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ATA Nº 4.002 

Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2014, às 18h20min, na Sociedade Esportiva e 
Recreativa Santos, do Bairro Santa Teresinha de nossa cidade, realizou-se a 26ª Sessão 
Ordinária do Legislativo Taquarense, 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 da 
Câmara de Vereadores de Taquara, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora 
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, a qual 
também é a 5ª Sessão de Interiorização, conforme Requerimento Nº 046/2014, de autoria do 
Vereador Arleu Machado, aprovado em Sessão Ordinária do dia 17 de março do corrente 
ano. Nesse momento foi convidado para fazer parte da Mesa Oficial dos Trabalhos 
representando o Prefeito Municipal o senhor Sandro Montemezzo – Chefe do Gabinete do 
Prefeito. A partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos trabalhos da noite 
saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Diácono Paulo Cardoso 
de Souza da Paróquia Católica do Bairro Santa Teresinha, para deixar uma mensagem de 
abertura desta Sessão. Em seguida o Presidente convidou o Diretor Geral do Lar Padilha, 
senhor Fernandes Vieira dos Santos, para fazer uso da Tribuna Popular pelo tempo de 10min, 
conforme solicitação contida no Protocolo nº 1796/2014. Dando continuidade aos trabalhos 
o Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada na Casa até o presente 
momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis que chegaram ao Legislativo. 
OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: DECRETO Nº 281, de 17 de julho de 2014: Tito Lívio Jaeger 
Filho, Prefeito Municipal de Taquara, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.394/2013, Nomeia: Art. 1º A partir de 16 de 
julho de 2014, o Senhor Luiz Leonel Hennemann, para ocupar o cargo de Secretário de Obras 
e Serviços Urbanos, CC-14. LEI MUNICIPAL Nº 5.505, de 11 de julho de 2014: Prorroga o prazo 
de contratação temporária dos Servidores que atuam no Residencial Terapêutico, prevista na 
Lei nº 5.055/2012, alterada pelas Leis nº 5.132/2012, 5.303/2013 e 5.430/2014, e, dá outras 
providências. OFÍCIO Nº 392/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.522 a 5.526, sancionadas 
em 09 de julho de 2014. OFÍCIO Nº 399/2014, encaminha em anexo Lei Municipal nº 
5.527/2014. OFÍCIO Nº 414/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.528 a 5.534, sancionadas 
em 16 de julho de 2014. OFÍCIO Nº 422/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.535 a 5.539, 
sancionadas em 22 de julho de 2014. OFÍCIO Nº 426/2014, em atenção ao Despacho da CGP 
nº 004/2014, contido no Ofício D.L. nº 592/2014, referente ao Projeto de Lei nº 146/2014 
(Executivo nº 121), que altera o Artigo 45, da Lei Municipal nº 3.771/2006, que dispõe sobre 
o novo Plano de Carreira dos Servidores do Município de Taquara, e dá outras providências. 
OFÍCIO Nº 427/2014, em atenção ao Requerimento Verbal, do Vereador Adalberto Lemos, 
contido no Ofício D.L. nº 551/2014. OFÍCIO Nº 428/2014, encaminha Lei Municipal nº 5.540, 
sancionada em 24 de julho de 2014. OFÍCIO Nº 429/2014, encaminha relatório de 
atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de junho de 2014, para ser afixado 
no Mural da Câmara de Vereadores. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI 
nº 153/2014 (Executivo Nº 077) Altera a redação do “caput” e o § 1º, do artigo 5º, da Lei 
Municipal nº 4.672/2010, que fixa os valores das diárias para viagens, aos Servidores Públicos 
Municipais e aos Agentes Políticos do Poder Executivo. PROJETO DE LEI nº 154/2014 
(Executivo Nº 111) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa 
CRISDU MODA ÍNTIMA LTDA – EPP, CNPJ nº 07.318.638/0005-48 e, dá outras providências. 
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PROJETO DE LEI nº 155/2014 (Executivo Nº 122) Define o sistema de regime de adiantamento 
de numerário, revoga a Lei Municipal nº 2.431/1999 e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI nº 156/2014 (Executivo Nº 129) Dispõe sobre a cessação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Barão do Rio Branco, e dá outras providências. PROJETO DE LEI nº 157/2014 
(Executivo Nº 130) Autoriza o Poder executivo Municipal a doar uma Bandeira do Município 
de Taquara, para a agência do Banco do Brasil de Taquara. PROJETO DE LEI nº 158/2013 
(Executivo Nº 131) Denomina de Beco da Servidão Osvaldo Fredolino Schnorr, um Beco de 
Servidão no Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI nº 159/2014 (Executivo Nº 132) 
Revogam-se as Leis Municipais nº 1.459/1991, 1.665/1993 e 2.941/2002, e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI nº 160/2014 (Executivo Nº 133) Autoriza o Poder Executivo a 
Criar Rubrica Orçamentária e da outras providências. PROJETO DE LEI nº 161/2014 (Executivo 
Nº 134) Autoriza o Município de Taquara a repassar recursos financeiros para a Associação 
Beneficente Evangélica Floresta Imperial – LAR PADILHA, e, dá outras providências. PROJETO 
DE LEI nº 162/2014 (Executivo Nº 135) Autoriza o Município de Taquara a repassar recursos 
financeiros para a Associação de Moradores do Bairro Campestre, e, dá outras providências. 
MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 034/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Encaminhada a 
presente Moção à FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental no que segue - 
Segundo informações o Projeto de desassoreamento do Rio da Ilha encontra-se parado 
aguardando a liberação do licenciamento junto a FEPAM. Entendo que este Projeto é de 
fundamental importância e urgente, devido à previsão do fenômeno conhecido como El Niño 
trazer grandes chuvas, que com certeza trará alagamentos ao longo da estrada geral da 
localidade de Rio da Ilha, impossibilitando o tráfego dos moradores, pois o Rio encontra-se 
assoreado em sem leito em suas margens. Solicitamos a agilidade na liberação deste 
licenciamento para que a comunidade tenha assegurado o seu direito de ir e vir. 
REQUERIMENTOS: Nº 222/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Através deste envio Votos de 
Congratulações à Associação dos Motoristas, Senhor Presidente Odilon de Borba Lopes, 
Diretoria, Festeiros, Ecônomo e Apoiadores, parabenizando o reconhecimento do esforço e 
dedicação que todos têm para alegrar e organizar os eventos aos cidadãos de Taquara e 
Região. "Bela realização do desfile, delicioso almoço, excelente festa baile". Ao Colono e ao 
Motorista nossa homenagem e o reconhecimento a quem diariamente vem construindo um 
Brasil ainda maior. Vencendo dificuldades, dão exemplos de determinação, competência, 
trabalho e esperança, que sempre acompanham essas duas valorosas classes. Parabéns 
colonos e motoristas. Rumo à próxima, conte conosco. Nº 223/2014 VEREADORES ANILDO 
ARAÚJO, ARLEU MACHADO E VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de 
Congratulações ao Círculo de Oração e Coral Rosas de Saron da Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus Primitiva do Bairro Empresa que tem como Pastor o mui digno Irmão Edivaldo 
Ramos, pelos 23 anos de trabalhos prestados a esta Igreja. Desejamos que Deus continue 
abençoando a todos. Nº 224/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Através deste envio Votos de 
Congratulações parabenizando o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Taquara, 
senhor Levi Batista de Lima Junior, pelo ótimo encontro dos Conselhos de Saúde do Estado, 
ocorrido no último sábado, dia 26/07, nesta Casa Legislativa, com 27 Conselhos participando. 
Nº 225/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através do presente, envio Votos de Pesar 
aos familiares da senhora Vera Lúcia Vicari da Silva que veio a falecer no dia 22/07, próximo 
passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda 
de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te 
guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua 
entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 072/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito, a saber, qual o motivo 
que não foi atendido o protocolo nº 6804/2014 e quando será atendido, pois já é o segundo 
pedido realizado e não foi atendido. Nº 073/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 
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informações porque não está sendo utilizado e executado o recurso vinculado de R$ 
395.768,30 referente à Cozinha Comunitária I, e se há interesse da Prefeitura em efetivar tal 
ação e qual a data de retorno da execução.  Conforme consta no SIAPC- Sistema de 
Informações para Auditoria e Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Nº 
074/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informações porque não está sendo utilizado 
e executado o recurso vinculado de R$ 3.941.170,20 Apl. PAC/ Cx. Federal. E também para 
qual projeto ou programa este recurso foi disponibilizado? E se há interesse da Prefeitura em 
efetivar tal ação e qual a data de retorno da execução. Conforme consta no SIAPC- Sistema 
de Informações para Auditoria e Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado. 
Informo caso estas informações não sejam apresentadas no prazo de lei, iremos 
pessoalmente à GIDUR/NH/POA, para ter acesso às mesmas. Nº 075/2014 VEREADOR RÉGIS 
DE SOUZA: Solicito informações se está sendo pago ou quando iniciará o pagamento do valor 
R$ 3.685.298,91 Cx. Federal/ vinc. CPAC/BNDES Contrato 361.335-64. Solicito ainda cópia do 
contrato entre a prefeitura e Cx. Federal/CPAC/BNDES. Também cópia dos contratos 
firmados com empresas que prestaram serviços ou forneceram equipamentos ao Município 
com o recurso R$ 3.685.298,91 Cx. Federal/ vinc. CPAC/BNDES Contrato 361.335-64. 
Conforme consta no SIAPC- Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas do 
Tribunal de Contas do Estado. Caso não recebermos estas informações no prazo de lei 
estaremos contatando a GIDUR/Caixa Federal e Tribunal de Contas. Nº 076/2014 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito informações detalhadas, bem como o motivo ou os motivos pelos 
quais o Município de Taquara tem orçamento declarado ao Tribunal de Contas no montante 
anual de R$ 115.944.248,70 e deveria arrecadar R$ 9.662.020,71 p/mês, sendo que tal ação 
ficou abaixo "a menos" de R$ 1.190.236.00. E como é tecnicamente sabido que a tendência 
na segunda metade do ano de julho a dezembro de 2014 é sempre a decorrer dos últimos 
anos a arrecadação, fica ainda mais abaixo do orçado. Solicitamos saber se os programas, 
projetos, ações, parcelamentos de INSS e RPPS, salário dos servidores e pagamentos dos 
prestadores de serviços serão prejudicados? Se não, qual a garantia formal que a Prefeitura 
poderá apresentar a este Vereador e a comunidade que tenha a confiança e tranquilidade? 
Pois afirmo que as informações apresentadas ao Tribunal de Contas nos preocupam e deixam 
em alerta sobre a real saúde e equilíbrio financeiro dos cofres da prefeitura. Nº 077/2014 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito saber qual a forma técnica e financeira que asseguram o 
pagamento das dívidas empenhadas do município? São elas R$ 16.768.893.00 declaradas ao 
Tribunal de Contas + R$ 3.685.298,91, empréstimo BNDES/CAIXA Contrato 361.335-64, ano 
2013 + R$ 4.500.000,00 aprovados na última Sessão da Câmara para fazer mais um 
empréstimo (com minha abstenção) + R$ 20.000.000,00 da RGE + outras dívidas ainda não 
encontradas formalmente, pela Prefeitura Municipal. Nº 078/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito saber qual a explicação técnica da Prefeitura pelo o não cumprimento do art. 
133 da Lei Orgânica do Município, que diz: "O Município aplicará, anualmente, nunca menos 
de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino". Fato este 
informado ao Tribunal de Contas no índice de 21,56%. Informo ainda que nem aplicando 
100% dos recursos do FUNDEB atingirá a meta estipulada na Lei Orgânica Municipal. Assim 
pedimos manifestação do controle interno da Prefeitura sobre tal fato e também parecer dos 
Auditores do Tribunal de Contas. Nº 079/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito saber se 
houve leilão na Prefeitura de Taquara do dia 01/01/2013 até a presente data, pois foi 
informado ao Tribunal de Contas o valor de R$ 93.964,33, referente à receita de capital 
resultante da alienação de ativos. Assim solicito saber detalhadamente qual a origem deste 
recurso inclusive cópias de documentos e leis. Nº 080/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicito saber que devido às despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde foram 
aplicados 20,17%, sendo que o mínimo por lei é 15%, dados estes informados ao Tribunal de 
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Contas. Qual o motivo que faltam exames de imagem, e principalmente remédios? Também 
qual o custo em valores (R$) a folha de pagamento dos médicos incidem sobre este 
percentual de 20,17%? Nº 081/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
encaminhe a este Vereador as seguintes informações referentes a UPA: 1- Se do início das 
obras havia passado o documento do terreno à Prefeitura? 2- O porquê de não terem feito o 
muro de contenção antes da obra? 3- Devido ao desmoronamento que pôs as casas dos 
moradores em risco, qual vai ser a atitude desta Administração? 4- Se a empreiteira ou a 
Prefeitura vai se responsabilizar pelos danos causados pelos deslizamentos do muro dos 
proprietários? Tais solicitações se justificam, pois segundo informações dos moradores eles já 
haviam se manifestado junto a Administração Municipal que poderia ocorrer tal sinistro e 
não foram ouvidos. INDICAÇÕES: Nº 458/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que 
o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras execute o serviço de 
terraplanagem, bem como a colocação de canos em um terreno localizado na comunidade de 
Olhos D’água, onde será construída futura sede da Associação de Moradores e Capela 
Mortuária. Nº 459/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria de Obras providencie o alargamento e ensaibramento na Rua 
David Schein e final da Rua Santarém, no Bairro Tucanos. Nº 460/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Que o Executivo Municipal faça a notificação do proprietário do terreno baldio, que 
está cheio de mato alto, lixos e animais peçonhentos, e uma casa velha que serve de abrigo 
para vândalos e delinquentes, ao lado do número 536, esquina da Rua Bahia com Rua Mato 
Grosso, no Bairro Santa Teresinha. Com urgência. Nº 461/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 
Encaminha Projeto Sugestão: Educação Sexual como forma de prevenção a gravidez precoce 
e a doenças sexualmente transmissíveis. A “sexualidade” é um tema extremamente relevante 
e, tratá-lo com naturalidade, tanto na família como na escola, fará toda a diferença na 
educação das nossas crianças e jovens. Porém, diante da realidade, ora enfrentada, podemos 
constatar que, tabus foram criados, nos primórdios e, seguem vivos, na atualidade, em nosso 
meio, por conta disso, o tema foi relevado a segundo e terceiro plano, sendo deixado de 
lado, tanto na família, como dentro dos espaços escolares, devido a isso, nossas crianças 
estão desprovidas da orientação adequada e carente das informações necessárias, para 
crescerem de forma saudável, lidando bem com seu corpo e com as mudanças que ocorrem, 
por conta do crescimento, ficando, dessa forma, fragilizadas, encontrando dificuldades para 
se protegerem e também para lidar com as transformações que o seu corpo vai 
apresentando e as sensações que vão experimentando. Desde o nascimento, nossas crianças, 
ficam na frente da televisão, assistem cenas inadequadas à sua faixa etária, pois os seus 
responsáveis, não respeitam, nem seguem a recomendação, que sugere a idade adequada, 
para assistirem a programação, portanto, acabam vendo cenas de sexo, violência, entre 
outras, sem estarem preparados, despertando precocemente, sensações, com as quais não 
sabem lidar, pois não deveriam estar assistindo. Na sequência, também por conta dessa falha 
na educação, despreparados e precocemente, os jovens praticam o sexo, daí contraem 
doenças, são surpreendidos pela gravidez precoce ou crescem vítimas do abuso, gerado pela 
total desinformação. Em decorrência disto, evidencia-se a relevância de se tratar as questões 
de sexualidade na escola, visto ser este um local privilegiado de educação para as crianças e 
adolescentes. O presente Projeto Sugestão visa promover a sensibilização para um 
desenvolvimento de uma consciência crítica e para tomada de decisões responsáveis a 
respeito de sua sexualidade. O projeto de educação sexual será conduzido pelo professor 
Regente da Classe e terá como objetivos específicos: 1) Facilitar a compreensão das 
diferenças de gênero e suas implicações entre os adolescentes; 2) Explicitar a informação de 
como ocorre a Reprodução Humana; 3) Favorecer a compreensão das transformações bio-
psico-sociais decorrentes da puberdade; 4) Promover um processo de autoconhecimento e 
conhecimento do outro entre os adolescentes, com vistas ao estabelecimento de relações 
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interpessoais mais saudáveis; 5) Abordar as diferentes formas de relacionamentos 
interpessoais: amizade, “ficar/pegar”, namoro e casamento; 6) Oportunizar uma forma de 
reflexão sobre as consequências que podem ocorrer a partir de uma gravidez precoce e 
inesperada; 7) Promover aos jovens um espaço de reflexão diante das diferentes escolhas, 
quanto à orientação sexual; 8) Possibilitar um momento de reflexão acerca da prostituição e 
violência sexual no Brasil e suas consequências negativas para àqueles que assumem essa 
opção para si. Todas as turmas de alunos tem no currículo escolar, semanal, um período de 
Regência de Classe, com o Professor Orientador da turma, geralmente escolhido pelos 
alunos, motivados pela afinidade, com o professor eleito o regente. Daí a importância desse 
professor realizar esse trabalho de esclarecimento e orientação aos seus alunos para que não 
cresçam na ignorância e por conta disso, desprotegidos. Nº 462/2014 VEREADORA SIRLEI 
SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Tito 
Lívio Jaeger Filho, para que gestione junto ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Social, e o mesmo delegue a sua equipe, que proceda ao levantamento do número de 
andarilhos que vivem em nossa cidade e, utilizem os meios legais para descobrirem a sua 
procedência, familiares, para que sejam encaminhados para os seus, nas suas cidades de 
origem. Tenho percebido, pelas ruas de nossa cidade, andarilhos com garrafas de bebidas em 
punho, andando pelo meio das vias, completamente embriagados, correndo risco de serem 
mortos atropelados e também de causarem sérios acidentes no trânsito de nossa cidade. 
Estamos vivendo, a época de maior frio, e teremos dias e noites de temperaturas baixas pela 
frente, sendo inimaginável que, um ser andante, tenha chance de sobrevida, dormindo na 
rua, pois por estarem embriagados, não podem ser conduzidos até o albergue municipal, 
gerando um desconforto enorme, por não podermos tomar uma atitude, quando somos 
chamados pela comunidade, que presencia um ser humano, dormindo na rua, em uma noite 
gelada, e exige de nós uma atitude. Certa de que comungamos da mesma opinião e, no 
intuito de auxiliar Vossa Excelência na condução desse problema antigo, em nossa cidade, 
pois muitas pessoas, afirmam que muitos desses cidadãos, são “desovados”, aqui, sendo que 
já escutei pessoas, testemunhando que muitos destes, são colocados dentro de transportes 
coletivos, que finalizam sua linha em Taquara, fico no aguardo de urgentes deliberações, para 
que possamos amenizar esse grande problema. Nº 463/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Que o Executivo Municipal através do Setor de iluminação pública faça a instalação de 
lâmpada completa na Rua Carlos Chagas, próximo ao nº 403, no Bairro Santa Teresinha, pois 
aquele trecho da rua está às escuras. Nº 464/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita 
ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito que realize estudos sobre a 
melhor forma de sinalizar e implantar mecanismos de segurança no cruzamento das Ruas 
Henrique Bauermann com Marechal Floriano. O pedido se justifica por ser este cruzamento 
extremamente movimentado e com quase nenhum mecanismo de segurança, representando 
sérios riscos de acidentes para aqueles que por ali circulam, seja de carro, moto, bicicleta ou 
pedestre. Faz-se urgente a colocação de algum mecanismo como sinaleira, ou redutor de 
velocidade, ou tachões, que visam diminuir a velocidade dos veículos que por ali circulam, 
normalmente em alta velocidade, diminuindo assim, a chance de acidentes. Nº 465/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Trânsito que realize estudos sobre a melhor forma de organizar o 
estacionamento na Rua Gal. Emílio Lúcio Esteves, na quadra onde está situado o Hospital 
Bom Jesus. No horário de visitas do Hospital, torna-se praticamente impossível estacionar o 
carro. A sugestão é fazer em um dos lados da rua, o estacionamento oblíquo dos veículos, 
permitindo que no lugar de um veículo, seja possível estacionar dois veículos. Esta medida já 
resolveria boa parte dos problemas de estacionamento do local referido. Nº 466/2014 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente que providencie a limpeza do bueiro localizado na esquina das Ruas 



                   Ata nº 4.002, de 28 de julho de 2014.                                                                                                                   Página 6 de 26 

 

Espírito Santo com São Paulo, no Bairro Santa Teresinha. Este bueiro está entupido há mais 
de 12 anos, não sendo tomada nenhuma providência. Exala um mau cheiro terrível, causando 
mal estar para as pessoas que residem nas proximidades. Nº 467/2014 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente que 
realize o conserto da sarjeta da Rua Prof. Rodolfo Dietschi, próxima a calçada em frente ao 
número 708, no Bairro Jardim do Prado. Vários buracos se formaram no local, inclusive 
fazendo com que os canos que por ali passam, estejam descobertos. Estes buracos 
representam sérios perigos para as pessoas e os ciclistas que por ali circulam, ou para os 
carros que ali precisam estacionar. Nº 468/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente realize o término do asfalto 
na Rua Pernambuco, trecho que vai da Avenida Sebastião Amoretti até as imediações da 
Igreja Católica, no Bairro Santa Teresinha. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da 
Assembleia Legislativa, Gabinete do Presidente, Deputado Gilmar Sossella, em atenção a 
Moção de Apoio nº 033/2014 dos Vereadores Adalberto Soares, Anildo, Eduardo, Sandra e 
Sirlei, contida no Ofício D.L. nº 547/2014, que trata da PEC da Água. Convite da Secretaria 
Municipal da Saúde de Taquara, para exposição das contas públicas do setor saúde, a ser 
realizada no dia 13 de agosto de 2014, no Gabinete do Vice-Prefeito, às 9h. Convite da Escola 
Estadual Prof.ª Hermínia G. Marques, de Rio da Ilha, para Solenidade de Formatura de 
Conclusão do EJA, no dia 08 de agosto de 2014, às 19h. Após a leitura da matéria o 
Presidente convidou o representante da Associação dos Moradores do Bairro Santa 
Teresinha, senhor Abel Barth, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de 10min, o 
qual trouxe reivindicações dos moradores tais como: Existência de buracos em todas as ruas 
do Bairro; Pracinha que há cinco anos não é usada e o motivo principal que é o Ginásio, onde 
foi feita uma reforma a um tempo atrás com um gasto de aproximadamente trezentos e 
vinte mil reais e em sua opinião esta reforma foi feita pelo avesso, pois começaram de baixo 
para cima e hoje chove mais do que na rua, causando sérios danos ao assoalho que se 
continuar como está certamente vai apodrecer. Nesse sentido solicitou aos Vereadores que 
busquem soluções para estes problemas que tanto prejudicam os moradores do Bairro. 
Dando segmento aos trabalhos da noite 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 SIRLEI 
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Eu cumprimento o nosso Presidente Arleu Oliveira, a 
Mesa Diretora e em seu nome cumprimento a todas as pessoas que hoje vieram assistir a 
nossa Sessão na Vila Santa Teresinha, no Bairro Santa Teresinha e a todos os ouvintes da 
nossa Rádio Taquara. Eu quero dizer ao Abel que nós não somos Vereadores do Bairro 
Cruzeiro, nem do Bairro Empresa, nem no Centro, nem do Bairro Santa Teresinha. Nós fomos 
eleitos e após ganharmos uma eleição nós somos Vereadores de Taquara. Não sabia da 
situação do ginásio, mas tenha a certeza que todos os Vereadores que aqui estão hoje 
buscarão uma solução para este problema, até porque eu sou uma pessoa muito envolvida 
com o esporte. Eu penso que nós temos que ter os ginásios preservados para que nós 
tenhamos menos preocupação com segurança no futuro. Quanto mais atendermos nossas 
crianças e jovens com esportes, menos teremos que gastar no futuro com segurança e com 
saúde. Então tenha a certeza que nós somos todos Vereadores de Taquara e atendemos a 
comunidade como um todo. Não podemos ser bairristas. Isto estaria errado. Eu quero dizer 
também que ontem à noite me surpreendeu muito uma entrevista e uma reportagem do 
Fantástico que abordou que agora nós temos jovens “nem” no Brasil. Nem estudam, nem 
trabalham. E isto me gerou uma certa reflexão sobre o assunto. Nós temos muita legislação 
cerceando o direito de trabalhar. O nosso jovem só pode trabalhar aos 16 anos. As vezes, por 
conta de não dar certo a escola, nosso jovem sai dela, mas está proibido pela legislação de 
procurar um trabalho. Só pode ser menor aprendiz aos 16 anos. Então em Taquara nós temos 
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muitos jovens “nem”. Nem estudam, nem trabalham. Mas se os senhores prestarem atenção 
a nossa televisão brasileira, olhem quantas crianças trabalham. Decoram textos e fazem 
novela do primeiro ao último capítulo. Os senhores entendem isto como um trabalho? Eu 
entendo como um trabalho. E eles não são cerceados de trabalhar. Decoram textos, se 
envolvem em cenas que mexem com o emocional e recebem salário. Então a legislação ela 
está existindo, mas ela só cerceia o direito de trabalhar de quem tem uma situação financeira 
não tão boa. Nós temos dois pesos e duas medidas. Tem uma outra situação que eu quero 
ser rápida para não deixar de falar. Nós temos em Taquara nos anos de 2012 / 2013 mais de 
100 jovens que engravidaram de 12 a 17 anos. Duas eu conheci em 2012, início de 2013, com 
12 e 14 anos. Engravidam, param de ir a escola e não vão trabalhar. Vão ser meninas 
grávidas, vão ter uma gestação e vão ganhar o bebê. Correm risco de vida uma criança de 12 
/ 14 anos grávida. Ela e o bebê. Não existe um preparo físico, uma condição física para uma 
criança estar grávida. Mas nós não temos a humildade de reconhecer que nós não falamos 
sobre sexo com as nossas crianças. E nós precisamos orientá-las. Ontem a noite teve um 
escândalo para o Rio Grande do Sul no nosso Teledomingo. Jovens, senhores de quarenta e 
poucos anos dizendo que quando crianças, frequentavam corais em Novo Hamburgo e 
representantes religiosos abusaram sexualmente deles e agora eles tiveram coragem de 
contar. Por que estou fazendo duas reflexões ao mesmo tempo, meninas grávidas e jovens 
que são abusados? Nós temos muita dificuldade em entender que as questões precisam ser 
tratadas. A escola é um espaço de educação e nós precisamos educar os nossos jovens para 
que eles se protejam, para que não engravidem aos 12 anos e para que não sejam abusados 
por pessoas mais velhas que talvez tenham uma condição de educador, uma condição de 
pessoa que está próximo e acabam por abusá-las. Nós precisamos entender que a escola tem 
grande responsabilidade nisto e precisa fazer esta abordagem enquanto faz a orientação, 
principalmente naquele período que nós temos de orientação educacional, que é um período 
em que a gente escolhe um orientador de classe. E ele tem uma hora semanal com os alunos 
para que a gente esteja esclarecendo o nosso jovem, preparando para a vida, para que não 
tenha surpresas e que não engravide antes do tempo. Precisamos pensar que este cuidado se 
deve ao educador que tem as crianças próximas e elas tem confiança e escutam. Nós temos 
que ter a humildade de reconhecer que nós estamos anos à frente em muita coisa e não 
temos ainda capacidade de orientar sexualmente crianças e jovens. E isto precisa ser revisto 
e feito com responsabilidade para ser feito da maneira certa. Hoje eu estou encaminhando 
um projeto sugestão ao nosso Secretário da Educação para que veja este tema com carinho e 
que tenha este cuidado com as nossas crianças que estão dentro das nossas escolas. 
Desculpe Senhor Presidente se me estendi. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos 
uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Arleu, os 
demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos 
prestigia esta noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e aos demais veículos de comunicação 
que nos acompanham. Inicio o pronunciamento destacando a minha satisfação em a Câmara 
Legislativa realizar a 5ª Sessão Ordinária de Interiorização na Vila Santa Teresinha, nas 
dependências no SER Santos, onde tenho um enorme carinho por este clube. E a vila Abel é a 
minha segunda casa. Eu digo isto porque aqui mora e reside a minha mãe. E como tu sabes 
tenho vários amigos de infância e tu és um deles. Hoje eu me sinto até triste quando escuto 
as tuas palavras porque nós Vereadores quando nos elegemos, nos elegemos para 
representar a nossa comunidade de Taquara, independente de cada bairro. Então nós 
estamos aqui para fazer as nossas lutas e nós fizemos. Nós sabemos das reivindicações, 
sabemos das demandas de melhorias que existem aqui. Hoje mesmo estava com o Prefeito 
Titinho no qual eu perguntei para ele: Prefeito, hoje vai ter a reunião na vila. O que eu levo 
para eles, o que nós temos de melhorias para apresentar para aquela comunidade? O 
Prefeito me relatou e eu fiquei muito feliz e fico feliz em relatar para vocês que aqui serão 
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pavimentadas várias ruas, dentre elas, a Rua Santa Catarina, a Coronel Diniz, a Rua Paraná da 
Sebastião Amoretti até a Santa Catarina em frente aqui ao ginásio. E outras que também 
serão destinadas de outros recursos oriundos do Governo Federal, do próprio BNDES, na qual 
várias outras ruas como Amazonas e Ceará serão pavimentadas. Também perguntei para ele 
sobre o nosso ginásio porque eu sei o que acontece aqui no ginásio. Infelizmente como tu 
mesmo falaste, começou errado, mas hoje o Prefeito está aí para realizar e nós, Poder 
Legislativo, nós estamos para que junto ao Prefeito nós trazermos melhorias para esta 
comunidade. Então em cima disto que nós estamos trabalhando. Sei que o Prefeito Tito está 
empenhado em trazer melhorias não só para a vila, mas para todo o Município de Taquara 
porque é este o nosso comprometimento do PTB e isto que nós queremos fazer enquanto 
Administração. Entendemos que Taquara está muito aquém do seu desenvolvimento, mas 
está chegando a um tempo no qual nós possamos nos orgulhar de ser taquarense. E eu vejo 
isto com satisfação porque aqui tem o meu comprometimento como de todos os Vereadores 
que aqui compõem a Câmara Legislativa, de realmente estar integrados para trazer melhorias 
para o nosso Município. Também estou encaminhando nesta Casa esta noite uma Moção de 
Apelo a FEPAN porque fiz um Pedido de Informação sobre o Projeto de Desassoreamento do 
Rio da Ilha. Quem mora naquela região, naquela localidade sabe. A primeira chuva que dá um 
pouco volumosa, os cidadãos daquela região já ficam sem poder ter o seu direito de ir e vir. 
Se estão em casa não podem sair para o trabalho. Se estão no trabalho não podem chegar 
até a sua casa. Então onde está trancando? Segundo informações está trancando, está 
parado pelo projeto existente de licenciamento ambiental na FEPAN. Então estou movendo 
esta moção com a aprovação de todos os colegas Vereadores para que realmente nós 
tenhamos êxito para que este projeto seja liberado quase que imediato. E já quero fazer um 
Requerimento Verbal porque eu quero entregar em mãos juntamente com os Vereadores 
interessados e a Comissão de Habitação e Terras para que nós chegarmos até a FEPAN com 
esta moção entregando em mãos. E posteriormente fazermos aqui uma reunião na qual 
chamaremos a FEPAN, a Promotoria e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para que 
realmente nós tenhamos efetividade nestes projetos. E que realmente se faça estas ações e 
se tenha estas atitudes mais concretas, porque se sabe que os projetos estão aí e as coisas 
não saem do papel. Por hoje era isto, agradeço a todos e uma boa semana a todos e fiquem 
com Deus. O Presidente, Vereador Arleu Machado de Oliveira disse: Quero registrar e 
agradecer a presença do Secretário de Administração João Luiz Ferreira e do Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Idalci Renato Lamperti. Obrigado pela presença dos dois 
Secretários representando também o Poder Executivo. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Boa noite a todos, saudação ao Senhor Presidente, aos demais colegas Vereadores 
e a toda a comunidade do Bairro Santa Teresinha. Para mim é com muita satisfação poder 
estar aqui nesta associação. Também como o Presidente dizia, sei que tive muitos votos aqui 
do bairro. E a praça várias vezes a gente já cobrou sobre a importância da pracinha. Agora do 
ginásio eu não era conhecedor, mas também vamos cobrar para que seja arrumado logo 
novamente. No final de semana também participamos do trabalho no Círculo de Oração do 
Pastor Edvaldo. Está de parabéns por este trabalho. Também o jantar no CTG O Fogão 
Gaúcho onde estava muito bonito. E também o belíssimo desfile e Festa dos Motoristas que 
aconteceu no dia de ontem. Mas aqui pessoal não posso me calar com o que eu vi ontem ali. 
Fiquei muito chateado, muito indignado, porque sempre respeitei e sempre respeito todos 
que são do Sindicato. Mas o Presidente do Sindicato dos Motoristas Rodoviários ontem foi 
um absurdo o que este cara fez ali, prejudicando o andamento na hora do culto ecumênico, o 
Pastor Valmor e o Padre Zé Roberto, não deixando dar andamento ali, gritando, conversando, 
humilhando os motoristas, para que não fosse sair. Se tem que fazer uma manifestação, 
fizesse em frente à empresa para não deixar os ônibus sair, mas ali não era o lugar, ali tem 
que ter respeito. E ele faltou com o respeito com os soldados da Brigada Militar, com a 
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Polícia Rodoviária, com os Bombeiros. Ele foi bastante ignorante até o ponto de uma soldado 
ter que grudar o cassetete nele e tirar ele para poder os ônibus sair no desfile. Isto é uma 
falta de educação, uma falta de respeito. Qualquer reivindicação que tiver que fazer não era 
o momento. Ali era uma festa comemorativa dos motoristas e não era o momento. Eu acho 
que tem que batalhar sim por melhores salários para os motoristas, mas ali não era o lugar. 
Ele foi infeliz na forma como agiu. E eu como defensor da população, como representante do 
povo não posso me calar com o que eu vi ali ontem. Eu achei um absurdo. Também participei 
ontem à tarde na Festa do Colono em Parobé na Planaza. Estão de parabéns pela belíssima 
festa. Também o encerramento do Congresso do Círculo de Oração do Pastor Isaac na 
Madureira em Parobé, estava muito bonito ontem à noite e estão todos de parabéns. E 
também não posso deixar de parabenizar o Odilon, que é o Presidente da Associação dos 
Motoristas, que eu falei, mas não falei no almoço, pela belíssima organização ao servir o 
almoço que estava muito bom. Estão todos de parabéns. Eu quero mais uma vez pedir 
escusas a minha comunidade por estar bastante ausente por ter viajado bastante por todo o 
Estado, mas todo mundo sabe, é um projeto grande então temos que viajar. Peço desculpas a 
minha comunidade por estar um pouco ausente e desejo a todos uma boa noite e que Deus 
ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero inicialmente 
saudar o Senhor Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores, comunidade aqui 
presente. Quero saudar aqui o meu amigo Idair, o Senhor Nelson, Secretário Lamperti, sejam 
todos cumprimentados. A imprensa, aos ouvintes da Rádio Taquara, o Presidente da 
Associação também, o Abel. E quero dizer ao Abel, ouvindo as suas palavras, ele tem toda a 
razão do que ele disse sobre a praça. Vários pedidos já foram feitos. Os buracos nas ruas, 
muito buraco na nossa cidade. Mas quero dizer a comunidade taquarense, aos moradores 
aqui da vila, que grandes projetos estão iniciando em Taquara. O Prefeito está comprando 
uma usina asfáltica. Foi contratado um novo Secretário de Obras que entende muito de 
asfalto. Bem como colocou o Telmo, muitas ruas serão asfaltadas e acredito que daqui para 
frente muita coisa vai melhorar neste sentido. Também falando com o Prefeito hoje de tarde, 
nós entramos no assunto do ginásio. Este ginásio foi gasto uma verba bastante alta e não foi 
feito uma fiscalização quanto ao término da obra na Administração passada. E tem muita 
goteira neste ginásio. E o Prefeito nos colocou, também deu uma boa notícia, que nos 
próximos meses vai ser instalado aqui no Barracão Católico, já foi feito um acerto para vir 
uma empresa de Três Coroas se instalar neste ginásio católico, os Calçados Di Cristalli, não é 
Secretário. Vão gerar em média 100, 150 empregos. Com isto a comunidade católica da Vila 
Santa Teresinha vai poder usar o ginásio quando houver a necessidade de fazer alguma festa. 
E o Prefeito tem uma ideia de solucionar o problema das goteiras colocando uma manta em 
cima do telhado, que é a maneira mais fácil de solucionar o problema das goteiras. É uma 
ideia que ele tem de fazer esta melhoria. Então quero deixar estas boas notícias a 
comunidade. Quero dizer também que no dia 10 de fevereiro deste ano fiz uma indicação 
para a Secretaria de Trânsito e a empresa responsável pelo transporte coletivo de nossa 
cidade para fazer uma ampliação do circular até o Bairro Santa Rosa, lá perto do Paraíso das 
Águas. E esta semana, na quarta passada, estive reunido com o Secretário Paulo Möller e o 
Diretor da Transpar, Senhor Ricardo, para concretizar este pedido. Então quero dizer a 
comunidade da Santa Rosa que a partir de sexta-feira o circular estará entrando naquele 
bairro, nos horários que hoje já existem até o Colégio Rosa Elsa. Então vai passar pela Rua 
Santa Rosa, Rua dos Comerciários, Rua Alfredo Scheffel e Rua dos Aposentados. Também na 
terça estive reunido com a Associação dos Moradores de Olhos D’água. E lá ouvindo aquela 
comunidade, ouvindo as suas reivindicações, hoje o maior anseio da comunidade é quanto à 
terraplanagem e a canalização ali de um terreno onde eles querem construir a Associação 
dos Moradores e a Capela Mortuária. Então estou encaminhando um pedido junto a 
Secretaria de Obras para que fosse realizada aquela terraplanagem. E também quero dizer 
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que a estrada é uma reivindicação daquela localidade. Olhos D’água é uma localidade 
produtora de leite, de gado de corte, de alevinos, uma grande produção de arroz naquela 
localidade, então eles cobram muito o aspecto estrada. Eu sei que na semana passada já foi 
feito uma boa melhorada, mas ainda não está a contento daquela comunidade. Também 
quero aqui fazer um Pedido Verbal para que seja feito o patrolamento e o ensaibramento da 
estrada da Cachoeira. Passei por lá neste final de semana e realmente vi que aquela estrada 
está precária. E a estrada da ERS 239 ali no 15. Então penso que seja urgente que seja feito 
estas melhorias naquela comunidade. E também na última sexta-feira foi inaugurado a 
Agência Taquarense de Empregos, na Rua Ernesto Alves, junto a Secretaria de 
Desenvolvimento Social. A Agência auxiliará as pessoas a se integrarem no mercado de 
trabalho. Quero aqui parabenizar o Secretário Beto e a toda a sua equipe por ter criado esta 
agência de empregos que é tão importante para a nossa população. Para finalizar Senhor 
Presidente quero aqui enviar uma indicação ao Executivo para que seja feito o patrolamento, 
o ensaibramento e o alargamento da Rua Davi Schein e o final da Rua Santarém no Bairro 
Tucanos. Para isto era hoje. Muito obrigado pela atenção e tenham todos uma boa semana. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o nosso Presidente, 
demais componentes da Mesa, ao Secretário do Prefeito Tito, o Sandro. Fazer uma saudação 
também ao ex-Vereador Fubica, fazer uma saudação especial a esta comunidade. Presidente, 
dizer que uma das coisas mais acertadas na sua administração foi a interiorização do 
Legislativo, porque assim a comunidade conhece o trabalho do Vereador, sabe o que o 
Vereador faz, fica por dentro do que o Vereador faz. E também fazer uma saudação especial 
ao Abel, dizer para ele que eu sei muito bem quanto é dificultoso a gente ser Presidente de 
uma Associação de Moradores, haja vista que a gente não pega recursos quase do Executivo 
ou a gente vive mais das promoções que a gente faz e as reivindicações da gente sempre são 
justas porque a gente mora no bairro, sabe dos problemas que se tem. E aquelas 
reivindicações que a gente faz, faz porque a gente tem bastante conhecimento de causa. Mas 
lhe digo assim Abel, continua a tua luta porque uma Associação de Moradores tem bastante 
força junto as Administrações e se tu souberes trabalhar, com certeza os resultados virão. 
Mas como disse muito bem a Vereadora Sirlei, nós não somos Vereadores só do nosso bairro. 
Depois que nós nos elegemos nós somos Vereadores de todos os taquarenses, nós 
representamos a cada um dos taquarenses, tendo ele votado em nós ou não. A nossa 
obrigação é defender os interesses da comunidade da melhor maneira possível e assim eu 
me sinto. Você falava com relação às praças. Nós fizemos sim, eu e o Vereador Moisés já há 
alguns meses a reivindicação da melhoria daquela praça ali do lado da Igreja de Santa 
Teresinha porque realmente está um abandono total. Não vou lhe dizer que é desta 
Administração. Como tu disse, o pessoal já vem não cuidando e realmente é verdade, já não 
vem cuidando a muito tempo, mas deveriam cuidar que é os espaços aonde as nossas 
crianças tem para brincar, aonde a gente pode tomar um chimarrão com as crianças ali a 
contento num balanço. Então a gente entende esta tua reivindicação e espero ouvir do 
Prefeito que vai fazer uma revitalização das praças e isto é uma coisa que a gente espera que 
seja feita logo porque a gente sabe das grandes necessidades dos espaços para as crianças e 
para as nossas famílias terem de lazer. Então a gente espera que logo isto aconteça para que 
a comunidade tenha aonde ir. Também não poderia deixar de me manifestar com relação ao 
Fernandes, sobre a questão do Lar das Meninas. E aqui a gente tem que também destacar a 
Vereadora Sirlei, porque ela fez um grande trabalho junto aí e tem feito, buscando o auxílio 
da comunidade. E a gente tem que reconhecer quando as coisas acontecem porque senão a 
gente fica numa posição desconfortável. Parabéns a Vereadora Sirlei, parabéns ao Fernandes. 
A gente sabe da importância que é este Lar das Meninas aqui para Taquara porque foi 
fechado numa época que quando a gente batalhou como legislador, a Administração atual 
também batalhou bastante em cima, não conseguimos manter aberto. E a gente sabe da 
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grande necessidade que se tem até mesmo porque os abrigos que se tem hoje, o Lar Padilha, 
não consegue dar conta de toda a demanda. Mas também não poderia deixar de saudar o 
grande trabalho que tem feito junto a Secretaria de Desenvolvimento, que é o nosso 
Secretário Lamperti. Está de parabéns pelo tanto que ele tem lutado pela geração de 
emprego e renda porque a gente sabe que se for criado emprego o desenvolvimento vem. É 
através do emprego que a cidade se desenvolve. Está de parabéns o Lamperti. E hoje até veio 
esta lei de revogação do espaço que é da Associação de Moradores da Campestre, onde vai 
abrigar três empresas. Olha só que coisa fantástica e espero que todos os Vereadores 
tenham consciência disto e que nós consigamos no mais curto espaço de tempo poder votar 
esta revogação para que ali se instale três empresas. São empregos que vão atender uma 
demanda que foi deixada pela questão da saída da Beira Rio que foi uma grande perda para 
Taquara, mas aqui a gente não pode deixar de exaltar o trabalho que tem sido feito pelo 
Secretário Lamperti a frente da Secretaria de Desenvolvimento. Também Senhor Presidente, 
eu não poderia deixar de me manifestar porque no final de semana me procurou uns 
familiares a respeito do Hospital Bom Jesus. Uma pessoa que estava aguardando uma 
avaliação cirúrgica e não conseguia fazer a avaliação. Eu acionei o Diretor Kollet que nem 
estava na cidade, mas ele me atendeu de pronto e resolveu o problema. E ainda disse a ele 
que às vezes o hospital é mal falado por atendimentos pequenos das pessoas que atendem 
ali e que poderiam fazer os encaminhamentos não precisando chegar até a Direção do 
hospital. Mas infelizmente as pessoas por não serem atendidas ali a gente têm que recorrer a 
Administração do hospital, às vezes para uma coisa simples e isto deixa a desejar e as vezes 
deixa uma comunidade a falar mal do nosso hospital por esta falta de atenção. Teria outros 
assuntos para falar Presidente, mas como o meu tempo se foi, eu gostaria de desejar a toda a 
comunidade, principalmente aqui da Santa Teresinha, uma boa semana a todos. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Inicio o meu pronunciamento saudando o Senhor 
Presidente Vereador Arleu, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade aqui 
presente que nos acompanham na noite de hoje, onde tenho vários amigos aqui, tanto do 
Cana Verde, como do SER Santos, do veterano do Santos, da associação inclusive, só não vou 
citar ninguém para não ser injusto que a gente sempre acaba esquecendo de alguém e o 
pessoal fica chateado. Mas nosso amigo, o Abel, Presidente da Associação, assim como a 
Vereadora Sirlei falou, a gente por ter vários amigos aqui, eu moro hoje no Bairro Empresa, 
mas a gente representa toda a comunidade. E referente às estradas, como o Vereador Telmo 
falou, o Prefeito já está providenciando através do asfaltamento. E quanto ao ginásio, o 
Presidente do Santos, o Zilmar, me cobrou outro dia já no ano passado e eu desde então Abel 
tenho lutado por uma emenda parlamentar para ver se a gente consegue deixar o ginásio 
aqui da vila de acordo como esta comunidade merece. Lamentavelmente da maneira como 
foi encaminhado antes, até foi errado, mas nós estamos aqui para tentar resolver. Vocês 
podem contar com nós e tenho certeza com todos os Vereadores também. Eu cumprimento, 
quero dar os parabéns para o Secretário Municipal de Obras, Senhor Luiz Hennemann, pelo 
excelente trabalho que tem feito em nossos pedidos, recolhimento de galhos e outras ruas 
que aos poucos ele está fazendo um bom trabalho. E na semana passada eu e acho que a 
maioria dos Vereadores aprovamos aquele financiamento do Governo Municipal onde nós 
vamos comprar mais máquinas ao Município para poder assim dar condições melhores. 
Condições estas que o próprio Secretário Ferreira antes quando estava lá não tinha, mas 
agora o atual Secretário, o Senhor Luiz vai ter. Quero saudar ainda como acabei de citar o 
Secretário Ferreira, Presidente do PTB, Secretário Municipal de Administração e também o 
Secretário Lamperti, que tem gerado muito emprego aqui na cidade. E falando do Secretário 
Lamperti, Senhoras e Senhores, teremos mais uma empresa aqui em Taquara. Ocupará 
aquele espaço daquele ginásio, daquele pavilhão. Será a Di Cristalli e a comunidade vai fazer 
uma parceria, vai ser liberado para a comunidade o ginásio. Esperamos que ele esteja em dia 
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para que a comunidade possa fazer as suas festas e diante destes quase 120 empregos que o 
Secretário Lamperti, junto com o Prefeito Titinho, está gerando aqui com mais esta empresa, 
a Di Cristalli. Informando aos Senhores e as Senhoras, que junto com a Ana Vitória Calçados 
que é da Picada Gravatá e da Usaflex, que é na Avenida Sebastião Amoretti, se supriu, 
Senhoras e Senhores, aquela demanda, aquela lacuna deixada pelos Calçados Beira Rio, 
através dos empregos que foram criados. Então eu quero dar os parabéns ao Prefeito Tito e 
ao Secretário Renato Lamperti. Na noite de hoje, Senhor Presidente, eu quero fazer dois 
requerimentos verbais. Um para que no dia 14 de agosto, Senhor Presidente, seja realizado 
aquela reunião aonde o DAER tratou dia 10 de abril, aquela reunião que eu pedi, aonde ele 
viria através de alguns integrantes apresentarem para a gente o projeto da ponte sobre o Rio 
dos Sinos. A gente sabe que ele deu uma entrevista, o Diretor Geral, através do nosso pedido, 
que a gente encheu bastante o saco dele lá, ele deu uma entrevista no programa do Masutti 
no dia 17 de junho, mas a gente quer que assim como eles prometeram, Senhor Presidente, 
dia 14 de agosto vocês veem a Taquara. Inclusive seria interessante Diretora Marilene, se a 
Senhora puder e for autorizado pelo Senhor Presidente, tenho certeza que vai, que se 
incluísse neste convite a cópia da Ata do dia 10 de abril aonde eles confirmaram para a gente 
que eles viriam trazer o projeto. Só para lembrar a eles que nós não precisamos ir lá, eles têm 
que vir aqui que nos prometeram. E outro pedido que eu faço, Senhor Presidente, outro 
Requerimento Verbal, que no dia 21 de agosto, está meio longe, mas a gente tem que 
programar a reunião, através dos trabalhos aí da Câmara, eu tinha pedido uma outra data 
mas não pude porque eu tive um problema familiar e acabei me ausentando desta reunião, 
Senhor Presidente, ela acabou não acontecendo, dia 21 de agosto a gente possa fazer aqui na 
Câmara de Vereadores as 8h30min da manhã, isto é uma quinta-feira, reunião sobre esta 
problemática que eu citei outro dia. Muitos dos Senhores e das Senhoras não deve conhecer, 
mas alguns ônibus escolares da cidade de Taquara estão sendo atacados por bodoques, por 
fundas, por pinica, por bolita. Isto deve ser uma piazada que está fazendo isto, não acredito 
que sejam adultos. E tem voado estilhaços nos motoristas e inclusive em alguns alunos. E a 
gente quer nesta reunião, Senhor Presidente, que sejam convidados o Coronel Marques da 
Brigada Militar, o Sargento Santos da Polícia Rodoviária Estadual, o Capitão Renner da 
Brigada Militar, as empresas de ônibus como Citral, Ouro e Prata e todas as empresas que 
fazem este transporte escolar aqui na cidade de Taquara. E que através desta reunião, 
Senhor Presidente, a gente possa estancar isto e descobrir através da recuperação de 
imagens destas câmeras que o Prefeito inaugurou outro dia quem está fazendo isto porque a 
pessoa para chegar a atacar um ônibus escolar ela tem que ter algum problema. E por isto eu 
quero crer, Senhoras e Senhores, que seja piada porque um adulto não pode fazer isto. Eu 
não acredito que a pessoa seja tão fora da gaiola assim a ponto de atacar um ônibus escolar. 
Eu não acredito nisto. Mas nós vamos descobrir através da presença destas autoridades e eu 
tenho certeza que o Senhor vai apoiar isto, porque o Senhor tem apoiado o trabalho de todos 
os Vereadores. Senhor Presidente, para encerrar, ontem a gente organizou o primeiro 
domingo do Torneio do Lápis lá no Bairro Empresa. Só para os Senhores e as Senhoras terem 
uma ideia, o Torneio do Lápis é o evento que está sendo realizado pela Liga Riograndense de 
Ciclismo na qual eu sou Presidente. E a gente conseguiu habilitar no Governo do Estado, foi 
conseguido no Governo do Estado, na Prefeitura Municipal de Taquara e também apoiado 
por todos os Vereadores, 506 kits, onde cada kit, Senhoras e Senhores, tem uma camiseta 
como esta que eu uso, uma pasta com fecho zip zap, um estojo com fecho zip zap, um pacote 
com folhas de ofício tamanho A4 com 100 folhas de ofício, 2 lápis de escrever, uma borracha, 
um apontador, uma tesourinha, uma régua de 30 cm, um tubo de cola médio, dois cadernos 
de 96 folhas, uma caixa de lápis de cor 12 cores e um pacote de canetinhas. E ontem a gente 
já fez este primeiro final de semana no Bairro Empresa e todas as crianças de toda a cidade 
podem participar lá. E aqui eu quero dar um depoimento, Senhor Presidente. Eu tenho visto 
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alguns colegas aqui na Casa muitas vezes se preocupam muito com a Rua Coberta. Eu quero 
dizer que nós temos problemas muito antes da Rua Coberta para resolver. Por exemplo, 
ontem estava comigo lá em determinado momento, não sei se está aqui ainda, o Márcio do 
Jornal Panorama. E vieram falar comigo duas crianças que ganharam dois kits. Para os 
Senhores e as Senhoras terem uma ideia, uma de 10 anos que está agora aprendendo a ler, 
uma de 9 anos que não vai no colégio ainda, que não tinha material escolar, entre outros 
problemas. Então assim, antes da gente se bater tanto nesta tal de Rua Coberta nós temos 
outros problemas sociais muito mais importantes para a gente se preocupar do que a Rua 
Coberta. Isto dói o coração, a gente ver que nos dias de hoje um Município com mais de 100 
anos, 128 anos, tem ainda crianças que não vai estudar porque não tem material escolar. 
Então agradeço ao Senhor por estar representando aqui a minha comunidade mais uma vez e 
fiquem todos na paz de Jesus. Obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero 
saudar o Senhor Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras, uma saudação especial ao 
Sandro, que representa o Prefeito aqui nesta Sessão, saudar o Presidente da Associação, o 
Abel, o meu grande amigo Nelson Lauck. Também uma saudação ao ex-Vereador Fubica, 
conhecido também como Papai Smurfs, que tive orgulho de ser colega com ele no ano de 
2001 a 2004, que trabalhamos juntos na Câmara de Vereadores, reconheço o grande 
empenho que o Fubica tinha para a Vila Santa Teresinha. Quero também dizer que tenho 
muito orgulho de ter vestido a camisa do Santos, ter disputado o Campeonato Varzeano aqui 
pelo Santos, me orgulho e tenho muitos amigos aqui. Quero fazer um elogio aos 
organizadores da Festa dos Motoristas. Se recupera uma festa no Município de Taquara que 
ficou capenga nos últimos anos e novamente está sendo retomada. Parabenizar todos 
aqueles que participaram do desfile, aqueles que foram lá no almoço, prestigiaram durante a 
tarde. E está de parabéns toda a diretoria da Associação dos Motoristas, os festeiros e a 
comunidade. Quero dizer que participei na inauguração da Agência de Empregos, a ATE, 
inaugurada no dia 22, terça-feira passada, onde lá desenvolve o trabalho o nosso colega 
Vereador, hoje Secretário Beto Timóteo e toda a sua equipe. E dizer que o emprego, o 
trabalho, dignifica o homem. Todo aquele que tem um emprego para dar o sustento a sua 
família. O trabalho é importante para a gente encaminhar as pessoas para o trabalho. 
Também começou nesta semana o Campeonato Citadino de Futsal 2014, com 16 equipes: 
Cana Verde, Atacado Léia, Posto Charrua, Flex Injetáveis, Mercenários, Mercado Petrópolis, 
Fênix, Black Tiger, Roma, Bad Boys, Uspinta F.C., A.C. Vila, Santa Cruz, Padilhano, Olympiacos, 
Torino e Aguifaz. Desejamos que tenham um excelente Campeonato de Futsal e que o 
campeonato sirva para a integração, para a amizade. O esporte é importante para a nossa 
comunidade. Também Senhor Presidente é visível quando chegamos aqui no bairro e 
conversando com alguns moradores, o problema dos entulhos. Há muito entulho nas beiras 
de rua impedindo o caminhar das pessoas. Também as podas dão para visualizar, apesar de 
ter sido recolhido muitas podas de árvores. E aquilo vai secando, as folhas vão caindo e 
entupindo as bocas de lobo. Daqui a pouco vem a chuva, está alagando as casas. Então que a 
Administração olhe com carinho e faça estes serviços que estão precisando aqui na Vila Santa 
Teresinha. E também fica uma solicitação que ela já é antiga e até uma emenda na lei quando 
fui Vereador na outra legislatura, que a possibilidade de castração dos cachorros de rua. Isto 
é um problema que acaba afetando os moradores porque o cachorro de rua ele sai durante a 
noite e aquele que tem o cachorro preso, o da rua acaba influenciando. E daqui a pouco vira 
só em acôo de cachorro e as pessoas que tem que trabalhar no outro dia muitas vezes não 
conseguem nem dormir. Então eu sou contra a exterminar os animais, agora a castração para 
não aumentar, para não proliferar, isto é importante, porque no passar dos anos nós vamos 
reduzir os cachorros de rua. E aquele proprietário que porventura deixar o seu cachorro 
escapar e ele for pego vai ser castrado. Então o dono também terá que ter responsabilidade 
e cuidar dos seus animais. E que possa o Município fazer, talvez no próximo concurso, já fazer 
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o concurso para um Veterinário. E termos uma unidade móvel para sair na Padilha, em 
qualquer localidade, em qualquer bairro, fazer esta castração e evitarmos a proliferação e aí 
causando um grande problema a nossa comunidade. Espero que a Administração olhe com 
bons olhos que eu tenho certeza que será um resultado positivo no decorrer do tempo. 
Quanto ao ginásio aqui da vila, com a emenda do Deputado Federal Renato Molling, no qual 
eu tenho muito orgulho de representar na nossa cidade. Lamentamos que o Deputado dê a 
verba e quem destina como vai usar a verba no ginásio é a Administração. Infelizmente a 
Administração começou por baixo em vez de começar o ginásio pelo telhado. Começaram 
por baixo, ficou muito bonito, a gente sabe que as reformas ficaram muito boas, mas não se 
preocuparam com o telhado. E tem a informação que não foi prestado contas pela 
Administração anterior junto ao Governo Federal, pois continua em aberto. O Município tem 
que encerrar esta prestação de contas para aí sim colocar um novo recurso aqui. E colocar o 
que o Prefeito disse, que é uma manta que vai cobrir todo o telhado, que vai resolver. Que a 
manta é em torno de R$ 60.000,00 a R$ 70.000,00 e para fazer toda a cobertura nova precisa 
de uns R$ 300.000,00. Presidente, já estou quase finalizando a minha fala e quero também 
dizer que estou solicitando a melhoria das lâmpadas lá no Pega Fogo. Também o conserto de 
um bueiro que a própria Administração abriu e não repôs o cano próximo a casa do Senhor 
André e também do Senhor Raul no Pega Fogo. E também o pedido que o Estado comece o 
mais rápido possível o conserto da estrada do Entrepelado. Está insuportável, não têm como 
andar, os moradores estão indignados. Esperamos que o Governo do Estado, que diz que fez 
o contrato com a empresa Dobil, foi contratada, mas até então nada. Nós precisamos sim que 
o Prefeito cobre esta empresa e que seja feito o mais breve possível. Para encerrar mesmo, 
Senhor Presidente, estou encaminhando votos de pesar aos familiares da Senhora Vera Lúcia 
Vicari da Silva que veio a falecer no último dia 22 passado. Fica aqui os meus sentimentos e o 
abraço a toda a família e que fiquem com Deus. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite 
Presidente, boa noite ao representante do Executivo, o Sandro, boa noite a todos os 
Vereadores, a toda a comunidade aqui do Bairro Santa Teresinha. Boa noite ao Presidente 
Abel, que veio aqui deixar o seu alerta, aos Poderes seja o Legislativo e o Executivo, 
chamando a atenção aos problemas da comunidade. E da mesma forma estendendo a cada 
um dos Senhores, Senhoras e jovens que se fazem aqui presentes. Inicialmente eu quero 
enaltecer também o trabalho que o Lar Padilha vem fazendo. Vi o Fernandes aqui fazendo a 
apresentação e agora com mais uma unidade aqui em Taquara. Então parabéns ao Lar 
Padilha, parabéns a Administração Municipal que está dando este apoio fundamental. 
Infelizmente nós precisamos destas instituições para dar abrigo a tantos jovens, crianças, 
adolescentes que necessitam disto em nosso país. Não querendo ser repetitivo, como outros 
já fizeram menção, o grande trabalho do Secretário Lamperti, que entre outras virtudes, tem 
a de sair do seu Gabinete e ir de encontro com os problemas, buscar soluções. Isto realmente 
faz a diferença, faz esta diferença em trazer vários e tantos empregos como temos então. 
Continue assim, que não canse, é importante para o nosso Município. É preciso enaltecer 
atitudes desta natureza. Da mesma forma fazer uma menção a um evento que aconteceu já 
no dia 20 de julho, portanto já faz 8 dias, por ocasião do Torneio de Laço do Fogão Gaúcho, 
onde representantes de uma equipe de laço lá do CTG Encosta da Serra de Cruzinha, Telmo, 
fizeram muito bonito. Doze laçadores se sagraram campeões de uma parte do torneio onde o 
evento se divide em várias categorias. Nós sabemos a dificuldade que é para os pequenos, 
digamos assim, vir fazer frente a várias instituições desta natureza, Rolante, Taquara, enfim. 
Então é preciso enaltecer o trabalho lá do Junior, do João e de toda a equipe que vieram aqui 
e se sagraram campeões. Parabéns por aquele trabalho abnegado que fazem ha alguns anos 
com toda a sorte de dificuldades. A Associação Rei do Kerb, que regionalmente, não só 
Taquara, desenvolve um grande trabalho cultural. E aqui eu citaria alguns representantes, 
entre outros, como o Senhor Aírton e sua esposa, Paulo Sander, que ontem numa bonita 
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homenagem ao Paulo Sander que estava de aniversário, se reuniram na sede da Associação, 
ali próximo a divisa de Taquara com Igrejinha, na Nova Aurora. É  gente que preserva e 
batalha por esta área da cultura. Então em nome deles, Lélia, Maciel e todo aquele grupo, 
parabenizar, porque um povo sem cultura não tem como evoluir. Vereadora Sirlei fez uma 
inserção muito importante na questão da educação, que com certeza, é apenas uma 
discussão que levantamos aqui, mas que realmente é muito triste esta questão do jovem, 
adolescente, ligada ao estudo e ao trabalho. Realmente é preciso que a legislação no mínimo 
analise algumas mudanças porque realmente é lamentável. Não estudam, não trabalham e o 
pior, fazem outras coisas, porque o ócio produz isto. E sem querer, achar que lá era melhor, 
agora é pior, ou isto ou aquilo, não se trata nada disto. Eu conheci muita gente, claro que 
havia um grande exagero que com 12, 13, 14 anos só trabalhavam, mas estão aí bem. A seu 
tempo buscaram estudar e o problema é que a legislação veio e cortou tudo de vez. Então o 
ponto de equilíbrio em tudo o que se faz, com certeza, é a melhor saída. Você foi muito feliz 
nestas colocações e é preciso sim que os dirigentes da nação, especialmente na área da 
educação, tudo diz respeito à educação, revejam estes aspectos, pois o que está aí afora 
realmente vai de mal a pior. E para encerrar Presidente, quero deixar aqui mais uma vez meu 
apreço a esta comunidade tão importante, que é um dos bairros mais populosos do nosso 
Município, que é o Bairro Santa Teresinha. Aqui tem outras pessoas de bairros vizinhos e 
parabenizar o Presidente por trazer este momento até aqui, oportunizar que a Câmara venha 
até o bairro. E desta forma uma inserção com o nosso Presidente, o Abel fez ali, se torne mais 
importante ainda apresentando as demandas e as necessidades que uma comunidade tem. 
Parabéns e uma boa semana a todos. Muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores 
Vereadores, a todas as pessoas aqui presentes, os meus cumprimentos, ao Presidente da 
Associação dos Moradores da Vila Santa Teresinha, o Abel que pronunciaste muito bem. Este 
bairro tem ao longo dos anos recebido algumas benesses pela luta dos moradores daqui. 
Alguns colegas já falaram sobre o ginásio. Começou ao contrário, é uma construção que 
começou as avessas. E hoje está embargado, trancado, não se pode dar continuidade porque 
tem que se prestar contas daquele dinheiro gasto do Governo aqui que não foi prestado 
conta. Isto é um empecilho para que se dê andamento na solução daquele problema. Mas 
Abel, no momento que o Prefeito, juntamente com o Secretário Lamperti tem conseguido 
com que venha para este bairro uma empresa, trazendo empregos no Barracão Católico, em 
que de acordo com a Igreja, com o Padre, será usado em dias de festa o ginásio. E para isto 
então terá que ser resolvido esta questão antes que se comece a usar ali, Abel. E dizer 
também que o Prefeito Tito tem bastantes planos com este bairro, principalmente com a 
usina asfáltica, pois as ruas aqui, a maioria já estão calçadas, então fica mais fácil para que se 
coloque o asfalto. Ao contrário de alguns bairros na qual eu moro, por exemplo, tem que 
primeiro fazer o calçamento para depois o asfalto e aí se torna um pouco mais difícil. Mas 
não vamos desistir Abel e peço que tu sejas sempre, como Presidente da Associação, uma 
pessoa que nos procure a todos os Vereadores, ao Prefeito. E ele nas quintas-feiras atende a 
população e que se faça presente. O Sandro, morador aqui do bairro, está lá para recepcioná-
los. E tecer, alguém falou anteriormente que não tem um Vereador morador do bairro. 
Conforme a Vereadora Sirlei e mais alguns Vereadores que me antecederam, não somos 
Vereadores de um bairro apenas, somos Vereadores responsáveis por toda a comunidade 
taquarense. Depois da eleição nos tornamos representantes de toda a cidade. Mas tem um 
Vereador, o Vereador Moisés, hoje não mora aqui no bairro, mas nasceu e se criou aqui, está 
o seu pai ali, meu amigo, está a sua família toda ali, não é Moisés. E é um dos que também 
muito reivindica, juntamente com todos nós, a praça e resolver a enchente que dá com 
bastante frequência aqui, Abel. Tem que trocar esta canalização por uma maior, para que a 
água tenha uma vazão maior lá para o valão. Quero dizer a todos vocês que o meu número 
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do telefone, peço que anotem, é 9983.3338. Eu nunca desligo o meu telefone para quem 
precisar entrar em contato. Sintam-se a vontade. Gostaria de dar os parabéns ao Presidente 
do PTB, o Senhor Ferreira que se faz presente, ao Presidente da Associação de Moradores do 
Bairro Campestre, Senhor Aldino. E que hoje existe um projeto na Casa para votarmos e será 
devolvida aquela área para o Município e lá serão instaladas duas empresas. Ao Senhor 
Fernandes, Diretor do Lar Padilha, que presta um grande trabalho hoje com mais uma 
unidade em Taquara para acolher as nossas crianças desamparadas. Meus parabéns e 
também foi uma luta da Vereadora Sirlei, que foi incansável nesta luta para que voltasse de 
Sapiranga e se instalasse aqui, para dar proteção aos nossos jovens abandonados na rua. 
Meu amigo Sandro, Chefe de Gabinete, representando o Prefeito aqui hoje, a pedido do 
Prefeito veio representá-lo, pois ele tem um compromisso assumido anteriormente e não 
pode se fazer presente nesta noite. Senhor Presidente, o desfile dos motoristas que há anos é 
um destaque em nossa cidade, na minha opinião, pois assisti de longe, nesta vez foi um 
fiasco. A desorganização foi total. A própria Prefeitura se fez passar em quatro etapas, foram 
divididas em quatro etapas. Outras empresas também. Vi a luta da empresa Maxplin em se 
manter unida para representar bem a sua empresa. Houve abertura de sinaleiras, pessoas, 
carros particulares se infiltrando no meio do desfile, a empresa Citral, enfim, na minha 
opinião, houve um descontrole total. É uma pena, é lamentável, porque é um evento que 
sempre tem empolgado a nossa cidade e nos colocado em destaque. Por fim, Senhor 
Presidente, quero fazer um Requerimento Verbal ao Secretário de Saúde, Doutor Pimentel, 
para que ele coloque bem exposto no Posto 24 Horas, principalmente, a proibição de pessoas 
de outros Municípios que tem vindo em caravana buscar medicamentos principalmente à 
noite e criando inclusive situações de ameaça, tendo que a Brigada Militar intervir na 
madrugada. Pessoas que vem de outros Municípios exigem que nós forneçamos um 
medicamento da nossa farmácia. Todos nós sabemos que qualquer cidadão tem direito de 
ser atendido em qualquer Posto de Saúde com o Cartão do SUS no território nacional. Porém 
se uma pessoa de um Município distante ficar doente e for ao Posto 24 Horas, ele deverá ser 
atendido sob pena de ser omissão, mas ele deverá ser atendido em ambulatório se o médico 
prescrever uma injeção, nebulização, qualquer tipo de atendimento ali. Mas o que acontece 
é falho. A pessoa consulta com o seu cartão e tem direito. Consulta e vai no médico que 
prescreve um medicamento e prescreve também alguns exames. Porque o médico lá dentro 
não é informado se a pessoa é de Taquara ou não. Esta pessoa sai dali com o receituário e vai 
à farmácia 24 horas e lá é negado o medicamento, porque o medicamento é do morador de 
Taquara, é pago com verba Municipal. O que acontece? Aí vem as ameaças como tem 
acontecido diariamente. Qualquer um dos Senhores tem a liberdade de ficar do lado do 24 
Horas e vai verificar lá que existem filas de carros de outros Municípios, que aqui virou a casa 
da mãe Joana. Infelizmente. E aí acontece o que? O Sandro vai ao ambulatório para consultar 
e não tem mais cota porque o dinheiro foi gasto. Já concluo Senhor Presidente. Então eu 
reafirmo e peço o requerimento ao Doutor Pimentel com que faça valer os direitos do 
cidadão taquarense. Estou preocupado é com o cidadão, com os munícipes taquarenses. 
Muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar o 
Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, saudação especial também ao Sandro, 
representa o Prefeito. O Sandro para nós aqui da Vila é o Fofo. Uma saudação especial à 
comunidade. Como disse o Vereador Balbino, a minha família quase que toma a metade aqui 
do espaço reservado à comunidade. Está presente a minha esposa, meus filhos, meu pai, 
minha mãe, alguns primos também, a Moa, o Maninho que está lá, o Pastor Luiz, Neiva, 
enfim, se eu for citar todo mundo eu vou longe aqui. Obrigado pela presença de todos. Quero 
também parabenizar o Presidente pela iniciativa que o Senhor teve desde que assumiu como 
Presidente desta Casa em fazer a interiorização. Isto é importante porque traz o trabalho do 
Vereador para perto da comunidade. E a comunidade pode acompanhar o que o Vereador 
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está fazendo, como ele está trabalhando. E particularmente me proporciona hoje vir como 
Vereador num lugar onde eu me criei. Eu nasci aqui, criado aqui, brincando neste campo, o 
campo do Santos, no ginásio Tancredo Neves. E como não citar, falar do Santos e falar do 
ginásio e não citar aqui o Senhor Osmar Ritzel, mais popular Fantana, que era o ecônomo 
aqui, a qual eu lembro na minha infância. A gente brigava muito com ele, ele não deixava a 
gente jogar no campo, não deixava as vezes brincar no ginásio. Então é importante citar o 
Fantana, que realmente é uma figura importante da minha infância, desta localidade e deste 
bairro. Também, Senhor Presidente, quero parabenizar a comunidade de Açoita Cavalo que 
realizou no último sábado a Festa do Colono, na localidade, em comemoração ao Dia do 
Colono. E aproveito também a oportunidade para parabenizar todos os colonos da nossa 
cidade e da nossa região, que no dia 25 de julho foi comemorado o Dia do Colono. E com a 
festa que tem se tornado tradicional lá na localidade de Açoita Cavalo, com carreteada, com 
desfile de trator, veio um almoço na hora do meio-dia. Parabenizar também e agradecer a 
participação lá do Matana, que organiza a carreteada. Então parabéns a comunidade que fez 
este belíssimo evento. Também Abel, lhe escutando lembro que já fiz várias solicitações 
pedindo conserto da estrada, pedindo conserto da pracinha, a qual eu passei alguns dias ali, 
foi feito uma limpeza, foi feito uma roçada, mas os brinquedos continuam como estão. 
Realmente é um problema, como foi dito aqui, não é um problema de agora, é um problema 
que já vem se agravando com o passar do tempo, mas a gente está cobrando para que o 
Executivo o quanto antes possa tomar providências quanto a estes problemas. Também eu 
ouvi falar em asfalto, a gente tem ouvido falar bastante em asfalto aqui para o bairro. Eu 
quero lembrar que antes de fazer o asfalto é necessário que o Executivo retome providências 
quanto à rede pluvial, porque a comunidade tem sofrido bastante com enxurradas. Os canos 
aqui que devem escoar a água das chuvas estão todos entupidos. Na esquina aqui da casa da 
minha mãe, bem aqui na esquina, o bueiro está todo entupido. Qualquer chuvinha entra 
água para dentro da casa. Então isto não é só aqui, é mais aqui em baixo, do outro lado da 
lomba também. Então é um problema que não podemos colocar asfalto em cima antes de 
consertar estes problemas. E são problemas que vem se arrastando também há bastante 
tempo. Eu já fiz também o pedido e indicação solicitando. Inclusive quero fazer uma 
solicitação verbal para que o Executivo tome providências ou faça um estudo para que possa 
tomar providências o quanto antes desta rede pluvial do bairro todo, que seja feito um 
levantamento do bairro todo. Também estive hoje à tarde com a Gerente de Relacionamento 
com o Poder Público da RGE, a Poliana Souza da Cunha, referente a um pedido que fiz a RGE 
da instalação da rede trifásica na localidade de Morro Alto, Quarto Frio e Ilha Nova. Então ela 
me passou que o Prefeito Tito também está engajado, não é Vereador, neste propósito. Tem 
alguma reunião já agendada nos próximos dias com a comunidade. Sugeri a ela que fosse 
feito uma reunião anterior com as lideranças, porque ela precisa de algumas informações 
importantes para levar para a reunião com a comunidade toda. Então ela vai conversar com o 
Prefeito e acho que vai chamar algumas lideranças lá, para que eles possam ter algumas 
definições, para que no dia da reunião com toda a comunidade possa já ter mais informações 
para levar para a comunidade. Também parabenizar o Secretário Lamperti que nos trouxe a 
informação do Executivo Municipal, o Prefeito Tito que acaba de chegar à Sessão. 
Parabenizar todo o Executivo que nos informou que está vindo uma empresa aqui para o 
bairro, a Calçados Di Cristalli, que vai trazer aí cerca de 120 empregos diretos para a nossa 
comunidade. Também para encerrar, Senhor Presidente, reforçar o pedido feito pelo 
Vereador Guido, o conserto da estrada no Entrepelado. Realmente está intransitável, está 
insuportável. E aquela estrada é uma briga. Ela é do DAER, do Estado, mas o Estado não faz e 
aí o Município às vezes faz, às vezes não faz. Eu acho que é interessante o Executivo sentar 
com o DAER, sentar com o Governo do Estado e fazer uma parceria. Não sei que de forma 
isto é possível, mas é conversando que se resolve. Eu sugiro que o Executivo procure o DAER, 
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procure o Governo do Estado, sente, porque a comunidade não pode continuar sendo 
prejudicada como está sendo caso esta indefinição de quem é a estrada, de quem não é. 
Muito obrigado e uma boa semana a todos. O Presidente, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira disse: Antes de passar a palavra eu quero registrar a presença do Prefeito Municipal 
e convidá-lo para participar desta parte final e sentar conosco aqui na Mesa. VEREADOR 
NELSON JOSÉ MARTINS: Eu queria saudar o Presidente, o Sandro que ocupa o lugar 
representando a Administração. O Prefeito Tito chegou agora. Saudar o ex-Vereador Fubica, 
saudar o Secretário Lamperti, o Ferreira, que estão presentes. O representante da Associação 
e em especial saudar a comunidade que aqui hoje está assistindo esta reunião. Saudar 
também os servidores da Câmara. E dizer que quando nós soubemos que a Beira Rio estaria 
cedendo aquela área para uma praça onde queimou a empresa, eu quero dizer que na 
semana passada eu falei sobre esta praça, que há muito tempo não está sendo utilizada. E 
que então se desse um jeito para que ela voltasse de novo a beneficiar a comunidade aqui do 
bairro. Dizer também ao Fernandes que eu não fui lá ainda porque tu sabes que a minha área 
de serviço é muito complicada, sair toda a madrugada praticamente atender o pessoal da 
área de saúde do nosso Sindicato. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou chegar lá. Dizer a 
vocês que o Adalberto falou, os pedidos foram diversos feitos para arrumar aquela estrada. 
Hoje de manhã, fui às 4 horas para São Leopoldo na Oncologia. Quando eu voltei, as pessoas 
mandaram me chamar lá que o leiteiro para esta semana se não for arrumada a estrada. Eu 
falei hoje com o Secretário João quando cheguei, o Secretário Ferreira, para que ele 
intercedesse junto ao Secretário de Obras, que ele ajudasse para que fizesse ali. Eu 
praticamente vou todos os dias naquela estrada. Todos os dias. Eu liquidei com o meu carro, 
mas sou obrigado a ir lá porque tenho um sítio e atendo algumas pessoas que são nossos 
servidores na área da saúde e atendo os seus familiares, que os nossos servidores tem os 
seus familiares que são atendidos pelo SUS que é muito complicado. Olha, em Porto Alegre 
hoje na parte da tarde era um caos. Não tem mais o que fazer. O Governo tem que estudar 
um meio que faça com que as pessoas tenham uma saúde, não de primeiro mundo, mas que 
sejam atendidos em Porto Alegre. Agora acabou lotando todos os hospitais que estão em 
situação muito complicada. Então se alguém não fizer alguma coisa vai ficar cada dia pior. E 
também fiz um pedido hoje para que a Administração faça um asfalto que eu já venho 
pedindo este asfalto à questão de uns doze anos, que é o asfalto ali na Rua Pernambuco, que 
ficou um pedaço da rua sem asfalto. Ela é asfaltada até um ponto perto da Igreja e aquele 
outro pedacinho que se faça o asfalto ali para que as pessoas então tenham a sua rua 
diretamente atendida por isto. O Vereador falou sobre a FEPAN. O Senhor nunca foi na 
FEPAN? É ruim a coisa lá. É muito ruim. Não é que lá é onde todo mundo empurra. Lá tu 
entras num lugar e eles empurram para outro. Acaba tu saindo de lá sem nenhuma solução. E 
o pior de tudo é que não tem ninguém que possa chegar no Governo e dizer: Não, vocês tem 
que fazer as coisas. Eu lembro que eu corri um ano para poder abrir uma saibreira no 
Município. Isto não tem explicação, tem que ser aberto em quinze dias. O Município precisa 
do material e acaba não podendo usar o material dado este desleixo desta gente lá. E o pior é 
que não tem ninguém que obriguem eles a fazer. Eles ficam empurrando um projeto para 
frente e isto vai muito longe. Também a Festa dos Motoristas, eu quero dizer para vocês o 
seguinte. Eu estive lá na hora do almoço porque à tarde foi uma das maiores festas que 
aconteceu na região. Eu que ajudei a começar a primeira festa em Taquara. Trabalhei na 
primeira festa junto com o falecido Spindler e outras pessoas de Taquara para organizar 
porque hoje é isto aí que nós vimos, esta grande festa. Eu tive ainda oportunidade de não ter 
nenhum problema nos dias de festa e consegui em todas elas estar presente. Então acho que 
isto é uma coisa que deve haver uma ajuda de todos os que puderem ajudar para que esta 
festa continue cada vez maior, porque nós temos algumas coisas no nosso Município que não 
podem terminar. Esta é uma delas que começou ao longo dos anos e hoje não pode mais 
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terminar porque as coisas são desta forma. Vereadora Sirlei, eu comecei a trabalhar com 
nove anos. Eu estudava na parte da manhã e trabalhava três horas numa fábrica de calçados 
ali perto, na frente da minha casa, passando cola. E nunca fui prejudicado por ter trabalhado. 
As leis é que acabaram trazendo isto aí, o chamado trabalho escravo. Isto não existe trabalho 
escravo. Não pode trabalhar, não pode. Quem pode deve trabalhar e querendo trabalhar. Eu 
acho que deve se criar nesta lei uma chance que a pessoa possa escolher, se quer trabalhar 
ou não quer. Porque direitos são direitos. Eu quero dizer que trabalho não mata ninguém 
porque comecei com nove anos e estou hoje trabalhando, fazendo duas, três viagens às 
vezes a Porto Alegre e continuo aí. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, 
colegas Vereadores e Vereadoras, Senhor Prefeito Municipal, demais autoridades do 
Executivo, representante do Lar Padilha, o Fernandes, uma saudação ao ex-Vereador Fubica 
que é morador aqui da Vila Santa Teresinha, ex-Presidente do PMDB, o partido da qual faço 
parte. A diretoria e atletas aqui do Santos por nos ceder o espaço, ao Presidente da 
Associação de Moradores aqui, o Abel. As suas reivindicações a gente está a disposição para 
encaminhar e lutar junto ao Executivo para que seja realizado as benfeitorias no bairro. Os 
companheiros do PMDB que eu cumprimentei aqui e em grande número estão presentes, 
autoridades aqui da Prefeitura, a comunidade que está aqui presente e muitos amigos 
também. Inicialmente apresento aqui os meus votos de congratulações a Associação dos 
Motoristas, especialmente ao Odilon de Borba Lopes, a Diretoria, festeiros, ecônomo e 
apoiadores, parabenizando aqui o reconhecimento, o esforço e a dedicação que eles vêm 
fazendo. E também estendo aqui ao Senhor Nelson que foi um dos precursores desta 
atividade em nosso Município e aos motoristas, aos colonos, por este dia, por esta 
comemoração. E toda a comunidade que se envolveu, nosso parabéns e nosso êxito para a 
próxima e força, que seja mais, melhor e possa resolver todas as questões que não nos foram 
positivas. Com relação aos nossos andamentos que eu trabalho durante a semana, solicito ao 
Executivo que tome providências com relação ao protocolo nº: 60804 de 2014. Já é a 
segunda vez que foi solicitado. Os moradores já foram pedir uma atenção do Executivo que 
tome providências com relação ao protocolo que eles especialmente fizeram. Ainda não 
foram atendidos, já é a segunda vez que fazem, pedem providências, são moradores aqui do 
Bairro Santa Teresinha. Também este protocolo refere-se à esquina da Rua Mato Grosso com 
Bahia, ao lado do nº: 536. Ali tem muito mato, tem uma casa abandonada, precisa ali de uma 
manutenção. Neste momento foi concedido um aparte ao Vereador Moisés Cândido Rangel, 
que disse: Vereador, eu gostaria de me associar a este requerimento porque conheço o caso 
ali, sei o que está acontecendo e realmente é de uma importância bastante grande que o 
Executivo tome providências o quanto antes. Obrigado Vereador. O Vereador Régis Bento de 
Souza retomou o uso da palavra e disse: Com certeza, autorizo a associar ao pedido e 
certamente a Prefeitura, o Prefeito está aqui presente e pode nos auxiliar com a sua equipe, 
que venha a tomar providências importantes sobre isto. Também pedimos aqui a 
manutenção de lâmpadas na Rua Carlos Chagas nº: 403. Não tem lâmpada neste local, é 
muito escuro, o pessoal está se sentindo inseguro e pede providências em relação a isto. De 
outra forma a gente recebe bastante cobrança com relação a alguns pedidos que nós 
fizemos, de pedidos fortes, cobranças fortes ao Executivo, de maneira que o Vereador só 
pede uma lâmpada, para tapar um buraco, se preocupa lá com o mato, tudo bem. Então eu 
procurei esta semana fazer um trabalho, eu pedi a atenção se o Presidente puder me 
conceder um minuto a mais do meu tempo somente para fazer à conclusão da leitura, com 
relação à Lei Orgânica do Município, o Orçamento do Município, as peças orçamentárias do 
Município. Eu acho que esta é a primeira prerrogativa, no meu entender, do Vereador. Então 
faço aqui a apresentação de um material que fizemos abrir uma grande discussão com os 
colegas Vereadores, com a comunidade, com o Executivo, do entendimento que nós temos, 
das informações que nós buscamos junto ao Tribunal de Contas, junto a Caixa Econômica 
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Federal, junto a GIDUR, onde gere os projetos e façam as prestações de contas apresentadas 
pelo Executivo, pela Prefeitura Municipal. E de antemão digo aqui e feito a presente, não 
temos nada pessoal a sua pessoa e sim a sua Administração, a sua equipe, e que é a maneira 
na qual nós iremos nos comportar. A Lei Orgânica do Município no Artigo 33 Inciso V diz que 
são atribuições da Câmara Municipal de Vereadores. Leio para o pessoal entender: Exercer a 
fiscalização da Administração financeira e orçamentária do Município, com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do Prefeito. Já no Artigo 54 Incisos III, IV e V, 
diz as responsabilidades do Prefeito, a probidade da Administração, a Lei Orçamentária e o 
cumprimento das leis. Então, conforme a Prefeitura apresentou em relatórios informando o 
Tribunal de Contas e publicado no Jornal do Comércio e como este Vereador já tinha 
manifestado verbalmente e por escrito em Audiência Pública nesta Câmara de Vereadores, 
na apresentação do Demonstrativo de Avaliação e Metas Fiscais, apresentou nossa 
contrariedade. Fomos contrários às peças de informações apresentadas. A negativa das 
metas fiscais, esta mais uma vez ficou comprovada e desta forma apresentou os Pedidos de 
Informação a Prefeitura e posteriormente nós iremos procurar junto a Caixa Federal, Tribunal 
de Contas, informações que dê o amparo para o cumprimento do Artigo 133 da Lei Orgânica 
do Município. Leio o Artigo 133. A Lei Orgânica do Município diz assim: O Município aplicará, 
anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos 
e assim por diante. Pasmem esta é uma preocupação que eu tenho pela leitura que eu fiz e 
da interpretação que fiz. Posso estar errado por isto encaminhei um Pedido de Informação ao 
Executivo, que nos informe adequadamente se procede ou não a nossa informação. Foram 
investidos 21,56% (vinte e um vírgula cinquenta e seis por cento), então abaixo da meta pré-
estipulada na Lei Orgânica do Município. No meu entender houve um descumprimento desta 
lei, mas certamente haverá explicação correta e adequada para que possamos ter a clareza 
como certamente é corriqueiro na Administração. Desta forma apresentei o Requerimento 
nº: 076 que lá tem previsto um orçamento de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de 
reais), dividindo R$ 115.944.248,70 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e quatro 
mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) por 12 meses teríamos uma 
arrecadação de R$ 9.662.020,71 (nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, vinte reais e 
setenta e um centavos) por mês. Só a previsão. Mas antes desta previsão, o Município 
arrecadou a menor, a menos R$ 1.190.236,00 (um milhão, cento e noventa mil, duzentos e 
trinta e seis reais). Qual é a preocupação nossa? Que nos primeiros seis meses do ano nós 
temos uma melhor arrecadação, por causa do IPTU, ICMS e diversos outros proventos, até 
FPM. No segundo semestre baixa, baixará muito mais, isto historicamente, não é uma 
exclusividade desta Administração. Aí fica algumas dúvidas que nós temos de preocupações. 
Teremos condições de manter os programas, projetos, ações, parcelamentos de INSS e RPPS 
que estão sendo cumpridos? Os salários dos servidores, o pagamento dos prestadores de 
serviço serão prejudicados? Nós o que, pedimos uma garantia formal da Prefeitura, que 
apresente a este Vereador e a comunidade, para que a gente possa ter a tranquilidade e 
manter certamente as propostas apresentadas pela Administração e execução em benefício 
da comunidade. Também pedimos informações com relação às dívidas que o Município tem 
e tiver acompanhando por meio de informações e informações ao Tribunal de Contas. E 
dentro do nosso entendimento e dos relatórios que vimos, chegamos e ultrapassamos mais 
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Para finalizar então Presidente, estaremos 
apresentando durante a semana demais informações onde poderemos aí ter um amplo 
debate e certamente provocar o Executivo e os colegas Vereadores a se atermos ao 
orçamento e certamente as contas públicas. Muito obrigado e uma boa semana a todos. 
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Senhor Presidente, o meu boa noite ao Senhor, a 
composição da Mesa, Senhor Prefeito que acabou de chegar. E também quero estender a 
minha saudação aos demais colegas Vereadores, Vereadoras, aos servidores da Casa que 
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sempre nos acompanham. Também quero estender a saudação desta noite a toda a 
comunidade que nos escuta em suas casas e que se fazem presente nesta noite aqui neste 
lugar. Para a minha grande alegria, participando desta Reunião de Interiorização da Câmara, 
eu quero citar aqui também a minha filha Ana Paula que está aqui nos acompanhando nesta 
noite. O Sandro que fez parte da Mesa, os Secretários Renato Lamperti e Senhor Ferreira, o 
Diretor do Lar Padilha, Senhor Fernandes. E eu ia deixar o Antonello por último, mas para eu 
não esquecer, quero estender o meu abraço para o Antonello, grande trabalho está fazendo 
ali juntamente com o nosso Secretário Beto Timóteo. Também o Senhor Lauck, que muitas 
vezes, quantas centenas de vezes me puxou para trabalhar ali na Azaléia, a minha grande 
alegria de rever o Senhor Lauck. Enfim, toda a comunidade que está aqui presente, o meu 
abraço nesta noite e parabenizá-los por vir fazer parte. Eu sempre me preocupo, Senhor 
Presidente, quando vejo ali a Câmara de Vereadores às vezes só com a nossa presença. E eu 
acho que a comunidade tem que participar mais, tem que ir lá, olhar na cara do Vereador 
que está discursando e tomar ciência dos trabalhos que estão sendo feitos. Sei que todo 
mundo trabalha. Não é fácil se dar este tempo à noite, ainda mais na segunda que é o dia 
mais cansativo. Mas então nesta noite vocês estão de parabéns. Também registrar aqui a 
presença do Vico, nosso grande amigo e colega de trabalho da minha esposa. E ele é um 
fiscalizador, está sempre olhando as coisas, comentando e tem um interesse muito grande 
em resolver também os problemas da nossa comunidade. Mas Senhor Presidente, participei 
no sábado ali na Câmara de Vereadores do 5º Encontro de Conselhos de Saúde do Estado, 
onde estavam presentes 27 Conselhos de Saúde, onde pude tomar conhecimento do 
tamanho, da importância do Conselho de Saúde. E aqui nós temos na nossa cidade de 
Taquara um Conselho atuante. É o nosso Presidente o Senhor Levi e quero parabenizar ao 
Levi por esta iniciativa, de trazer para Taquara este Fórum, aonde foi discutido ali com 
respeito a saúde muitos interesses da comunidade. Também quero cumprimentar o Senhor 
Abel, Presidente da Associação do bairro aqui e de toda a associação que faz parte aqui desta 
comunidade, agradecer pelo acolhimento nesta noite aqui. Também refazer aqui a minha 
conversa baseado na conversa dos nossos colegas que somos representantes da cidade de 
Taquara. Meu gabinete continua de portas abertas, sempre na parte da manhã estou ali, se 
quiser nos visitar, levar alguma reivindicação, com certeza vamos estar encaminhando ao 
nosso Prefeito. Com respeito ao nosso Secretário Lamperti, reforçar aqui o meu 
agradecimento ao grande trabalho que tem feito na cidade de Taquara. Também o nosso 
recém-chegado Secretário de Obras, Senhor Luiz. Agradecer a ele mais uma vez pelo trabalho 
excelente que fez no Bairro Empresa no último final de semana, aonde fez uma limpeza 
muito bem feita na Rua Chile. Não deixou nem folha ali no chão, fez uma limpeza muito boa e 
a construção de uma boca de lobo que era minha reivindicação e mais alguns colegas 
Vereadores. E eu quero, Senhor Presidente, neste momento também dizer que na última 
terça-feira participei da inauguração da Agência de Empregos Municipal da cidade de 
Taquara. Está fazendo um grande trabalho o nosso colega Beto Timóteo e hoje estive reunido 
com ele e me passava ali que tem já muitas pessoas procurando, alguns já sendo 
encaminhados. E ele pedia que eu fizesse aqui um chamamento para as empresas que tem 
demanda, precisa de funcionários, podem estar ali na Rua Ernesto Alves, em frente a Loja de 
Materiais de Construção Comassetto, conversar com o Secretário, com o nosso Diretor 
Antonello que está aqui presente na casa e levando ali as suas demandas, as suas 
necessidades de funcionários. E a Agência vai estar encaminhando de acordo com as pessoas 
que estão sendo cadastradas ali. E também quem necessita de um emprego, quer abrir um 
cadastro e ficar aguardando o seu emprego pode participar ali. Realmente foi uma das coisas 
nos últimos dias que nos trouxe muita alegria a conquista desta Agência de Empregos que era 
de grande interesse do Executivo e também houve um grande interesse da parte do nosso 
Secretário. Foi ali já e colocou em prática com a ajuda da comunidade, todos os funcionários 
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e está em pleno atendimento. E é bem notório o destaque que ele está dando para aquela 
Secretaria. Então os meus cumprimentos ali ao Senhor Beto Timóteo. Também, Senhor 
Presidente, quero aqui em rápidas palavras deixar registrado o meu reconhecimento ao 
nosso colega, nosso amigo, Diretor do Cemitério, Senhor Serginho. Ele já está adiantando os 
trabalhos de limpeza, aguardando o feriado e já adiantando os trabalhos de limpeza, 
organizando aquele local do Município que muitas vezes é lembrado somente quando 
perdemos um ente querido nosso, mas ele também tem feito um trabalho muito 
interessante para a nossa comunidade. E eu me alegrei hoje também ouvindo do nosso 
Prefeito e aqui de alguns Vereadores, que muitas ruas do nosso Município foram 
apresentadas para o asfalto. Isto vai dar realmente uma mudança muito grande na nossa 
comunidade. A gente vê acontecer asfalto por todas as outras cidades ao redor e Taquara 
ficando para trás. Então está de parabéns. Agradeço pela oportunidade e quero rogar uma 
semana produtiva, guardada e abençoada pelo nosso Deus para todos nós, para toda a nossa 
comunidade. Muito obrigado e uma boa noite. VEREADOR SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Boa noite Senhor Presidente, Senhor Prefeito Titinho, demais componentes da Mesa 
Diretora, colegas Vereadores, Senhoras e Senhores. Hoje em mais uma Sessão de 
Interiorização, a 5ª, da Câmara de Vereadores, estamos aqui no Bairro Santa Terresinha, na 
sede da Sociedade Esportiva e Recreativa Santos. É muito enriquecedor poder fazer parte 
destas Sessões de Interiorização, basta ver a plateia que nós temos aqui hoje. Dificilmente 
nós temos na Câmara de Vereadores na zona central uma plateia como esta, prestigiando os 
nossos trabalhos de segunda-feira. O Bairro Santa Teresinha é um bairro muito grandioso. Ele 
é tão grandioso que dentro dele cabe todo o Brasil, basta ver o nome das ruas que aqui 
existem. Por exemplo, aqui na frente nós temos a rua que homenageia o Estado de Santa 
Catarina. Eu acho que é por aí que já começa a grandiosidade deste bairro. A Rua Mato 
Grosso, desculpe, a Rua Santa Catarina ali atrás. Mas são ruas que representam todo o nosso 
Brasil e eu acho que este bairro aqui também mostra a grandiosidade e a diversidade da 
população taquarense, porque é um povo trabalhador, é um povo participativo e é um povo 
empreendedor. Muitos empresários aqui estão estabelecidos neste bairro gerando através 
das suas empresas uma riqueza, uma renda, um desenvolvimento, disponibilizando vagas 
para os nossos trabalhadores. E o Bairro Santa Teresinha também faz parte da minha história 
de vida pessoal, porque na rua atrás, então a Rua Santa Catarina, moravam os meus avós 
maternos e muitos domingos da minha infância eu passava por aqui. Era bem diferente na 
época, com certeza, poucas casas, pouco movimento, poucos carros nas ruas. Hoje o cenário 
é outro, é um cenário bastante distinto. O comércio aqui deste bairro é riquíssimo, assim 
como a rede educacional. E muito nos entristece Abel, que é o representante dos moradores 
deste bairro, sabermos que aqui nestas escolas as crianças e os jovens não tem um ginásio 
para poderem praticar as suas atividades esportivas num dia de chuva. A Escola Dirceu 
Martins espera há quantos anos por isto e não acontece. E o próprio ginásio ao lado aqui 
também. Mas eu tenho certeza que esta reforma será providenciada o mais breve possível 
para nós podermos contemplar esta juventude que precisa de um local para praticar o seu 
esporte. Aqui também muitos problemas se criaram em função das ruas esburacadas, o que 
não é um problema só deste bairro, é um problema do Município de Taquara. Não é somente 
desta Administração, este problema vem de longa data e realmente ele requer esforço e 
investimento muito grande para que seja revertida esta situação, porque não são 
buraquinhos, são muitos buracos mesmo, são muitas ruas que sofrem deste problema. 
Dificilmente se pode dizer tal rua não tem problema em Taquara. E este eu acho que é um 
dos maiores desafios que a sua Administração, Prefeito Titinho, está enfrentando e vai 
enfrentar. Mas eu também tenho visto um grande esforço, uma grande movimentação em 
fazer um trabalho para reverter este problema da nossa cidade, que não é só do Bairro Santa 
Teresinha. Também aqui aconteceu um sinistro com a empresa Beira Rio, houve um incêndio, 
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muitos empregos foram perdidos, mas também vejo um trabalho bastante esforçado no 
nosso Secretário Lamperti em busca de novas empresas que venham trazer novas vagas para 
estes empregados que ficaram sem o seu trabalho. Então também várias soluções estão 
surgindo para que tenham mais empregos realmente, para que o pessoal do Bairro Santa 
Teresinha e também de outros bairros consigam trabalhar novamente. Tem também o 
problema de algumas vagas que faltam para a educação infantil. Tenho certeza que a 
Secretaria de Educação está fazendo um trabalho para fazer um resgate destas vagas para 
estas crianças. E um outro problema do bairro que eu notei porque alguns moradores me 
pediram aqui e foi o Vereador Moisés que falou dos bueiros. Tem um morador que mora nas 
proximidades da esquina da Rua Espírito Santo com a Rua São Paulo e este bueiro está 
entupido a mais de 12 anos. Por isto que eu digo que os problemas aqui de Taquara, eles vem 
de longa data. Vocês imaginam gente, este bueiro está entupido e não é limpo a mais de 12 
anos. É claro que vai dar problema quando tem uma chuva, é claro que causa mau cheiro, é 
claro que causa constrangimento para os moradores que moram ali perto. Mas eu tenho 
certeza que todas estas questões serão resolvidas, o nosso Prefeito está aqui, está 
escutando, está recebendo as nossas indicações e as providências serão tomadas. Eu penso 
que eu também quero falar sobre os pontos positivos deste bairro porque aqui existem 
pessoas encantadoras. E eu não posso deixar de falar de um trabalho que é feito por um 
casal de amigos meus residentes aqui neste bairro, que é o Pastor Ataliba e a sua esposa 
Maribel, que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho social, um trabalho espiritual com 
moradores do bairro e também de outras regiões. Que eles acolhem com muito carinho, 
assim como eu sempre sou muito bem acolhida na sua casa eu não poderia deixar de 
mencionar aqui. E eu quero dizer Abel, que realmente aquilo que tu falaste, às vezes acaba 
no imaginário da maioria das pessoas, que nós Vereadores somos Vereadores só de um 
bairro, só de uma região ou só de uma causa. Eu sei por que particularmente eu sofro este 
problema porque eu sou conhecida como a Vereadora dos bichinhos, porque eu sou uma 
lutadora desta causa, eu sou voluntária a mais de 11 anos, mas isto pessoal é uma escolha de 
voluntariado. A partir do momento que eu escolhi me candidatar a um cargo público e 
trabalhar neste cargo eu estou a serviço de uma população. Obviamente que os maiores 
pedidos que me chegam sempre são da causa animal. Mas eu quero dizer que eu, assim 
como todos os outros 14 Vereadores, estamos sempre à disposição de toda a população 
taquarense, de todos os bairros, do interior, do centro, para todos os problemas, para todas 
as críticas e também para sugestões de melhorias. Por favor, nos procurem. Eu agradeço a 
atenção de todos. Peço desculpas por ter extrapolado o tempo e desejo a todos uma semana 
muito iluminada, com muitas alegrias. Muito obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, quero cumprimentar inicialmente o 
Senhor Prefeito Municipal que nos engrandece hoje com a presença aqui no Poder 
Legislativo, aqui no Bairro Santa Teresinha. Quero cumprimentar a Mesa, cumprimentar as 
pessoas que vieram hoje com esta noite fria prestigiar a Sessão da Câmara de Interiorização e 
dizer da importância da interiorização da Câmara. Nós logo que assumimos a Câmara já 
tivemos então logo a ideia de levar a Câmara para o interior do Município e também para os 
bairros, que é muito importante a presença das pessoas no seu habitat natural, onde eles 
residem. Então nós temos a alegria de ter iniciado este projeto do interiorização que é muito 
bom. E dizer para vocês que me sinto muito bem aqui no Bairro Santa Teresinha, neste local 
chamado Sociedade Esportiva Santos, onde aqui tantas alegrias o Santos trouxe para a 
comunidade. Eu que venho também de um clube de futebol de Fazenda Fialho chamado de 
Dois Louros. E fico feliz então de estar hoje numa comunidade onde o Santos, com tanta 
coisa boa trouxe aqui para esta comunidade e o esporte realmente dignifica o homem. Onde 
existe esporte, onde se pratica esporte, não existe a droga. Então a importância é muito 
grande de se prestigiar onde existe uma sociedade como esta aqui, com tanto trabalho, 
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pessoas que trabalham em prol do esporte sem ganhar nada, apenas pela satisfação. Quero 
também aproveitar que dizer que estive neste final de semana em algumas festas, como dos 
Motoristas, festas importantes aqui em Taquara na Associação dos Motoristas. Estivemos lá 
com a presença de muita gente, muito importante estas festas para a comunidade. Aproveito 
também para parabenizar os colonos pelo seu dia. Eu que venho de Fazenda Fialho, onde 
meus avós eram colonos e tem gente aqui que sabe disto, que me conhece lá da Fazenda 
Fialho presente aqui. Eu procuro não dar nomes porque eu tenho a publicidade que faço. Eu 
não gosto de dar nomes para não parecer que a gente está fazendo propaganda. Então 
apenas digo que Fazenda Fialho tiveram muitos colonos e ainda existem hoje e infelizmente 
ao longo do tempo foi diminuindo os colonos do interior porque foram vindo para as cidades 
por falta de opção e acabou sendo vendidas as terras para pessoas de fora do nosso 
Município. Mas parabéns a toda a comunidade de colonos do nosso interior do Município. 
Também quero aproveitar aqui para parabenizar o nosso Secretário de Obras, o novo 
Secretário de Obras que eu tive ocasião de conhecer a muito pouco tempo. E eu fiz um 
pedido a ele que a muito tempo eu estava pedindo e não tinha sido realizado e em dois dias 
ele conseguiu fazer algumas coisas que eu pedi para ele, rapidamente fez, demonstrando que 
é importante o Secretário de Obras atender as reivindicações dos Vereadores, 
principalmente quando os Vereadores pedem, que se atendam imediatamente que são 
problemas pontuais que podem ser resolvidos melhor muitas vezes do que se fazer 
globalmente. Então o Secretário veio com muita experiência na Secretaria de Obras em 
muito boa hora, atender esta tão difícil Secretaria como a Secretaria de Obras. Eu quero 
também aproveitar para dizer que nós estamos em um período mundial muito difícil. Têm 
acontecido coisas fora aqui do nosso Brasil onde vários aviões estão sendo abatidos na 
Malásia e em outras partes do mundo por terroristas, muita gente morrendo em função de 
pequenas guerrilhas também. E dizer que me sinto muito feliz por viver no Brasil, viver aqui 
na nossa cidade, com a segurança que nós temos. E dizer que talvez um dos motivos que nós 
tenhamos tanta paz ainda no Brasil e na nossa região, eu quero dizer para vocês, eu tenho 
frequentado ultimamente várias Igrejas aqui em Taquara. Onde está Deus eu estou dentro e 
tenho frequentado várias Igrejas. E vejo um trabalho muito forte de Pastores, de Padres, 
levando gente para dentro das Igrejas.  Tivemos hoje ainda aqui o Diácono da Igreja Católica, 
tivemos aqui vários Pastores já de várias Igrejas se manifestando toda a segunda-feira. Me 
parece que o segredo de nós termos aqui um pouco mais de tranquilidade está nas religiões, 
nas Igrejas. Por isto eu quero parabenizar todos os Pastores de Igrejas, o trabalho que eles 
fazem numa pobreza incrível, Pastor que não tem nem o que comer as vezes estão lá 
pregando de graça por várias Igrejas. E que se aumente estas Igrejas, e que cresçam estas 
Igrejas, e que cada região, que cada Município, que cada cantinho deste Município tenha 
uma Igreja para levar fiéis para dentro para orarem, para poder tirar os seus problemas do 
dia a dia através da oração. Por isto eu quero aqui deixar este carinho a todos os pregadores 
do nosso Município, até aonde alcança a nossa voz, parabenizar e também dizer que sei do 
sacrifício que eles tem em manter as suas Igrejas funcionando, onde tiram os drogados da 
rua, onde tiram as pessoas pobres da rua, ali entram aqueles descamisados, aqueles que não 
tem um local para irem, eles entram nas Igrejas e são muito bem atendidos. Então é 
importante nós fazermos uma reflexão de quão importante é o que fazem as Igrejas e aqui 
digo, não importa qual Igreja, não importa qual a religião. Importa que todas elas têm um 
único Deus e por isto eu fico muito satisfeito. E estou aproveitando este momento hoje para 
fazer esta reflexão, do que ocorre no mundo inteiro hoje em guerras, com mortes, com 
aviões sendo derrubados, com guerrilhas. E aqui no Brasil por mais que nós tenhamos 
problemas, temos condições de sobrevivência. Parabéns ao Bairro Santa Teresinha, por tudo 
o que vocês tem feito aqui para esta região. Eu me lembro que havia um adesivo num certo 
ponto que dizia: Eu sou da Vila. A valorização da Vila através deste adesivo que eu não sei se 
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ainda circula. Então parabéns Santa Teresinha e quero agradecer a todos os que vieram até 
aqui, que vieram com a sua presença nesta noite fria. Muito obrigado por tudo e fiquem com 
Deus. Após o Grande Expediente o Presidente passou a palavra ao Prefeito Municipal, senhor 
Tito Lívio Jaeger Filho, para suas considerações finais e em seguida 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 145/2014 (Executivo Nº 118) 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. 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 148/2014 (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. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. A pedido do Vereador Lauri Fillmann, o 
Presidente colocou em bloco a votação dos Projetos a seguir: PROJETO DE LEI Nº 147/2014 
(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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 149/2014 (Executivo 
Nº 125) Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma Bandeira do Município de Taquara, 
para o Poder Judiciário de Taquara. 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 151/2014 (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 outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão 
de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após a Ordem do 
Dia a pedido do Vereador Eduardo Kohlrausch o Presidente colocou em votação separa os 
seguintes Requerimentos de Pedidos de Informações, lidos anteriormente nesta Sessão, de 
autoria do Vereador Régis de Souza: Nº 074, 075, 076, 077 e 080/2014. Posto em votação os 
referidos Requerimentos foram REJEITADOS com 08 (oito) votos contrários dos Vereadores: 
Anildo Araújo, Guido Mario Prass, Eduardo Kohlrausch, Adalberto Soares, Telmo Vieira, Sirlei 
Silveira, Sandra Schaeffer e Luiz Carlos Balbino. E, 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores: 
Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Nelson Martins, Régis de Souza, Adalberto Lemos e 
Moisés Rangel. Na sequência com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a 
votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores: 
Moção de Apelo: Nº 035/2014. Requerimentos: Nº 222 a 225/2014. Pedidos de 
Informações: Nº 072, 073, 078, 079 e 081/2014. Indicações: Nº 458 a 468/2014. Atas: Nº 
4.000 e 4.001. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO SOARES: 1º - Que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente providencie o recolhimento de galhos na Rua 
Paraná, em frente ao nº 707, no Bairro Santa Teresinha. VEREADOR ADALBERTO SOARES: 2º - 
Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no patrolamento e 
ensaibramento da estrada do “15”, pois a mesma encontra-se em más condições de uso. 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 3º - Solicita à Mesa Diretora que agende reunião com a 
Diretoria de Operações do DAER, para o dia 14 de agosto de 2014, às 14h, no Plenário desta 
Casa, para apresentação do Projeto concluído referente ao conserto da Ponte sobre o Rio dos 
Sinos. A referida reunião estava marcada para o dia 23/07, próximo passado, mas foi 
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cancelada pelo DAER tendo em vista outros compromissos neste mesmo dia. Solicito ainda 
que seja enviada junto ao convite a cópia da Ata da reunião do dia 10 de abril de 2014, 
realizada nesta Casa, onde representantes do DAER assumiram o compromisso de apresentar 
o Projeto mencionado. VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 4º - Solicita à Mesa Diretora que 
reitere o Requerimento nº 202/2014 (em anexo) de autoria deste Vereador e agende reunião 
para o dia 21 de agosto de 2014, às 8h30min, nesta Casa Legislativa para tratar sobre a 
frequente ocorrência de apedrejamento a ônibus escolares em nosso município, causando 
danos aos alunos e empresas desses transportes. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 5º 
- Solicita à Mesa Diretora que agende reunião nesta Casa com o representante da Empresa 
Tabaí, senhor Antônio Costa, para o dia 05 de agosto de 2014, às 14h, para tratar sobre a 
obra do Dique, no Loteamento Olaria, Bairro Empresa. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: 6º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com o Secretário da Saúde, Dr. 
Pimentel, faça valer os direitos dos cidadãos taquarenses, proibindo o fornecimento de 
medicamentos da farmácia básica e exames, para pessoas de outros municípios. VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: 7º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente faça um 
levantamento de toda a rede pluvial do Bairro Santa Teresinha, pois com as chuvas é 
constante os alagamentos, tendo em vista inúmeros bueiros obstruídos. VEREADOR TELMO 
VIEIRA: 8º - Convida os Vereadores desta Casa, para irem até a FEPAM e entregarem em 
mãos a Moção de Apelo nº 035, aprovada na Sessão Ordinária de 28.07.2014, que trata do 
Projeto de desassoreamento do Rio da Ilha, o qual encontra-se parado aguardando a 
liberação do licenciamento. Solicito ainda que seja agendada reunião nesta Casa, juntamente 
com a FEPAM, Promotoria de Justiça e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para tratar deste 
assunto. VEREADOR TELMO VIEIRA: 9º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente viabilize o conserto do calçamento na Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua A, 
que dá acesso ao Posto Bley, no Bairro Santa Teresinha. VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
10º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto de 
um buraco localizado na entrada da residência de nº 1330, na Rua Osmar Schaefer, no Bairro 
Empresa. Nada mais havendo a tratar, às 21h25min o Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 04 
de agosto de 2014, às 18h, no Plenário do Legislativo Taquarense. 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 presentes. 

 


