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ATA Nº 3.993 

Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2014, às 18h20min, na Sociedade de Canto União da 
Paz, localidade de Fazenda Fialho, Interior de Taquara/RS, realizou-se a 21ª Sessão Plenária 
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 4ª 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 o senhor 
Gilberto Lindenmeyer – Secretário Distrital de Fazenda Fialho. A Diretora Legislativa 
agradeceu em nome da Casa à senhora Ariane Fischborn Pohrem, Presidente desta 
Sociedade e a senhora Isaira Schuck, Vice Presidente e em nome das mesmas agradeceu as 
demais pessoas envolvidas que organizaram este espaço para a realização desta Sessão, bem 
como a equipe da Rádio que faz o trabalho de retransmissão em tempo real da presente 
reunião nesta noite. A partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos trabalhos da 
noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Padre Henrique de 
Oliveira Reis, da Igreja Católica desta localidade, para deixar uma mensagem de abertura 
desta Sessão. Em seguida 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. Nesse instante o Vereador Moisés Rangel solicitou inversão de pauta, devido a 
compromissos partidários e a referida solicitação foi acatada por unanimidade dos 
Vereadores. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 120, de 24 de junho 
de 2014 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Institui na Cidade de 
Taquara/RS, o dia 20 de julho como o Dia do Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e à Violência (PROERD) e inclui no Calendário Municipal de Eventos. PROJETO DE LEI Nº 121, 
de 27 de maio de 2014 (Executivo Nº 090) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 
financeiro para a empresa CLARI TEREZINHA DO AMARAL – ME – CNPJ nº 13.362.895.0001-
56, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 122, de 03 de junho de 2014 (Executivo Nº 
096) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa J.L.MACIEL 
CALÇADOS LTDA – ME, CNPJ nº 11.089.386.0001-76, e, dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 123, de 03 de junho de 2014 (Executivo Nº 097) Autoriza o Poder Executivo a conceder 
auxílio financeiro para a empresa VANDERLEI FERREIRA ALVES – ME, CNPJ Nº 
15.053.489/0001-37. PROJETO DE LEI Nº 124, de 03 de junho de 2014 (Executivo Nº 098) 
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa DIEGO BARCELLOS 
DA SILVA – ME, CNPJ nº 17.766.602/0001-57. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 
330/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.499 a 5.505, sancionadas em 11 de junho de 2014. 
OFÍCIO Nº 345/2014, em atenção ao Requerimento de Pedido de informação nº 001/2014, 
do Vereador Telmo Vieira, contido no Ofício D.L. nº 021/2014. OFÍCIO Nº 346/2014, em 
atenção ao Requerimento de Pedido de informação nº 002/2014, do Vereador Valdecir de 
Almeida, contido no Ofício D.L. nº 021/2014. OFÍCIO Nº 347/2014, em atenção ao 
Requerimento de Pedido de informação nº 006/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido 
no Ofício D.L. nº 039/2014. OFÍCIO Nº 348/2014, em atenção ao Requerimento de Pedido de 
informação nº 003/2014, do Vereador Adalberto Lemos, contido no Ofício D.L. nº 021/2014. 
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OFÍCIO Nº 349/2014, em atenção ao Requerimento de Pedido de informação nº 013/2014, 
do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº 060/2014. OFÍCIO Nº 351/2014, em 
atenção ao Requerimento de Pedido de informação nº 018A/2014, dos Vereadores Guido 
Mario e Telmo Vieira, contido no Ofício D.L. nº 127/2014. OFÍCIO Nº 352/2014, em atenção 
ao Requerimento de Pedido de informação nº 004/2014, do Vereador Adalberto Lemos, 
contido no Ofício D.L. nº 039/2014. OFÍCIO Nº 353/2014, em atenção ao Requerimento de 
Pedido de informação nº 014/2014, do Vereador Adalberto Soares, contido no Ofício D.L. nº 
109/2014. OFÍCIO Nº 354/2014 em atenção às solicitações enviadas ao Poder Executivo, 
através de Ofícios, Requerimentos de Pedidos de Informações e Requerimentos Verbais, 
informa que está tomando as devidas providencias para regularizar os fluxos de informações 
aos Vereadores. REQUERIMENTOS: Nº 190/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através 
deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, 
pelo 6º Encontro de Jovens, Setor Santa Rosa, ocorrido neste final de semana com o tema: 
“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.” Eclesiastes 11.1. 
Parabenizo a todos nas pessoas dos Líderes de Jovens locais Elizier Hann e Raquel e desejo 
que Deus continue iluminando para o crescimento desta obra. Nº 191/2014 VEREADORA 
SIRLEI SILVEIRA: Requer ao Senhor Luiz Carlos Bertotto, Presidente da Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) bem como ao Senhor Jorge Henrique Vieira Fernandes, Superintendente 
Regional do DAER, Esteio, RS, para que providencie placas sinalizadoras de 60 Km, para 
colocar no trajeto da RS 239, no perímetro urbano que está localizado da RS020 até o 
Supermercado Nacional, onde atualmente está afixada uma placa sinalizando 80 Km por 
hora, sendo  esse trajeto bastante utilizado por pedestres, que atravessam do Bairro cruzeiro 
para o Bairro Centro de Taquara e, estão aguardando a instalação de redutores de 
velocidade, para que possam proceder a travessia da citada rodovia, sem riscos para as suas 
vidas. Percebendo a não resolutividade dos problemas de trânsito que assolam o nosso 
município, único na região, cortado por três rodovias de trânsito rápido, que ceifam vidas por 
atropelamento ou por colisões, que tem se apresentado quase que diariamente, se faz 
urgente e necessário que os representantes das referidas empresas, EGR e DAER, sinalizem 
adequadamente a respectiva rodovia, nos perímetros urbano, acima mencionado, com placas 
sinalizando os 60 Km por hora, pois certamente essa atitude concorrerá para que os 
motoristas diminuam a velocidade no local acima mencionado e vidas sejam poupadas. 
Solicito o empenho dos Senhores, na substituição da placa, que ao meu ver está colocada 
indevidamente, e para que os motoristas entendam que a travessia tanto de pedestres 
quanto de veículos, na altura do Supermercado Nacional, está ficando inviável, pois a 
velocidade, naquele local está indevidamente sinalizada em 80 Km por hora, sendo 
necessária a sua correção bem como a colocação de mais uma placa de 60 Km por hora 
próximo ao acesso da Rua Federação, para facilitarmos a travessia de pedestres que ali 
ocorre, a todo instante e, em grande número. Sendo o que tinha para o momento e, no 
intuito de auxiliar os senhores, apontando situações que necessitam de uma atenção maior, 
para o sucesso de vossa administração, envio cordiais saudações. Nº 192/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Encaminha  pequeno Histórico referente à passagem dos 177 anos da Brigada 
Militar no Estado do RGS, solicitando  a Mesa Diretora desta Casa que seja feita uma 
homenagem aos Policiais Militares da Brigada Militar aposentados, sugerindo que a mesma 
seja realizada no início da Sessão Ordinária do dia 17 de novembro do corrente ano, tendo 
em vista que no dia 18 de novembro é a data oficial de fundação, pois este gesto servirá para 
agradecer a estes heróis os serviços prestados à comunidade Taquarense. Brigada Militar 
completa 177 anos - 18 de novembro de 2014. No dia 18 de novembro de 1837, em plena 
Revolução Farroupilha, foi criada a Brigada Militar (BM). Durante sua história, a BM enviou 
tropas para a Guerra do Paraguai, esteve na Revolução Federalista de 1893, e na Revolução 
de 1923, que dividiu o Rio Grande entre maragatos e chimangos. Foi o coronel Afonso Emílio 
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Massot quem organizou a instituição, criando a Academia de Polícia Militar, o Hospital da 
Brigada Militar e o embrião do Batalhão de Aviação, tornando-se o patrono da BM. Visita do 
presidente marechal Hermes da Fonseca ao quartel do 3º BPM, em 1910. Em 1930, 
brigadianos acompanharam Getúlio Vargas até sua chegada ao poder, quando amarraram os 
seus cavalos no obelisco do Rio de Janeiro. É importante destacar que Getúlio esteve fardado 
de brigadiano durante toda a revolução. No ano de 1955, surgiu o policiamento em duplas 
(foto abaixo), os chamados Pedro e Paulo, e os Abas Largas, inspirados na polícia montada do 
Canadá. Durante o Movimento da Legalidade, em 1961, a Brigada Militar foi o suporte 
armado que ajudou na sustentação da campanha liderada pelo governador Leonel Brizola. 
Durante a década de 1960, a BM assumiu plenamente o policiamento ostensivo quando 
foram criadas as Patrulhas Rádio Motorizadas. Com efetivo em todo o Estado, a BM 
completa  neste ano, 2014 os 177 anos atuando em muitas áreas: das Patrulhas Ambientais 
ao Corpo de Bombeiros. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 062/2014 
VEREADOR NELSON MARTINS: Que o Executivo Municipal informe a este Vereador, no prazo 
regimental, quando serão realizados os serviços de melhorias na estrada de Cachoeira 
Grande, pois a mesma encontra-se em precárias condições de uso, fazendo com que todos os 
moradores tenham prejuízos com seus veículos. Tal solicitação já foi feita por diversas vezes a 
até o momento nada foi realizado. INDICAÇÕES: Nº 392/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria competente 
proceda na colocação de canos de esgoto na Rua Travessa Quito, esquina com a Rua 
Montevidéo, pois não há canalização naquele local e um morador está fazendo parceria com 
o Executivo referente à compra dos canos sendo que a Secretaria competente entra com a 
mão de obra. Justificativa: Quando foi feita a canalização de esgoto não foi contemplada a 
Rua Travessa Quito, deixando alguns moradores desprovidos deste serviço público. Nº 
393/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente 
com a Secretaria competente proceda no conserto de cordões de meio fio que caíram na Rua 
Osvaldo Aranha, em frente à Igreja Quadrangular, conforme fotos em anexo. Justificativa: Os 
referidos cordões caíram e a água da chuva invade as casas causando alagamento. Nº 
394/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente 
com a Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua 
Ervino Haag, no Bairro Eldorado, pois a mesma encontra-se em péssimo estado de 
conservação e os moradores estão sofrendo com o acúmulo de água que se forma devido ao 
desnível da rua, conforme mostra as fotos em anexo. Nº 395/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal  juntamente com a Secretaria competente 
verifique o horário do recolhimento de lixo no Bairro Fogão Gaúcho, pois segundo os 
moradores o mesmo não está de acordo com o cronograma do site da Prefeitura Municipal e 
há bastante tempo o recolhimento de lixo não vem sendo feito em conformidade com tal 
cronograma. Nº 396/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente viabilize uma equipe (mutirão), para 
realizar diversos trabalhos de melhorias junto às estradas das localidades de Fazenda Fialho, 
Pega Fogo e Santa Cruz da Concórdia, pois com a chegada do inverno as chuvas prejudicam 
muito o tráfego desses locais redobrando o trabalho de manutenção dos mesmos. Nº 
397/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste venho Reiterar a Indicação nº 873, 
de 25 de novembro de 2013 (em anexo), solicitando a possibilidade do Executivo Municipal 
realizar o asfaltamento e/ou calçamento, dentro do que for viável no momento para a 
administração, com relação ao acesso das localidades de Pega Fogo e Fazenda Fialho, pois 
trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores que aguardam ansiosos por esta 
melhoria. Nº 398/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente faça a recuperação da estrada conhecida como “Beco do 
Cerne” na localidade de Morro Negro, bem como a revisão das lâmpadas no mesmo local. Nº 
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399/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de 
requerer que gestione justo ao Secretário de Planejamento, Meio Ambiente, Educação, 
Esportes e Obras, para que somem esforços e juntos coloquem em prática o PROJETO 
SUGESTÃO que segue anexo, Área de Lazer/Esportiva/Parque Infantil nos bairros de Taquara, 
para que tenhamos a chance de cativar nossas crianças e jovens, através de atividades lúdicas 
e esportivas e, assim possamos vislumbrar uma sociedade, no futuro, melhor e menos 
violenta. Aproveito para ratificar uma solicitação que já fiz, no início de 2013, para que Vossa 
Excelência requisitasse, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, o espaço, na entrada do Bairro 
Empresa, para a construção de um Ginásio Esportivo, necessário para a realização dos 
projetos, já existentes e, atualmente ocorrendo de forma precária, devido à inexistência de 
um espaço para a realização de atividades em dias chuvosos. Entendo que administrar uma 
cidade, requer muita atenção e também critérios para elencar prioridades, mas relato que, 
há muito, ouço, governos e autoridades policiais enfrentando problemas sérios relacionados 
a segurança pública, e ouso dizer que é necessário investir em espaços esportivos e 
recreativos, para que tenhamos nossas crianças e jovens envolvidos e atraídos para o 
caminho do bem e assim possamos desfrutar, num futuro próximo, de um lugar mais 
tranquilo, uma sociedade menos violenta para vivermos, com nossas famílias. Na esperança 
de que possamos contar, em breve, com espaços adequados em nossos bairros, para deixar 
nossas crianças e jovens mais alegres, nossas famílias mais envolvidas nas comunidades em 
que vivem, contamos com a costumeira atenção que esse Governo destina aos assuntos que 
dizem respeito ao bem estar dos cidadãos taquarenses, antecipo agradecimentos. PROJETO: 
Área de Lazer/Esportiva/Parque Infantil nos Bairros de Taquara. CONSIDERAÇÕES GERAIS: Os 
bairros de nosso município têm um contingente grande de crianças e pré-adolescentes que 
residem com suas famílias, frequentam a escola em um turno do dia, na maioria das vezes, 
próxima a sua residência, mas não dispõem de um local para se reunirem, com seus pares, 
para desenvolverem brincadeiras, jogarem um futebol ou mesmo andarem de balanço ou 
praticarem um esporte com as suas bicicletas. Andando pelos bairros de nossa cidade, 
podemos ver que muitas crianças brincam pelo meio das ruas, oferecendo riscos as suas 
vidas e, conversando com elas, constata-se que o seu maior desejo é dispor de uma área para 
poderem praticar seus esportes, brincar com os amigos, enfim extravasar as suas energias, 
vontade esta, demonstrada também, pelos pais e mães de nossa comunidade, que 
expressaram o desejo de ver seus filhos brincando em uma área de lazer, bem estruturada, 
organizada para receber toda a família, para conversas, mateadas, enfim como uma área de 
recreação e entrosamento entre os moradores das comunidades taquarenses. É 
historicamente comprovado que a ociosidade na infância gera uma frustração e 
consequentemente uma busca de compensação nas drogas, que cada vez mais estão na 
porta das escolas e das nossas casas, cerceando nossos jovens para atraí-los como usuários, 
por esse motivo precisamos criar espaços esportivos e recreativos interessantes, para 
podermos envolver nossos jovens em atividades atraentes e saudáveis, que os auxiliarão no 
resgate da autoestima, entrosamento entre os membros da família, e destes com toda a 
comunidade, como forma de investimento para o desenvolvimento de jovens felizes. META: 
Construção de praças nos bairros: Cruzeiro do Sul, Empresa e Bairro Santa Teresinha com 
parque infantil, área esportiva e de lazer. JUSTIFICATIVA: A necessidade de tal projeto ser 
desenvolvido com a maior urgência está respaldada na necessidade urgente de se criar 
espaços públicos nas comunidades taquarenses, com a finalidade de se resgatar a alegria da 
juventude, através do desenvolvimento de atividades recreativas e esportivas, a integração 
dentro da família e desta com as demais famílias da comunidade. OBJETIVO GERAL: Buscar 
recursos junto a União para estruturar espaços já existentes, nos bairros: Cruzeiro do Sul, 
Empresa para serem usados pela comunidade com área de lazer, recreativa e esportiva, 
construção de rampas para as bicicletas, bem como a colocação de bancos, plantio de 
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árvores e flores, para ser um ambiente agradável e dessa forma atraente a todos os 
moradores da comunidade. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reunir as crianças e os jovens dos 
bairros de nossa cidade em locais atraentes e bem organizados para realizarem atividades 
recreativas e esportivas; Construir um parque infantil para que os pais possam levar seus 
filhos menores para brincarem. Arborizar e florir o espaço, dispondo bancos de jardins, para 
serem utilizados pela comunidade, nos seus momentos de lazer; Distribuir pela praça cestas 
de basquete e goleiras pequenas, para o treino de futebol das crianças. Construir umas 
rampas para os ciclistas utilizarem com as suas bikes, transferindo-as, das ruas, onde 
atualmente se encontram instaladas. RECURSOS FINANCEIROS: Buscar recursos financeiros 
junto ao Governo Federal, para o financiamento do Projeto, bem como parcerias junto aos 
moradores da comunidade para a posterior conservação e manutenção, através das 
associações de moradores dos bairros. Nº 400/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao 
cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de solicitar que gestione, junto ao Secretário 
Municipal de Trânsito, Senhor Paulo Möller, para que oriente aos Fiscais de Trânsito e os 
mesmos intensifiquem a fiscalização junto aos estacionamentos para idosos, pois os espaços, 
reservados a estes usuários, vem sendo constantemente ocupados por condutores, que não 
atendem aos pré-requisitos, pois não são idosos, e estacionam indevidamente. Segundo 
relatos, de alguns donos de comércio, localizados na Júlio de Castilhos, ao perceberem, 
motoristas estacionando irregularmente, eles até fazem o alerta, mas não atingem o 
objetivo, por vezes são destratados e o estacionamento se efetiva. Justifico a necessidade da 
presente indicação, por  perceber  a dificuldade que os idosos enfrentam para estacionar, por 
serem poucas as vagas destinadas a esta clientela, e também pelo fato de serem ocupadas 
irregularmente por motoristas descuidados. Certa de poder contar com o vosso auxílio para 
atender a essa demanda, aproveito ainda para indicar que procedam a uma pintura nos 
espaços destinados ao estacionamento de idosos que se encontram desbotados, dificultando 
a identificação e também coloque os fiscais de trânsito em atenção redobrada, para evitar o 
mau uso dos estacionamentos destinados aos nossos idosos, merecedores de toda a nossa 
atenção e respeito, desde já envio agradecimentos. Nº 401/2014 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através do setor de iluminação pública 
providencie o conserto de uma lâmpada localizada na estrada de Fazenda Fialho, próximo ao 
nº 1030 (antiga casa queimada). Nº 402/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o serviço de 
patrolamento e ensaibramento na estrada geral da localidade de Passo do Ferreiro, pois a 
mesma encontra-se muito prejudicada devido às últimas chuvas. Nº 403/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente viabilize 
melhorias no calçamento ao longo da Rua Mascarenhas de Morares, no Bairro Empresa, pois 
na mesma existem vários buracos que estão dificultando a passagem de todos que por ali 
transitam. Nº 404/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua 
Mundo Novo, pois o trecho que não possui calçamento está em precárias condições de uso. 
Nº 405/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Encaminha ao Executivo Municipal sugestão 
para implantação do sistema de Lixeiras subterrâneas de inox na cidade de Taquara/RS, 
visando melhorar a coleta urbana e o visual da cidade no que tange ao recolhimento do lixo. 
A cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, é a primeira do Brasil a receber coletores de 
resíduos instalados nos subsolos das calçadas.  Desenvolvido pela empresa portuguesa 
Sotkon, do grupo Allegro, o sistema foi eleito por revistas especializadas da Europa, como o 
mais eficiente de coleta e como o de melhor custo e benefício, tanto operacional como 
estético. Existem cerca de 20 mil unidades instaladas em vários países, como Portugal, 
Espanha, França e Alemanha. O sistema, composto por uma cuba de concreto, agrega um 
contêiner de plástico, com tampa e uma lixeira de aço inox com o fundo falso. O aço 
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inoxidável oferece vantagens por ser mais higiênico, ergonômico, resistente à corrosão e pela 
facilidade de limpeza e manutenção. Em Paulínia, foram implantados 50 recipientes de aço 
inox ligados a depósitos subterrâneos com capacidade para três mil litros de resíduos cada 
um. No final do dia, caminhões da prefeitura, munidos de pequenas gruas hidráulicas, fazem 
a coleta dos resíduos separados por tipo, reciclável (plástico, papel, metal) ou orgânico. 
Segundo o fabricante, o sistema pretende reduzir os custos de coleta em até 30%, utilizando 
menos mão de obra, deslocamento de veículos e energia. Esse conceito de coleta nasceu na 
Espanha em 1995 e se espalhou para outras regiões graças à simplicidade. O sistema permite 
e estimula a separação de lixo desde a origem, incentivando a reciclagem e a diminuição de 
resíduos a serem enviados para o aterro. “A conteinerização tem sido discutida em todo o 
mundo e existem várias alternativas possíveis, todas com grande avanço para as metrópoles, 
como a cidade de São Paulo, que está sujeita a inundações periódicas. Porém, as 
conteinerizações subterrâneas são as que mais trazem benefícios, em termos de saúde e 
higiene”. O sistema da Sotkon elimina o risco de que o lixo seja jogado de um lado para o 
outro, nas épocas de chuvas, evitando o entupimento de bueiros. Além disso, inibe a ação de 
eventuais depredações e corte das embalagens tradicionais (sacos de lixo) por vândalos e 
animais que espalham os dejetos pela cidade, reduzindo a proliferação de pestes. Na Europa 
e outras regiões no mundo estão abandonando o armazenamento tradicional do lixo para o 
modelo subterrâneo. “O sistema modifica o que existe hoje, deixando o visual das cidades 
mais limpas, preservando o meio ambiente da poluição, com incentivo à coleta seletiva. Essa 
pode ser uma grande solução para as cidades e para os condomínios residenciais e 
empresariais”. Se a lixeira fosse só do tamanho que se vê sobre a calçada, teria que ser limpa 
pelo menos duas vezes, todo dia. No container subterrâneo, a coleta é feita duas vezes por 
semana. Para tirar o lixo, os coletores levantam a tampa, que é um pedaço da calçada. O 
caminhão puxa um contêiner que tem capacidade para armazenar 700 quilos de lixo. O 
orgânico e o reciclável são levados em viagens separadas. Depois que tudo é despejado, o 
recipiente volta para o lugar e os funcionários "fecham" a calçada. A cidade recebe os demais 
benefícios: na questão urbanística, na questão ambiental, a proteção que nós temos no 
nosso sistema de drenagem, de não ter o risco do lixo entupindo bueiro, entupindo rede de 
galeria. Não temos problemas com animais mexendo no lixo. O que está no container 
orgânico é levado para o aterro sanitário de Paulínia. O reciclável vai para uma cooperativa 
da cidade. A lixeira subterrânea economiza não só espaço. Em um mês de experiência, em 
Paulínia o número de viagens dos caminhões de coleta caiu pela metade. Segue abaixo figura 
que representa a forma da construção para uso das lixeiras subterrâneas. MOÇÕES: MOÇÕES 
DE APELO Nº 020, 021, 022, 023, 024 e 025/2014 – VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, a 
serem encaminhadas às seguintes autoridades: Govenador do Estado do RGS, Tarso Genro; 
Diretor Geral do DAER, Carlos Eduardo de Campos Vieira; Secretário da Infraestrutura e 
Logística do Estado do RGS, João Victor Domingues; Diretor de Operação do DAER, Aldo Luiz 
Grassi; Secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Jorge Branco e Diretor 
da EGR, Luiz Carlos Bertotto. Encaminha a presente Moção de Apelo, dado ao fato de ter 
ocorrido mais um atropelamento com morte na ERS 239 em Taquara/RS, no último dia 18.06, 
onde conforme matérias em anexo, do Jornal Panorama e do site da TCA, o pedestre 
atropelado morreu no Hospital Bom Jesus, em Taquara que de acordo com informações do 
Comando da Polícia Rodoviária, por volta de 8h, o senhor de 61 anos, caminhava pela rodovia 
nas proximidades do supermercado Nacional. Ressalto que antes da tragédia citada, 
participei de reunião na SEINFRA, no dia 03.06.2014, onde estiveram presentes as seguintes 
autoridades: - Diretor Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira; - Presidente 
da EGR, Senhor Luiz Carlos Bertotto; - Secretário da Infraestrutura e Logística, Senhor João 
Victor Domingues; - Jornalista e Dirigente do PCdoB do Rio Grande do Sul, Senhor André 
Machado; - Presidente da CICS Vale do Paranhana, Senhor Roger Ritter; - Prefeito da Cidade 
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de Três Coroas, Senhor Rogério Grade; - Secretário de Administração de Três Coroas, Senhor 
Lucky Brenner; - Vereador da Cidade de Taquara, Senhor Eduardo Carlos Kohlrausch. Na 
ocasião, foi nos prometido, entre outras coisas de que o Diretor Geral do DAER daria uma 
entrevista na Rádio Taquara, promessa esta feita pelo próprio Diretor, e, a 2ª promessa, foi 
de que no mês de agosto do corrente ano deverá ocorrer licitação de lombadas eletrônicas 
no Estado do Rio Grande do Sul, e que Taquara estará incluída nessas licitações, promessa e 
garantia feita pelo próprio Secretário de Infraestrutura e Logística, Senhor João Victor 
Domingues. Nesse sentido estamos solicitando ao Digníssimo Senhor que compareça à nossa 
Reunião no dia 23 de julho de 2014, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores 
de Taquara/RS, localizada no Centro da cidade, Rua Júlio de Castilhos, nº 2191, momento em 
que será apresentado o projeto de recuperação da ponte sobre a ERS 020, em Taquara, 
conforme foi previamente acordado em reunião nesta Casa Legislativa no último dia 10 de 
abril, onde estiveram presentes os representantes do DAER. Vossa presença é de extrema 
importância para que seja ratificada a garantia de que Taquara estará sim incluída nas 
licitações de lombadas eletrônicas que deverão ocorrer em agosto próximo e com isso 
possamos tranquilizar a nossa comunidade. MOÇÃO DE APELO Nº 026/2014 VEREADOR 
ADALBERTO LEMOS: Encaminha Moção de Apelo à Secretária Estadual da Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul, senhora Sandra Maria Sales Fagundes, para que com urgência  proceda no 
credenciamento em alta complexidade em oncologia, através do Sistema SUS, o Hospital 
Bom Jesus, localizado na cidade de Taquara/RS, conforme Processo Nº 65252000131. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convite do Comitesinos, para cerimônia de 
lançamento oficial do 1º Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 
que ocorrerá no dia 03/07/2014, às 14h30min, na UNISINOS. Após a leitura da matéria, 
diante da inversão de pauta, o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos 
Projetos para votação nesta Sessão, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, 
para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 110/2014 
(Executivo Nº 075) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa 
USAFLEX – INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ nº 86.900.925/0011-86, e dá outras 
providências. O Executivo Municipal encaminhou Mensagem Retificativa ao Projeto através 
do Ofício nº 332/2014. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças 
e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao PL acatando a referida Mensagem. 
Posto em discussão seguido de votação o Projeto com a Mensagem Retificativa foi 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Nelson, Sirlei, Guido, Telmo, 
Valdecir, Régis, Anildo, Balbino, Sandra, Eduardo, Adalberto Soares e Arleu. PROJETO DE LEI 
Nº 112/2014 (Executivo Nº 087) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro 
para a empresa JULIANO DOS SANTOS CALÇADOS – ME, CNPJ nº 16.417.400/0001-37, 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. Manifestaram-se os Vereadores: Telmo, Guido, Nelson e 
Eduardo. PROJETO DE LEI Nº 113/2014 (Executivo Nº 088) Autoriza o Poder Executivo a 
conceder auxílio financeiro para a empresa LEANDRO MARQUES - ME, CNPJ nº 
03.081.143.0001-63, 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. Manifestaram-se os Vereadores: 
Telmo, Adalberto Soares e Guido. PROJETO DE LEI Nº 118/2014 (Executivo Nº 101) Autoriza 
o Município de Taquara a conceder ao DAER, até 10.000 m³ (dez mil metros cúbicos) de 
saibro da saibreira na localidade Arroio Grande, para implementação de obras junto a ERS 
242 (Estrada do Taquaral). 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. Manifestaram-se os Vereadores: Guido, Nelson e 
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Adalberto Soares. Após a votação o Presidente com a concordância dos demais Vereadores 
colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade 
dos Vereadores: Moções de Apelo: Nº 020 a 026/2014. Requerimentos: Nº 190 a 192/2014. 
Pedido de Informação: Nº 062/2014. Indicações: Nº 392 a 405/2014. Atas: Nº 3.991 e 3.992. 
Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Requer ao Executivo Municipal para 
que juntamente com a Empresa Onze, responsável pela coleta de lixo em nossa cidade, veja a 
possibilidade de alterar o horário de recolhimento de lixo no Centro da cidade, pois 
atualmente este serviço está sendo realizado em horários comerciais de grande circulação de 
veículos e pedestres, dificultando ainda mais o trânsito local. VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: 2º - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital competente 
providencie com urgência o patrolamento da estrada do Campo de Futebol Dois Louros, na 
localidade de Fazenda Fialho, pois a mesma está intransitável e é um local onde a 
comunidade se reúne aos finais de semana. 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, 
momento em que autorizou a saída dos Vereadores Moisés Rangel e Régis de Souza, devido a 
compromissos assumidos. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 
Queria então saudar a Presidência, os Vereadores e hoje as pessoas que se encontram 
presentes aqui neste Plenário para assistir a nossa reunião. O Vereador Régis saiu agora 
porque vai ter que transportar agora uma pessoa para Porto Alegre. Nós temos, a pouco o 
Beto falava aqui, eu faço todos os dias de manhã na madrugada, a Oncologia em São 
Leopoldo. Nós temos ali com a coisa para abrir e ninguém se interessa. Para resolver o 
problema daquela construção fui eu que resolvi lá na Promotoria Pública porque ninguém 
sabia o que iria fazer. Então faz a doação para o Município, fica com a parte de um tempo. Eu 
fui lá na Promotoria por duas vezes para resolver o problema. O que eu quero dizer para 
vocês é o seguinte. O Balbino sabe porque faz isto todos os dias também. Nós não podemos 
ter algo ali que possa ser usado, para as pessoas não precisar se deslocar e não se fazer nada. 
Alguém está desinteressado nisto. Eu acho que a Câmara vai ter que tomar peito nisto 
também para ver o que está acontecendo. Senhor Presidente, faça uma Comissão disto e eu 
quero fazer parte porque é um trabalho que eu faço todas as madrugadas, ir para São 
Leopoldo. Então a gente sabe o que passam estas pessoas quando vão fazer uma 
quimioterapia, uma radioterapia, o que passam por isto. Então acho que está na hora, está 
um ano praticamente aqui. Nós temos que saber o que está acontecendo para tratar uma 
solução disto aí. E eu acho que é urgente mesmo. O Vereador Beto tem razão. Isto aí é coisa 
urgente e tem que ser resolvido em seguida. Eu quero dizer para vocês o seguinte. O 
problema das estradas. Eu solicitei hoje novamente que vão lá na Cachoeira, ninguém mais 
consegue andar. Há trechos que não tem mais. O ano passado eu disse: não mexam na base 
da estrada. Se vocês não tem saibro não mexam. Vão meter uma patrola, mexer na base, vai 
acontecer de vocês vão afrouxar o material e daí não tem saibro para botar. Está lá. Eu já fiz o 
pedido, não há condições mais de manter isto aí. Eu quero dizer para vocês. Vou lá de dois 
em dois dias porque tenho um sítio lá e a situação é muito complicada. Os moradores de lá 
não aguentam mais. A estrada dos Olhos D'água também está ruim mas lá é um caos porque 
nós conseguimos que uma pessoa que tem uma área grande de terra deixasse que passasse 
um valo por dentro das suas terras para tirar água. Foram lá, fizeram 30 metros de valo e 
nunca mais apareceram. Então não se queixem que a água está na estrada. Hoje eu acho que 
o proprietário não deixa mais cruzar o valo, tem que buscar uma outra solução. Então lá é o 
caos. Não tem, já pedi e não tem. Lá no Loteamento Tito e na Santa Maria eles patrolaram e 
não botaram saibro. Não dá para patrolar? Então tapem os buracos e não patrolem. Daí 
afrouxa toda aquela areia e está lá de novo, perderam todo o serviço da patrola. Eu quero 
dizer para vocês, o pessoal está escutando, que nós estamos dando 4 mil viagens de saibro, 
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aliás, duas mil viagens de saibro, dez mil metros cúbicos de saibro. Amanhã nós vamos ser 
cobrados por isto. Vocês estão dando e não tem para colocar. Eles não sabem, não tem o 
conhecimento que nós temos aqui, que é uma doação para que o DAER faça uma estrada que 
é deles mas o nosso pessoal usa. As pessoas não sabem, vão nos cobrar amanhã, com 
certeza. Então o seguinte, vou pedir de novo, encarecidamente, quem estiver no comando, 
que faça o trabalho. Vão lá, coloquem um saibro, tapem os buracos porque botaram terra 
nos buracos. A primeira chuva te logo, não tem mais nada. Então o seguinte, ninguém mais 
aguenta. Então é necessário que alguns lugares, eu deixei aqui no Morro Negro estes dias, 
estava muito ruim também. É necessário que se faça algum trabalho ali. Eu acho que lá a 
situação é muito pior do que aqui. E como eu estava dizendo para vocês. Nós temos o Posto 
24 horas que está trabalhando, não é o primeiro mundo, está mais ou menos, dá para ir 
tocando, mas nós temos que buscar alguma solução para o Município. Quanto é que vocês 
acham que é o custo deste Município gastando com carro para Porto Alegre quando nós 
temos um hospital aqui que podia ter diversas especialidades? O Mãe de Deus só quer 
ganhar dinheiro, não querem fazer nada. Se eles não quiserem fazer nada tem que ir embora 
daí porque Beto, quem tranca aqui mesmo é o Mãe de Deus, que eu sei que foram eles que 
trancaram na época da doação lá. Eles trancaram. Eu tive que me envolver na Promotoria 
porque eles nunca tiveram a solução para dar. Então está na hora que o Executivo cobre  
eles, o Executivo faz a sua parte da saúde e cobre que eles também façam a sua. Porque os 
responsáveis pela parte do hospital, pela saúde e até para a liberação daquela Oncologia é na 
realidade o Mãe de Deus. As coisas tem que ser ditas bem claro porque senão não adianta. 
Eles condenaram que o Mãe de Deus quer ir embora. Se eles quiserem ir embora alguém vai 
ter que assumir, com certeza. Era isto Senhor Presidente. VEREADOR ANILDO RIBEIRO 
ARAÚJO: Boa noite Senhor Presidente, também o meu boa noite aos demais integrantes da 
Mesa, Secretário Distrital que está aí presente, demais colegas Vereadores e Vereadoras, a 
imprensa da Rádio Taquara que nos acompanha em todas as Sessões. O meu boa noite aos 
servidores da Casa que sempre estão aí prestando o seu serviço. Também quero dar o meu 
boa noite a quem nos escuta através dos meios de comunicação e a comunidade que está 
aqui presente nesta noite, em especial a minha filha Keila que está juntamente comigo, está 
morando em Canoas. E já vou de início falando aí para a comunidade que estamos colhendo 
assinaturas. Faço parte de uma Comissão ali de Vereadores que estamos colhendo 
assinaturas. Na sexta passada estava eu, o Vereador Guido Mário mais o Adalberto. 
Colhemos várias assinaturas ali no centro de Taquara. E eu acho que vai ter que chegar para 
o interior também. Tem muita gente por aí que pode contribuir. A Univales, a Universidade 
Federal, vem com vários polos. Temos aqui, o Adalberto está me fornecendo uma lista de 
assinaturas, depois todo mundo que quiser pode nos ajudar. Mas a minha filha, para mim é 
um prazer ter ela junto comigo hoje, porque ela está morando lá em Canoas porque não tem 
como estudar aqui perto. Ela está lá na Uniritter. Não tem transporte de Taquara para lá. E eu 
acho a condição de muitas pessoas aqui da região. Então para a nossa juventude porque tem 
a oportunidade é muito interessante cursar a Universidade. Mas eu como filho do interior, 
Senhor Presidente, eu também quero dizer que estou preocupado com as condições das 
estradas. Eu nasci e me criei no interior. E lá no interior, Vereador Nelson, a gente tendo uma 
estradinha bem arrumadinha, o Posto de Saúde funcionando com médicos, policiamento. Na 
minha época não precisava muita polícia, hoje já precisa mais. O que o povo mais pede, 
postinho de saúde funcionando, as estradas boas, o Secretário Distrital atuante, que 
realmente atendam, ouçam a comunidade, façam reuniões periódicas, tenham um contato 
bem frequente com o Executivo e que tenham também uma resposta e um respaldo do 
Executivo. Eu acho que esta Administração está se empenhando bastante para que isto 
aconteça. Mas eu lembro Senhor Presidente, também que na época da campanha, muitas 
pessoas aqui desta região se queixou com respeito ao transporte escolar, de péssima 
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qualidade, os ônibus estavam ruins, quebravam na estrada e deixavam crianças pequenas 
empenhadas. Eu acho que é muito interessante nós cuidar desta condição também. 
Estivemos reunidos ontem, uma breve reunião, rápida, com o Secretário de Obras, o Nenê e 
ele está bastante empenhado para resolver esta problemática de estrada ruim, de 
ensaibramento, de arrumar os buracos nas ruas da nossa cidade e nós nos colocamos à 
disposição deles para ajudar. Eu quero dizer para esta comunidade aqui desta região e do 
interior que vai nos escutar aí pela Rádio Taquara, que a Câmara de Vereadores está disposta 
a ajudar o povo do interior. Tudo que é projeto que for com respeito ao interior. São pessoas 
trabalhadoras, humildes, que pedem pouco para o Executivo, não é verdade Ariane? Vocês 
que moram aqui nesta região pedem pouco. Eu nasci e me criei no interior, Vereador Lauri. E 
o interior não pede muita coisa para a cidade. O interior vai se virando por lá, prende o grito 
mesmo quando está muito feio a coisa. Então nós estamos lá dispostos a ajudar, não é 
Vereadora Carmem, nossos amigos que moram aí no interior. Quero também estender 
Senhor Presidente, o meu abraço nesta noite ao Senhor Osmar Gonzaga, Presidente do PP, 
que sempre está nas reuniões, ali na cidade de Taquara e no interior, sempre ouvindo e nos 
ajudando muito. Quero encerrar por aqui, não sendo muito extenso. Já ocupei uns 2 ou 3 
minutos. Deixar o meu boa noite e os meus votos que Deus continue nos iluminando ali na 
Câmara de Vereadores. Que nós possamos conduzir, como sempre tenho dito, o nosso 
mandato, com muita serenidade, com sinceridade e com transparência para a nossa 
comunidade. Boa noite. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor 
Presidente e na sua pessoa saudar as demais pessoas que aqui se fazem presentes. Uma 
saudação especial ao Secretário Distrital Senhor Gilberto e a Ariane, que nos proporcionou 
este espaço para que aqui fizéssemos a Sessão da noite de hoje. Vindo aqui para Fazenda 
Fialho percebe-se o quanto o Município de Taquara é extenso, porque na verdade parece que 
nós estamos chegando num outro Município quando nós aqui chegamos. E percebe-se que as 
dificuldades desta região são as mesmas que todas as outras regiões de Taquara, de todos os 
outros bairros. E existe uma riqueza muito grande aqui, uma riqueza natural muito grande, 
uma riqueza humana muito grande. Existe um trabalho a disposição do Município de 
Taquara. E talvez, muitas vezes, acaba ficando meio que esquecido este trabalho realizado no 
interior de Taquara. As necessidades são muito grandes e conversando aqui com o Senhor 
Gilberto, o que se percebe, que um dos principais problemas aqui da localidade são as 
estradas. Claro que eu sou morador da zona central, eu não estou constantemente passando 
por aqui, mas a gente sempre tem as notícias, as pessoas chegam até a Câmara, chegam até 
nós através de um telefone, através de um Facebook e normalmente são sempre as mesmas 
queixas. Por favor, olhem as estradas do interior. E eu vejo que realmente tem uma 
dificuldade muito grande porque quando tem a máquina não tem o saibro. Não é isto Senhor 
Gilberto? Então não adianta fazer uma coisa e não ajeitar em seguida. Aí vem o tempo e 
estraga novamente. É bastante complicado. Eu acho que administrar uma cidade com a 
extensão territorial que tem Taquara e com as dificuldades financeiras que tem não é fácil 
mesmo. Mas repetindo a sua fala, Vereador Anildo, nós Vereadores, dentro das nossas 
limitações estamos sempre à disposição naquilo que nós pudermos ajudar. Eu quero fazer 
uma colocação também aqui a respeito do que aconteceu na segunda-feira passada, dia 16 
de junho, que ocorreu na Prefeitura Municipal de Taquara a 4ª reunião de trabalho dos 
integrantes da Prefeitura Mirim de Taquara. A Prefeitura Mirim é um projeto desenvolvido 
pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação. E nesta ocasião, dois projetos 
foram apresentados pela Prefeita Mirim e por uma Vereadora. A Prefeita Mirim Stephanie 
Silva Corrêa dos Santos expôs o Projeto Alimente-se Bem e a Vereadora Mirim Tamires 
Eduarda do Rosário apresentou o Projeto Cão Largado, Dono Multado. O que me deixou 
muito feliz com estes dois projetos e muito realizada é que estas iniciativas apresentadas no 
momento, elas foram baseadas em indicações minhas ao Executivo Municipal. Uma delas 
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através deste Projeto sugestão que eu fiz, que institui o Programa de Aproveitamento de 
Alimentos não consumidos nos supermercados, empresas e restaurantes que produzem ou 
distribuem alimentos. O que sobra para muitos é o que falta na mesa de alguns. Então nada 
melhor que aproveitarmos. E é muito bom ver que a juventude está atenta a estas questões 
sociais. Da mesma forma que a Vereadora Mirim Tamires Eduardo do Rosário apresentou o 
Projeto Cão Largado, Dono Multado. Ela é moradora de Pega Fogo e ela fez uma estatística 
que mensalmente 15 cães são abandonados na região e isto acontece em todo o nosso 
Município. E o que ela quer com este Projeto? Visa diminuir o índice de cães abandonados no 
bairro e na zona rural de Taquara. Eu acho muito importante estas questões levantadas por 
estes jovens que estão se preparando para no futuro assumirem cargos políticos, que já 
venham com esta consciência desenvolvida a respeito da problemática social que atinge os 
Municípios. A questão da fome, a questão do cão abandonado. Eu que sou uma trabalhadora 
na causa animal a mais de 11 anos na nossa cidade, eu só vejo que a mudança vai acontecer 
quando esta juventude estiver adulta e começar a praticar o que hoje nós estamos passando, 
porque respeito a qualquer tipo de vida, a qualquer ser vivo, abandono de cão é considerado 
um crime. E eu sei que aqui nesta região acontece muito e que os moradores tem que se dar 
conta. Então através desta conscientização que vem vindo e é o que eu espero que aconteça 
no nosso Município realmente, que também se olhe para este tipo de problema. O meu 
tempo terminou porque eu até botei um cronômetro para não ultrapassar aqui, em respeito 
aos colegas e a vocês também. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço por vocês 
terem vindo até aqui nos escutar. Esta presença é muito bom, a gente ver as pessoas 
participando. E eu desejo a todos uma semana muito abençoada e muito iluminada. 
Obrigada.  VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o nosso 
Presidente Arleu Machado de Oliveira e em cumprimentando-o, cumprimento os colegas 
Vereadores e as pessoas que se encontram aqui presentes assistindo a Sessão nesta noite. Eu 
sei que quando aparece um Projeto como o da Usaflex e um valor que vai ser dado de 
incentivo, ele suscita sim alguma preocupação por ser um valor mais alto. Mas quando a 
gente escuta o carro de som, como escutamos hoje pela manhã, fazendo a propaganda para 
recrutar pessoas para trabalhar na empresa, a gente vê que é o caminho para que a gente 
consiga que o nosso Município entre para o eixo daquelas cidades que produzem e que tem 
um retorno bom em impostos. A Usaflex está planejando fazer a seleção e o recrutamento 
das pessoas e iniciar as suas atividades efetivamente até o mês de agosto. Então aproveitar 
este espaço que a Rádio nos fornece e dizer a sociedade taquarense, tanto da zona central, 
como do interior, porque a Usaflex oferece transporte, que eles estão recrutando para o 
setor de montagem e para o setor de costura. E as pessoas podem procurar na Avenida 
Sebastião Amoretti número 2.200, o telefone para informações é 3549.8100 e eles estão 
recrutando pessoas para trabalhar. A intenção é que tenha mais de 300 funcionários 
trabalhando a partir do ano que vem, atingindo a meta até o final de 2016. Isto é bom, isto é 
progresso e é retorno em impostos ao nosso Município. Quero também dizer que somada à 
notícia da Usaflex nós temos a notícia que Taquara voltará a abrigar as suas crianças que 
tinham abrigo antigamente no Lar das Meninas e na Apromim. A Prefeitura em parceria com 
o Lar Padilha está abrindo uma casa para buscar de volta as crianças que foram mandadas em 
um lar em Sapiranga e retornarão ao abrigo do Município, de onde são originárias. 
Precisamos sim da boa vontade da comunidade taquarense, que já está mostrando através 
da doação de armários, fogões, guarda roupas, colchões. Mas precisamos ainda contar com a 
boa vontade para que a gente possa estar equipando esta casa até o final do mês ou metade 
do mês de julho e a gente possa buscar as nossas crianças de volta para serem cuidadas em 
nosso Município. O Lar Padilha está à disposição e se alguém quiser saber como fazer a 
doação, pode buscar através do Lar Padilha orientações, mas as doações também podem 
chegar na Rua Marechal Floriano, número 977, que é onde funcionará a nova casa da criança. 
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Taquara está de parabéns porque o Município que cuida da sua criança hoje tem uma 
sociedade melhor para que a gente viva no futuro. Não tem como pensar em segurança, em 
saúde se nós não cuidarmos hoje da nossa criança, principalmente da nossa criança 
abandonada, que está atirada aí a mercê da própria sorte. Quero também para finalizar, não 
estou controlando o meu tempo, mas aceito um cutucão, dizer que há um tempo atrás fui 
procurada por moradores da cidade de Taquara, que me disseram que foram até o médico, 
consultaram, mas não puderam buscar a sua receita na farmácia, porque na farmácia foi 
impossível proceder a leitura da receita porque a letra do médico era uma letra de médico. 
Não dava para ler. Então criamos um Projeto de Lei que torna obrigatório que o médico use 
uma letra legível para prescrever uma medicação ao paciente. E temos a regulamentação de 
que recebendo uma receita e não podendo ler o que está escrito, façam uma denúncia, vão 
até o Protocolo da Prefeitura e façam a denúncia, para que a gente possa estar cobrando o 
médico que cometeu o erro. Eu vou contar rapidamente, parece piada mas não é. Uma 
pessoa foi até a farmácia com a receita na mão e eles não conseguiram ler. Como não era 
uma emergência muito grande ela voltou ao médico três dias depois e foi chamada a 
atenção, porque não voltaste no mesmo dia, agora eu não sei o que está prescrito. Então 
assim, gente, isto não é uma piada. Isto é uma história real. Nós temos que ter respeito por 
quem prescreve medicamentos para nós. E é fácil a gente juntar bastões e fazer uma letra. 
Não precisa ter computador, é só juntar porque tem uma letra chamada letra de bastão. 
Então que a população se ocupe e cuide para fazer as denúncias porque haverá multas 
propostas pelo nosso Projeto de Lei, que é a Lei Municipal número 5.455, de 1º de abril de 
2014, sancionado pelo nosso Prefeito. O que eu tinha para hoje era isto. Agradeço a atenção 
de todos e desejo a todos vocês uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa 
noite Presidente Vereador Arleu, aos demais membros da Mesa, ao Secretário Distrital do 
Fialho Betão, aos demais colegas Vereadores e Vereadoras, principalmente a comunidade 
aqui do Fialho que nos prestigia esta noite. Quero também cumprimentar a ex-Vereadora 
Carmen, a Magali, secretária e responsável pela marcação de consultas, enfim, o braço 
direito da saúde no Posto 24 horas e a todas as autoridades presentes aqui. Também quero 
cumprimentar os ouvintes da Rádio Taquara e aos demais veículos de comunicação que nos 
acompanham esta noite. Senhor Presidente, sei que esta comunidade do Fialho a qual está 
sendo realizada hoje aqui na Sociedade de Canto. Também quero dar o boa noite a 
Presidente deste local aqui, a Ariane. E dizer que a comunidade do Fialho está bem 
representada, pois o nosso Presidente Vereador Arleu nasceu aqui e representa com 
veemência esta comunidade, como também temos outros Vereadores. E quero dizer que 
mesmo eu não sendo daqui, sou do Município de Taquara e Fialho Distrito de Taquara, somos 
representantes daqui também. Sabemos da necessidade de melhorias e muitas estradas, 
como muito bem foi falado antes que me antecederam. Betão sei que a Prefeitura, a 
Administração está recebendo patrola, retroescavadeira e espero que aqui realmente o 
trabalho evolua e possa se ter melhores condições de estradas aqui no interior do Fialho, 
Santa Cruz, Morro Negro e tantos arredores aqui. Senhor Presidente, também quero destacar 
um requerimento verbal que fiz anteriormente, solicitando ao Executivo que estude junto à 
empresa Onze, coletora de lixo, a possibilidade de mudança de horário no recolhimento do 
lixo no centro da cidade. Solicitação esta que se faz por todos os moradores que confrontam 
diariamente ou semanalmente aquele caminhão do lixo no centro da cidade. Sei que o 
Prefeito terá uma sensibilidade de conversar e levar este assunto à empresa para que estude 
um outro horário que não seja naquele horário ali da tarde ou num horário de um maior 
fluxo dali da nossa cidade, ali do centro da cidade. Senhor Presidente, é de pasmar as coisas 
que acontecem quando nós Vereadores saímos a campo. Saí a campo para ver a situação que 
está a obra da Escola Infantil da Mundo Novo. Eu já tinha esta informação que os trabalhos 
estão sendo feitos e fui questionado por colega Vereador aqui, o Adalberto Lemos, a respeito 
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se eu tinha ou não esta informação. Ele tinha uma informação que estava parada e eu tinha 
uma informação que estava dando sequência no trabalho. E sim, está sendo dado sequência 
no trabalho. A olhos de muitos pode ser lento, mas está sendo dado a continuidade naquele 
trabalho. Mas o que me pasma e me deixa numa situação assim bem sensível é que lá tinha 
um cidadão que quando eu cheguei para fazer o meu trabalho eu fui questionado. Ele me 
questionou o que eu estava fazendo ali, pois Vereador aparecia de quatro em quatro anos e 
denegrindo a imagem de nós agentes políticos, em minha frente, sem nenhum medo de uma 
reação minha ou coisa parecida. Eu digo assim. Infelizmente a nossa comunidade e a nossa 
população são reféns de uma velha política. Eu quero dizer que hoje eu sou uma pessoa 
como todos acreditam. Que todos os Vereadores que compõem o Legislativo são pessoas 
comprometidas com a nossa comunidade. Eu digo isto porque eu vejo comprometimento de 
cada Vereador no citar os seus trabalhos e me entristece muito quando pessoas que não tem 
conhecimento ou procuram não acompanhar o nosso trabalho nos denigrem a nossa 
imagem. Só quero dizer a comunidade que está lá, está em pleno andamento a Escola Infantil 
da Mundo Novo e tenho certeza que será uma grande solução para o problema que vem 
enfrentando aquela comunidade e arredores. Também quero destacar algumas indicações 
que estou trazendo para apreciação do Executivo, a Secretaria competente esta noite. Uma 
delas estou solicitando ao Executivo para que através da Secretaria competente viabilize 
melhorias no calçamento ao longo da Rua Mascarenhas de Moraes, pois a mesma existe 
vários buracos que estão dificultando a passagem de todos por ali. Sei que já foi feito há um 
tempo atrás, mas eu sei também que estamos vivendo novos trabalhos para solucionar este 
problema. Senhor Presidente, só para destacar outros trabalhos, solicitei ao Executivo 
através da Secretaria competente, que também providenciasse o serviço de patrolamento e 
ensaibramento na Rua Mundo Novo, pois o trecho no final do calçamento ali precisa de 
patrolamento e ensaibramento. Também, Senhor Presidente, solicitei ao Executivo Municipal 
para que através da Secretaria competente providencie com urgência o serviço de 
patrolamento e ensaibramento na estrada geral da localidade do Passo dos Ferreiros, pois a 
mesma se encontra prejudicada devido às últimas chuvas. Senhor Presidente, só para 
completar o que está sendo hoje levado em requerimento quanto à questão do atendimento 
do SUS, na Oncoprev, eu quero dizer que em breve teremos boas notícias porque 
conversando antes com a Magali, que é um soldado na direção da saúde e é um dos braços 
direitos na saúde hoje no Município, está a frente e nos dará boas notícias com o decorrer do 
tempo. Era isto Senhor Presidente. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente, demais colegas 
Vereadores e Vereadoras, também o Secretário Distrital e uma saudação especial a Ariane, 
primeira suplente, que se Deus quiser em janeiro assumirá uma cadeira nesta Casa e a sua 
mãe que lhe acompanha. E também uma saudação a Magali. A Magali é uma pessoa 
incansável na saúde e também agora coordenando o Posto de Saúde Mundo Novo. Magali 
tem um grande desafio ali. Sei que tu és capaz e para mim é uma honra ter tu ali 
coordenando Magali, porque foi este Vereador quando estava de Secretário que começou a 
construção daquele Posto, deixou pronto o projeto inclusive com farmácia. Espero que seja 
aberto logo a farmácia ali, que o Executivo entenda a importância de ter a farmácia. Então é 
de grande importância que o Posto Mundo Novo venha a funcionar a todo. Também aqui 
fazer alguns requerimentos, enviando votos de congratulações a Igreja Assembleia de Deus, 
também o setor Santa Rosa, pelo 6º Congresso de Jovens que teve ali neste final de semana, 
as pessoas dos líderes de jovens Elizier Hann Raquel. Estão de parabéns pelo belíssimo 
trabalho. Mas não poderia aqui deixar de fazer algumas cobranças também. Hoje fui 
procurado pela moradora da estrada do Entrepelado. Ainda bem que nós votamos um 
projeto aqui. Mas não é só a estrada principal ali, são várias. Está muito difícil, está 
complicada a situação das estradas. Que seja providenciado urgente o patrolamento e 



                Ata nº 3.993, de 24 de junho de 2014.                                                                                                                          Página 14 de 23 

 

ensaibramento, porque está intrafegável. Está um absurdo Entrepelado como aqui também 
do outro lado, várias estradas do interior. E a gente vem cobrando há dias também sobre as 
roçadas nas estradas. Vem aí o inverno bastante chuvoso. Cada vez cresce mais, tem estradas 
que estão virando capoeira. É um absurdo a situação que está as estradas no interior. E 
também a respeito do pessoal, os agricultores do interior. Os agricultores tem se inscrevido 
para horas de retro e a retro foi inclusive conquista da Consulta Popular exclusiva para a 
agricultura. E a resposta que dão é que está sendo usada nas obras. Mas aonde? A gente não 
vê a Secretaria de Obras fazer alguma coisa. Está tudo parado. E a retro estão deixando de 
atender os agricultores. Isto é um absurdo. Tem que começar a atender sim a agricultura, os 
produtores que produzem, para que possam cada vez com mais facilidade produzir. Tem que 
facilitar e não dificultar. E esta retro foi sim uma conquista da Consulta Popular exclusiva para 
a agricultura. Então espero que façam logo o retorno dela para a agricultura para atender a 
comunidade do interior. Também sobre o recolhimento de podas. É um absurdo a situação 
que está o nosso Município, as ruas, a quantidade de podas que foram podadas. Muitas delas 
foi pedido para fazer protocolo, pedindo autorização para podar que buscavam. Fizeram e 
não buscaram até agora, não estão recolhendo. É uma vergonha dizer que na semana 
passada estava aquele tratorzinho com aquela gaiotinha com três pessoas recolhendo podas 
nas ruas. Que fica um dia e não recolhe nem de meia rua. É um absurdo. Cadê o triturador de 
galhos que no ano passado começou a fazer um trabalho muito bonito da empresa Onze. Por 
que não está de novo podendo fazer o adubo orgânico para distribuir para a agricultura. 
Então que seja providenciado com urgência o recolhimento e a limpeza das nossas ruas da 
nossa cidade através do recolhimento e poder moer tudo aquilo e fazer adubo para distribuir 
para o produtor rural. Também a gente está vendo que agora parece que enfim começaram a 
fazer as micro estacas da UPA, que é um projeto também que este Vereador conseguiu R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) na época. Assinei o convênio para a construção da UPA. 
Depois demorou para construir porque mudaram de local mas é uma conquista que a 
comunidade espera para poder ter um atendimento mais digno, porque faz mais de 30 dias, 
semana passada já falava, que o raio-x do hospital está estragado. Se nós tivéssemos a UPA, 
com certeza nós teríamos um outro raio-x de muito mais qualidade, que não estaria toda a 
semana estragando. Então que o Mãe de Deus providencie com a máxima urgência o 
conserto porque a nossa comunidade está precisando deste raio-x. Também estarei 
esperando que nos próximos dias o Secretário deva informar para nós quando que começará 
a construção do Posto de Saúde, que ficou dinheiro depositado na conta, parte do dinheiro 
depositado na conta do Posto de Saúde do Bairro Santa Rosa. Isto é importante que saia, 
aquela comunidade espera ali, para que possa ser atendida ali através daquilo ali. Então 
desejar a todos uma boa semana e dizer a todos, o pessoal, colegas, companheiros do meu 
partido, o PROS, que no próximo sábado estaremos tendo a nossa convenção estadual em 
Porto Alegre aonde definiremos os pré-candidatos que serão homologados ali as suas 
candidaturas à próxima eleição, a qual todo mundo sabe que eu sou pré-candidato a federal. 
Então no sábado será homologado. Com certeza estaremos nos próximos dias aí. Já estamos 
viajando por todo este estado. Estaremos visitando os demais lugares aí em busca de a 
comunidade poder ter um representante. Desejo uma boa semana a todos. Um grande 
abraço e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Quero inicialmente cumprimentar o Senhor Presidente, os membros da Mesa, em especial ao 
Secretário Distrital, o Betão. Quero cumprimentar os nossos colegas Vereadores. Quero 
cumprimentar também todos os moradores aqui da localidade de Fazenda Fialho e 
arredores, em especial, o nosso amigo, Osmar Moller, que foi um empresário aqui do setor 
de transportes, colega de estrada. Então sejam todos cumprimentados. A imprensa também 
e aos ouvintes da Rádio Taquara. E quero dizer que me sinto em casa aqui na Fazenda Fialho 
porque também sou do interior, lá da Padilha Velha, do outro lado do Município. Taquara é 
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centralizada, são mais ou menos uns 30 km até aqui mais ou menos e mais uns 30 de Taquara 
a Padilha Velha. Então dá para a gente ter uma ideia de quanto é grande o nosso Município. E 
quero dizer que esta região é um pouco melhor privilegiada em relação ao lado de lá, porque 
ela é cortada por uma rodovia. Então se torna mais fácil as pessoas desta região ir para a 
cidade em relação ao pessoal do lado de lá. Então quero dizer que conheço bem a realidade 
do interior porque me criei até os 18 anos na roça. Depois trabalhei em fábrica de calçados, 
fui Secretário Distrital da Padilha por um ano e pouco, colega do Glácio, chorava junto com 
ele nas reuniões por máquinas para nós atender a comunidade. Tem a Ariane aí também que 
foi Secretária Distrital. Conhece bem a realidade que a gente enfrenta, que a gente 
enfrentava e que hoje os Distrital enfrentam. É o tempo, é máquina, é pessoal. Então tem 
que se virar nos 30 para poder atender. E as pessoas cobram o atendimento e cobram com 
razão não é. Mas não é fácil, realmente não é fácil. E eu tenho certeza Betão, que muitas 
reclamações por dia são feitas. E eu acho que tu tentas ajudar a todos, mas infelizmente este 
é um trabalho que nós nunca vamos dar conta. Este negócio de estrada, atender o povo, 
nunca vai ser 100%. Então nós temos que nos acostumar com as cobranças, mas temos que 
batalhar e atender a todos dentro da medida do possível. Em relação aos galhos, Vereador, 
que você colocou realmente a nossa cidade está tomada de galhos. O ano passado eu fiz uma 
indicação para que a Administração adquirisse um triturador de galhos para agilizar, para 
picar os galhos e transformá-lo em adubo. A Administração comprou o equipamento. Este 
equipamento está lá na Usina do Moquém. Os galhos estão sendo recolhidos, é claro que 
tem bastante galhos e estão sendo triturados lá, segundo informações que o Nenê passou 
para a gente ontem. Então ele passou esta informação de que os galhos estão sendo levados 
para lá e triturados lá. No ano passado foi aprovado nesta Casa um Projeto de Lei de minha 
autoria, quanto à instalação de postes de redes de energia na beira das estradas do interior 
do Município. Bem conhecem os Senhores que a RGE está tomando posse das nossas 
estradas para fincar poste de luz, muitas vezes dentro de uma valeta. Eles estão tirando de 
dentro dos potreiros e colocando mais próximo da estrada. Mas se botasse próximo da 
estrada, claro que seria melhor para o caminhão encostar e colocar os postes. Mas não, 
muitas vezes estão colocando dentro das valetas. E foi aprovado na Câmara o ano passado 
um Projeto de Lei para proibir. Mas não adianta nós ter o projeto no papel e nós não 
fiscalizar. Hoje eu já entreguei aqui um Projeto de Lei para o Secretário Betão. Eu quero 
entregar para todos os Distritais, para nós fiscalizar quando nós ver que a RGE está colocando 
praticamente dentro da estrada, nós temos que ligar para o Betão ou denunciar, ligar para a 
Secretaria de Trânsito e inibir e não deixar mais colocar. Além de atrapalhar na hora de 
patrolar uma estrada é perigoso de alguém vir com o carro e bater, ocasionar um acidente. 
Então está aí o projeto nas mãos do Betão e esperamos que todos colaborem com a 
fiscalização. Quero dizer também que está instalado em Taquara esta semana em função de 
que esta semana nós vivemos a Semana Mundial de Luta Contra as Drogas. Então lá no 
Auditório Índio Brasileiro Cesar, no antigo Cine Viena, está instalado a exposição da garrafa 
gigante. Esta garrafa tem o propósito de alertar as causas multifatoriais, riscos, 
vulnerabilidades e consequências na edição que propõe a valorização da vida. Convoca ao 
protagonismo pessoal e coletivo na busca de alternativas. É um espaço de sensibilização e 
capacitação sobre este tema tão preocupante para todos nós. Só para vocês terem uma ideia, 
50% dos acidentes de trânsito tem como componente principal o álcool e 80% de todos os 
crimes que todos nós estamos sendo expostos tem o componente drogas. Eles estão 
matando para tirar um tênis, um celular, etc, para poder sustentar o vício. Estes são alguns 
custos para a sociedade decorrente do uso de drogas e da carência de programas de 
prevenção que fale de uma linguagem acessível e que atinge os pré-adolescentes ao cidadão 
da atualidade. Então esta semana toda esta garrafa gigante está exposta lá no Cine Viena. É 
muito importante. Já encerro Senhor Presidente. Tenho aqui só duas indicações que eu fiz ao 
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Secretário Betão, mas vou passar pessoalmente a ele. Muito obrigado Senhor Presidente e 
tenham todos uma boa semana. Neste momento o Presidente, Vereador Arleu Machado de 
Oliveira disse: peço aos Vereadores que se atenham ao seu tempo, deu 7 minutos 
Vereadores. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o Senhor 
Presidente, os demais componentes da Mesa, Vereadores e Vereadoras. Fazer uma saudação 
especial a Ariane, a nossa primeira suplente do nosso PDT, que se encontra aqui presente 
com a sua mãe e que também foi Secretária Distrital, fez um grande trabalho à frente da 
Secretaria no Governo Délcio e Michele. E também a nossa Vereadora sempre, a Vereadora 
Carmen, uma saudação especial. Saudando ela eu saúdo as demais pessoas aqui presentes. 
Como não fiz nenhuma manifestação na questão da aprovação dos projetos com relação a 
empregos, mas a gente tem sim que parabenizar o Prefeito pela excelente escolha que ele 
fez frente à Secretaria de Geração de Empregos e Renda, que é o ex-Vereador Lamperti, hoje 
Secretário. Vem fazendo um excelente trabalho junto a Secretaria se esforçando ao máximo. 
A gente sabe que não é uma Secretaria fácil, mas ele tem se desdobrado, tem feito o possível 
e os resultados têm aparecido sim. Fica aí os meus parabéns ao Prefeito e ao Secretário 
Lamperti. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida que disse: Obrigado Vereador Beto. Só para falar sobre a indicação 405, que eu 
indiquei ao Prefeito a possibilidade de fazer um projeto muito importante começando no 
centro da nossa cidade, sobre as lixeiras subterrâneas, que é muito lindo o projeto que em 
Paulínia, em São Paulo foi feito e vale a pena ver. Então gostaria que o Prefeito olhasse com 
carinho a possibilidade de fazer este projeto no centro da nossa cidade, começando pelo 
centro. Obrigado Vereador. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos retomou o uso da 
palavra e disse: Hoje estivemos reunidos também Presidente, com a nossa Comissão de 
Saúde. Eu tenho certeza que é uma preocupação de toda a comunidade a questão da falta do 
aparelho de raio-x, que vem se estendendo há bastante tempo. Parece que fazem em torno 
de 30 dias que não está funcionando no hospital. Então a gente está pedindo providências, 
estamos fazendo alguns pedidos de informações de outras coisas que vem acontecendo 
junto ao hospital, que é importante a gente saber, porque a comunidade nos procura e nos 
procura bastante com relação à saúde, como falou o Vereador Nelson. A questão da 
Oncologia também que eu fiz, eu acho que se a gente não movimentar as coisas param e os 
resultados não aparecem. Então a gente tem sim que fazer todo o tipo de movimento para 
que as coisas aconteçam e principalmente numa área tão ruim como é a questão do câncer. 
Eu acho que nós temos sim que dar uma atenção e peço a base do Governo, os Vereadores 
da base do Governo, que nos apoiem nisto aí e que levem esta nossa manifestação ao 
Prefeito, para que ele também nos ajude para que a gente consiga colocar em atendimento a 
questão da Oncologia. Aproveitando aqui o Secretário Betão, eu recebi aqui através do meu 
e-mail uma mensagem de uma moradora daqui, de moradores daqui, reclamando da questão 
da estrada. Eu não sei como é que está hoje. Até acho muito bom quando há estas reuniões 
que os Secretários se movimentam e já ajeitam tudo para quando a gente chega não haja 
uma reclamação. Isto houve lá na empresa. Não sei se houve isto aqui. A comunidade que 
sabe dizer. Mas que fique atento nesta questão desta estrada aqui. Até fiz, o Vereador Guido 
Mario fez um pedido de patrolamento e ensaibramento, mas eu também protocolei lá, 
Vereador, porque eu recebi de moradores pedidos, por isto que eu fiz e fiz através de um 
protocolo na Prefeitura, porque sabia que o Senhor tinha feito o pedido, mas eu não poderia 
de atender uma pessoa que me pediu. Com relação à Escola de Educação Infantil que o 
Vereador Telmo colocou. Vereador Telmo, a questão da Escola de Educação Infantil vem se 
arrastando há bastante tempo. Eu estive lá em março do ano passado e tinha sim pessoas lá 
dentro, supostamente trabalhando e estas pessoas estão lá até hoje. E eu falei inclusive com 
uma pessoa que é responsável pela obra e ele me disse que estão lá para dizer que estão 
trabalhando. E tão é verdade, que nós temos hoje a não priorização da implantação destas 
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duas escolas, do término destas duas Escolas de Educação Infantil, que é o caso da Mundo 
Novo e a da Santa Maria, não foi priorizada e geraria hoje todas as vagas necessárias no 
Município. E estamos hoje, o Governo hoje está fazendo, três puxadinhos vamos dizer assim, 
ou três ampliações para quem quiser entender, em três escolas diferentes e não priorizou 
aquelas escolas que seriam completas. São escolas padrão que vem, como é a Escola Leonel 
Brizola, que atenderia muito bem a comunidade. Foi priorizado o aumento de três escolinhas, 
três ampliações de escola e não foi priorizado o término de duas Escolas de Educação Infantil 
que vem dinheiro do Governo Federal para que seja terminado. E só se daria a contrapartida 
destas Escolas. Então não foi prioridade. Até hoje falando com um morador ele me dizia que 
as três ampliações que estão sendo feitas é a mesma empresa e eles ficam trocando de um 
lugar para o outro e não anda. Em março era para ter atendido um pedido da Promotoria 
Pública da implantação de todas as vagas e não foi. Nós já estamos em final de junho, vejam 
bem. Desculpe pelo meu tempo excessivo, Senhor Presidente. Eu teria outras coisas para 
falar, mas um abraço a todos e até a próxima semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Saúdo o Senhor Presidente da Casa Vereador Arleu Oliveira, demais colegas 
Vereadoras e Vereadores, comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio 
Taquara, comunidade que nos acompanha aqui na Casa e em nome da qual eu cumprimento 
a Senhora Anita Machado Oliveira, que é a mãe de nosso Presidente da Casa, Vereador Arleu. 
E quero dizer a Senhora, Dono Anita, que a Senhora deve ter muito orgulho do seu filho, que 
ele é um excelente Presidente e um excelente colega. Parabéns a Senhora. Neste momento 
foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira, que disse: Senhor Presidente, é bem 
rapidinho, só para responder ao Vereador Beto Lemos. Eu fico pasmo com esta questão 
supostamente e quando eu vou no lugar, vejo que o pessoal está trabalhando, mas estão 
trabalhando supostamente trabalhando. Então eles têm que falar que alguns lá têm que falar 
mesmo que nós não trabalhamos porque nós estamos supostamente trabalhando. Eu penso 
que quando se está trabalhando, se está trabalhando. Era isto. O Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch retomou o uso da palavra e disse: Bem lembrado Vereador Telmo, a gente deve 
ter muito compromisso e responsabilidade na hora de usar o microfone, ainda mais quando 
as pessoas do outro lado não tem a chance de se defender. Na semana passada tivemos mais 
uma morte na cidade de Taquara, na ERS 239, um Senhor de 61 anos teve ali a sua vida 
ceifada pela violência no trânsito. Por conta disto estou encaminhando na Casa na noite de 
hoje, Moções de Apelo às entidades de segurança em nossas rodovias do Estado, para que 
agilizem o processo das lombadas eletrônicas em nossas rodovias. A licitação que deverá ser 
em agosto, mas irei lá bater mais uma vez nestas seis portas novamente, para lembrar que 
Taquara existe. Agradeço a todos os Senhores e as Senhoras que assinaram estas moções. Eu 
tenho diversos amigos aqui no Fialho, assim como o Senhor é daqui, principalmente no 
campo dos Dois Louros, local que eu sei que o Senhor frequenta também. Lá eu dou como 
exemplo o Eduardo Dudu, o Rogério, o Júlio. E aproveitando a presença do Secretário 
Distrital, o Betão, como eu falei anteriormente, eu peço mais uma vez que seja patrolado a 
estrada dos Dois Louros, o campo dos Dois Louros, onde a comunidade aqui do Fialho se 
reúne aos finais de semana com a sua família para ter aqueles momentos de lazer. Pois 
Secretário Betão, como disse antes, eu peço para o Senhor que olhe com carinho para aquela 
estrada, pois fazem mais de 6 meses que eu estou pedindo para arrumar aquela estrada e 
uma hora a patrola está estragada, outra hora é isto, outra hora é aquilo. Está chegando a 
hora, dia 27 de julho e 3 de agosto, no campo de futebol no Loteamento Olaria, no Bairro 
Empresa, os 506 primeiros inscritos, de 7 a 12 anos, meninos e meninas, ganharão o material 
escolar, onde ocorrerá o 2º Torneio do Lápis. E ao invés de crianças ganharem medalhas, 
Senhoras e Senhores, vão ganhar material escolar. Pode ser crianças de toda a cidade 
participar lá. Eu tive informações no dia de hoje de que a Prefeitura mantém suas contas em 
dia, o que é muito bom, porque assim aumenta o poder de endividamento em nosso 
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Município, em órgãos como Badesul e BNDES. Isto é prova de que o Prefeito Titinho está 
realizando investimentos pontuais, investindo com responsabilidade. Parabéns ao Prefeito 
Titinho por esta postura. Quero dar os parabéns a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Getúlio Vargas, no Bairro Eldorado, pois no dia 10 de julho estará realizando, conforme eu 
tenho o panfleto aqui, a Mostra de Trabalhos de Anos Finais da Copa do Mundo de 2014. A 
história das Copas, a história do futebol, curiosidades das seleções, Senhor Presidente, fé dos 
jogadores. Parabéns a todos os professores da Escola Getúlio Vargas que estão trabalhando 
neste projeto e ao Professor Edmar, Secretário visionário que está apoiando este projeto da 
Escola Getúlio Vargas. Parabéns aos professores e ao professor Edmar, Secretário da 
Educação. O projeto será realizado no dia 10 de julho, das 8h30min às 16h. Daqui a alguns 
dias deverá sair às ruas, a campanha do Executivo Municipal Senhor Presidente, demais 
colegas Vereadores e Vereadoras e comunidade presente, juntamente com o Rotary e o 
Corpo de Bombeiros, campanha esta que visa à construção do Corpo de Bombeiros no centro 
da cidade de Taquara, no local onde ele nunca deveria ter saído. Vamos apoiar esta 
campanha para que assim possamos ter o Corpo de Bombeiros no centro da cidade de 
Taquara. Pois pasmem os Senhores e as Senhoras, de que segundo informações que nos 
foram passados pelo Sargento Dias do Corpo de Bombeiros, no ano passado foram 68 casas 
que foram destruídas pelo fogo na cidade de Taquara e em 2014, 30 casas. Tivemos em um 
ano e meio 98 casas que queimaram. Então assim a gente pede como eu fiz na semana 
passada, assim que sair a campanha, que todos colaborem nesta campanha do Executivo, do 
Rotary e do Corpo de Bombeiros, para que amanhã ou depois não seja a nossa casa. A gente 
nunca sabe. Sempre tem que se colocar no lugar do cidadão. Eu agradeço de todo o coração 
ao Senhor por estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez e fiquem todos 
na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero inicialmente saudar o 
Senhor Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras e fazer uma saudação especial a 
Dona Anita Machado de Oliveira, com 87 anos, mãe de 7 filhos e também a mãe do meu 
colega de partido e colega Vereador Arleu Oliveira, que preside o nosso Legislativo. Também 
quero fazer uma referência ao Paulinho das Botas, empresário local, que acredita em 
Taquara e acredita também no Fialho, na Santa Cruz, nesta região, porque tem o seu 
empreendimento aqui por muitos anos. Também o Luiz Farias, há muitos anos já é 
funcionário do nosso Município, desde o tempo do Ari Rodrigues e sempre com dedicação e 
desempenhando o seu trabalho aqui nesta região. Da mesma forma o Glácio Hack, Secretário 
Distrital do nosso Governo, o qual eu fiz parte e também fez um grande trabalho aqui nesta 
região. O Betão, que hoje é o nosso Secretário, que com toda a dificuldade que sempre as 
Administrações tem, vem tentando fazer o melhor possível aqui em relação às estradas. A 
minha ex-colega Vereadora, fomos Vereadores juntos, a Carmen, também se dedicando aí a 
um trabalho nesta região. Também ressaltar a Magali, que faz um grande serviço, um serviço 
até relevante ao Município, que é os encaminhamentos a Porto Alegre de atendimentos e 
especialidades de exames e agora com a função de cuidar lá do Posto da Medianeira, Mundo 
Novo, tão importante. Ao Everton, nosso suplente de Vereador do Partido Progressista, que 
tão bem representa o Fialho, Pega Fogo, Morro Negro, Morro da Pedra. É um batalhador e 
também um empresário desta região. E a Dona Dora, a esposa de um Secretário Distrital, 
também de uma Secretária, Senhor Ari Fischborn, que era filiado ao Partido Progressista, 
muito me orgulha isto e também prestou um grande serviço aqui nesta localidade. Também 
quero fazer uma referência ao Pedrinho, que veio lá da Santa Bárbara, veio aqui prestigiar 
esta Sessão e tantas outras pessoas que estão aqui e a gente não tem o tempo necessário de 
falar. Mas eu quero no breve relato falar que a vinda da Copa, está bonita a Copa e eu sou 
defensor do esporte, mas não sei se é para lembrar a vocês e a comunidade que nos escuta, 
iria melhorar a telefonia com a Copa, iriam implantar o sistema digital com 4G iria melhorar. 
Tudo balela. Tudo conversa para boi dormir, como se diz, entendeu. Que há pouco tempo 
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recebi uma ligação lá do Morro da Pedra e não consegui falar com o cara. E vocês devem 
sentir esta dificuldade a todo o momento quando precisam do telefone. Hoje telefone é 
necessidade, não é luxo. É necessidade o telefone. E estamos aí a mercê e vai-se a Copa e nós 
vamos ficar com problemas. Também na segunda-feira passada a ANEEL - Agência Nacional 
de Energia Elétrica aumentou a energia em 23% para as residências dos moradores. A RGE - 
Rio Grande Energia, pediu um reajuste de 20,33%. A ganância do Governo empurrou 23,8%, 
bem mais que a empresa pediu. O que é isto? O Governo quer arrecadar imposto e o povo 
que paga. Isto é uma vergonha. E o salário quanto é que aumentou, de quem trabalha todo o 
dia. Eles não estão nem aí. É imposto em cima de imposto no povo e é o povo que paga e nós 
temos que ficar quietinho. Se fosse na Argentina o pau comia. Nós aqui é que somos muito 
pacíficos. Também Senhor Presidente, em relação à Ponte do Rio dos Sinos. Há três meses 
atrás tivemos uma reunião e disseram: em dois meses vamos apresentar o projeto da 
reforma e em seis meses vamos entregar a obra. Daqueles seis meses já comeram um mês, 
só tem mais cinco para entregar em novembro. Mais um assalto ontem. Foi roubado um 
carro Voyage, o motoqueiro chegou lá e mais um assalto. Já foi gente baleada. Parece que 
enquanto um não morrer lá, que não é o que ninguém de nós deseja, parece que daí vão se 
mexer. Será que alguém vai ter que morrer lá, ser assaltado e morrer para eles fazerem 
alguma coisa. Tudo conversa e o povo está aqui sofrendo, tem que ir na cidade sofrendo, 
com aquela ponte daquele jeito. E digo aos Senhores, não vai sair nada. É só para encher. Eu 
sei que o Vereador Eduardo está preocupado, mas a verdade tem que ser dita. Eu sei que o 
Vereador Eduardo é um batalhador, vai lá, corre no Estado e eles prometem e prometem 
para ele, mas o que foi dito para nós que em dois meses estaria o projeto. Deu um atraso, 
começaram muito atrasado a licitação. Vão isto, espero que venha, mas duvido. Bem Senhor 
Presidente, fiz indicação para a Secretaria de Obras, que viabilize o sistema de mutirão, que 
foi feito quando o Senhor Nelson lá estava. Mutirão. Porque o que acontece, como é que 
estão as estradas do interior? Se não fizermos através de um mutirão não tem o que fazer. 
Avisava eu lá quando nós estávamos no início do ano, que não tinha chuvas, que fizesse o 
trabalho. Agora nós estamos com problemas e quem sofre é toda a comunidade. Obrigado 
Senhor Presidente, desculpe por ter passado o meu tempo. VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Boa noite Presidente, boa noite Vereadores, boa noite a imprensa. Inicio parabenizando o 
Presidente por este processo de interiorização das nossas Sessões. É sempre uma 
oportunidade de irmos ao encontro das comunidades mais distantes onde muitos moradores 
podem nos passar diretamente seus dramas, seus pedidos. Por ser uma Sessão diferente, 
diferenciada, com o mesmo valor, eu vou me permitir cumprimentar algumas lideranças 
aqui, através da Ariane, da Dona Dora, a família Fischborn, que faz um trabalho importante 
na comunidade, aqui nesta casa, então a minha saudação a vocês, assim como a colega 
Carmen, que tanto tempo trabalhamos juntos, a Vereadora Carmen. O Paulo, o Paulinho das 
Botas, quero lhe dizer que fico muito orgulhoso mesmo quando tantas segundas à noite o 
Senhor estar representando Taquara lá na grande Rádio Gaúcha, que é o maior meio de 
comunicação do sul do país, levando o nome de Taquara. Parabéns e eu fico feliz mesmo e 
orgulhoso de ouvi-lo. Magali, também lhe cumprimento e em teu nome a todos os servidores 
do Município, assim como o Luiz, porque realmente quando a gente precisa tu estás sempre 
pronta para tentar ajudar. E assim a cada um dos moradores aqui, que nesta noite se fazem 
presentes, prestigiando este momento. Então Presidente, importante este momento, esta 
forma de trabalhar. O Senhor está de parabéns assim como todos os colegas. O Vereador 
Beto me pediu um aparte e eu passo em seguida para você Eduardo. Neste momento foi 
concedido um aparte para o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que disse: Obrigado 
Vereador Lauri. Desculpe, eu cometi uma gafe aqui de não citar o nome da Magali. A Magali 
tem feito um grande trabalho a frente da Secretaria da Saúde. Tem sido uma parceira não de 
um Vereador, mas de todos. Quando é buscado ela atende a todos bem. Fica aqui a desculpa 
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pela gafe, Magali. Também foi concedido um aparte para o Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch, que disse: Obrigado Vereador Lauri. Realmente nós temos que preservar as 
informações corretas. Dia 10 de abril nós tivemos uma reunião na Câmara. Foi nos dito que 
eram 60 dias, 2 meses, mas após sair deste processo licitatório para contratar a empresa. Dia 
23 de julho eles estarão em Taquara. Os convites nós já estamos levando lá para novamente 
o pessoal do DAER vir aqui. Eu não sou a favor de muitas ações que eles tem, mas a gente 
deve neste microfone preservar a verdade. Eu sei que é ano eleitoral, mas a gente tem que 
cuidar para não transformar isto aqui num palanque eleitoral. Obrigado. O Vereador Lauri 
Fillmann retomou o uso da palavra e disse: Presidente agradeço esta oportunidade e desejo 
a todos uma semana abençoada. Muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores e Vereadoras, a todas 
as pessoas aqui presentes e gostaria daqueles que eu conheço por nome, o Secretário Betão, 
ex-Secretário Glácio, ex-Secretária Ariane, convivemos e trabalhamos juntos em partidos 
diferentes, mas sempre nos respeitamos e sempre te admirei pelo seu trabalho. Vereadora 
Carmen, que todos conhecem como a nossa Vereadora da região aí, trabalhando muito ainda 
e que bom. O Everton, o Senhor Osmar Presidente do PP que está sempre conosco. A Magali, 
não poderia deixar de esquecer a Magali, que está lá presente e trabalhando muito por todos 
nós. O Paulinho das Botas, nosso amigo e grande empresário. O Luizinho e família, meu 
colega. As outras pessoas não conheço por nome, mas cumprimento a todos. Senhor 
Presidente, eu gostaria de dizer que quem construiu a creche Leonel Brizola foi o ex-Prefeito 
Claudio Kaiser. O ex-Prefeito Délcio colocou o nome e inaugurou. Esta que é a verdade. E 
Vereador, o Prefeito Titinho não está fazendo puxadinhos de creche, vai dar quase 300 vagas. 
Na creche Vovó Domênica, serão 78 vagas em várias idades e assim nas quatro creches que 
estão sendo aumentadas. Então não são puxadinhos, são realmente aumentos que ali serão 
colocadas às crianças. E quero lembrar também Vereador, o Senhor tem memória curta, do 
Bairro Campestre só não foi concluída no Governo passado, porque o ex-Prefeito, seu 
Prefeito com o seu apoio, não pagou a empresa e ela parou de construir, foi só por isto. Que 
todos saibam disto. Então quando o Senhor vem com demagogia, viemos lá de Taquara para 
cá para trazer mentiras e coisas falsas para trazer para a comunidade que vem aqui prestar 
atenção naquilo que se é projeto, vamos falar de projetos e falar em coisas sérias e não em 
calúnias. A todos aqui eu gostaria Secretário e o Senhor vai gostar e toda a comunidade, o 
Prefeito Tito tem se preocupado e hoje está elaborando um projeto aonde vai tentar buscar 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no BNDES e conta com o apoio desta Casa, que 
certamente será por unanimidade e iremos votar a favor. Aonde ele pretende adquirir 
inclusive uma usina asfáltica, caminhões e ele pretende no projeto dele colocar uma patrola 
para duas Secretarias e cada uma com retroescavadeira e cada uma com o seu caminhão. E 
cada uma terá uma patrola e isto já está bem próximo de acontecer, e isto é real, isto não é 
fantasia, Senhor Presidente. Hoje já chegou uma retroescavadeira e segundo informações 
que obtive, tenho que confirmar, mas pelo que soube são por meio de verba própria e 
chegou hoje, a primeira de muitas que virão. E isto vai tranquilizar os nossos Secretários 
Distritais e principalmente o povo do interior, que são os que mais sofrem, embora na nossa 
cidade também as nossas ruas estejam um pouco precárias, o tempo, a chuva, isto atrapalha 
bastante. E dizer também Vereador, para o Senhor não ficar muito feliz, porque estamos 
testando uma patrola. Hoje eu estava aqui falando com o Secretário Distrital, uma patrola 
que foi abandonada e se gastou mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para arrumar porque 
ela ficou 2 anos parada. E um ano no seu Governo, abandonada. É o Senhor tem que falar, 
nós temos que falar isto aqui. Embora tenham pessoas e a maioria do Governo passado, 
pessoas competentes e que trabalharam com afinco. Reconheço isto, nunca fui contra isto, 
pelo contrário, acabei de fazer um elogio para a Ariane, até porque sempre convivemos 
juntos, embora de partidos diferentes e de guerra com o ex-Prefeito, porque ele tinha guerra 
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comigo e não eu com ele, mas havia um respeito mútuo entre nós, não era Ariane. Sempre 
conversávamos e continuamos conversando e não pode ser de forma diferente. O mal na 
história era o ex-Prefeito, perseguidor, bandido no sentido de perseguir e destruir 
funcionários. Senhor Vereador, quando o Senhor falar e criar calúnias, acusar pessoas, pense 
no seu passado e não me fale mais, não ofenda mais as pessoas com aumentinhos. Isto é feio 
Vereador, muito feio. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, eu normalmente nas Sessões e 
quando eu uso da palavra como Vereador eu não costumo nominar pessoas em função de 
alguns problemas que podem advir destas nomeações. Hoje excepcionalmente estando na 
minha terra, Fazenda Fialho e muito prazer estando aqui hoje nesta localidade, onde tenho a 
honra de ter nascido e ter aqui a minha família, eu quero destacar algumas pessoas aqui 
presentes e pedir desculpas a algumas que não foram nominadas. Eu peço desculpas e as que 
eu vou nominar se sintam também homenageadas. Em primeiro lugar eu quero homenagear 
a minha mãe que está aqui presente com 87 anos. Agradecer os Vereadores que fizeram na 
palavra e falaram sobre ela. Com 87 anos para ela estar aqui, 5 horas da tarde ela está na 
cama, nas várias vezes aqui durante o dia, mas está aqui hoje, veio através da minha irmã 
que está ai, a Amélia, o meu cunhado o Zequinha e da Aline que é Diretora Municipal do 
Colégio do Paredão, que faz um trabalho fantástico. Estivemos hoje inclusive no colégio dela 
lá, que vai ter a Festa de São João no domingo. Estivemos lá hoje fazendo uma visita no 
colégio da Aline aí no Paredão, que faz um trabalho maravilhoso. Então eu tenho muito 
orgulho da minha família, tenho muito orgulho de ter nascido na Fazenda Fialho e muito 
orgulho de ser Vereador. Eu acho que nascido aqui é eu, que sou Vereador, a Vereadora 
Carmen que está aqui também, já foi Vereadora. Mas nascido aqui no Distrito, o falecido 
Odácio Soares Gomes, Gastão Moller e eu, Vereadores que nasceram aqui me parece, não 
tirando o mérito da Carmen que foi Vereadora, o Serginho que morou aqui também. Mas nós 
três somos daqui, o nosso umbigo está enterrado por aí, aqui na Fazenda Fialho, tenho muito 
orgulho. Quero também então aqui destacar o Senhor Osmar Gonzaga, o Presidente do PP, 
está presente aqui, um orgulho para nós ter a presença do Senhor Osmar Gonzaga aqui junto 
hoje nesta Sessão Especial Ordinária. Eu quero cumprimentar também o Hélio Cardoso Neto, 
jurídico da Câmara e em nome da bancada, foi me pedido pelo Anildo aqui, cumprimentar o 
Helinho que está aqui presente e em nome de todos os servidores da Casa que hoje vieram 
para cá, nos ajudaram a fazer este trabalho fora do expediente. Eu quero homenagear a 
minha secretária, a minha assessora Adriana que se faz presente e homenageia a todos os 
servidores da Casa também que estão aqui. Eu quero homenagear a Magali que está na 
Saúde, fazendo um grande trabalho na Saúde. E há poucos dias atrás o Secretário da Saúde, o 
Doutor Pimentel, disse que hoje a Magali é o destaque na Saúde do Município de Taquara e 
eu acho que é verdade. Está fazendo um grande trabalho e é aqui do Fialho, para o meu 
orgulho, também é daqui da família do Fialho. Que bom que ela está aqui. Eu quero destacar 
também a Cecília, que está aqui presente. Convidei ela que está aqui. O Osmar Moller veio 
com a esposa. Infelizmente teve que ir embora. Me disse ele que os ouriços pegaram os 
cachorros dele em casa e ele tem que tirar os espinhos do ouriço em casa, o Senhor Osmar 
Moller. Então foi embora para tirar os espinhos do ouriço dos cachorros. Cumprimentar o 
Everton do Pega Fogo, suplente de Vereador do Partido Progressista, também aqui. O 
Paulinho das Botas eu convidei, está aqui presente o Paulinho das Botas para o nosso orgulho 
aqui da Fazenda Fialho, por aqui também sendo do Fialho, com esta grande indústria que ele 
tem de calçados dando emprego para muita gente. Cumprimentar a Ariane e sua mãe Dora. 
Ariane que também faz um grande trabalho na Fazenda Fialho. Foi uma grande Sub-Prefeita, 
como eu chamo no meu tempo, Secretária Distrital. A Dora também o meu carinho para ela, 
dos velhos tempos da gente na Fazenda Fialho. Obrigado Ariane por ter nos cedido o espaço 
hoje aqui também. Cumprimentar aqui na Mesa o Betão, que é o Secretário Distrital, onde 
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está o meu amigo antigo também, o Glácio Hack, presente aqui também, que é o pai da 
nossa servidora Luciana que nós temos lá na Câmara também. A Dona Olíria, que assim como 
é a minha mãe também as idades são meio parelhas também, saiu de casa com todos os 
problemas de saúde e está presente aqui. Então eu quero cumprimentar a todas estas 
pessoas e cumprimentar também o Pedro da Nenê, que está livre hoje, o grande Pedro, 
presente aqui também hoje aqui nesta Sessão da Câmara. Desculpe as pessoas que eu não 
nominei aqui, pessoas que tem o mesmo valor, tem o mesmo peso das que eu falei. São 
bastante gente e para não fazer injustiça eu não falei de todas. Eu rapidamente para que o 
meu tempo não se escorra, eu quero dizer que hoje à tarde me ligou e eu fiquei de destacar 
aqui, a minha conhecida, a Ângela Maria da Silva, que é do Passo dos Ferreiros. Ligou e disse 
para mim: Arleu, por favor, faça a menção que o meu filho Ângelo Martins da Silva foi 
assaltado na ponte do Rio dos Sinos na sinaleira, onde levaram o carro Voyage dele ano 2010, 
às 16 horas de ontem. Colocaram um revólver na cabeça dele e levaram o carro dele na 
ponte do Rio dos Sinos. Eu quero dizer para vocês que é lamentável o que vem acontecendo 
na ponte do Rio dos Sinos onde colocaram a sinaleira. Porque o problema de se fazer ou não 
esta ponte rapidamente a gente sabe que é um problema porque há uma engenharia toda 
que há necessidade de ser feito. Só que a segurança da ponte, apesar de que quero dizer 
aqui, melhorou a segurança da ponte, melhorou. De vez em quando está lá a Polícia 
Rodoviária. Só que eu dei uma dica e infelizmente não quiseram usar. Eu falei lá no início, que 
só tinha uma solução para a segurança da ponte até ficar pronta a ponte em dezembro, que 
deve ficar, se o DAER tem palavra, em dezembro. O Helinho está aqui junto, sabe disto, se o 
DAER tem palavra, se os Diretores do DAER em dezembro a ponte estará pronta e eu espero 
que eles realmente cumpram aquilo que prometeram, está em ata e está escrito que em 
dezembro a ponte estaria pronta. Está aqui o Senhor Gonzaga, está aqui o pessoal do lado de 
cá do rio, que tem que passar para o outro lado. O Senhor Nelson ali da Santa Cruz tem me 
falado sempre que tem que buscar a filha dele, é um desespero cada vez que tem que 
atravessar a ponte. Então esta pessoa que foi assaltada agora ali também foi um terror muito 
grande. A Dona Ângela disse que vai processar o DAER por isto, tanto por danos morais 
principalmente pelo que aconteceu hoje e deve fazer isto. Dizer para vocês que realmente eu 
não consigo entender porque a segurança da ponte não é, ela tem que ser 24 horas. Não 
adianta que vocês estão brincando com marginal. Marginal vai cuidar quando está ali a 
Brigada, está ali a Polícia Rodoviária e evidentemente que não vão assaltar. A Brigada saiu e 
eles saem do meio do mato e assaltam. Assaltaram às 16 horas esta pessoa com um revólver 
na cabeça. Então só tem uma solução para a segurança da ponte até dezembro, colocar uma 
guarita ali na ponta da ponte, uma guarita onde um guarda fica ali e faça um revezamento de 
duas em duas horas. Este guarda fica dentro de uma cabine controlando 24 horas. Eu repito, 
quero dizer de novo, já falei várias vezes. Será que a Brigada ou quem de direito tem medo 
de ficar na ponte cuidando? Que dirá então os que passam por ali. Se a Brigada tem medo, se 
a Polícia Rodoviária tem medo, então quem dirá às pessoas que passam por ali, pelo amor de 
Deus. Só pode ser medo porque eu não acredito que seja por causa de tempo. Porque se 
disponibilizar a cada duas horas, nós temos 24 horas no dia, se colocar duas horas de plantão 
cada servidor ali, 12 policiais ali resolvem o problema. Doze. Isto é só pegar na Brigada. E não 
vem me dizer que isto é problema da Polícia Rodoviária Estadual porque não é. É problema 
de toda a segurança do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu incluo Brigada Militar, Polícia 
Rodoviária Estadual, Polícia Civil. Toda a segurança pública do Estado é responsável pela 
segurança do cidadão e como tal tem que estar ali. Esta pessoa estava indignada hoje com o 
problema do filho. Pediu que eu falasse. Convidei para vir até aqui. Eles não vieram porque 
não tinha condução para isto. Então quero deixar aqui mais uma vez o alerta. O Guido Mario 
falou a pouco e é verdade. Será que tem que morrer alguém? Será que vai ter que morrer 
alguém na ponte? Se morrer alguém na ponte vão resolver o problema? Mas por que tem 
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que morrer alguém na ponte na sinaleira num assalto. Aconteceu em Santa Maria aquela 
catástrofe que aconteceu lá. O Ministério Público, os Bombeiros, a Polícia Civil, a Brigada 
Militar, o Judiciário, todo mundo se preocupou com Santa Maria. Aqui ninguém se preocupa 
com o problema que pode amanhã ou depois alguém reagir a um assalto e ser morto aqui 
nesta ponte. E não está longe de acontecer isto aí. Será que vai ter que acontecer isto ou será 
que vai ter que alguém da própria Brigada sofrer alguma coisa para que venha esta segurança 
ser garantida. Há uma decepção muito grande. Eu espero sinceramente que haja. E aqui eu 
quero cumprimentar o Vereador Eduardo, que com um esforço grande tem tentado ajudar 
ali. Só que ele não pode resolver este problema total como está fazendo, com todo o esforço 
que ele tem, com toda a dificuldade que ele tem. Melhorou mas não foi definitivo. Por isto eu 
estou aproveitando este espaço aqui com indignação porque as pessoas estão me cobrando, 
estão me falando, pessoas que não passam mais para o outro lado do rio, pessoas que estão 
indo por Parobé para chegar a Taquara. O comércio está prejudicado por causa de um 
probleminha duma ponte que nem certo se sabe se tem ou não. Que é só colocar os calços lá 
e resolver o problema. E não se resolve. Isto é uma vergonha. Para completar, para terminar, 
eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu recebi ontem uma ligação e depois uma mensagem 
do Major Zanini. O Major Zanini era o Comandante nosso da Brigada Militar de Taquara, 
Parobé e região. Ele foi mandado embora daqui para Porto Alegre, pelo Governo que está aí, 
pelo Tarso Genro, porque ele estava aqui em Taquara fazendo um grande trabalho e não é da 
sigla partidária dele, o PT. Foi mandado embora daqui, o Major Zanini. Isto é uma vergonha, 
perseguição política em cima de uma grande pessoa, de um grande policial que é o Major 
Zanini. Fazia um trabalho destacado em toda a região como Comandante. E eu estou falando 
aqui com a autorização dele. Ele está lá se queixando para mim que jogaram ele como se 
fosse um objeto lá na Restinga. Sem praticamente ter nada para fazer como aqui. Nós 
precisamos de Comando da Brigada e nós não temos este comando. Isto é uma vergonha o 
que este Governo Estadual está perseguindo as pessoas. Não dá para entender e espero 
sinceramente que revejam isto aí e tragam de volta o Major Zanini para cá, que nós estamos 
precisando de bons policiais como o Major Zanini é. Muito obrigado a todos, muito obrigado 
a toda a comunidade, obrigado por tudo e fiquem com Deus. Após o Grande Expediente 
manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: Telmo Vieira, Sirlei Silveira e 
Adalberto Lemos e Guido Mario. Havendo matéria a ser tratada com urgência, o Presidente 
Convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada amanhã, 
dia 25/06, às 13h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, conforme Convocação 
nº 006A, datada do dia de hoje e assinada por todos os Vereadores. Nada mais havendo a 
tratar, às 21h20min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão Ordinária, agendando a próxima para o dia 30/06, 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. 

 


