheiro, claro que o Município vai ter que prestar contas do que vai 
fazer, sem nenhuma dúvida, dinheiro de empréstimo é assim que funciona. Bom uma parte 
da comunidade vai ser atendida outra não, o Município não consegue fazer asfalto em todos 
os lugares, tem que haver essa compreensão, ou não vai haver essa compreensão porque lá 
na frente, e eu quero que isso tudo seja constado em Ata, porque amanhã ou depois eu vou 
poder chegar e dizer: Olha foi isso que eu disse. Então assim eu vou votar favorável até 
porque eu acho que o Prefeito está pagando empréstimo aí que nós votamos de fundo e 
coisas que ficou para trás, um absurdo, nem podia ter ficado para trás, mas ficou e o Prefeito 
está pagando este empréstimo e pagando contas, pena que ele não informou e isso é o erro 
dele de não informar, eu pedi que ele informasse, já pensou se ele tivesse informado que 
pagou além dessa dívida, que eu acho que ele pagou muito mais, então ninguém estava 
discutindo nada, esse é o mal de não informar, esse é o mal dele, eu disse para ele esses dias 
que é esse o mal dele de não informar as coisas, porque às vezes nós discutimos coisas que 
não precisava estar discutindo é só mandar informação, se ele pagou e eu acho que ele 
pagou muito mais do que isso, porque só o fundo já está pagando há quase dois anos. Então 
eu quero que conste em Ata eu sou favorável e deixar bem claro para a população eu não sei 
o que ele vai fazer com o dinheiro, se vai fazer asfalto, se vai comprar máquina, porque daqui 
a pouco eu sei o que vai acontecer não dá para andar na rua, essa é a verdade, tem que 
comprar mesmo e fazer alguma coisa, mas ele é quem vai decidir, nós estamos dando o 
crédito, o Prefeito vai ver o que é prioridade, por isso que ninguém fique dizendo que vai ser 
feito isso ou aquilo, porque daqui a pouco nós vamos quebrar a cara nisso, porque o Prefeito 
vai ver o que é prioridade e vai fazer, se vai fazer errado ou certo o problema é dele, a 
responsabilidade é dele e eu quero que conste em Ata o que eu estou falando, porque nós 
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não podemos cada um de nós destinar o que o Prefeito vai fazer, já pensou se cada um de 
nós fosse destinar o que o Prefeito deve fazer com esse dinheiro? Iria virar baderna. Ele vai 
ver o que vai fazer, eu acho que ele não vai usar tudo em asfalto, parece que ele falou em 
comprar máquina ou caminhão. Sou favorável, mas que conste na íntegra o que eu falei, 
porque já aconteceu uma vez com um Prefeito e eu tive que chamar ele para mostrar a Ata, 
então a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que ele pagou mais, muito mais do 
que ele quer pegar, quem vier depois a ser candidato que vá olhar a dívida, porque todos eles 
choraram, então olhem a dívida antes de concorrer, ninguém coloca uma arma na cabeça 
para alguém concorrer, se o Prefeito Tito vai deixar dívida, vai deixar certamente, porque 
pegou um balaio, quem quiser vir que venha e venha pensado o que vai fazer para pagar os 
funcionários que não estão pagando agora, que tinham que pagar, há não tem dinheiro, mas 
não sabiam que não tinha dinheiro antes? Era isso sou voto favorável.” Na sequência o 
Presidente colocou o Projeto em votação e o mesmo foi APROVADO com doze votos 
favoráveis e duas abstenções dos Vereadores Adalberto Lemos e Régis de Souza. Antes de 
dar continuidade aos trabalhos, o Presidente autorizou a saída do Plenário ao Vereador Lauri 
Fillmann, devido a um compromisso pessoal. Após a Ordem do Dia o Presidente colocou em 
votação separada os seguintes Requerimentos: Requerimento nº 207/2014, de autoria do 
Vereador Adalberto Lemos solicitando reunião com 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. Sobre a 
matéria manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei, Guido, Eduardo, Valdecir, 
Adalberto Lemos, Balbino, Nelson, Telmo e Sandra. Posto em votação o Requerimento foi 
REJEITADO com 10 (dez) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Saores, Sirlei Silveira, 
Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Valdecir de Almeida, Luiz Carlos Balbino, Régis de Souza, 
Telmo Vieira, Anildo Araújo e Sandra Schaeffer. E,  03 (três) votos favoráveis dos Vereadores 
Adalberto Lemos, Nelson Martins e Moisés Rangel. Ausente o Vereador Lauri Fillmann, 
dispensado anteriormente pelo Presidente. Requerimento nº 219/2014, de autoria do 
Vereador Adalberto Lemos solicitando ao Presidente desta Casa que seja encaminhado o 
presente Requerimento ao Ministério Público, solicitando que seja agendado  Audiência com 
os representantes dos moradores do Loteamento Olaria, do Bairro Empresa, Prefeito 
Municipal, Vereadores e representantes da Empresa Tabaí, haja vista  resposta de vossa 
autoria em anexo, onde foi dito que a Empresa não realizou a construção do dique  porque 
informou que recebeu da Prefeitura de Taquara  informação para não dar início à obra, tendo 
em vista que a Associação dos Moradores do Loteamento Olaria não estava satisfeita com o 
projeto, pois perderia um campo de futebol. Sobre a matéria manifestaram-se os 
Vereadores: Guido, Adalberto Lemos, Anildo, Eduardo, Valdecir, Sirlei, Nelson e Adalberto 
Soares. Posto em votação o Requerimento foi REJEITADO com 08 (oito) votos contrários dos 
Vereadores: Adalberto Soares, Sirlei Silveira, Guido Mario, Anildo Araújo, Telmo Vieira, 
Eduardo Kohlrausch, Sandra Schaeffer e Luiz Carlos Balbino. E, 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores: Nelson Martins, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Moisés Rangel e Adalberto 
Lemos. Ausente o Vereador Lauri Fillmann, dispensado anteriormente pelo Presidente. 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 o Vereador Lauri Fillmann, dispensado anteriormente pelo Presidente. 
Requerimentos: Nº 208 a 218 e 220 a 221/2014. Pedido de Informação: Nº 071/2014. 
Indicações: Nº 449 a 457/2014. Atas: Nº 3.998 e 3.999. Requerimentos Verbais: VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: 1º - Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria do Meio 
Ambiente providencie a execução das podas nas árvores dos passeios públicos, 
especialmente na área central de nossa cidade, pois as mesmas estão dificultando até 
mesmo na iluminação de nossas ruas. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 2º - Requer ao 
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senhor Leonardo Giardin de Souza, Digníssimo Promotor de Justiça em substituição, que 
encaminhe a esta Casa, cópia dos Ofícios PJ4 Nº 421 endereçados à Prefeitura de Taquara e à 
Loteadora Tabaí, requisitando maiores informações, tendo em vista a resposta dada por esta 
Promotoria que informou o Vereador Adalberto dos Santos Lemos que haviam entrado em 
contato com a Loteadora Tabaí, a qual informou que recebeu uma solicitação da Prefeitura 
de Taquara para não dar início à obra, tendo em vista que a Associação dos Moradores do 
Loteamento Olaria não estava satisfeita com o projeto, pois perderia um campo de futebol. 
Segue cópia em anexo do Of. PJ4 nº 482, datado de 10 de junho de 2014, referente ao 
Processo IC.00911.00030/2007 dessa Promotoria, que trata deste assunto. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: 3º - Requer ao Prefeito Municipal de Taquara, Senhor Tito Lívio Jaeger 
Filho que encaminhe cópia do documento que informou à Promotoria de Justiça que a 
Empresa Tabaí não desse início à obra, tendo em vista que a Associação dos Moradores do 
Loteamento Olaria não estava satisfeita com o projeto, pois perderia um campo de futebol. 
Segue cópia em anexo do Of. PJ4 nº 482, datado de 10 de junho de 2014, referente ao 
Processo IC.00911.00030/2007 dessa Promotoria, que trata deste assunto. VEREADOR 
TELMO VIEIRA: 4º - Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras 
proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada de Morro Alto, atendendo a 
solicitação dos moradores próximos ao Carvoeiro Marcos Petry. VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: 5º - Que o Executivo Municipal juntamente com o Setor de iluminação pública 
proceda no conserto de uma luminária na Rua Mascarenhas de Moraes, em frente ao nº 
1648, no Bairro Empresa. Nada mais havendo a tratar, às 21h50min o Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão Convocando uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para 
logo após, para apreciação e votação dos Projetos 150 e 152/2014, 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 pela 
Servidora Maria Lúcia de Oliveira Souza, a qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde 
após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 21 
de julho de 2014....................................................................Silvana Lopes e Maria Lucia Souza. 

 


