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ATA Nº 3.985 

Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2014, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 15ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob 
a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 
Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando 
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de 
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a 
todos para participar.  A partir deste instante o Presidente Arleu deu início aos trabalhos da 
noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Pastor Carlos 
Inácio Birck, da Igreja Shalom de nossa cidade para deixar uma mensagem de abertura dos 
trabalhos desta Sessão. Logo após em Questão de Ordem o Vereador Valdecir de Almeida 
solicitou a inversão de pauta, devido a compromissos previamente agendados. A referida 
solicitação foi acatada por todos os Vereadores e de imediato o Presidente solicitou que a 
Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o 
presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis que chegaram a este 
Legislativo. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 255/2014, encaminha Leis Municipais 
nº 5.473 a 5.478, sancionadas em 25 de abril de 2014. OFÍCIO Nº 266/2014, encaminha Leis 
Municipais nº 5.483 a 5.488, sancionadas em 29 de abril de 2014. OFÍCIO Nº 271/2014, 
encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de março 
de 2014, para ser afixado no mural desta Casa. Ofício do Vereador Guido Mario Prass Filho, 
ao Presidente desta Casa Legislativa: Solicita retirada definitiva de pauta do Projeto de Lei nº 
061/2014, que isenta os produtores rurais cadastrados no Município do pagamento de 
“preço público” para serviços de enterro de animais de grande porte, e dá outras 
providências, que será encaminhado ao Executivo em forma de Indicação. PUBLICIDADE DOS 
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 093/2014 (Executivo Nº 069) Autoriza o Poder 
Executivo a permutar servidores municipais, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
094/2014 (Executivo Nº 073) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para 
o Taquara Automóvel Clube – TAC, CNPJ nº 91.110.593/0001-02, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 095/2014 (Executivo Nº 076) Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar 
horas máquinas e carga de saibro para o GRUPO GERA CROSS, CNPJ nº 19.295.866/0001-03, 
e, dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 140/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao setor competente da Rio 
Grande Energia – RGE, que viabilize a recolocação de um poste entre os seguintes endereços 
da localidade de Pega Fogo: Beco Nelson Campos (nº conosco 0860867-9) e Estrada Lotário I. 
Santos (nº conosco 5417223-3). Justificativa: Há algum tempo um poste caiu e a companhia 
responsável retirou o mesmo e emendou os fios entre dois postes próximos, ficando assim 
um vão, causando risco iminente de acidentes. Certo de contar com vosso apoio desde já 
agradeço a atenção. Nº 141/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através do presente 
solicito a Mesa Diretora desta Casa o que segue: Diante do Requerimento Nº 134/2014, de 
autoria deste Vereador em anexo, aprovado por unanimidade  na Sessão Ordinária do dia 
06/05/2014, venho por meio deste solicitar a liberação do Plenário, para representar a 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS na XVII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, que estará ocorrendo nos dias 12 a 15 de maio do corrente ano, conforme Folder 
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também em anexo, momento em que este Vereador já estará em Brasília buscando liberação 
de verba referente à Proposta Nº 034135/2014 protocolada junto ao Ministério de Esportes 
para construção da Praça do Projeto BEM, a qual ficará localizada num terreno urbano, com 
área de 7.264,23 m², no Bairro Empresa, Loteamento Integração, Rua Osvaldo Cruz, em 
frente ao CIEP. Nº 142/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente venho por meio deste solicitar ao Comandante do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Rio Grande do Sul, Mui Digno senhor Eviltom Pereira Diaz, informações de como 
andam as tratativas para aparelhar o caminhão que foi destinado ao Corpo de Bombeiros 
desta cidade em dezembro de 2013, através de economias feitas por esta Casa Legislativa, 
conforme reportagem em anexo. Tal solicitação se justifica tendo em vista a grande 
necessidade de se obter mais um veículo para auxiliar o trabalho dos Bombeiros tanto em 
Taquara como região. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradeço a atenção. 
Nº 143/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA, com apoio dos demais Vereadores: Solicita 
ao Presidente desta Casa, que seja encaminhado ofício ao Presidente do PROS – Partido 
Republicano da Ordem Social, senhor Eurípedes Gomes de Macedo Junior, para que em 
conjunto com a Bancada Federal possam reivindicar a solicitação da liberação de recursos 
financeiros para aquisição de equipamentos para a sala cirúrgica para o Hospital Bom Jesus 
de Taquara/RS, tendo em vista que o referido hospital é regional, com atendimento através 
do Sistema SUS, com UTI - Unidade de Terapia Intensiva para atender pacientes das mais 
diversas localidades, tendo em vista que a Administração Hospitalar é realizada através da 
AESC - Associação Educadora São Carlos, do Grupo Mãe de Deus. Segue em anexo ofício da 
AESC – Hospital Bom Jesus, encaminhando orçamento referente aos equipamentos para a 
sala de cirurgia necessários para o bom andamento deste Nosocômio. Nº 144/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA, com apoio dos demais Vereadores: Solicita ao Presidente 
desta Casa, que seja encaminhado ofício ao Ministro da Saúde, Excelentíssimo Senhor 
Ademar Arthur Chioro dos Reis, solicitando a liberação de recursos financeiros para aquisição 
de equipamentos para a sala cirúrgica para o Hospital Bom Jesus de Taquara/RS, tendo em 
vista que o referido hospital é regional, com atendimento através do Sistema SUS, com UTI - 
Unidade de Terapia Intensiva para atender pacientes das mais diversas localidades, tendo em 
vista que a administração hospitalar é realizada através da AESC - Associação Educadora São 
Carlos, do Grupo Mãe de Deus. Segue em anexo ofício da AESC – Hospital Bom Jesus, 
encaminhando orçamento referente aos equipamentos para a sala de cirurgia necessários 
para o bom andamento deste Nosocômio. Nº 145, 146, 147 e 148/2014 VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores a serem encaminhados as seguintes 
autoridades: Diretor Geral do DAER - Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira; Secretário 
Estadual de Infraestrutura e Logística - senhor João Victor Domingues; Secretário do Gabinete 
dos Prefeitos e Relações Federativas, senhor Jorge Branco e Governador do estado do Rio 
Grande do Sul - Senhor Tarso Genro. Ao cumprimentá-los, cordialmente, venho por meio 
deste, conforme tem sido feito em outros momentos, o apoio na realização das demandas 
abaixo relacionadas, visando amenizar os problemas nas rodovias que cortam o nosso 
Município (ERS 020, 115 e 239). Lombadas Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 115 - Km 
02; Lombadas Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 239 - Km 51 (próximo ao 
Supermercado Nacional); Lombadas Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 020 entre os Km 
46 e 47; Lombadas Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 239 entre os Km 52 e 53 (próximo 
à entrada do Bairro Empresa e do Bairro Ideal); Conserto imediato da Ponte sobre o Rio dos 
Sinos, na ERS 020 km 44, pois a atual situação está causando diversos assaltos, contribuindo 
com a Insegurança da Comunidade Taquarense; Disponibilidade de reforço na segurança da 
Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020, enquanto a mesma estiver sendo consertada; 
Acesso direto da Pista Central da ERS 020 (Avenida Sebastião Amoretti) Km 49 ao terminal 
Rodoviário de Taquara, com sinaleira ou rótula, contribuindo melhor com o fluxo do trânsito 
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Taquarense, pois ao invés dos ônibus pegarem 02 (duas) sinaleiras entrariam diretamente na 
ERS 020 - Obs.: Já existe pedido protocolado no DAER desde junho de 2013. Balança de 
pesagem rodoviária na ERS 020, entre o Km 53 a 58. Tais pedidos se fazem necessários 
devido ao grande número de acidentes ocorridos em pequenos trechos e em breve período. 
Nº 149/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Requer à Mesa Diretora que seja encaminhado 
convite ao Major Adriano José Zanini para receber homenagem desta Casa, pelos relevantes 
trabalhos  prestados a nossa comunidade. Diante desta homenagem estarei encaminhando 
os nomes das pessoas que deverão ser convidadas para este Ato ainda esta semana. A 
homenagem deverá ser realizada durante a Sessão Ordinária do dia 26 de maio do corrente 
ano. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 048/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito ao Executivo Municipal informação se os Bombeiros já receberam o tanque 
de água para o caminhão, o qual foi doado aos mesmos com economias da Câmara de 
Vereadores e qual a previsão desta ação se efetivar? Nº 049/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópias dos extratos da 
rubrica do FUREBOM dos últimos 14meses, retroativos. Nº 050/2014 VEREADOR NELSON 
MARTINS: Nelson José Martins, Vereador da Bancada do PMDB vem através do presente 
solicitar através de Pedido de Informação para que a Administração informe o nome dos 
Secretários e Diretores com valores correspondentes aos cargos e o valor do salário da 
Secretaria de  Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e 
Pecuária e da Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana. Solicita ainda que seja 
juntada cópia dos contra cheques e ponto de cada um destes, a partir do mês de janeiro de 
2013 até a presente data. INDICAÇÕES: Nº 307/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 
que o Executivo Municipal viabilize junto a Defesa Civil de nosso Município uma vistoria e 
manutenção da canalização na Rua Guilherme Lahn, nº 314, pois na mesma passa o esgoto 
cloacal e pluvial de todos os moradores da localidade. Nº 308/2014 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública 
providencie o conserto de uma luminária na Rua Pedro Ritter, próximo ao nº 1758, Bairro 
Ronda. Nº 309/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
através do Setor de Iluminação Pública providencie a substituição de uma lâmpada 
fluorescente por uma de sódio, na Rua Carlos Chagas, próximo ao nº 664, no Bairro Santa 
Teresinha. Nº 310/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente viabilize a instalação de mais hidrantes, tanto no Centro 
quanto nos Bairros da cidade, visando dar maior agilidade ao trabalho dos Bombeiros quando 
necessário. Nº 311/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Obras desenvolva um projeto para a construção de uma Ponte 
Pênsil, que liga a estrada dos Imigrantes a estrada da Vila Tereza, próximo ao Atelier do 
Leandro Marques. Nº 312/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 
Municipal através do Setor de Iluminação Pública proceda na colocação de duas lâmpadas 
novas na Rua Cristino de Souza, nº 1648, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois há mais de dois 
meses o local encontra-se às escuras. Nº 313/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Venho por 
meio deste convidar o Secretário de Obras deste Município, para que com este Vereador 
façamos uma visita “in loco” nas obras realizadas na Rua 7 de Setembro (Rua Raimundo), 
próximo ao nº 2429, onde foi construído um valão subterrâneo. Indico ainda que seja 
construído o meio-fio e bocas de lobo no leito da rua e também seja feito o sarjeteamento da 
mesma. Queremos estudar junto com o setor competente para podermos resolver os 
problemas nesta rua que é praticamente centenária. OBS.: Alertamos o risco de uma casa de 
moradia localizada ao lado deste valão, conforme fotos em anexo, que poderá ser levada 
pelas águas por ocasião das enchentes, o que nos preocupa pelo fato que o período de 
chuvas está próximo.  Nº 314/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Venho por meio deste 
convidar o Secretário de Obras deste Município, para que com este Vereador façamos uma 
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visita “in loco” na Rua Bolívia, esquina com a Rua Andreas Haiml, no Bairro Empresa, para 
verificar e planejar os trabalhos de calçada e calçamento desta rua, tendo em vista os 
problemas visíveis, conforme fotos em anexo. Alertamos o risco de trânsito que poderá 
ocorrer com o ônibus escolar que por ali trafega. Nº 315/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicito que o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública proceda na troca 
de uma lâmpada na Rua Carlos Chagas, próximo ao nº 414, Bairro Santa Teresinha. Nº 
316/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente providencie o ensaibramento da Rua Osvaldo Brandão, no Bairro 
Santa Maria, sendo da esquina da Rua Tristão Monteiro até as margens do rio. Com 
urgência. Nº 317/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente possa providenciar a instalação de luminárias e de tomadas 
de força na parte central do Cemitério Municipal, pois irá facilitar os trabalhos de 
manutenção e na construção dos jazidos. Nº 318/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie o 
recolhimento de galhos na Rua Espírito Santo, próximo ao nº 515, no Bairro Santa Teresinha. 
O pedido se justifica tendo em vista que os galhos estão muito secos e os moradores temem 
que alguma pessoa possa colocar fogo. Nº 319/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na limpeza de 
um terreno na Rua Felipe Werb Filho, fundos do Hospital Bom Jesus, lado oposto da Rua, 
bem como seja instalada a iluminação pública, pois a escuridão naquele local está causando 
grande insegurança aos moradores. Nº 320/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Encaminha em anexo, Projeto Sugestão de acordo com o Projeto de Lei Nº 061, datado de 20 
de março de 2014 de sua autoria, que:  Isenta os produtores cadastrados no Município do 
pagamento de “preço público para serviços de enterro de animais de grande porte, e dá 
outras providências”. Nº 321/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal através do Setor de Iluminação Pública providencie o conserto de duas luminárias 
na localidade de Moquém, paralela a ERS 239, sendo uma em frente à antiga Olaria dos 
Fetter e outra em frente ao Caldo de Cana, bem como também seja instalada mais três 
luminárias nas proximidades do referido local.  Nº 322/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Sugiro ao senhor Prefeito Municipal, que estude a possibilidade de instalar o novo prédio dos 
Bombeiros junto à área urbana do Munícipio, sito a Rua Tristão Monteiro, ao lado da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas, onde era antigamente, pois ali é uma área 
ociosa, livre e resolverá ao não acúmulo de lixo depositado aleatoriamente. MOÇÕES: 
MOÇÃO DE APOIO Nº 011/2014: Os Vereadores da Bancada Progressista e demais 
Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS vem através do presente, 
encaminhar Moção de Apoio em forma de Solidariedade aos Municípios do Estado do Rio 
Grande do Sul que recebem serviços da AES Sul, Distribuidora Gaúcha de Energia, tendo em 
vista o aumento médio de 29,54% nas tarifas de energia elétrica de seus clientes. A presente 
Moção se faz solidária à Moção de Repúdio (em anexo), aprovada no dia 24 de abril, próximo 
passado, na Câmara Municipal de Vereadores de Brochier/RS, a qual foi encaminhada a esta 
Casa Legislativa através do Ofício nº 048, também em anexo, como sugestão de Moção a ser 
feita por outros Legislativos gaúchos, tendo em vista o abuso no reajuste das tarifas da 
Empresa AES Sul, pois é de péssima qualidade o fornecimento de energia desta empresa e 
por, no momento, tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do RGS uma CPI para avaliar 
a má qualidade dos serviços prestados por esta distribuidora. Nesse sentido faz-se oportuna 
à apresentação desta Moção de Apoio, que após aprovada, deve ser encaminhada cópia da 
mesma à Ouvidoria da Distribuidora, à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, ao 
Ministério de Minas e Energia, à ANAEEL e as Câmaras de Vereadores do Vale do Paranhana. 
MOÇÃO DE APELO Nº 012/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Encaminha Moção de 
Apelo ao Excelentíssimo Senhor José Rebelo Figueiredo, Ministro do Esporte, para que 
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proceda na liberação de verba para a Construção da Praça BEM - Bairro Empresa Melhor, a 
qual deverá ser construída no terreno urbano, com área de 7.264,23 m², situado no Bairro 
Empresa, Loteamento Integração, Rua Osvaldo Cruz, em frente à Escola Estadual de Ensino 
Médio Willybaldo Bernardo Samrsla – CIEP. Justificativa: Esta reivindicação tem um grande 
alcance social tendo em vista que neste Bairro residem aproximadamente 10.000 pessoas, 
onde grande parte da população vive da captação e reciclagem do lixo, inclusive há anos 
atrás este local servia como depósito – lixão, conforme fotos em anexo. Esta realidade 
demonstra a vulnerabilidade e a pobreza que muitas famílias se encontram e que nos 
momentos de lazer não tem para onde ir ou para brincar. O local escolhido para a construção 
desta Praça fica localizado em frente ao CIEP, com 867 alunos, conforme ofício Nº 17/2014 
assinado pela Senhora Emmanuelle Cunha da Luz, Diretora deste Educandário, cópia em 
anexo. Também neste mesmo Bairro temos as seguintes Escolas em funcionamento: - Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Dr. Breno Osvaldo Ritter, que possui 420 alunos, conforme 
ofício Nº 09/2014 assinado pela senhora Cristiane da Silva Simões, Diretora deste 
Educandário, cópia em anexo. - Três Escolas Municipais de Educação Infantil, sendo uma 
delas unidade do Proinfância que atualmente atendem 386 crianças de 0 a 6 anos e as outras 
duas estão sendo ampliadas, vindo aumentar o número de crianças matriculadas, conforme 
Ofício N º 113/2014, assinado pela Senhora Andréia Oliveira de Souza - Diretora da EMEI São 
João Batista, Senhora Joice Cristiane Korndörfer – Diretora da EMEI Harda Liane Müller, 
Senhora Carmem Lúcia Breyer – Diretora da EMEI Leonel de Moura Brizola, Senhora Rosana 
Magali Möller dos Santos – Coordenadora da Educação Infantil e do Senhor Antônio Edmar 
Teixeira de Holanda – Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, cópia em anexo. 
Queremos deixar registrado que ao lado deste terreno em que pedimos para ser construída a 
Praça, tem previsão de um loteamento que abrigará 600 famílias, onde 200 destas casas 
deverão ser construídas casas populares através das obras do PAC. Atualmente temos 150 
casas populares em andamento de construção pelas obras do PAC 2. Esta Casa tem 
demonstrado grande preocupação com a construção das Praças de Esporte e Lazer, pois o 
“LAZER” está dentro dos direitos sociais do cidadão conforme determina a Constituição da 
República Federativa do Brasil, e é neste sentido que buscamos auxílio junto ao Governo 
Federal para que através do Ministério dos Esportes possamos conseguir a liberação desta 
verba para a efetiva realização deste “sonho” tão esperado ser realizado pelos moradores do 
Bairro Empresa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício Circular do Tribunal de 
Contas do Estado do RGS – Gabinete da Presidência, ratificando os termos do Ofício Circular 
GP nº 004/2012, e com o objetivo de atualizar informações mantidas no banco de dados 
deste Tribunal, solicita que os decretos legislativos ou outros atos relativos à apreciação das 
Contas anuais dos senhores Prefeitos sejam remetidos no prazo de até trinta dias após o 
respectivo julgamento. Ofício da Caixa Econômica Federal, comunicando a extinção do 
contrato de repasse nº 337.488-15/2010, assinado em 03/12/2010 por término do prazo de 
vigência. Ofício da Paróquia Senhor Bom Jesus desta cidade, em atenção ao Requerimento nº 
119/2014 (Votos de Congratulações), de autoria do Vereador Valdecir de Almeida. Ofício do 
Gabinete do Governador do Estado, acusando o recebimento do que segue: Moção de Apoio 
nº 008/2014, dos Vereadores Adalberto Lemos e Telmo Vieira que trata do concurso da 
Polícia Civil/RS, nos cargos de inspetor e escrivão. Requerimento nº 122/2014, de autoria do 
Vereador Eduardo e demais Vereadores referente à segurança viária nas ERS 020, 115 e 239. 
Informativo da Assembleia Legislativa sobre a “mobilidade para as pessoas”. Comunicados: 
1º - No início da próxima Sessão Ordinária, dia 19 de maio, ocorrerá à vinda dos Médicos 
Cubanos, solicitado pelo Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira e aprovado em Sessão 
Ordinária do dia 06 de maio do corrente ano, onde os mesmos serão recepcionados pelos 
Vereadores. 2º - No dia 20 de maio do corrente ano, às 14h, no Plenarinho desta Casa será 
realizada a reunião solicitada pelo Vereador Guido Mario Prass Filho e aprovada por 
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unanimidade na Sessão Ordinária do dia 06 de maio do corrente ano, com o Secretário 
Municipal de Segurança e Trânsito, Coordenador Municipal de Defesa Civil, Comando do 
Corpo de Bombeiros de Taquara/RS e Diretor da CORSAN. Na respectiva reunião serão 
tratados diversos assuntos que preocupam a comunidade em geral tais como: hidrantes 
instalados na cidade, área central para implantação de um Quartel de Bombeiros entre 
outros. Sobre a citada reunião o Presidente informou a todos que a questão do local para a 
instalação do Corpo de Bombeiros em Taquara já foi resolvida, pois o Prefeito anunciou no 
dia de hoje que será construído um novo prédio na Rua Tristão Monteiro ao lado da antiga 
sede da Corporação taquarense. Neste instante o Vereador Eduardo Kohlrausch manifestou-
se em Questão de Ordem informando a todos que no último dia 09 de maio protocolou nesta 
Casa um pedido de uso da Tribuna Popular para o início da próxima Sessão Ordinária, dia 
19/05, onde foram convidados o Coronel Marques do Comando da Brigada Militar e o 
Tenente Fonseca do Comando da Polícia Rodoviária Estadual, afim de que os mesmos possam 
sanar todas as dúvidas pertinentes à segurança sobre a Ponte sobre o Rio dos Sinos na ERS 
020 e sobre a quantidade de policiais que serão enviados a Porto Alegre em razão da Copa do 
Mundo de 2014. Nesse sentido, diante dos acontecimentos que irão anteceder a próxima 
Sessão Ordinária que são a recepção dos Médicos Cubanos, o uso da Tribuna pelo Tenente 
Fonseca e Coronel Marques, citado pelo Vereador Eduardo e também o uso da Tribuna pelo 
Secretário de Assistência Social, o Presidente com a concordância de todos os Vereadores 
marcou para as 17h o início da Sessão Ordinária do dia 19/05. 3º - Amanhã dia 13/05, às 
16h30h nesta Casa estarão presentes os representantes na UNIVALE para reunião que tratará 
da implantação de uma Universidade na região. 4º - Nos dias 02, 03 e 04 de junho será 
realizada a votação pela internet com a escolha das demandas oriundas da Participação 
Popular e Cidadã deste ano que farão parte do Orçamento do Estado para 2015, lembrando 
que no dia 04 de junho ocorrerá também a votação nas urnas. Neste sentido o Presidente 
convidou os Vereadores para participar desta Consulta Popular, pedindo aos mesmos que 
deixem seus nomes e locais que irão levar as urnas com a Diretora Legislativa desta Casa, a 
qual também é Presidente do COMUDE. 5º - A 3ª Sessão de Interiorização ocorrerá no 
próximo dia 26 de maio, no Ginásio de Esportes do CIEP, a partir das 19h. Diante da inversão 
de Pauta, nesse momento o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora 
Legislativa procedesse na leitura do Projeto de Lei que está na pauta desta Sessão, 
acompanhado de Parecer das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em 
Plenário. ORDEM DO DIA: RESOLUÇÃO Nº 005, de 06 de maio de 2014 de autoria da MESA 
DIRETORA - Autoriza a cedência do Plenarinho Ary Nestor Jaeger, nas dependências deste 
Poder Legislativo, para uso do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande 
do Sul – TMA/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável a Resolução 
na sua forma original e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. 
Manifestou-se o Vereador Arleu. PROJETO DE LEI Nº 091/2014 (Executivo Nº 072) Autoriza o 
Poder executivo a repassar ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAQUARA, a 
importância de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para auxiliar na Edição da 6ª 
Cavalgada de Prendas do Paranhana, 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: Sandra, Telmo e Valdecir. PROJETO DE LEI Nº 092/2014 
(Executivo Nº 070) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 
5.33, de 16 de outubro de 2013, que autoriza contratar servidor para o cargo de 
Biblioteconomista, e dá outras providências. Na Comissão Geral de Pareceres foi apresentada 
uma Emenda Retificativa à ementa do presente Projeto. A Comissão de Orçamento, Finanças 
e Fiscalização apresentou Parecer favorável ao Projeto acatando a referida Emenda. Posta em 
votação a Emenda foi APROVADA por unanimidade e da mesma forma, posteriormente, o 
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Projeto acompanhado da Emenda. Manifestou-se o Vereador Nelson Martins. Após a Ordem 
do Dia o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação 
da matéria lida nesta noite e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. 
Moção de Apelo Nº 011/2014 e Moção de Apoio Nº 012/2014. Requerimentos: Nº 140 a 
149/2014. Pedidos de Informações: Nº 048 e 050/2014. Indicações: Nº 307 a 322/2014. 
Atas: Nº 3.982 e 3.983. Requerimentos Verbais: VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 1º - Através 
deste solicito ao setor competente do DAER que providencie a pintura de faixas de 
segurança, a manutenção de placas de sinalização e roçadas junto a ERS 020, sentido 
Taquara/São Francisco, pois em vários pontos da via, onde foi feito o conserto da pista a 
sinalização ficou danificada, e, com a chegada do inverno esta situação dificultará o tráfego 
de veículos, devido à falta de acostamento e o nevoeiro. VEREADOR NELSON MARTINS: 2º - 
Solicita que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando será consertada a Rua Rio 
Grande no trecho de saída da ERS 115 e qual Secretaria realizará tal serviço, pois há meses os 
moradores reivindicam o conserto de inúmeros buracos nesta rua e até o momento nada foi 
resolvido. VEREADOR TELMO VIEIRA em nome da Casa: 3º - Os Vereadores que compõem a 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, vem através deste enviar Votos de Pesar 
aos familiares do senhor Alziro Espíndola Machado, que veio a falecer tragicamente no dia 
09/05, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de 
dor, pois a perda do Dr. Alziro significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos, 
devemos, porém, orar e pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de dor. “O 
Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a 
tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: 4º - Que o Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação pública providencie 
o conserto de duas luminárias ao final da Rua Almiro Nunes de Medeiros, fundos do prédio 
do antigo Badermann. 5º - Que o Executivo Municipal, através do setor competente viabilize 
com a máxima urgência o conserto no trecho que dá acesso ao Bairro Empresa, próximo a 
Madeireira Bley, junto a ERS 239, pois neste local existe um afundamento que está causando 
prejuízo aos veículos que entram e saem do Bairro. Sugere-se que seja colocado cascalho 
para dar maior aderência, pois apenas saibro não resolve o problema. Prosseguindo com os 
trabalhos da noite o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 
05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento 
Interno desta Casa. Nesse momento o Presidente autorizou a saída do Plenário dos 
Vereadores Valdecir de Almeida e Lauri Fillmann. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero saudar o Senhor Presidente, pessoas da Mesa, 
servidores da Casa, colegas Vereadores e pessoas aqui presentes nesta noite, em especial ao 
Pastor Carlos da Igreja Shalon pelas bonitas palavras. Isto é muito bom para nós. Também 
quero saudar o nosso correligionário Claudio Bizarro, que também se faz presente na noite 
de hoje. Se sintam todos saudados. Como é bom quando as coisas estão acontecendo. O 
Presidente falando sobre os bombeiros, que já está bem adiantado as tratativas para que a 
corporação seja instalada mais perto do centro da cidade. Notícia boa, isto é muito 
importante, uma luta de todos os Vereadores e de toda a comunidade que quer isto e a 
Administração também está empenhada para realizar este sonho, vamos dizer assim. E 
também a questão dos hidrantes. Inclusive estou fazendo uma indicação hoje, para que 
sejam instalados mais hidrantes. Que bom que já está sendo negociada a questão dos 
hidrantes também. Estive na última semana participando da homenagem dos 90 Anos da 
Escola Alípio Sperb, no Bairro Santa Maria. Na oportunidade também foi feito uma 
homenagem à saudosa professora Gilmara, que deixou o seu legado naquela escola. Foi feita 
uma linda e merecida homenagem. Neste momento foi concedido um aparte para o 
Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que disse: Obrigado Vereador Adalberto. Já estou me 
retirando. Quero agradecer a todos e dizer que só não estava presente porque agora não 
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recebi o convite. O Vereador Adalberto Carlos Soares retomou o uso da palavra e disse: 
Então quero complementar parabenizando a diretora e toda a equipe do CPM daquela escola 
pelo excelente trabalho desenvolvido. Também estou fazendo a indicação para o Executivo 
que pense na possibilidade de se fazer um projeto para uma ponte pênsil, lá no interior de 
Vila Teresa, que liga a Estrada dos Imigrantes até o atelier do Leandro Marques. Ali são 10 ou 
12 moradores que moram ali e o acesso para ir para Padilha ou Vila Teresa é distante. Então 
com a ponte naquele local vai facilitar bastante para aqueles moradores, inclusive para os 
colegiais, que é só atravessar para o outro lado para pegar o colegial. Então estou fazendo 
este encaminhamento para que o Executivo pense nesta possibilidade. Também estou 
fazendo uma indicação para que o Executivo, juntamente com a Secretaria competente, 
coloque dentro do Cemitério Municipal mais iluminação e tomadas, na parte central do 
cemitério. As pessoas que lá vão trabalhar, os pedreiros, tem dificuldade para trabalhar com 
o seu maquinário porque não tem tomadas lá na parte central. Eles têm que se deslocar lá 
para frente do cemitério para cortar alguma cerâmica ou alguma coisa. Então colocando 
algumas tomadas, dentro da parte central, vai facilitar bastante aquele trabalho daqueles 
profissionais. E também estou pedindo a revisão da iluminação pública próxima a olaria dos 
Fetter, no Moquém. Tem que consertar 2 luminárias e colocar mais algumas que está 
faltando. E também quero dizer Vereadora Sandra, que as indicações é a nossa arma. Muitas 
delas não são atendidas e eu acho que também não são lidas. Eu acho que se a Secretaria de 
Obras e outras Secretarias se detessem bastante em cima das indicações dos Vereadores, eu 
tenho certeza que a comunidade lá fora ia ficar mais contente, porque eles pedem para nós, 
eles não atendem. Nós não temos credibilidade nenhuma e sofre a Administração também. 
Dá desgaste à Administração. Então eu peço mais uma vez que as indicações dos Vereadores 
sejam atendidas. E também quero fazer um convite a todos os Vereadores. Ninguém me 
pediu para fazer o convite, mas como eu comprei um, eu acho que é importante. Os 
bombeiros voluntários de Igrejinha estão promovendo um baile beneficente, no próximo 
sábado, para comprar equipamentos, uniforme e EPI´s para o trabalho deles. Então eu acho 
que sempre que a cidade precisa, os bombeiros voluntários estão presentes e estão dando o 
apoio. Eu acho que cada um de nós poderia adquirir um cartão e lá prestigiar este baile. Era 
isto, Presidente, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar primeiramente o Senhor Presidente, meus colegas 
Vereadores e a comunidade aqui presente, em especial hoje saudar o meu filho que se 
encontra aqui na plateia. Senhor Presidente, eu não poderia me furtar de falar com relação a 
esta triste ocorrência, mais uma ocorrência, que é a questão da morte do Dr. Alziro. É 
lamentável que o ser humano esteja valorizando tão pouco a vida humana e que estes fatos 
ainda aconteçam nos dias de hoje. Mas a gente está vendo aí todo o dia, se cumprindo este 
tipo de coisa, é lamentável, mas fazer o que. Senhor Presidente, também gostaria de falar a 
respeito da reunião que nós tivemos na sexta-feira com o Secretário de Saúde, o Dr. 
Pimentel. Ele colocou para nós a questão da estratégia de saúde da família. Eu desde que fui 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui por 3 mandatos com muita honra, eu vinha 
defendendo isto. Gostei muito da situação que ele nos explanou, para os Vereadores que 
estavam lá, nós estávamos em 3 Vereadores, porque eu acho que a saúde nós não podemos 
atacá-la quando ela já está implantada e sim nós temos que preveni-la. E para prevenir tem 
que ser com os agentes de saúde e o plano de estratégia da saúde da família. Ele nos falou, 
nos explanou, gostei muito da ideia do Secretário e acho que é por aí o caminho. O que vai se 
gastar em cada equipe, segundo ele, vai ser 16 que vai ser implantado de pouco a pouco. O 
que vai se gastar na implantação dos profissionais, com certeza vai se economizar lá na 
ponta, porque não vai chegar até o hospital. Porque vocês sabem que se houver a prevenção 
e se isto for feito de maneira correta, com certeza vai se economizar na questão da cura lá na 
frente. Então fiquei muito satisfeito com esta colocação, embora a gente se preocupe com 
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algumas outras situações na questão da saúde e que a questão de saúde envolve várias 
outras questões. Não é só a questão de plantão médico e sim tem toda uma infraestrutura 
atrás disto que envolve Secretaria de Obras, Assistência Social, enfim quase praticamente 
todas as Secretarias do Município se envolvem com a questão da saúde. Talvez alguém me 
pergunte o que ele está falando. Eu estou falando o seguinte: se não tiver um bom 
saneamento básico isto demanda da saúde. E estas questões vão ter que ser levantadas, 
porque não adianta se nós tivermos implantado os agentes de saúde e forem lá no bairro e 
levantar a questão de um esgoto a céu aberto, levantar a questão de que uma família está 
passando fome e não for atacado por estas outras Secretarias. Com certeza vai ser uma coisa 
meio que em vão. Nós temos que ter todo o Governo trabalhando em prol destas condições 
e agora aqui falado por mim de saúde, senão nós não vamos ter êxito. É um hospital bem 
equipado, enfim, tem uma série de coisas que tem que ser debatidas sim, tem que ser 
trabalhadas sim. Mas enfim, o primeiro passo foi dado e este Vereador está muito contente 
com o que foi dito lá nesta reunião. Eu gostaria também aqui de fazer um pedido novamente 
porque eu estive conversando com o Secretário de Educação a dias atrás e foi uma conversa 
que foi sendo levada para o outro dia e não consegui resolver, de um aluno que estuda em 
uma escola no interior, lá no Rio da Ilha se não me engano. E este menino mora num lugar 
que se fosse para aumentar a linha itinerante do ônibus que faz o recolhimento das crianças, 
daria em torno de 200 metros. O Secretário me colocou que não é possível porque teria que 
aumentar, teria que fazer um reestudo e tal, ora compreendido por este Vereador. Mas eu 
fico pensando. Se nós temos lá e isto há muito tempo, 8 ônibus parados e o Governo não 
falou a respeito disto o porquê que estes ônibus estão parados, qual é o problema que está 
havendo e as nossas crianças necessitando de transporte. Senhor Presidente, eu gostaria de 
usar o tempo do Vereador Lauri. Estes ônibus não estão funcionando e as nossas crianças não 
estão sendo atendidas a contento. Então a gente pensa o que está acontecendo? Nós 
precisamos destas informações, Senhor Presidente. Não é mais possível as coisas ficarem 
como estão e não sendo resolvidas. Eu jamais estaria aqui reclamando aqui destes ônibus se 
a situação dos munícipes estivesse sendo resolvida. Então, baseado nisto eu peço que seja 
encaminhado pela Mesa este pedido de informação. Também não poderia deixar de me 
furtar, Senhor Presidente, de falar a respeito do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD. 
Nós temos aqui a Frente Parlamentar Antidrogas que foi criada e nós iríamos fazer uma 
reunião hoje e devido a várias reuniões que teve na Câmara nós não conseguimos nos reunir. 
Eu peço ao Presidente da Comissão Guido Mario que nós agendamos urgentemente para 
esta semana uma reunião para que a gente discuta, porque a lei de criação deste Conselho 
foi feita o ano passado e eu fiz o pedido e mandei um esboço de um projeto para à 
Administração. Foi feito a lei, votada nesta Câmara, criado e não foi efetivado. Nós estamos 
perdendo em uma área tão importante que é o combate à droga e a prevenção por falta da 
implantação deste Conselho. Nós não podemos mais admitir que nós criamos leis aqui para o 
bem estar da nossa comunidade e elas não sejam realmente efetivadas. Nós precisamos que 
o Governo Municipal tenha uma posição e que seja uma posição clara porque nós precisamos 
sim atacar estes problemas. Tudo isto que eu estou falando envolve saúde. Com todas as 
maneiras nós precisamos atacar este mal que assola a nossa comunidade. E tudo o que 
acontece inclusive a morte do Dr. Alziro, com certeza é envolvimento com drogas destes 
meliantes que fazem este tipo de coisa. Então a gente precisa tomar alguma providência com 
relação a isto. E peço ao Executivo que urgentemente faça aqui. Nós precisamos fazer uma 
Audiência Pública, para que as entidades venham até esta Casa para que nós escolhamos 
quem vai fazer parte deste Conselho, que é só o que está faltando. Eu peço urgentemente 
que o Executivo assim o faça. Falando aqui sobre a instalação dos bombeiros. Ótima notícia, 
realmente eu acho que neste sentido está de parabéns. Às vezes, a fala da gente aqui parece 
que ataca, mas é que as coisas não se resolvem. E a gente não sabe como recorrer, a não ser 
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usar este microfone para que a comunidade saiba que a gente está trabalhando. E o retorno 
que não está vindo é de quem tem que executar. Como disse a Vereadora Sandra, e foi muito 
até benevolente, quando disse que nós não somos ouvidos por algum motivo. Eu faço todos 
os meus requerimentos com foto para que o Executivo saiba o que estou pedindo. De 100 
requerimentos que eu faço talvez 2 sejam atendidos. E quando eu peço, eu não peço para 
mim, eu peço porque a comunidade assim o faz, ela que nos vota. E o Executivo tem a 
obrigação de atender porque é um pedido do Vereador, mas por trás do Vereador tem toda 
uma comunidade da qual ele representa. Com relação aos bombeiros. Eu espero que 
realmente seja feito ou colocado em prática a questão da construção do Corpo de 
Bombeiros, que seja feito com muito respeito a nossa comunidade, que está sofrendo com a 
questão dos incêndios, que tem ocorrido por este problema que existe lá da distância dos 
bombeiros e que não seja mais uma vez feito como a UPA que está parada, sendo que já 
poderia estar sendo usada pela comunidade. Há um ano e meio parada pelo Executivo por 
algum motivo da qual a gente esclarecidamente nunca tem. Então eu peço que o Executivo 
não faça mais uma vez o engodo de falar, de colocar em prática um assunto tão sério como é 
o Corpo de Bombeiros. Como também é séria a questão da UPA, mas que não foi 
implementada. Até hoje a comunidade anseia por esta UPA e com certeza não pode também 
ficar a mercê de nós aqui falarmos em Corpo de Bombeiros e lá adiante não efetivar. Senão 
fica difícil como explicar isto para a comunidade e de certa forma a gente como Vereador 
entra neste problema da não implantação de algumas coisas. Eu gostaria de agradecer e 
desejar uma boa semana a todos e até a próxima semana. O Presidente Arleu Machado de 
Oliveira retomou o uso da palavra e disse: Antes de passar a palavra, eu quero dizer que 
estou providenciando para a semana que vem um projeto que vocês vão votar a respeito de 
não ocupação de 10 minutos por Vereador porque eu acho injusto. Ainda mais neste caso 
quando sai um Vereador e fica outro. Então vocês vão votar. Eu estou providenciando, já falei 
com o jurídico da Casa para fazer um projeto para a semana que vem vocês votarem. Porque 
me parece que um Vereador, e aqui não é nada pessoal contra nenhum dos Vereadores, 
todos estão fazendo o uso legalmente do tempo de que prevê no Regimento Interno hoje. 
Então eu não posso cortar. Está previsto no Regimento Interno que pode ser usado, só que 
eu acho injusto e vou tentar modificar. São vocês que vão decidir se querem ou não esta 
modificação, para não passar mais este tempo como hoje está sendo passado. Podemos até 
discutir isto aí depois inclusive, porque eu acho as pessoas que estão em casa ficam 
estranhando muitas vezes que um Vereador tem 5 minutos, ou tem 10 e dependendo tem 15 
ou 20. Parece-me que não é uma coisa adequada. Por isto eu quero deixar isto com vocês 
esta discussão, para vocês mesmo fazerem. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadoras e Vereadores e a comunidade aqui 
presente. Lamento também a morte do Dr. Alziro, ele era compadre meu, padrinho da minha 
filha mais velha. Com certeza deve ter falecido o advogado trabalhista melhor aqui da região, 
pois o pessoal gostava muito dele. Mas quero elogiar, Senhoras e Senhores, a postura do 
Prefeito Tito com a questão dos bombeiros. Ele não se emocionou, fez um estudo e escolheu 
aquele terreno onde os bombeiros, Vereador Balbino, nunca deveriam ter saído. Agora 
Vereador Beto, o Senhor sabe que eu tenho um grande respeito pelo Senhor, mas nós temos 
que cuidar aqui neste Plenário para não passar uma desinformação para a comunidade. E não 
dar a entender para a comunidade de Taquara que escuta a Rádio Taquara que o ex-Governo 
era a Alice no país das maravilhas, que era tudo uma maravilha e não era. O Senhor sabe que 
não. E lhe dou um exemplo. O ex-Prefeito do seu partido, o PDT, teve 8 anos para mostrar 
trabalho aqui e deixou o Município endividado. E quero lembrar ainda mais Vereador Beto, 
eu posso dizer isto com propriedade. Eu tenho certeza que o meu Prefeito não vai negar se o 
Senhor chegar com R$ 500.000,00 da Metroplan ou alguma emenda, ele não vai negar. Eu 
tive que fazer uma Audiência Pública, Senhoras e Senhores, para o Prefeito Délcio aceitar 
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botar asfalto do lado da Rodoviária. Ele não queria aquele asfalto. Eu tive que chamar a 
comunidade aqui dentro para querer aquele asfalto. Taquara já é Presidente Arleu, uma 
cidade que não tem asfalto, tanto que é projeto do Prefeito Tito. E o ex-Prefeito Délcio não 
queria aquele asfalto, eu me lembro aqui, a gente lotou a Casa. Tinha uma comunidade que 
dizia o seguinte para ele: Délcio nós gostamos de ti, mas como é que tu não quer aquele 
asfalto, homem. Aí o que aconteceu. Depois de muitas brigas, a servidora Marilene estava 
aqui no dia, se não me engano o Senhor estava também, ele aceitou fazer, ele aceitou, 
Senhor Presidente, os R$ 570.000,00. O Senhor vê como é que estaria aquela comunidade 
hoje. Tinha ali um asilo que comia poeira direto, porque o ex-Prefeito não aceitava, não 
queria o asfalto, Senhor Presidente. Não queria porque foi um Vereador de outro partido e 
não do partido dele que conseguiu aquilo ali. Então assim, vamos ser devagar, Vereador Beto, 
não vamos dar a entender para a comunidade que antes era uma Alice no país das 
maravilhas, que não era. E vamos julgar este governo, como dizia na Sessão anterior, quando 
terminar ali em 2016. Eu cedo o restante do meu tempo ao Vereador Telmo. Obrigado pela 
comunidade. Agradeço ao Senhor Deus por estar aqui representando a minha comunidade e 
fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saudar o Senhor 
Presidente, saudar os demais Vereadores e Vereadoras e nesta noite fazer uma saudação 
especial ao amigo e advogado Claudio Bizarro, ex-Delegado de Taquara e a sua mãe, Dona 
Iolanda, que está junto conosco esta noite. Tivemos o Dia das Mães, que passou neste final 
de semana e desejo todo o sucesso como mãe. Tenho certeza que ontem foi muito legal 
estar junto com o filho e com a família. Senhor Presidente, quero dizer que, como o Vereador 
Nelson falou, encaminhei hoje um requerimento para conserto da Rua Rio Grande no acesso 
a chegada da ERS 239. O Senhor já fez, mas infelizmente ela acabou passando, mas tomara 
que façam Vereador. Não vai ser por falta de pedido que eles vão deixar de fazer. Também 
quero dizer que começou hoje aqui a Semana da Agricultura Familiar. Tivemos dois encontros 
muito importantes hoje. Pela manhã a gente trabalhou com hortifrutigranjeiro e à tarde 
trabalhamos com a produção de leite do Município. Amanhã nós teremos pela manhã a 
piscicultura e à tarde gado de corte, suíno e avicultura. Na quarta-feira, piscicultura pela 
manhã, à tarde orizicultura. Na quinta pela manhã o carvão vegetal e à tarde agroindústria. E 
na sexta-feira teremos o encerramento com o encaminhamento das demandas, com uma 
carta de intenção para o crescimento destes setores. Também Senhor Presidente e demais 
colegas Vereadores, estou encaminhando o pedido de limpeza na rua nos fundos ao hospital. 
Existe um matagal, não tem iluminação pública e o risco está muito grande para aqueles que 
moram ali. Não se sabe se aquilo é um terreno que pertencia ao hospital e hoje é do 
Município, mas que seja tomado providências para resolver aquela situação. Da mesma 
forma, recolhimento de galhos na Rua Espírito Santo, próximo ao número 515, pois o 
morador já está preocupado, pois já secou os galhos, que possa alguém passar lá e colocar 
fogo e acabar ainda dando uma tragédia. Também quero fazer um agradecimento à 
Administração, ao Prefeito, por já ter sancionado a lei que institui a Festa da Melancia de 
Taquara. Teremos agora nesta sexta-feira, dia 16 pela manhã, mais um encontro onde vamos 
definir quem são os que querem realmente participar da festa, para que até a 1ª quinzena de 
janeiro do ano que vem a gente possa fazer este evento. Também já protocolei um pedido de 
uma lei para criarmos o Dia do Rio dos Sinos, Paranhana e Rio da Ilha. Que seja dia 17 de 
Março, a data da fundação do COMITESINOS. Na reunião do Comitê Interlegislativo onde o 
Vereador Telmo participou em Sapiranga, ficou definido que o Comitê fará um 
encaminhamento a todas as Câmaras, para que façamos uma moção por não construção de 
grandes barragens, porque está no plano de bacias a construção de grandes barragens. E nós 
queremos que os 32 Municípios que fazem parte do Vale dos Sinos façam moção da retirada 
deste encaminhamento de grandes barragens e sim o encaminhamento para a construção de 
micro barragens e açudagem em 2 estágios. O 1º estágio de armazenamento para o período 
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de estiagem e o 2º estágio para retenção de água para um período maior, aqui na cabeceira, 
evitando as grandes cheias que assolam as cidades da parte baixa do vale. Então a gente tem 
muito trabalho a fazer. O plano será aprovado nos próximos dias pelo colegiado do 
COMITESINOS. Eu acho que semana que vem nós deveremos estar recebendo e peço a 
compreensão de todos que a gente possa fazer este encaminhamento contra as barragens e 
sim as micro barragens e a açudagem em 2 estágios. Muito obrigado Senhor Presidente. Uma 
boa semana e fiquem todos com Deus. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, as 
pessoas aqui presentes, a emissora da Rádio Taquara, a todos os meios de comunicação, a 
minha nora e o meu filho que se fazem presentes novamente neste Plenário. Senhor 
Presidente, assisti como alguns na semana que passou um comunicado do ex-Prefeito Délcio 
por uma emissora do Estado, da capital, de que ele é o responsável pela manutenção, pelo 
conserto das calçadas em Porto Alegre. Coitado dos porto-alegrenses. Ele esteve em 8 anos 
aqui em Taquara e ficou bem pior do que quando ele entrou. Mas demagogia é um dos fortes 
do ex-Prefeito. Senhor Presidente, eu quero agradecer ao Secretário de Obras, Senhor 
Ferreira, pela colocação já no local depositado na rua, de 50 canos que vão solucionar o 
problema de esgoto correndo a céu aberto na Rua Madre Júlia, no Bairro Medianeira. Foi um 
pedido deste Vereador e foi atendido na medida do possível, com a compra destes canos 
resolvendo este problema. E também dar a notícia de que, comunicar ao pessoal do Bairro 
Medianeira, que será dado início ao patrolamento e ensaibramento em todas as ruas daquela 
localidade. E também colocar ao público, Senhor Presidente, a Secretaria na pessoa do 
Secretário Paulo Moller, estão fazendo a pintura das faixas de segurança, que foi solicitado 
por alguns Vereadores, na Pinheiro Machado esquina com a Picada Gravatá e também ali do 
Theóphilo Sauer e pelo que ele me disse, será estendido este trabalho a todas as frentes das 
escolas. Senhor Presidente, este Vereador apresentou nesta Casa projeto de lei e agradeço 
por ter sido aprovado por todos os meus colegas por unanimidade, projeto que instituía o 
Agente Penitenciário Destaque do Ano no Município de Taquara. Hoje é Lei sob o número 
5.476. Então eles serão reconhecidos como os demais agentes policiais que esta Casa já 
ofereceu para outros policiais. Também a Lei número 5.477, do dia 25 de abril de 2014, 
institui a homenagem especial denominada de Policial Rodoviário Destaque no Município de 
Taquara. E a Lei número 5.478 também do dia 25 de abril de 2014, institui a homenagem 
especial denominada Servidor Destaque do Município de Taquara. Esta é para os meus 
colegas municipários, de todos eles, operários, de todos os padrões. Ficará a cargo deles 
escolher o seu representante para que seja homenageado nesta Casa. Senhor Presidente, 
fico também feliz igualmente a todos e a comunidade está de parabéns e mais de parabéns 
ainda o Prefeito Tito. Pois quem expulsou os bombeiros daqui foi o ex-Prefeito Délcio, 
levando lá para a divisa de Igrejinha, causando dificuldades quando num sinistro a locomoção 
dos bombeiros para que agilmente chegasse ao centro da cidade. Quem causou este dano ao 
Município de Taquara, mais este dano, foi o ex-Prefeito Délcio e o Prefeito Titinho está 
resolvendo este problema que ele causou, colocando, e olhe bem, no mesmo lugar onde 
estava antes. Quer dizer, tirar dali por quê? Então fica registrado aqui, Senhor Presidente. E 
dizer com bastante alegria que também este Governo, a pedido de todos os Vereadores que 
aqui já se posicionaram favoráveis e cobrando também esta Casa, que no dia 12 de junho, 
não havendo nenhum imprevisto, será aberto, inaugurado o posto novo do Bairro Mundo 
Novo, atendendo aquela comunidade. Eu disse não havendo nenhum imprevisto, Vereador. 
O Senhor está debochando por que, foi o seu Prefeito que fechou aquele posto também, 
então causando mais um dano à comunidade. E aí vem a responsabilidade do Prefeito 
Titinho, mais uma vez se sobressair e demonstrar que tem capacidade e esperou o tempo 
certo para botar à disposição de todos aqueles que precisam. Obrigado Senhor Presidente. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente, demais colegas 
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Vereadores, comunidade aqui presente, em especial a minha esposa e os meus filhos que 
estão presentes hoje na Casa. Também uma saudação especial ao Ivanor, mais conhecido 
como Bomba, um empresário da nossa cidade que hoje veio reivindicar um apoio lá para a 
sua empresa. E quero lhe dizer Bomba, que esta semana vamos procurar o Secretário de 
Desenvolvimento Lamperti, que tem feito um excelente trabalho e com certeza ele vai saber 
buscar a solução para este problema que tu me comunicou a pouco. Quero inicialmente 
parabenizar a comunidade de Moquém pelo evento realizado no sábado, onde fez o Chá de 
Dia das Mães, organizado pela comunidade. Então deixo os parabéns a comunidade de 
Moquém. Parabenizar também a comunidade de Morro Alto, que realizou no sábado o Baile 
de Kerb. Também uma excelente janta como de costume, como sempre, então a comunidade 
de Morro Alto também está de parabéns. Como disse a pouco o meu colega Vereador Guido, 
iniciou hoje a Semana da Agricultura Familiar. E aqui quero agradecer aos Vereadores que 
puderam estar presentes no dia de hoje, Vereadora Sirlei, o Vereador Guido, o Vereador 
Adalberto Lemos, Vereador Nego, Vereador Lauri Fillmann e Vereador Régis. Dizer que este 
evento acontece o resto da semana, vai até sexta-feira e hoje foi bastante proveitoso porque 
estamos conversando com a comunidade, estamos conversando com as entidades. Estavam 
presentes todas as entidades do meio rural e foi muito proveitoso. A gente tirou várias 
demandas, elegemos as prioridades, primeira, segunda e terceira e temos certeza que na 
sexta-feira esta Casa vai estar repleta de autoridades. Eu reforço o convite aos Vereadores. 
Importante a presença de todos os colegas Vereadores na sexta-feira. Todos os dias estão 
convidados obviamente, mas sexta-feira é muito importante para que a gente faça a 
assinatura da Carta de Intenções, onde vão constar todas estas demandas que foram 
elencadas aí por cada setor da agricultura do nosso Município. Para que a gente tenha um 
rumo para onde andar, para que não só a Administração, mas as entidades, os sindicatos, nós 
do Legislativo, saber quais são as prioridades, para que a gente possa trabalhar em prol 
destas demandas que a comunidade colocou. O que eu tinha para hoje era isto e deixo o 
resto do meu tempo ao Vereador Beto Lemos. Neste momento o Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos fez o uso da palavra e disse: Obrigado Vereador. Só para salientar aqui ao 
Vereador Eduardo, se o Prefeito Délcio fez isto não foi a decisão mais acertada. Mas com 
certeza o seu Prefeito está longe de concluir as promessas de campanha, porque mostrou um 
mapa com 48 ruas, inclusive do interior, como era e como vai ficar. Isto ele teria que fazer 2 
obras por mês para poder dar conta das promessas de campanha. Não começou nenhuma e 
já se passaram praticamente 2 anos. Eu quero ver como ele vai voltar a esta comunidade da 
qual ele prometeu e dizer o que vai fazer. Mas me encontro muito feliz aqui, mesmo tendo 
falado da administração do PDT no passado. Porque na reunião com o Secretário de Saúde, o 
Secretário disse e aqui estavam Vereadores da situação e hoje do Governo, que encontrou as 
melhores Unidades Básicas de Saúde. Inclusive arriscou a dizer, digam se eu estou errado, 
que a Unidade Básica do Mundo Novo, na qual o Vereador Balbino se referiu, é a melhor 
Unidade Básica de Saúde de Taquara. Então quero dizer, eu acho que podemos estar errado 
em alguma coisa, mas com certeza ficou uma boa estrutura. Fora aí as creches que ficaram, 
as Unidades Básicas de Saúde, a reforma e a aquisição de um ginásio novo, a compra do 
CNEC e a compra do antigo Cine Viena. Então eu estou satisfeito com o Governo do PDT e 
digo mais a vocês, volto a dizer a vocês sem medo de errar, se o Prefeito Tito fizer a mesma 
quantidade de obras que o Prefeito Délcio fez, deixar a mesma quantidade de dívidas, eu 
aplaudo ele ainda de pé, mesmo tendo deixado dívidas. Obrigado e era isto. O Presidente 
Arleu Machado de Oliveira concedeu uma questão de ordem ao Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch, que disse: Olha, para começar o Prefeito Tito não está nem em dois anos, está 
indo para o segundo ano, o Délcio esteve oito. Vamos fazer esta matemática. E até agora, 
Vereador Beto, ele já asfaltou mais coisa que o Délcio nos oito anos. É só o Senhor olhar as 
ruas que foram asfaltadas. Ele brigou para não asfaltar do lado da Rodoviária. Até agora ele já 



                Ata nº 3.985, de 12 de maio de 2014.                                                                                                            Página 14 de 21 

 

fez mais do que o seu neste sentido do asfalto. Espera dar os 4 anos. Por ter sido citado, o 
Presidente Arleu Machado de Oliveira concedeu a palavra ao Vereador Luiz Carlos Balbino 
de Oliveira, que disse: Falar do Cine Viena? Deveria se envergonhar quem fala naquela 
compra daquilo lá. Pagaram uma fortuna em alguma coisa que não é útil para nada. Está lá. 
Claro, se eu comprar amanhã também um burro manco ele fica lá. Agora assim, deveria na 
época a Câmara ter votado contra, mas votou favorável. Aquele elefante branco. O Senhor 
esqueceu também de falar na Rua Coberta, na fortuna que gastaram de dinheiro nosso que 
tiraram dos Postos de Saúde, da nossa saúde, dos nossos veículos, enfim, da nossa Secretaria 
de Obras, tiraram de tudo para fazer aquele elefante branco. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS: Na palavra de expediente não se discute, não tem questão de ordem. Por isto que 
eu estou dizendo para vocês, que está errado. Foi isto que eu perguntei, se era a minha vez 
de falar, senão eu não ia falar. Depois da palavra de expediente entra então o pedido de 
questão de ordem, quando é citado. Mas tudo bem. É só porque eu pensei que estavam 
pensando que eu queria falar em questão de ordem. Não. Senhor Presidente, a gente sabe 
do problema do COMITESINOS. Eu vou vir Vereador Guido, quando tiver bem acirrado, para 
dizer para eles que limpem os rios que tem o problema resolvido. Claro que o Senhor sabe 
que para isto, às vezes, precisa um projeto. Eu quero dizer para vocês que o atraso total 
deste país são os órgãos do meio ambiente que não conhecem a realidade. Quem é que 
estava no dia da reunião em que veio aquele pessoal para mudar o Plano Diretor? Eles 
mostravam o arroio, mas eles nunca viram o arroio, eles mostravam ali. Qualquer um de nós 
vai saber identificar um rio, um arroio, mas tem que chegar lá para ver o que está 
acontecendo. Aquele dia eu vi ali que realmente que aqueles que estão fazendo o plano 
diretor também não sabiam nada, exatamente nada. Eles só falaram naquele anel viário e o 
Guido lembra que queriam fazer aqui, “matar” Rolante afogado. Eles queriam fazer um anel 
viário que fizesse um dique em toda a costa do rio e esta água ia passar de que jeito para o 
outro lado? Falta visão das coisas. Então eu gostaria de quando for o final disto aí eu quero 
estar presente para falar. Mas é bom que eles não façam barragem, até porque isto não vai 
solucionar o problema que tem aí. O problema é que tem poço que tinha 10 metros e tem só 
mais 2 metros. Tem é que limpar isto aí, tem que tirar as árvores de dentro, fazer alguma 
coisa que possa então a água segurar. O rio não tem mais poço. Este é o detalhe. Não tem, 
não para mais água mesmo. Então vou fazer o possível para estar quando for o final da 
decisão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje até procurei o setor da Magali para 
resolver um problema. Uma pessoa teve um pedido, não uma pessoa, duas, mas uma eu 
consegui resolver com a Magali, pedido de uma ecografia e foi autorizado pela Secretaria da 
Saúde. A pessoa foi no hospital, me parece que foi agora no começo do mês. Vocês sabem 
para quando eles marcaram no hospital esta ecografia? Dia 28 de junho. Provavelmente se a 
pessoa esperasse nem estaria aí, pois se marca uma ecografia com urgência é porque tem um 
problema. Quem vai fazer uma ecografia com urgência tem um problema. Aí a Magali 
resolveu o problema. Mas eu quero saber onde é que o hospital, qual é a parte do hospital 
que responde por isto. Dois meses para fazer uma ecografia de uma pessoa que precisa com 
urgência. Isto é o fim da picada. Não são só uma, duas pessoas. E aí a Magali conseguiu 
resolver para os próximos dias a pessoa então fazer esta ecografia lá em Igrejinha. Um 
trabalho bom da Secretaria em fazer isto porque a Secretaria fez o seu trabalho, encaminhou 
a autorização para o hospital que pede quase 60 dias para fazer uma ecografia. É o fim da 
picada. Também fiz uns requerimentos em relação às Secretarias do PMDB. Até porque a 
gente, às vezes, é chamado em uma reunião e cobrado. E até cobrado por alguns da 
Administração, gente nossa, não vai no horário, vai quando quer. E aí nós temos que saber 
como estão estas Secretarias, pois são elas do PMDB. E nada melhor que nós do PMDB pedir 
as informações, querendo saber quem é o Secretário desde o começo de janeiro, quanto 
recebeu, qual o horário, o ponto dele, o diretor que hora esteve lá, se o diretor realmente 
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trabalhou, se realmente ele esteve naquele horário, o que ele fez. Senão vai ficar muito 
complicado para nós. O PMDB já teve um desgaste muito grande durante alguns anos e nós 
temos que procurar, para que não tenhamos desgaste e nem a Administração do Prefeito 
Tito tenha problema com o pessoal do PMDB. Eu acho que o pessoal do PMDB não foi no 
horário porque está comprovado, nós vamos ter que pedir para tirar esta pessoa, porque se 
ele não quer trabalhar tem que largar fora mesmo. Eu acho que este é o caminho. É o 
caminho de todas as coisas senão fica a cobrança. Eu tenho sido chamado em reunião no 
Mundo Novo, Loteamento Tito, Eldorado, Santa Cruz. As pessoas se reúnem e me pedem 
para ir lá. Eu só quero dizer para vocês. No Mundo Novo eles atiraram um plano de Governo 
em cima da mesa que ficou muito ruim. Eu sempre disse para todos os Prefeitos, estou há 
muitos anos em política, mesmo quando não era candidato, muito cuidado com o plano de 
Governo. Plano de Governo a gente não bota aquilo que não dá para fazer. Se tu botar daqui 
a pouco tem problema. Claro que todo mundo tem 4 anos, que acaba sendo 3, porque tem o 
último ano para acertar as contas. A gente espera que o Prefeito Tito consiga cumprir o seu 
plano de Governo. O Guido sabe também que no tempo deles o plano não foi cumprido e é 
meio ruim de explicar depois. Mas eu acho que nós temos que ver que parte pertence ao 
PMDB do Governo, ver o que está acontecendo. Se há algum erro então para que o partido 
possa trocar ou ver o que dá para fazer em relação a estas pessoas. VEREADOR RÉGIS BENTO 
DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que nos 
acompanha. Encaminho aqui algumas atividades a nossa comunidade, especialmente no 
Bairro Santa Rosa. Terá ali o Chá das Mães agora no dia 15 de maio, promovido pela Escola 
Rosa Elsa Mertins, através da Diretora Salomé, e que a comunidade participe e adquira o seu 
cartão, que vem ali a ajudar a escola. Também um meio frango que se promoverá no Bairro 
Santa Maria em prol da Capela São Francisco de Assis, também será realizado agora no dia 17 
de maio, no sábado e será retirado na igreja em frente ao Chaplin. Encaminhamos algumas 
questões com relação as nossas atividades parlamentares. Com relação ao pedido de 
ensaibramento dos trilhos, na Rua Osvaldo Brandão, que chega da Tristão Monteiro até o rio. 
Precisa ali uma manutenção, está bastante difícil o acesso daquela comunidade que é tão 
carente. Também em relação à iluminação pública, pedimos a troca de lâmpadas, o conserto 
delas e a manutenção na Rua Carlos Chagas, em frente ao número 414; na Rua Cristina de 
Souza, número 1.648, no Bairro Cruzeiro do Sul. Também encaminhamos o pedido de vistoria 
da defesa civil, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Serviços Urbanos, com relação à Rua 
Guilherme Lahm, em frente ao número 514. Existe uma canalização que é do esgoto cloacal e 
pluvial, que desce naquela rua para cima do Ipiranguinha e teve uma erosão. A quebra dos 
canos está criando prejuízos para a comunidade naquele local. Pedimos também informação 
de qual é o custo ou o saldo do FUNREBOM, o fundo onde são as arrecadações com relação 
aos bombeiros, das taxas de incêndio. Tem que acompanhar como estão as tratativas e o 
saldo. Encaminhamos também um pedido de informação ao Executivo com relação ao 
caminhão de bombeiro que foi doado pelas economias dos Vereadores e Vereadoras desta 
Casa. Quando será colocado o tanque, quando que vai ser encaminhado, porque o caminhão 
está lá parado. O bombeiro precisa deste equipamento para trabalhar e precisa uma 
agilidade grande do Município. Também estivemos participando de uma reunião, onde fomos 
convocados pelo Senhor Secretário de Saúde e Vice-Prefeito, juntamente com o Vereador 
Adalberto Lemos e a Vereadora Sirlei, na última sexta-feira. Uma reunião muito produtiva 
onde tive a oportunidade de perguntar pessoalmente para ele questões que são bastante 
polêmicas em nosso Município, especialmente com relação ao hospital. Ele nos passou que 
quem responde sobre o hospital com relação à administração é o Levi. Ele que tem que 
resolver os problemas e tem que encaminhar juntamente com a outra equipe, os diretores 
técnicos, administrativos e coordenadores. Nós iremos entabular na próxima Sessão alguns 
pedidos, alguns encaminhamentos a nossa comunidade, onde tenha ali um atendimento 
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digno para a nossa comunidade. Tratamos também com relação ao orçamento do Município. 
E aí eu faço um chamamento importante em todas as questões que a Administração vem 
tomando. E ao final fazer um chamamento ao Senhor Nelson Martins. Nós temos que tomar 
a frente nisto. E com a sua competência, com a sua moral, com a sua dignidade que o Senhor 
tem perante a nossa comunidade, pelo trabalho que o Senhor já desempenhou na Câmara de 
Vereadores e pelo chamamento da estrutura do partido, regionalmente e estadual, 
certamente nós temos que abraçar isto. E nós vamos precisar muito do Senhor. O nosso 
orçamento no último quadrimestre de receita, de arrecadação, foi de R$ 17.000.000,00. Foi 
gasto com a folha de pagamento 54% disto, de R$ 9.000.000,00. Sobram aí 3 milhões e alguns 
mil reais, no caso, 19,63% do nosso orçamento, para encaminhar saneamento básico, 
esporte, cultura, educação, trânsito, assistência social, desenvolvimento econômico, 
agricultura, serviços urbanos e ainda responder todas as picuinhas políticas que se tem deste 
ou daquele governo, deste ou daquele mandato, deste ou daquele governante. Então eu 
acho que nós temos que se ater a isto. Conversei com o Secretário, ele nos explicou, foi 
muito produtivo, a gente entende também. Hoje na Sessão de Prestação de Contas 
indagamos algumas perguntas que vamos pontuar sim no decorrer da semana e nos 
próximos pronunciamentos. Isto que nós estamos falando são documentos que nós temos 
aqui encaminhado pelo Executivo. E se falarmos alguma coisa, que estamos equivocados, os 
relatórios estão equivocados ou as informações não estão chegando. O que constatamos em 
relação a tudo isto? Que na Prefeitura agora não é mais o lá tinha, agora não é mais comigo. 
Não é mais comigo o problema da UPA, não é mais comigo o problema dos assuntos do 
hospital, não é mais comigo o problema do PROCON, não é mais comigo o problema dos 
bombeiros, que hoje foi feito uma posição, tomara que se constitua na prática isto. E 
certamente Senhor Nelson, todos aqueles e isto já fiz o chamamento dentro do PMDB e já 
me posicionei independente contra este Governo, onde que indicados do PMDB que não 
estão trabalhando, tem que pedir para sair e o dinheiro deles ser investido naquilo que a 
população precisa. Faço coro aos seus pedidos a aquele pessoal que não está trabalhando, 
seja do Secretário ao mais baixo escalão que tem de remuneração dentro da Prefeitura, não 
tiver trabalhando, não tiver cumprindo o horário tem que pedir para sair. E outra coisa, deixo 
um chamamento para toda a comunidade, em nome do Presidente Estadual do PMDB, que o 
nosso encaminhamento e o nosso líder do PMDB, que é o Senhor, tem que tomar a frente 
deste Governo, correto, e certamente nós iremos disputar a próxima eleição. E não vou 
esperar a próxima eleição para discutir isto ou aquilo ou não. Temos que discutir a eleição já 
agora, através de um orçamento e de pessoas sérias e o Senhor sim, é uma pessoa séria e 
mostrou aqui na Câmara que faz economia e corta a própria carne. Tira estes caras que estão 
mamando na teta lá e não fazem nada pelo Município. Obrigado. VEREADOR ANILDO 
RIBEIRO ARAÚJO: Senhor Presidente, quero cumprimentar a sua pessoa e também estender 
a minha saudação aos demais integrantes da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, 
servidores que estão a trabalho, também a imprensa que nos acompanha e também a toda a 
comunidade que nos escuta. Em nome do nosso amigo, Dr. Claudio Bizarro, cumprimentar a 
todos que se encontram aqui neste Plenário, na nossa nave. Gostaria Senhor Presidente de 
iniciar a minha fala, deixando aqui a minha satisfação também ao nosso Secretário Paulo 
Möller e ao funcionário Júlio, pelo ótimo trabalho que vem fazendo de pinturas, de faixas e 
cordões. Algumas demandas que eu passei para eles, prontamente me atenderam 
rapidamente. Também parabenizar o pessoal da roçada pelo ótimo trabalho que fizeram ali 
na Creche Leonel Brizola. Ficou muito bonito, estava muito sujo e a gente fez alguns pedidos 
direto para o Diretor e para o Secretário e fomos atendidos. Também Senhor Presidente, 
gostaria de deixar aqui a minha preocupação com o horário dos bancos. Hoje eu precisei 
encarar 3 filas bancárias. Numa delas eu fiquei 1h05min, na outra 50min e na outra 56min. 
Não sei se fui de azar ou realmente tem acontecido. Está crítica a situação e existe uma lei. E 
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nós temos que cobrar esta lei. Fiz também a minha indicação com respeito ao DAER, já foi em 
votação, só para justificar mais uma vez aqui a necessidade na mudança da sinalização. Não 
mudança, refazer a sinalização da ERS 020, subindo São Francisco de Paula. Também estou 
preocupado, Senhor Presidente, com a situação das ruas de chão dos bairros do nosso 
Município. Tem algumas que estão intrafegáveis e a gente sabe e conhece a dificuldade do 
setor, da Secretaria, com respeito a máquinas e pessoal, mas está muito difícil, está feia a 
coisa. Esperamos que nos próximos dias o Secretário resolva esta situação que viemos há 
vários dias pedindo. Também tenho continuado com a minha preocupação com respeito à 
zona azul da cidade. Tenho conversado com algumas pessoas amigas minha, que tem loja 
onde não existe zona azul. Eles estão prejudicados porque nós mesmos encostamos os 
nossos carros ali, a comunidade, que ficar uma hora em uma fila de banco não tem como. E 
três horas então, uma hora em cada banco. Pior ainda. Então que se veja a possibilidade de 
reunir a comunidade, quem sabe, e expandir esta zona azul, já que ela não tem o propósito 
arrecadatória, é para servir a comunidade, a comunidade que se sirva desta maneira, 
estendendo a zona azul e o tempo de tolerância também. Daí desta forma nós vamos estar 
servindo bem a comunidade. Iluminação na Olaria. Hoje tive a garantia do setor que nos 
próximos dias vão fazer um levantamento ali, refazer todas as luminárias que estão com 
problemas. E volto a pedir aqui que se veja a possibilidade de dar um retorno urgente ali na 
esquina da Rua Bolívia, que está muito difícil, cada vez fica pior. A solução é abrir um canal, 
fazer uma drenagem e fazer um asfaltinho, largar uma carga de asfalto em cima que termina 
para sempre o problema. Porque o ônibus vem, dá uma torcida assim no subir para lá e de lá 
para cá torce de novo. Não dura um mês. Pode fazer bem feitinho, já foi feito, bem feito, mas 
logo volta a levantar o calçamento. Recolhimento de entulhos e galhos. Os Senhores se 
lembram que eu fiz aqui no meu segundo ou terceiro pronunciamento como Vereador, na 
possibilidade de contratar empresas especialmente para recolher entulhos e galhos. Eu estou 
vendo com preocupação este setor. Tem muito entulho antigo já, quase um ano aí que está 
apodrecendo, já não foi recolhido. Quem sabe está na hora da gente pedir ao Prefeito que 
faça a contratação da empresa que vai fazer o recolhimento. Quero encerrar então o meu 
pronunciamento de hoje, desejando uma ótima semana de trabalho para cada um de nós, da 
comunidade. Que Deus guarde e abençoe cada um de nós. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, colegas 
Vereadores, Senhoras e Senhores. Eu quero parabenizar hoje as mamães pelo seu dia, dia de 
ontem, que foi comemorado ontem. A mãe, mãe pai, mãe avó, mãe tia, enfim, todas as mães 
que através do seu amor incondicional lidam diariamente com as dificuldades inerentes da 
vida, na tentativa de formar cidadãos do bem. Amor de mãe é insubstituível e a falta deste 
amor se reflete com certeza na vida de uma pessoa. A morte do advogado Alziro Espíndola 
Machado nos choca e nos coloca novamente sérios questionamentos. Dois meninos, 21 e 18 
anos, são acusados de terem cometido o crime. Vivemos tempo de muito desamor, onde a 
vida para algumas pessoas não tem valor algum. A violência é uma chaga muito séria na 
sociedade. A base da educação diária é a família. É preciso amar muito as nossas crianças 
para que conheçam a força deste sentimento e se tornem adultos equilibrados. Quarta-feira 
da semana passada, mais uma vez fui chamada por uma escola para resolver um problema de 
abandono de filhotes. Esta escola entrou em contato com o meio ambiente e o meio 
ambiente não tinha o que fazer. E eu fui até a escola, que é a Escola Estadual Tristão 
Monteiro. Porque mesmo não tendo o que fazer, mesmo a cidade não tendo um programa 
que trate a causa animal, eu tenho que dar conta. Porque como eu sou uma protetora da 
causa animal a mais de 11 anos, é muito óbvio que as pessoas me procurem sempre que 
acontece um problema deste tipo. Os animaizinhos cheguei lá, dois filhotes. Um com sérios 
problemas de sarna, de fungos. Não tem como deixar estes animaizinhos abandonados numa 
escola onde tem crianças. Mas ao mesmo tempo em que eu fico muito chateada com estas 
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situações, que em Taquara ainda não aconteceu nada neste sentido. E eu espero que 
brevemente esta clínica veterinária pública se concretize, eu fiquei muito feliz quando entrei 
numa sala de aula e tive uma conversa com os alunos e um deles era filha da Silvana, a Manu, 
os olhinhos destas crianças brilhavam quando viam estes animaizinhos. E cada uma delas 
tinha uma história para contar. As suas histórias dos peludinhos, dos que recolheram, dos 
que trataram, do amor pelos seus bichinhos. Aproveitei para falar sobre os maus tratos aos 
animais, sobre o abandono. Porque é preciso mais do que palavras, é preciso exemplificar 
para as nossas crianças e adolescentes o amor. O amor pela vida, o respeito pelos seres. 
Ninguém dá o que não recebe. Quem fica indiferente ao sofrimento alheio, provavelmente 
teve uma infância triste, sem amor, sem carinho e sem cuidados. E é lá na infância que nós 
temos que tratar as chagas da sociedade, para que elas a partir de alguns anos daqui para 
frente elas deixem de existir. Na quinta-feira, dia 08 de maio, eu, o Presidente Arleu, o 
Vereador Adalberto Soares e o Vereador Anildo Araújo estivemos na Câmara de Vereadores 
de Gramado, representando a nossa Câmara Municipal, num encontro das Câmaras 
Municipais. Nove Câmaras se fizeram representar. E o assunto era a união de forças do 
Legislativo para que o nosso trabalho se fortifique. Porque na verdade o Vereador ele 
trabalha diariamente, ele não tem folga, é de manhã, de tarde, de noite, é sábado e domingo. 
Estamos sempre sendo chamados para alguma atividade, para algum evento, para uma 
reunião, para algum problema. O nosso trabalho não aparece, porque não existe nenhuma 
obra executada por um Vereador, porque nós fizemos parte do Legislativo. Então esta 
tentativa de Gramado é fazer com que o Poder Legislativo seja reconhecido pelas pessoas. 
Fazer com que as pessoas saibam o que o Legislador faz, o que um Vereador faz. E foi muito 
proveitoso o nosso encontro. Foi um de vários outros que acontecerão e com certeza 
estaremos lá novamente. Para hoje era isto. Eu desejo que todos tenham uma excelente 
semana, com muitas alegrias, uma semana iluminada e abençoada. Muito obrigada. 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente desta 
Casa e em seu nome cumprimento os demais Vereadores, o público que se faz aqui presente 
e os ouvintes que nos acompanham pelos meios de comunicação. Sempre me refiro aos anos 
em que estive a frente de uma escola pública estadual, eleita por cinco mandatos, como 
Diretora, como gestora. Somos todos sabedores de que uma escola aonde muitas crianças 
correm num pátio, muitos acidentes acontecem e muitos são os socorros necessários as 
crianças que se quebram. Por muitos anos, porque 15 anos eu ocupei este cargo, eu me dirigi 
ao nosso hospital ou aos nossos postos em busca de socorro a crianças machucadas. E eu 
tenho para dizer que o Luiz Antônio Riegel, que se encontra nesta Casa na noite de hoje, foi 
um importante personagem da saúde, no atendimento as crianças que comigo iam até o 
hospital. Eu tenho para dizer que quando eu chegava com uma criança chorando com dor e 
eu enxergava o Luiz nos corredores do hospital, eu tinha um respiro de alívio porque eu sabia 
que a criança seria atendida a contento. Para a minha surpresa, na semana passada, o Luiz 
me contou que foi demitido do Hospital Bom Jesus. Senhores e Senhoras, eu sou testemunha 
do trabalho deste moço. Do seu profissionalismo no atendimento a qualquer ser humano, 
mas principalmente as crianças que eu lá conduzia. Então eu tenho assim para dizer Luiz, que 
o Diretor Ademar do Hospital, tinha que dar uma olhada e fazer uma pesquisa com a 
população, para entender e saber o que a população taquarense pensa do teu trabalho. 
Porque enquanto administradora e gestora de escola pública que fui, tenho para lhe dizer 
que tu foste um abençoado no meu caminho e tu sempre resolveste o problema das crianças 
que comigo estavam e sofrendo com dor com muita presteza. Tu és um exemplo para mim 
de profissional e eu entendo aqui como uma atitude pouco administrativa do nosso 
administrador técnico do hospital, Senhor Ademar. Porque eu fico aqui desejando que ele 
reconsidere e que tu possas voltar para atender as pessoas, porque o povo taquarense 
precisa de profissionais como tu. Eu gostaria muito que isto fosse revertido. Eu quero deixar 
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este registro pelo histórico que eu tenho de profissional de educação e tu da saúde, que 
muito me ajudou. Eu te agradeço muito. Eu quero ainda aqui, eu não posso deixar de falar 
como mãe que sou também. O nosso Pastor Carlos Inácio hoje começou a sua fala refletindo 
sobre a questão mãe, dia das mães. Eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão a todas as 
mães que neste momento escutam o pronunciamento desta Vereadora. Eu quero dizer que 
amar é mostrar caminhos, amar é dar limites, dizer não. Mãe que me ouve, é muito bom que 
a gente possa enquanto mãe, ver uma criança chorar porque recebeu um não. Porque 
quando adultos eles não nos farão como mãe chorar. Às vezes, a falta de um não na hora 
certa deixa uma criança ou a conduz a um caminho não tão bom. Então mães, digam não aos 
seus filhos, para que eles entendam que há limitações e que a gente precisa lidar com a 
frustração na hora certa, porque, às vezes, quando adulto, só recebemos sim, nos frustramos 
e vamos para um caminho não tão bom, não tão desejado. Então que a gente tenha o bom 
senso como mãe e sejamos mães do não também, para que a gente tenha filhos do bem, no 
caminho do bem. Mas quero deixar aqui registrado o meu abraço e o meu reconhecimento, 
porque o homem da família é importante, mas a mãe é diretamente responsável pela 
educação dos filhos. Então ela merece sim o nosso reconhecimento, o reconhecimento de 
todas as pessoas. A sociedade se estabelece e se faz justa e igualitária quando as mães 
trabalham e trabalham bem. Parabéns a todas as mães. E desejo a todos uma excelente 
semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Arleu, aos demais membros 
da Mesa, aos colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite, 
principalmente a autoridade que nos acompanha hoje, que é o Delegado Bizarro. Não existe 
ex-Delegado porque está inativo. Ainda é o nosso Delegado, acompanhado de sua mãe, 
quero saudar a todos aqui na plateia. Também quero saudar ao público que nos prestigia 
esta noite e aos demais ouvintes da Rádio Taquara e aos outros meios de comunicação que 
nos acompanham. Esta semana estou fazendo alguns encaminhamentos junto ao Executivo 
para agilizar a distribuição da água do poço comunitário na localidade de Morro Alto. E 
vamos fazer isto porque o Prefeito Titinho está preocupado em resolver esta demanda tão 
necessária aquela comunidade. Também quero destacar os trabalhos realizados pela 
Secretaria Distrital de Padilha. Nas últimas semanas foi executado um trabalho de retoque 
nas seguintes estradas: na Cruzinha Alta, na Cruzinha Baixa, na Padilha Velha e parte da 
estrada principal. Estes trabalhos totalizaram 170 viagens de saibro e mais patrolamento. E 
para os próximos dias está previsto reparos em Alto Três Irmãos e na Duque de Caxias, na 
Batingueira. Hoje como representante afro brasileiro, não posso me furtar de externar um 
pensamento que tenho no dia de amanhã, dia 13 de maio, dia que se comemora a abolição 
da escravatura. Quando uma alma pura chamada Dona Isabel, princesa do Brasil assinou a Lei 
Áurea, a qual libertava todo o negro escravo do seu cativeiro, onde viviam em uma situação 
desumana, acorrentados e abaixo de açoites, obrigados a trabalhar sem nenhuma 
remuneração, os quais permaneceram quase 300 anos sob os maus tratos de seus senhorios. 
Após a abolição a vida dos negros brasileiros continuou a ser muito difícil, porque não houve 
a preocupação do governo naquela época em oferecer condições dignas para ex-escravos 
serem integrados no mercado de trabalho formal assalariado. Muitos setores da elite 
brasileira continuavam com o preconceito, dando preferência a mão de obra europeia. 
Portanto a maioria dos negros encontravam dificuldades para conseguir emprego e manter 
uma vida com o mínimo de condição necessária, moradia e principalmente educação. E 
realmente eu fico consternado em ver que a Lei de Igualdade Racial no Brasil, onde foi 
instituído o Estatuto de Igualdade Racial, após mais de 100 anos da abolição, onde o artigo 1º 
nos garante a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos éticos e individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e demais 
intolerâncias étnicas. Fico pasmo porque somos todos seres humanos e desafio quem diga 
que não. Porque aqui na terra somos todos iguais, todos precisamos de ar, de alimento, de 
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água. Então acima de nós só Deus. E quando o homem realmente tiver este pensamento, aí 
verei grandes mudanças referentes a esta questão. Hoje vemos na mídia ainda, após 125 
anos, pessoas sendo escravizadas por maus hábitos, drogadição, por ganância, então 
escravos do dinheiro. Eu digo que neste dia devemos fazer uma reflexão na íntegra da 
palavra escravo. Nós negros, sim, fomos libertos, mas de uma escravidão a qual nos era 
imposta. Hoje eu associo esta escravidão a todo o usuário de drogas, a todo aquele que 
entrega a sua vida, escravo do dinheiro, escravo da ganância. Eu tenho o pensamento e achei 
este um bom momento para fazer esta reflexão. Eu estava lendo e em umas palavras das 
quais eu li, eu destaquei que o homem quer muito e realmente eu acho que nós não 
precisamos de muito, só o necessário para a nossa sobrevivência. Mas não se preocupa em 
estar com Deus. Então eu digo que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Se 
nós refletirmos realmente, eu penso que são estas as palavras que faremos de nós homens 
melhores para a nossa sociedade. Eu enquanto legislador estou atento a toda a política 
pública que visa estabelecer em nosso Município, de uma forma concreta, o que rege a Lei de 
Igualdade Racial. E fico muito feliz com o Prefeito Titinho, porque está fazendo nos próximos 
dias um trabalho diferenciado, trazendo para junto do seu gabinete, a coordenadoria de 
políticas raciais. Isto é um passo, isto o Município não tinha e está tendo. Por hoje era isto, 
agradeço a Deus e também quero parabenizar todas as mães pelo seu dia e dizer que para 
mim e garanto para todos os filhos, vocês são nosso maior tesouro que Deus nos deu neste 
mundo. Muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras. Eu quero inicialmente parabenizar 
todas as diretoras de colégio deste Município pela eficiência que fizeram com as crianças no 
Dia das Mães. As diretoras e diretores de colégios deram um verdadeiro show aqui no 
Município de Taquara no Dia das Mães. Eu sei de várias diretoras, colégios, o trabalho que 
fizeram com as crianças relacionado com as mães. É algo fantástico. Eu vi alguns trabalhos na 
rede social. Teve um dos trabalhos inédito que formaram um grupo no colégio e saíram em 
serenata pela cidade, o grupo composto por alunos e também com maestro, saíram em 
grupo pela cidade fazendo serenata para as mães. Colégios que fizeram coisas sensacionais. 
Então eu quero cumprimentar aqui a criatividade na pessoa do Secretário de Educação 
Professor Edmar, a criatividade das diretoras de colégio, que além de ser diretoras, são 
pessoas criativas, competentes, fazem um grande trabalho as diretoras da nossa rede 
municipal. Por isto quero parabenizá-las pelo grande trabalho agora no Dia das Mães. Eu 
teria que falar em todas, mas não é possível, então eu só faço esta homenagem em cima 
deste pessoal que foi para a rua fazer serenata para as mães, que está nas redes sociais. 
Também quero aproveitar para dizer para vocês que estive antes de vir para cá, já falei, junto 
com o Prefeito Municipal, no terreno onde vai estar novamente sendo concluída a sede dos 
bombeiros, de onde nunca deveria ter saído. Eu não quero fazer aqui crítica por crítica. Não 
vou inclusive dar nomes de pessoas, mas vou dizer. O Prefeito que tirou os bombeiros 
daquele local não sabia o que estava fazendo, senão não teria tirado os bombeiros daquele 
local. Não é possível ter tirado os bombeiros daquele local, bem colocado, para colocar lá 
perto de Igrejinha e os transtornos todos que estão acontecendo hoje. Então graças a Deus 
que o Prefeito, com a sua clarividência, está novamente trazendo os bombeiros de onde 
nunca deveria ter saído. E lá eu vi a alegria do comandante dos bombeiros com todo um staff 
de bombeiros que estavam lá presente naquele local, ali na Tristão Monteiro, local muito 
bom onde vai ser instalada novamente a sede dos bombeiros de Taquara. Que coisa boa que 
está voltando então novamente aqui para o centro de Taquara, para dentro da cidade, aquilo 
que talvez se não tivesse saído dali, quantas casas poderiam ser salvas, quantos prejuízos 
poderiam ser evitados, quantas pessoas talvez não fossem queimadas, se não tivesse saído 
dali. Eu não sei o que o Prefeito anterior tinha esta vontade de tirar as coisas e demolição. 
Demoliu o quiosque da praça, demoliu o camelódromo da rua, de uma hora para outra botou 
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tudo abaixo, demoliu um prédio que o Vereador Guido Mario tinha ali na época, demoliu de 
uma hora para outra e não precisava ter demolido. E cortou 8 árvores na Santa Rosa que era 
propriedade particular. Uma saga de destruição assim inimaginável o que acontecia. E 
acabou tirando os bombeiros também da sede onde estavam ali naquele momento e tiraram. 
Quando eu digo aqui que eu não vou dar os nomes, quem quiser que saiba quem é, não 
preciso dar o nome de ninguém. Mas isto são administrações anteriores que fizeram muita 
bobagem, como também deixaram de fazer os asfaltos devidos na cidade. Hoje se cada um 
tivesse feito um pouquinho de asfalto teria um monte de asfalto. Praticamente não tem nada 
porque não fizeram. Então não é um Prefeito anterior são vários Prefeitos. Então o Prefeito 
atual não pode fazer tudo de uma vez só também, vai ter que aos poucos ir fazendo o que ele 
disse que ia fazer aos poucos. Hoje já recebi uma lista de duas ou três ruas que vão ser 
asfaltadas também e com certeza vai asfaltar muito mais talvez que os outros juntos do jeito 
que está indo até o final. Então não dá. Claro que não está bom, claro que tem problema, 
claro que tem buraco para tapar e bastante. Não é fácil, nós temos uma extensão territorial 
municipal muito grande. Agora, a boa vontade está existindo e temos que deixar então 
apenas um ano e meio, temos que mais a frente verificar o que está acontecendo, porque a 
promessa de campanha que eu sei a respeito de asfalto e ele está lutando para isto. Só para 
encerrar, dizer que eu continuo preocupado demais com o problema da ponte do Rio dos 
Sinos, da ERS 020. Inclusive hoje presente aqui, o músico Luiz, que vai fazer o seu baile aqui 
no Fogão e pessoas que não vão vir no baile dele porque tem que passar na ponte. E não é 
pouco, são vários que não vão vir no baile por causa da ponte. E a pouco o Vereador Guido 
Mário falou do baile do Entrepelado, pessoas que não foram por causa da ponte. Eu quero 
repetir e deixar bem claro, eu posso bater um milhão de vezes, não faz mal. As pessoas estão 
me cobrando isto diariamente, continuam me cobrando diariamente deste problema do 
trânsito, da ERS 020, da sinaleira que está ali e digo mais. O problema de gestão é tão ruim 
deste Governo Estadual, é tão ruim, que ali na ERS 020, quem vai a Porto Alegre, botaram 
uma sinaleira. Está aí o Vereador Balbino que vai todo dia para Porto Alegre, botaram uma 
sinaleira porque deu um buraco no asfalto e meteram uma sinaleira porque não conseguem 
fechar um buraco na ERS 020, lá perto de Itacolomi. E estava este fim de semana um 
pandemônio de carros parados na sinaleira, porque o Governador não tem gente para tapar 
um buraco na ERS 020. Por favor, isto é ou não é uma questão de Estado o que eu falo aqui. 
Não é problema da Brigada, não é problema da Polícia Rodoviária Estadual, não é problema 
do Comandante da Brigada. O problema está no Estado, está no Governo que não está 
conseguindo sequer fechar um buraco na ERS 020, onde o trânsito é muito grande ali e aí dá 
todo este transtorno. Muito obrigado a todos. Desculpe porque, às vezes, eu me empolgo um 
pouquinho. Fiquem todos com Deus e uma boa semana a todos. Após a Palavra em 
Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os seguintes Vereadores: Nelson, 
Adalberto Lemos, Balbino, Guido Mario, Sirlei, Arleu, Eduardo e Régis. Nada mais havendo a 
tratar, às 21h, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária, agendando a próxima para o dia 19/05, lembrando que a mesma ocorrerá a 
partir das 17h, tendo em vista os pedidos de uso da Tribuna, citados anteriormente na leitura 
dos Comunicados. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor 
Fernando Machado de Bittencourt, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após 
lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 12 de 
maio de 2014...................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


