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ATA Nº 3.986 

Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2014, às 17h, no Plenário da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS, realizou-se a 16ª 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 Servidora deste Legislativo, 
senhora Silvana Fernandes Lopes 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, e hoje excepcionalmente teve início às 
17h, tendo em vista diversos assuntos a serem tratados antes dos trabalhos atinentes a esta 
Sessão. A partir deste instante o Presidente Arleu deu início aos trabalhos da noite saudando 
todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Irmão Arci Serafim da Silva, do Centro 
Espírita Dom Feliciano de nossa cidade para deixar uma mensagem de abertura desta Sessão. 
Logo após, conforme solicitação feita pelo Vereador Eduardo Kohlrausch através do Protocolo 
nº 1728/2014, o Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Tenente-Coronel 
Carlos Marques, do Comando Regional da Polícia Ostensiva do Vale dos Sinos e Tenente César 
Batista da Fonseca do Comando da Polícia Rodoviária Estadual de Sapiranga, para explanar os 
trabalhos de segurança que vem sendo realizados na ponte sobre o Rio dos Sinos em nossa 
cidade, bem como informar sobre policiais que serão enviados a Porto Alegre em razão da Copa 
do Mundo de 2014. Na sequência, conforme solicitação feita pelo Vereador Luiz Carlos Balbino, 
através de Requerimento Verbal aprovado em Sessão Ordinária do último dia 06/05, o 
Presidente convidou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Carlos Alberto Pimentel e o Secretário 
de Captação de Recursos, senhor Lourival da Rosa, para apresentar os Médicos atuantes nesta 
cidade que vieram através do Programa Mais Médicos. A seguir, conforme Protocolo nº 
1726/2014, o Presidente convidou a Coordenadora Geral da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Habitação, senhora Lenara Carniel Ballin, para divulgar o trabalho que 
deverá ser desenvolvido no Município relativo à Campanha do Agasalho de 2014. Após as 
devidas explanações, o Presidente solicitou a 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. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 278/2014, encaminha Leis Municipais nº 
5.489 e 5.490, sancionadas em 14 de maio de 2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: 
RESOLUÇÃO Nº 007 de 19  de maio de 2014, de autoria da MESA DIRETORA: Altera o Parágrafo 
único do Art. 1º da Resolução Nº 05, de 06 de maio de 2014 incluindo novas datas para 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. RESOLUÇÃO 
Nº 008 de 15 de maio de 2014, de autoria da MESA DIRETORA: Altera o Artigo 92 do Regimento 
Interno. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004 de 19 de maio de 2014, de autoria da MESA 
DIRETORA – Estabelece horário de expediente diferenciado, transfere data de reunião legislativa 
ordinária durante a copa do mundo de futebol de 2014, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 096, de 16 de maio de 2014 (Executivo Nº 082/2014) – Altera a Lei Municipal nº 
5.440/2014, que autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 01 (um) servidor para 
o cargo de Assistente Social, para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 
e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 097, de 19 de maio de 2014 (Executivo Nº 
083/2014) – 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 



                Ata nº 3.986, de 19 de maio de 2014.                                                                                                            Página 2 de 23 

 

Nº 098, de 19 de maio de 2014, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO – Institui 
o “Dia Municipal dos Rios dos Sinos, Paranhana e Rio da Ilha.” PROJETO DE LEI Nº 099, de 19 de 
maio de 2014, de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL - Veda a instalação, uso de 
filmes ou similares nos vidros de viaturas oficiais do Município de Taquara/RS. 
REQUERIMENTOS: Nº 150, 151, 152 e 153/2014 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 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 154/2014 VEREADORES ANILDO ARAÚJO e VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 
enviamos Votos de Congratulações ao Evangelista Milton Tavares pelos 20 anos de ótimo 
trabalho prestado a Igreja Assembleia de Deus Setor Rua Peru, bem como pela passagem de seu 
aniversário, com votos de que Deus continue usando-o em suas mãos como tem o feito até 
aqui. “Bem aventurado o homem que observa a lei do Senhor e anda em seu caminho.” Salmo 
119. Nº 155/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA, com apoio dos demais Vereadores: Diante do 
movimento que está sendo realizado na região dos Vales do Sinos, do Caí, do Paranhana e na 
Encosta da Serra para a criação da Universidade Federal dos Vales (UNIVALES) faz-se necessária 
uma mobilização de todas as cidades que fazem parte das regiões citadas para que seja 
sensibilizado o Governo Federal  para a efetiva criação, construção e funcionamento da mesma. 
A região do Vale do Rio dos Sinos, somado ao Vale do Caí, Vale do Paranhana e Encosta da Serra 
tem uma população aproximada de 3 milhões de habitantes aos quais não tem acesso as 
Universidades, tendo em vista que a grande maioria da população  possuem uma renda baixa, 
não tendo condições de pagar seus estudos ou de seus familiares. Segundo pesquisas realizadas 
no Documento FEE n. 57, de dezembro de 2003, através da Fundação de Economia e Estatística 
– FEE da Secretaria da Coordenação e Planejamento do Estado do RGS, a Tabela 8 que trata do 
PIB per capita dos COREDES em 2001. A cidade de Taquara, localizada no Vale do Paranhana, 
visando esta articulação para que a Universidade Federal seja implantada na Região dos Vales, 
onde os Polos desta Universidade poderão ser distribuídos entre as cidades que compõe os 
Vales, requer ao Presidente desta Casa, que seja criada uma Comissão Especial Pluripartidária, 
de acordo com o artigo 71 do Regimento Interno desta Casa, para mobilização da comunidade 
na busca de assinaturas no Abaixo Assinado que está circulando por toda Região, bem como 
seja realizada Audiência Pública no dia 11 de junho de 2014, com horário e local a ser definido 
pela Comissão, para que possamos fazer a articulação destas assinaturas. Nº 156/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer ao Presidente desta Casa que seja encaminhada cópia 
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da Ata da reunião com os Catadores de Lixo, referente às multas que estão sendo aplicadas aos 
mesmos, ocorrida no dia 16 de abril de 2014, para o Ministério Público, tendo em vista que a 
Drª  Ximena Cardozo Ferreira, não pôde se fazer presente, devido a compromissos agendados 
anteriormente, a qual solicita  cópia da Ata mencionada. Nº 157/2014 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Através deste encaminho Votos de Congratulações ao Excelentíssimo Prefeito da 
cidade de Parobé/RS, Claudio Roberto Ramos da Silva, pelo belíssimo Evento realizado nos dias 
15 a 25 de maio, próximo passado, alusivo ao 15º Festejando Parobé, no qual este Vereador 
teve o orgulho de participar do Show Gospel Evangélico, na sexta-feira, dia 16/05. Em nome do 
Prefeito Claudio Silva, parabenizo todos os organizadores que de uma forma ou de outra 
contribuíram na condução desta excelente festa que encantou milhares de visitantes. Nº 
158/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste encaminho Votos de 
Congratulações ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de Três Coroas/RS, Rogério Grade, pelo 
belíssimo Evento realizado nos dias 06 a 12 de maio, próximo passado, alusivo aos 55 anos da 
cidade com a realização da 14ª Três Coroas em Festa, no qual este Vereador teve o orgulho de 
participar da programação Desafio Jovem 25 anos. Em nome do Prefeito Rogério, parabenizo 
todos os organizadores que de uma forma ou de outra contribuíram para a condução desta 
excelente festa que encantou milhares de visitantes. Nº 159/2014 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Através deste encaminho Votos de Congratulações ao Senhor Jorge Lemos – Diretor 
do Desafio Jovem, da cidade de Três Coroas/RS, pelo belíssimo Evento realizado nos dias 15 a 18 
de maio, próximo passado, durante a realização da 14ª Três Coroas em Festa, no qual este 
Vereador teve o orgulho de participar da programação Desafio Jovem 25 anos. Em nome do 
Diretor Jorge, parabenizo a todos por este excelente trabalho e que Deus continue iluminando 
ainda mais para o crescimento desta obra tão importante em nossa região. REQUERIMENTOS 
DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 051/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: A estrada velha 
Taquara/Igrejinha está um caos. No estacionamento do Cemitério do Bairro Santa Maria 
colocaram um monte de aterro que está lá há meses. Nesse sentido gostaríamos de saber se 
este material é da Prefeitura e qual a finalidade desta ação em prol a comunidade? Nº 052/2014 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Após diversas indicações dos colegas Vereadores e pela relevância 
e necessidade da manutenção em prol do benefício coletivo, solicito informação de quando será 
realizada a recolocação de paralelepípedos na Rua Bolívia, Bairro Empresa, em frente à lavagem 
de carros do Baixinho, pois ali era um buraco e agora é uma cratera. Nº 053/2014 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito informação se a Secretaria Municipal de Educação pode colocar para 
dentro do pátio da Escola de Educação Infantil Tia Bete, no Bairro Santa Maria a pracinha de 
madeira que está ao lado, pois a mesma está sendo danificada por vândalos e inclusive sendo 
usada como lenha. Nº 054/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer através do presente 
Pedido de Informação, que o Executivo Municipal informe a este Vereador quais foram às 
providências tomadas pela Administração para corrigir os problemas apontados na reunião com 
os Catadores de Lixo, no que se refere às multas aplicadas aos mesmos, ocorrida no dia 16 de 
abril de 2014. Para elucidar melhor a questão, encaminhamos cópia da Ata da referida reunião. 
INDICAÇÕES: Nº 323/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da 
estrada velha Taquara/Igrejinha, imediações do Cemitério, pois a mesma está um caos. Nº 
324/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente veja a possibilidade de proceder com urgência uma limpeza no Arroio 
Sonda do Bairro Empresa, o qual se encontra com muito lixo em seu leito prejudicando a vasão 
normal das águas e provocando enchentes a comunidade que reside próxima ao local e que 
estão preocupadas com a situação. Nº 325/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicita que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras estude a viabilidade de organizar um 
mutirão para retirar das ruas e calçadas, diversos entulhos como galhos, utensílios domésticos e 
outros, que além de impedir o ir e vir da comunidade, provocam vários outros problemas como 
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visibilidade e mau estar. Nº 326/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto da rua e calçada no 
cruzamento das Ruas Arnaldo da Costa Bard com a General Emílio Lúcio Esteves. Neste local 
da Rua Arnaldo da Costa Bard foram retirados paralelepípedos e colocados juntos a sarjeta, 
atrapalhando o estacionamento de veículos no local. A esquina encontra-se quebrada, 
impossibilitando a circulação de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência motora. 
Neste cruzamento existe um grande fluxo de veículos e pessoas, pois é uma região de 
concentração de clínicas médicas e laboratórios, além de acesso de ambulâncias para o Hospital. 
Portanto, faz-se urgente a providência destes consertos. Nº 327/2014 VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Solicito que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras providencie a 
reposição de calçamento na Rua Arnaldo da Costa Bard, imediações do Edifício Fleming, pois o 
buraco existente naquele local está causando muito transtorno a todos que por ali transitam. Nº 
328/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie uma roçada e limpeza no terreno localizado na Rua Prof.ª Noely klain, 
ao lado do nº 2907, no Bairro Santa Maria com posterior notificação do proprietário. Nº 
329/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie a desobstrução de uma caixa de esgoto na Rua Milton 
Teixeira Brodbeck, próximo ao nº 601, no Bairro Petrópolis, bem como o conserto do 
encanamento neste mesmo local, o qual encontra-se com cano quebrado. Nº 330/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie com urgência a reposição da grade de proteção de uma boca de lobo 
na Rua Rio Grande, esquina com a Rua Erexim, próximo ao nº 2376, no Bairro Nossa Senhora de 
Fátima. Nº 331/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicita que o Executivo 
Municipal  juntamente com a Secretaria competente proceda com a máxima urgência na 
retirada de entulhos na Rua 7 de Setembro em frente ao número 351, pois estes lixos estão 
obstruindo parte da rua. Justificativa: Os entulhos foram colocados na via pública e está 
atrapalhando o trânsito podendo causar um acidente a qualquer momento. Nº 332/2014 
VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente proceda com urgência na reposição do calçamento na Rua Germano Paiva, Bairro 
Mundo Novo, pelo motivo que já houve o conserto por parte dessa Administração e o local 
encontra-se sem as pedras, dificultando o trânsito naquela rua. Nº 333/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Considerando os anúncios efetuados nos jornais e alertas meteorológicos, 
indicando o retorno do fenômeno conhecido como “El niño”, cujos efeitos indicam a ocorrência 
de chuvas intensas e possíveis alagamento em toda a região sul do Brasil, bem como longos 
períodos de precipitação, previstos para este período de inverno e próxima primavera, 
indicamos a tomada de providências e precauções por parte da Administração Municipal, 
sugerindo, entre outros, o seguinte: Planejamento e antecipação das manutenções preventivas 
das principais estradas do interior do Município; Formar estoque de lonas e telhas para casos de 
alagamentos e temporais; Limpeza nas tubulações e bocas-de-lobo dos esgotos pluviais da 
cidade; Limpeza dos meios-fios e sarjetas das ruas com retirada de terras e areias depositadas, 
para evitar entupimento dos esgotos fluviais; Limpeza do Arroio Taquara, que cruza a região 
urbana, centro e bairros de Taquara; Desobstrução e limpeza do leito do Arroio Sonda; 
Dragagem emergencial do Rio da Ilha, nos pontos de assoreamento. Limpeza de arroios e 
retirada de árvores caídas nos leitos; Aquisição de um barco com motor para utilização pela 
Defesa Civil nos resgates em alagamentos e outras necessidades. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 
013/2014: A Bancada dos Vereadores do PMDB de Taquara/RS, em acordo com a 
Coordenadoria do Vale do Paranhana, manifesta-se, através dessa Moção, solicitando apoio às 
demandas da região, que buscam melhorias nas estradas ERS 115, 020 e 239. A luta é por 
melhor sinalização, mais lombadas eletrônicas, passarelas, sinaleiras, como também o término 
da duplicação da ERS 115, de Taquara até Gramado, da ERS 239, de Taquara até Rolante, entre 
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outras necessidades urgentes. Entretanto, nosso foco principal, com essa Moção, é passarmos 
um de nossos posicionamentos, enquanto Coordenadoria dos Vereadores do PMDB no Vale do 
Paranhana, a qual representa sete municípios, com 18 Vereadores ligados ao Partido, mas 
somando 75 Vereadores de diversos partidos políticos, que representam uma população de 
mais de 200 mil habitantes, que é o cumprimento da Lei de Criação da EGR, que em suma visa o 
investimento dos recursos arrecadados em cada praça de pedágio, sendo investido nas rodovias 
de sua abrangência. Incluímos aqui um texto divulgado pelo Deputado Estadual, Giovani Feltes, 
sobre os investimentos da EGR como segue: “Dinheiro do pedágio no Caixa Único”? Protocolei 
nesta segunda-feira (5), requerimento para que o Diretor-Presidente da EGR (Empresa Gaúcha 
de Rodovias), Luiz Carlos Bertotto, compareça à Comissão de Serviços Públicos da Assembleia 
Legislativa e dê explicações sobre a gestão financeira da estatal criada para cuidar das praças de 
pedágios. Tenho em mãos um estudo do economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos sobre 
o balanço da EGR de 2013 onde consta que R$ 41,8 milhões do lucro da empresa foram 
colocados no Caixa Único do Estado, que é utilizado pelo governo para cobrir suas despesas. A 
EGR não foi criada para isso. É inacreditável que o atual governo deixe as estradas na situação 
de calamidade em que se encontram e usando os recursos arrecadados para outras finalidades. 
A lei de criação da nova estatal estabelecia que a receita de cada praça seria depositada em 
conta específica para ser investida no respectivo trecho rodoviário. Desde que os polos privados 
e também a gestão das três praças do modelo comunitário, a EGR já arrecadou até o mês de 
março mais de R$ 153,8 milhões e gastou no mesmo período R$ 69,9 milhões com despesas de 
pessoal, serviços terceirizados e investimentos em conservação, limpeza, sinalização e obras. 
Ainda no final de 2013, o caixa da EGR teve o aporto de R$ 30 milhões do orçamento do DAER. A 
cada dia, só na ERS 115, transita uma média de 18 mil carros, um número relativamente alto, 
prova da necessidade da duplicação dessa rodovia.  Com esse volume de carros na ERS 115, 
somado a um número muito superior a esse na ERS 239 e aqui nos referimos especificamente 
nas praças de pedágio, sabemos que os valores arrecadados em ambas as vias representam 
cifras milionárias mensalmente. Diante disso, nossa principal reivindicação é que os valores 
arrecadados em cada praça de pedágio sejam investidos na rodovia a qual a mesma faz parte. 
Sabe-se que se faz muito necessário que tais providências sejam tomadas em nossas rodovias. 
Segundo registros da Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, Batalhão Rodoviário de 
Taquara, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, houve um total de 126 
acidentes na ERS 115. Destes, 05 mortos, 106 feridos e 235 veículos envolvidos. No mesmo ano, 
na ERS 020, foram 208 acidentes, 07 mortos, 122 feridos e 371 veículos envolvidos. Já em 2013, 
de janeiro a agosto, já aconteceram 69 acidentes na ERS 115, com 07 mortos, 63 feridos e 145 
veículos envolvidos, e, 157 na ERS 020, 07 mortos, 95 feridos e 297 veículos envolvidos. Diante 
desses dados oficiais, coletados junto ao Comando Rodoviário de Taquara, somado ao 
envolvimento emocional e familiar das comunidades do Vale do Paranhana, é que estamos 
encaminhando essa Moção de Apelo, para que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
através da EGR e do DAER, e todos os responsáveis pelas rodovias mencionadas, se 
sensibilizassem conosco e deem total atenção para nossas reivindicações. Além da 
Coordenadoria dos Vereadores do PMDB, há também, no Vale do Paranhana, outro importante 
movimento de Vereadores, suprapartidários, que têm se reunido mensalmente para debater as 
demandas de nossa região. Somando a força desses dois movimentos de Vereadores, podemos, 
mais ou menos, mensurar o tamanho do apelo das pessoas por soluções em nossas 
rodovias. Reforçamos que, através dessa Moção, que os recursos arrecadados nas praças de 
pedágios sejam investidos nas suas respectivas rodovias. Temos como exemplo a praça de Três 
Coroas/Gramado, que compreende trecho da ERS 115, que é um dos polos que mais arrecada 
no estado e, com esses recursos arrecadados, temos a certeza que melhorias e, principalmente, 
a duplicação dessa estrada, poderão sair do papel. Já nas questões da ERS 239, há a necessidade 
urgente da construção da elevada que cruza a ERS 020, para terminar com os acidentes, 
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congestionamentos e todos os transtornos que acontecem naquele ponto da rodovia, 
principalmente no verão. Outra situação é o término da duplicação de Taquara a Rolante, que 
está totalmente parada. Sabemos que as duplicações não serão a solução total do fim de 
acidentes, mas compreendemos também que, com uma média de 18 mil carros transitando na 
ERS 115 diariamente, não há mais condições de se adiar essa importante obra. Diante do 
entendimento de que não há possibilidade de início imediato de tal obra, pedimos que pardais, 
lombadas eletrônicas e elevadas sejam instaladas ao longo de nossas três rodovias. Temos a 
certeza que, se os valores arrecadados em cada praça de pedágio forem investidos em suas 
rodovias, em alguns anos, teremos todas as reivindicações atendidas, sem o aporte dos cofres 
do governo. Essa Moção teve a iniciativa da Coordenadoria dos Vereadores do PMDB do Vale do 
Paranhana, mas vai endossada com a subscrição de todas as Bancadas de todos os Partidos de 
nossas Câmaras e, com isso, dando a grandeza da representação que cada assinatura 
representa. Que sejam enviadas cópias para a Casa Civil do Governo do Estado, para o DAER, 
para a EGR, para o Governador do Estado e para a Bancada do PMDB na Assembleia Legislativa. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Secretaria Municipal de Saúde confirmando 
o recebimento do Ofício D.L. nº 322/2014, que trata do convite aos Médicos Cubanos para 
serem recepcionados nesta Casa, conforme solicitação verbal feita pelo Vereador Luiz Carlos 
Balbino, aprovada em Sessão Ordinária do dia 06/05. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde 
em resposta a Moção de Apelo nº 009/2014 das Vereadoras Sirlei e Sandra, que trata ampliação 
da vacina da Gripe A. E-mail do DAER em resposta ao Requerimento 069/2014, de autoria do 
Vereador Eduardo, com apoio dos demais Vereadores, que trata das demandas nas ERS 020, 
115 e 239. Ofício do Comitesinos enviando calendário do período de novas reuniões sobre o 
processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, o qual está entrando 
em sua fase final de decisões importantes. E-mail do Governo do Estado do RGS – 
Departamento de Recursos Hídricos da SEMA, informando a data prevista para a conclusão do 
processo de elaboração do Plano de Bacia no dia 01 de julho de 2014. Ofício da Metroplan, em 
resposta ao Requerimento nº 088/2014, do Vereador Régis de Souza. Informativo sobre o 2º 
Seminário Temático de 2014 que trata do abuso e exploração sexual e como proteger crianças e 
adolescentes a ser realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2014, na FACCAT. Após a leitura da 
matéria 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. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de 
saudar o Senhor Presidente, companheiros da Mesa, Vereadores e Vereadoras, comunidade que 
aqui se faz presente. Senhor Presidente, eu acho que a semana passada foi uma semana aqui 
nesta Casa muito proveitosa. As Comissões, eu acho que todas elas estão de parabéns, pelo 
trabalho, pela atuação que tem feito junto a comunidade. Digo isto porque a semana passada 
houve aqui a Semana Mundial da Agricultura Familiar, que foi marcada pela Comissão de 
Agricultura, que eu acho que foi um sucesso. Eu acho que estas reuniões onde a gente pode 
conversar com os setores, ouvir a ânsia dos setores da sociedade é muito importante. Tivemos 
também a Comissão de Saúde visitando o hospital na semana passada, que eu acho que foi uma 
conversa muito proveitosa. Isto é muito importante porque a gente viu os problemas in loco. 
Pode fazer este levantamento, fazer as nossas solicitações com mais afinco ao Executivo, para as 
melhorias, para que a nossa comunidade possa ser melhor atendida. Senhor Presidente, 
ouvindo aqui hoje o Comando da Brigada Militar Rodoviária, a gente pode ver a ânsia que está 
tendo também os órgãos de segurança pública do Município com relação as câmeras de 
vigilância do nosso Município. Nós que moramos nos bairros onde tem câmeras e obviamente 
foram instaladas em lugares estratégicos, a gente vê o quanto é necessário que logo se coloque 
em prática estas câmeras de vigilância. Na semana passada ouve ali um assassinato, alias, lá em 
Rolante, como todos são sabedores, mas foi uma pessoa do bairro Empresa e tantos outros que 
são presos por tráfico de drogas nos bairros. Mas eu estou falando do meu porque algumas 
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coisas foram feitas esta semana e que se tivesse as câmeras funcionando facilitaria muito o 
trabalho da Brigada Militar, facilitaria muito o trabalho da Polícia. Então eu peço 
encarecidamente que se estude esta maneira, que se veja o porquê que não está funcionando 
estas câmeras, para que dê uma agilizada e dê uma melhorada na Brigada Militar, porque eles 
não têm olhos para alcançar todo o Município. Nós já éramos para estar em uma outra fase de 
instalação de outras câmeras ou melhorando e nós estamos ainda patinando nesta questão de 
estar instaladas e não estar em funcionamento. Eu peço que a Mesa tome uma providência e 
peça ao Executivo que se sensibilize com esta questão, porque a gente sabe que vai ajudar 
muito a questão da Brigada Militar e da Polícia Civil, para que se visualize esta questão, que é 
um problema sério que assola todo o mundo, que é a questão da droga e da violência, que tem 
aumentado significativamente. A gente olha os jornais e é uma tristeza o que a gente vê e ouve. 
Hoje Senhor Presidente, com a vinda do Secretário aqui falando e mostrando o Mais Médicos e 
o Senhor falou que ouve uma falha de não ter mais tempo e acho que foi uma falha sim, porque 
na verdade não foi só a apresentação dos médicos. Ele colocou um projeto que eu acho que é 
de fundamental importância. Até parabenizei o Secretário na semana passada e parabenizo de 
novo, pela questão da Estratégia de Saúde da Família. Este programa, a gente sabe que depois 
de instalado, isto vai melhorar muito. Talvez no início da implantação gaste um pouco, eu estou 
aqui meio repetitivo porque falei isto esta semana, mas como o assunto veio até a Casa eu não 
podia me furtar de falar. É um projeto que vai atacar a questão da prevenção e sempre fui um 
defensor da prevenção porque eu entendo que desta forma nós não vamos gastar com médicos 
lá na ponta, nós não vamos gastar com mais exames, nós não vamos gastar com mais raios-x, 
nós não vamos gastar mais com internação hospital se nós trabalharmos a prevenção. Então 
este assunto eu acho que deveria o Secretário ter vindo com mais tempo. A gente entende, até 
entendo a questão que o Vereador Valdecir colocou aqui, na questão da convocação do 
Secretário porque na verdade, e certo que me fuja a palavra, eu ouvi o Vereador Balbino falar 
em uma outra ocasião, desculpe se eu estiver errado, que hoje seria esta oportunidade dele não 
ter vindo na convocação, para não vir duas vezes à Casa. Que ele viria hoje explicar à Casa a 
questão do Mais Médicos e também viria para atender aquela solicitação. Aliás, aquela 
convocação que os Vereadores tinham feito, que foi aprovado por esta Casa por unanimidade. E 
realmente ele tem razão, o tempo não está se respeitando o regimento desta Casa com relação 
a isto. Por hoje era só. Eu tinha outras coisas para falar, mas como o meu tempo acabou, eu 
agradeço a sua paciência e até a próxima a todos. O Presidente Arleu Machado de Oliveira 
retomou o uso da palavra e disse: Vereador Lemos, preciso mais uma vez dizer. O Secretário da 
Saúde veio hoje aqui não foi para atender convocação. Isto é outro problema. Hoje o Secretário 
veio aqui no Mais Médicos, trazido pelo Vereador Balbino, que solicitou. Ele veio hoje 
apresentando os médicos. Não tem nada a ver com a convocação, isto é outra história. Se 
quiserem fazer qualquer outro tipo de coisa, qualquer procedimento que tem que se fazer para 
ele vir à Casa, normal, eu concordo. Hoje não era o caso. Ele veio aqui não pela convocação. Ele 
veio aqui hoje por livre e espontânea vontade junto com os médicos, a apresentação dos 
médicos, solicitado pelo Vereador Balbino, para deixar bem claro. Então não tem quebra 
nenhuma de Regimento Interno aqui.  VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite 
Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente aqui na 
Casa, comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara. Senhor Presidente, 
tem um deputado do PDT, falo do Pompeo de Mattos, ele sempre diz uma frase que é uma 
grande verdade na política que eu gosto muito: A mentira quando ela é muito dita ela passa a 
ser verdade. E aqui tem feito muito isto. Eu já me explico. Vereador Régis, sabemos que o 
Senhor está atuando de forma independente aqui na Casa, embora o seu partido ainda faça 
parte do Governo do Prefeito Tito. Agora na Sessão da semana passada o Senhor levantou aqui 
na Casa uma questão que segundo informações que eu fui buscar com o Secretário da Fazenda, 
não são verdade. O Senhor usou a seguinte frase entre outras coisas. Do orçamento do último 
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quadrimestre foram gastos cerca de 54% da folha de pagamento. Vereador Régis, sua fonte lhe 
passou uma informação incorreta, pois o atual Governo se preocupa muito com o orçamento de 
nosso Município. Só para o Senhor ter uma ideia, em 2012 se gastou 54,27% com despesa total 
com pessoal, no último ano do Governo Délcio e da Michelle. Em 2013, no primeiro ano do 
Governo Titinho e Pimentel, se gastou 51,49% com despesa com pessoal. Isto, vejam bem os 
Senhores e as Senhoras, o Prefeito Titinho reabriu o Posto 24 Horas, antes eram 8 horas o Posto 
aberto. Logo se precisa mais mão de obra para este trabalho, mais profissionais não é mesmo. 
Mais uma coisa, o atual Prefeito, para que a comunidade taquarense tenha um atendimento em 
excelência, principalmente na área da saúde, aumentou em mais que o dobro o atendimento de 
crianças especiais. Hoje são quase 100 crianças que são atendidas em nosso Município. Mais 
que o dobro que o Governo passado. Veja bem, para que duas crianças especiais sejam 
atendidas, Senhoras e Senhores, são necessários um profissional, um orientador a mais. Logo 
mais uma vez se aumenta a demanda de profissionais em nosso Município. O Município precisa 
de mais profissionais. E veja bem, Vereador Régis, este Governo só está há 1 ano e 5 meses e até 
agora, segundo informações do nosso Secretário da Fazenda, Senhor João Carlos de Moura, com 
todo o aumento desta mão de obra, para atender melhor a nossa comunidade taquarense, 
abrindo o Posto 24 Horas, criando quase 100 vagas para crianças especiais, até agora estamos 
gastando em 2014. Daí que eu disse que a informação que passaram para o Senhor foi 
equivocada. Até agora, segundo o Secretário da Fazenda, 50% com a folha até o momento. Isto 
foi o Secretário da Fazenda que me passou. Mesmo com este aumento de toda a mão de obra, 
para atender melhor o cidadão taquarense. Eu tenho certeza, Vereador Régis, que o Prefeito 
Tito, prezando pela economicidade, de acordo com o Artigo 70 da Constituição Federal de 88 e 
pasme o Senhor Vereador Régis, outro dia foi entregue ao Prefeito Tito uma lista de cargos e 
nomes que não estavam baseados neste princípio e muito menos na meritocracia. Esta lista que 
fala em nomes, cargos e até em salários, veja só o Senhor Vereador Régis, se o Prefeito tivesse 
atendido a este pedido como ficaria a nossa folha de pagamento, não é mesmo, daria sim um 
acréscimo. Agora eu tenho convicção que esta lista de cargos, Senhoras e Senhores, ela não se 
baseou no bom atendimento da comunidade taquarense, mas se baseou sim, em levantar um 
nome político para as próximas eleições, uma escadinha para que ao custo dos cofres públicos, 
alguém tenha os seus cabos eleitorais trabalhando na Prefeitura. Mas neste caso não teve a tal 
meritocracia. Estamos com 1 ano, 5 meses e 19 dias do Governo Titinho. Eu tenho fé neste 
Governo, tem problemas, é claro que tem, todo o Governo tem problemas. Se eu disser aqui 
que está tudo certo eu estou mentindo para a comunidade e isto eu não vou fazer. Taquara é 
uma cidade com poucas indústrias portanto com poucos recursos. Mas eu tenho fé no Prefeito 
que eu ajudei a eleger assim como outros colegas. Por favor, façamos um julgamento em 31 de 
dezembro de 2016. Eu conto com mais 1 minuto Senhor Presidente, do Vereador Telmo, que já 
foi informado. Antes não. Me desculpe, Senhoras e Senhores, o meu desabafo, mas eu tive que 
fazê-lo, pois como disse o Pompeo de Mattos, a mentira quando é muito dita passa a ser 
verdade. Amanhã estarei mais uma vez em Porto Alegre, como tenho ido oito vezes eu já fui, 
sem ganhar diária, tudo com dinheiro do bolso, de ônibus da Citral, ora com carona, ora com 
ônibus, ora de moto, protocolar mais uma vez pedidos, Senhoras e Senhores, de passarelas, 
lombadas eletrônicas e pardais na ERS 020, ERS 115 e ERS 239. Levarei mais uma vez estes 
pedidos na Casa Civil, na SEINFRA e no DAER. Obrigado a todos vocês que tem acreditado em 
nosso trabalho. Agradeço a todas as Senhoras e Senhores que tem assinado os nossos 
requerimentos. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui representando a minha comunidade 
mais uma vez e que fiquem todos na paz de Jesus. Obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Quero inicialmente saudar o nosso Presidente, saudar os demais Vereadores e 
Vereadoras. Quero dizer que fiquei muito satisfeito na semana que passou quando fizemos um 
diagnóstico sobre a agricultura familiar do nosso Município, onde tivemos aqui a Emater, a 
ATAF, a COOTAF, ARPLED, pessoal da orizicultura. Também esteve aqui o pessoal do carvão, 
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piscicultura e também apicultura, onde podemos fazer um amplo debate, fazer um diagnóstico 
e através do diagnóstico nós podermos ter ação para desenvolver a agricultura no Município de 
Taquara, pois estamos no Ano Internacional da Agricultura, determinado pela ONU. Senhor 
Presidente, teremos Sessão no Bairro Empresa no dia 26 de maio, será segunda-feira que vem, e 
eu já quero de antemão pedir ao Senhor que possa ser invertida a pauta, pois tenho um 
compromisso em Santo Antônio depois e gostaria da inversão da pauta na reunião da segunda-
feira. E também quero fazer um pedido à Administração, que atenda os pedidos feitos por 
vários Vereadores em relação as necessidades do Bairro Empresa, de patrolamento, 
ensaibramento, problemas lá nas bocas de lobo, os canos quebrados, conserto no calçamento 
está errado, porque não tem mais condições. Os pedidos são de vários Vereadores e nós vamos 
ter uma Sessão lá. O bicho vai pegar. Então que a Administração, para amenizar esta nossa ida 
lá, fale com o Secretário de Obras e faça os serviços necessários no Bairro Empresa. Também 
Senhor Presidente teremos amanhã, às 14 horas, uma reunião aqui com a CORSAN, os 
bombeiros, Secretário de Segurança do Município, o Prefeito, a Defesa Civil, para nós fazermos 
um levantamento em relação aos hidrantes. Os locais aqui no centro, a situação que fica as 
localidades do interior em caso de incêndio, ampliações nos bairros e até um trabalho no 
interior, a vazão dos hidrantes, a manutenção como é feita, a responsabilidade, hidrantes nos 
postos de gasolina que a gente tenha conhecimento, o caminhão dos bombeiros que foi 
comprado com a economia desta Casa e equipamentos para o Corpo de Bombeiros, para que a 
gente possa discutir tudo isto amanhã de tarde. E fica aqui o meu pedido a todos os Vereadores, 
que estejam junto conosco amanhã às 14 horas. Também estou encaminhando uma Lei que 
institui o Dia Municipal dos Rios dos Sinos, Paranhana e Rio da Ilha. Conto com a colaboração 
dos Senhores Vereadores. Mas Senhor Presidente, estou encaminhando um requerimento ao 
Senhor Prefeito, em relação à matéria que saiu no NH: Prepare-se o El Ninho vem aí. O evento 
climático que ocorre no oceano Pacífico, que é o aquecimento das águas da superfície. Ele faz 
uma distribuição maior de chuvas. Nós tivemos o super El Ninho em 1997 e 1998 e mais de 20 
mil pessoas morreram no mundo por este fato. E agora em 2012, houve um indicativo de 
ocorrência do El Ninho, mas não se confirmou, porém desta vez todos os modelos indicam a 
ocorrência do fenômeno em 2014. Aí nós alertamos à Administração um planejamento para a 
manutenção das estradas principais do interior, porque a previsão é de chover por 2 meses. A 
forma de estoque de lonas, telhas, caso de alagamento e os temporais. Limpeza de tubulações, 
bocas de lobo e esgoto pluvial da cidade. Limpeza do meio fio, sarjetas das ruas, retirada de 
terras depositada nestes locais para evitar entulho nos canos. Também limpeza do Arroio 
Taquara que cruza a região urbana no centro. E no Bairro Empresa também a limpeza do Arroio 
Sonda, que está assoreado e com esta grande previsão de chuva, com certeza teremos 
alagamento. Drenagem do Rio da Ilha, que com as grandes chuvas poderá ser um caos lá 
também. A limpeza dos arroios e retirada das árvores do leito. E também fizemos aqui uma 
indicação para que seja... Senhor Presidente, tenho mais um minuto que o Vereador Telmo 
cedeu, também estamos pedindo que a Administração adquira um barco a motor para ajudar a 
Defesa Civil em caso que isto venha a ocorrer. Porque um barco só dos bombeiros é muito 
pouco para atender a grande demanda que nós temos em relação a isto. Também Senhor 
Presidente quero falar em relação ao hospital. Nós tivemos uma denúncia que um Senhor que 
veio a falecer próximo a meia noite e a família só conseguiu a liberação do corpo às 10 horas do 
outro dia. Então esta família ficou quase que 12 horas esperando a liberação do corpo porque o 
médico plantonista não quis dar isto aí. Então é de lamentar este acontecimento e aí Senhor 
Presidente, tivemos eu e o Beto Lemos visitando o hospital, vimos boas perspectivas e cobramos 
isto aí e o que acontece, o Vereador Telmo também estava junto, e me ligou a pouco tempo, fui 
no banheiro e atendi, diz que está sendo tomada providência e disse que houve um outro óbito 
e este fato não voltou a ocorrer. Então as famílias já têm a perca e ainda se privam quase de 12 
horas em poder velar o seu ente querido. Então foi feita a reclamação, já temos a resposta e virá 
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por escrito a esta Comissão para nós encaminharmos. Então Senhor Presidente fica aqui o meu 
agradecimento do tempo. Tenho mais indicações mas o tempo se foi. Meu muito obrigado e até 
a semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite colegas 
Vereadores, imprensa e a todos que, de uma forma ou outra, nos acompanham. Estou 
encaminhando via requerimento uma solicitação para que a Administração, juntamente com a 
Secretaria de Obras, olhe com carinho a Rua Arnaldo da Costa Barth, problemas de calçamento. 
E na mesma forma nas proximidades do Theóphilo Sauer, as duas ruas que cercam ali precisam 
de um reparo que está muito feio aquilo, está complicado para se andar ali. Quero aproveitar o 
momento também para parabenizar o grupo de trabalho que organizou o almoço de 
confraternização ontem no Bairro Santa Terezinha, mais propriamente na Paróquia Santa 
Terezinha, Padre Fábio, o Vereador Valdecir quer se associar também, Galix está iniciando um 
trabalho, aquele grupo de verdadeiros guerreiros lá que em poucas semanas organizaram um 
almoço para 500 pessoas. Parabéns. Faça-se então em nome da Câmara de Vereadores. Tem 
mais Vereadores fazendo sinal. Temos como já bem colocado pelo Vereador Guido, foi realizado 
na semana passada, a Semana da Agricultura Familiar aqui nesta Casa e também lembrado pelo 
Vereador Beto Lemos, foi muito proveitoso o momento. Tivemos durante a semana, de segunda 
a quinta diretamente com oito segmentos produtivos, a participação aqui de vários produtores. 
Vereador Moisés, a ideia original partiu de você. Realmente eu faço questão de fazer este 
reconhecimento e juntamente com o Vereador Guido, com o apoio do Presidente Arleu, foi 
possível construir este momento muito especial. Culminou-se esta feira com a entrega de um 
documento, uma carta de intenções, de tudo o que se levantou ali, um diagnóstico bem 
colocado pelo Vereador Guido também, das dificuldades, das oportunidades que se busca e 
uma coisa que me chamou a atenção, é quase unânime, de que precisamos em todo o 
segmento buscar aprimorar o conhecimento. Não dá mais para trabalhar de qualquer jeito. Me 
perdoe, não quero ser mal interpretado, mas tem que se buscar o conhecimento que está aí e 
aqui foi muito bem trabalhado pela Emater desta possibilidade, SENAR. Foi enriquecido pela 
participação do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Taquara, Sindicato Rural do Paranhana, 
ARTAP, COOTAL, COOTAF, ARPLED, ATP, que é a Associação Taquarense dos Piscicultores e 
demais entidades. Quando a gente começa a nomear acaba esquecendo algumas importantes. 
Todos que de uma forma ou de outra se envolveram neste processo. E aqui eu quero mencionar 
entre tantos o nome do Senhor Osmar Gonzaga, que lidera há alguns anos, está à frente da 
Associação dos Produtores de Leite, a ARPLED, que tem um profundo conhecimento nesta área 
e está a caminho algo que os produtores do setor leiteiro e gado de corte também buscam que 
é a inseminação, que um auxílio neste sentido. Está trabalhando esta ideia com o apoio da 
COOTALL e logo vai ser possível por em prática esse auxílio fundamental. Não pode-se mais 
deixar o produtor trabalhando lá sozinho sem apoio, seja do meio público ou destas entidades. 
Então Presidente, dizer que foi uma semana muito rica, muito proveitosa, ninguém veio aqui 
prometer milagres e sim levantar o que se pode, o que se deve buscar, especialmente neste ano 
que a ONU teve esta brilhante ideia de valorizar a agricultura familiar. Então é o momento sim 
de trabalharmos esta ideia que precisamos resgatar um pouco pelo menos de uma forma de 
trabalhar mais dignamente no campo, que é de lá que sai os nossos alimentos para o mundo 
inteiro. Eu desejo a todos uma semana abençoada, que possamos sempre construir o melhor. 
Obrigado Presidente. O Presidente Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e 
disse: Vereador Lauri, realmente foi muito boa a reunião feita aqui da agricultura. Tem toda a 
razão. Acho que a Câmara de Vereadores deu um passo a frente na agricultura familiar de 
Taquara. Muito importante, me senti honrado de participar também no final da reunião aqui. 
Parabenizo os Vereadores que foram os mentores e também todas estas entidades. Realmente 
o Vereador Fillmann foi feliz na sua explanação. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, membros da Mesa, 
as pessoas aqui presentes, ex-Vereadora Carmen que nos prestigia nesta noite, Presidente do 
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PMDB Carlos, o Presidente do PP já se retirou, o Senhor Osmar, e a todas as pessoas da 
imprensa, a Rádio Taquara. Senhor Presidente, foi muito esclarecedora e até por isto não fiz 
nenhum questionamento para o Coronel, Comandante da Brigada Militar, Coronel Carlos 
Marques e ao Tenente Fonseca, pois os dois eu acredito que esclareceram bem as questões que 
estavam pendentes. Claro, eu digo que os esclarecimentos foram satisfatórios a meu ver naquilo 
que se refere a policiamento ostensivo. Foi muito esclarecedor também e aí tirou um peso 
nosso, pois somos questionados pela comunidade em relação a policiais, principalmente 
brigadianos que serão transferidos de Taquara no período da Copa, mas o esclarecimento do 
Coronel naquilo que foi bem esclarecido no que se refere a quantidade de policiais que foram 
para a capital. Saíram como ele disse do quartel fechado, saíram de dentro dos serviços internos 
e foram para o policiamento substituir aqueles policiais que foram para a capital. Também as 
férias foram canceladas como licença prêmio, enfim, todos os direitos. Então ficou de igual 
tamanho o nosso policiamento e continuamos em segurança. Senhor Presidente, eu falaria hoje 
cobrando um trabalho feito no Bairro Medianeira, que me foi prometido a semana passada, mas 
devido ao fato de ter se iniciado hoje os trabalhos então vou aguardar que se efetue a contento 
daquela comunidade e seja feito um ótimo trabalho, pois competência para isto eles tem. 
Demorou muito a fazer, mas hoje pela manhã iniciaram-se os trabalhos e eu vou aguardar. 
Quanto ao Programa Mais Médicos, Senhor Presidente, o que eu vejo é entre os médicos 
nossos, brasileiros, taquarenses e os que prestam o seu serviço aqui, não vi em nenhum 
momento alguma atitude de discriminação, qualquer atitude que venha de alguma forma 
ofender ou diminuir os médicos que vieram de outros países. Na verdade de Cuba e aqui uma 
médica do Uruguai. Eu gostaria de falar também sobre os veículos nossos e dizer que todos os 
nossos veículos, da saúde principalmente, são revisados e sou o responsável. Não recebo um 
centavo a mais por isto e não tenho cargo na Prefeitura a não ser o de motorista que foi 
conseguido num concurso público. A minha função lá, a minha profissão é de motorista e esta 
eu exerço, juntamente com os meus colegas, mas faço a supervisão de todos os veículos da 
saúde. São revisados em mecânica capacitada, prova esta é no domingo, dia 11, o Vereador 
Valdecir, quase que presenciou o acidente, mas esteve presente lá e socorreu as duas pessoas 
que iam para o hospital. A Doblo, que foi doada por esta Casa no ano passado, ela se encontra 
num estado que não se tem como reaproveitar, não vale mais a pena que seja feita uma 
reforma, ela irá a leilão. E devido ao fato de ela estar sempre sendo revisada, pneus novos, 
suspensão sempre revisada. E a orientação de todos os nossos motoristas é de que usem o 
cinto, nenhum dos pacientes que estavam tiveram ferimentos. E o Vereador Valdecir que os 
conduziu até Canoas, verificou nem o motorista, nem do outro veículo, nenhum deles tiveram 
ferimentos, felizmente, não tiveram ferimentos graves, apenas algumas escoriações, coisa leve. 
Nossos veículos são revisados porque viajam para Porto Alegre diariamente, 5 horas da manhã. 
Nisto o Vereador Nelson Martins sabe bem. Neste momento foi concedido um aparte para o 
Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que disse: Só para contribuir, cheguei logo em seguida e 
deixar bem claro que o motorista da Prefeitura não teve culpa nenhuma. O outro carro que 
vinha cortou a curva direto e pegou ele lá no acostamento já, quase invadindo o caldo de cana 
que tem na descida do Mato Fino. O Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira retomou o uso da 
palavra e disse: Obrigado pelo aparte Vereador e o esclarecimento. Realmente o motorista 
estava na sua mão e ele não teve nenhuma culpa do acidente. Mas os nossos carros viajam para 
Porto Alegre diariamente e tem que ter segurança, para Canoas, Novo Hamburgo, Capão da 
Canoa, Torres, Bagé, Santa Maria temos ido com bastante frequência levar pacientes do hospital 
daqui para lá em remoções, Rio Grande. Então os nossos veículos estão de acordo com a 
legislação de trânsito. Não há nenhum inconveniente nos veículos da Secretaria da Saúde. Todos 
tem segurança e primamos pelo melhor dos pacientes que nós transportamos. É com segurança, 
é com respeito e por isto algumas situações são adotadas, mas tudo dentro do que a legislação 
de trânsito permite. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
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Quero saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, comunidade que se faz presente 
hoje na Casa, em especial a minha esposa. Iniciar parabenizando o CTG pelo Baile de Kerb, 
Almoço de Kerb, realizado no último domingo, no CTG na sede aqui no centro. Também a 
organização da Cavalgada das Prendas, também estava muito bonito. Parabenizar também a 
organização da localidade de Morro Alto que fez lá o Chá de Dia das Mães e as Igrejas, Igreja 
Shalom e a Igreja Vivamento para os Povos, que também organizaram um Chá de Dia das Mães, 
neste último fim de semana. Vereador Beto, rapidamente. Neste momento foi concedido um 
aparte para o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que disse: Obrigado Vereador, só um 
apartezinho. Eu esqueci e estava aqui, eu gostaria de convidar a comunidade, já que a nossa 
Sessão vai ser segunda-feira lá no Bairro Empresa. Vai ser às 19 horas. Que a comunidade se 
faça presente lá no CIEP no Bairro Empresa, na reunião da Câmara que estará na interiorização 
da Câmara de Vereadores. Obrigado Vereador. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o 
uso da palavra e disse: Está bem. Como não falar aqui da Semana da Agricultura Familiar, o 
encerramento que aconteceu na sexta-feira. Como disse o Presidente a pouco, iniciamos um 
grande passo para talvez conseguirmos o desenvolvimento, não é Vereador Guido, da nossa 
agricultura. Eu quero aqui agradecer, primeiramente o Prefeito Tito, que se fez presente aqui no 
encerramento na sexta-feira, assinou junto conosco o documento. Na verdade quero nominar 
todas as entidades que estiveram no encerramento e assinaram o documento onde consta 
todas as demandas levantadas durante a semana inteira e todas as entidades, todas as 
lideranças assinaram numa forma de compromisso de lutarmos juntos por estas prioridades. 
Então agradecer ao Prefeito Tito, agradecer ao Secretário da Agricultura Lamperti, os colegas 
Vereadores que participaram, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato Rural do Vale do 
Paranhana, Emater, Inspetoria Veterinária, COMAGRO, COOTALL, ARPLED, COOTAF, ATAF, 
ARTAP, ATP e o pessoal dos frigoríficos, os carvoeiros, pessoal das agroindústrias e todos os 
agricultores que de certa forma participaram e contribuíram aí para que a gente levantasse 
estas demandas. Acho que daqui para frente, nós da Comissão, é um compromisso já assumido 
aqui, vamos dar continuidade neste trabalho e neste processo, para que não morra, para que 
realmente a coisa ande e se desenvolva. Ainda Senhor Presidente, fui chamado pelo Senhor Jair, 
lá de Três Irmãos, me reclamando da estrada. E quero aqui dizer que a reclamação dele que já 
desde a Administração... Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Telmo 
Vieira, que disse: Vereador Moisés, só para contribuir, sei que o Senhor, da mesma forma que 
eu e outros Vereadores do interior, sofremos estas demandas e temos que tomar 
conhecimento, como quando vão ser feitos. Hoje por exemplo estava sendo realizado um 
trabalho de conclusão de ensaibramento e patrolamento da estrada geral do Passo da Ilha e 
posteriormente vai ser feito no Três Irmãos e na Batingueira, finalizando a Duque de Caxias. Era 
isto Vereador. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e disse: Obrigado 
Vereador Telmo. É importante, na verdade eu não fiz a indicação porque não deu tempo, mas 
aqui já iria solicitar ao Secretário, porque lá sai uma grande produção de uva, tomate e goiaba. E 
eu estive lá vendo a estrada e realmente a coisa está difícil. E antes que alguém diga, na verdade 
eu não estou fazendo uma crítica aqui. Já segundo o morador, é de bastante tempo e segundo o 
que ele me disse, há cerca de dez anos esta estrada não é feita. Então é importante que o 
Secretário, que o Prefeito tenha esta sensibilidade e vá lá fazer aquela estrada como ela deve 
ser feita que é um anseio daquela comunidade. Também Senhor Presidente, bom já está 
encerrando o meu tempo, só dizer também que o Prefeito Tito disse aqui, quando conversamos 
na sexta-feira, que irá conversar com as entidades a respeito da terceirização da patrulha 
agrícola. Eu acho esta uma questão bastante importante, sou a favor da terceirização, mas 
quero reforçar aqui o pedido para o Prefeito, que ele chame as entidades para conversar, 
porque as entidades tem algumas dúvidas. COMAGRO, ATEAGRO, Sindicatos, enfim, todo o 
setor representativo acha importante esta conversa e o Prefeito disse para mim aqui que vai 
conversar e eu aguardo por isto. Muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ 



                Ata nº 3.986, de 19 de maio de 2014.                                                                                                            Página 13 de 23 

 

MARTINS: Queria saudar o Presidente, colegas Vereadores, pessoas presentes no Plenário. Eu 
fiz um pedido para que se faça a Rua Germano Paiva. A Prefeitura deve ter pago para colocar 
aquelas pedras que não estão mais lá. Está difícil para andar ali. Eu vou duas, três vezes por 
semana. Olha pessoal, não tem pneu que aguenta. Na semana passada, eu já tinha feito um 
pedido algum tempo atrás, do problema da Rio Grande. Como ninguém sabia quem ia fazer eu 
pedi que o Prefeito esclarecesse, está pronto lá o serviço, prontinho. Mandou fazer. Acho que é 
isto aí mesmo, o Prefeito tem que mandar fazer para que as coisas tenham no Município. Bom, 
eu tinha outros assuntos, mas o Vereador Eduardo trouxe uma lista aí que eu não sei se é a lista 
que eu estava junto quando entreguei para o Prefeito Tito. Não sei se é a mesma. Até quero 
olhar porque eu não quero falar nada hoje aqui pessoal. Eu acho que coisa de partido, partido 
que está coligado, vão decidir os seus problemas lá fora e não aqui na Câmara. Agora se for para 
decidir aqui é muito ruim. É muito ruim. Tinha 50 pessoas no dia que foi acertado pessoal. Não 
vamos falar aquilo que a gente não sabe. Eu fui a pessoa que falou naquele dia, fui eu, mas 
quem estava lá no Gabinete viu o que eu disse para o Prefeito Tito: olha, amanhã eu venho falar 
contigo. Isto porque foi acertado algumas coisas que eu acho que nós não temos que discutir 
aqui na Câmara porque senão é ruim. A Câmara não tem que estar discutindo o problema. Mas 
eu não sei, quero olhar depois Eduardo, porque se é a lista que entreguei eu estava junto com o 
Prefeito Tito. Coisas que foram acertadas. Nós tínhamos 50 pessoas e foi um erro até daquele 
dia nós não ter convidado, já que nós estávamos coligados, o pessoal do PTB junto, porque daí a 
gente sabia o que tinha se passado lá. Mas amanhã estarei lá. Eu espero não ter que vir aqui, 
que é muito ruim. Vai ficar muito ruim nesta comunidade de Taquara se eu tiver que dizer coisas 
aqui que são ruins. Olha pessoal, eu tenho um monte de defeitos na minha vida. Eu tenho e 
conheço. Agora um defeito eu não tenho, eu cumpro com aquilo que eu trato. Eu cumpro. Então 
eu quero deixar assim como está hoje. Para nós aqui eu acho que o partido do PMDB e o PTB 
têm que discutir fora da Câmara. Até porque nós estávamos coligados na eleição, nós é que 
temos que saber. Então eu vou olhar depois Eduardo para ver se a lista que eu entreguei, se ela 
chegou nas tuas mãos, alguém que lhe passou esta lista fez um erro muito grave. Que esta lista, 
se é a que nós entregamos, isto foi a pedido do Prefeito Tito. Aí fica complicado. Mas não vamos 
discutir. Vocês são do PTB, nós somos do PMDB. Esta coisa nós temos que discutir fora daqui 
porque se nós começarmos a trazer as coisas que nós acertamos lá, durante uma eleição pra cá, 
aí a Administração não vai trabalhar. E nem nós. E para nós é muito ruim. Para nós todos é ruim. 
Eu acho que estas coisas tem que ser assim. Mas tudo bem, eu acho que vou olhar depois. Eu 
disse lá, eu não sei, acho que estava a Sirlei, eu acho que lá no Gabinete, o Telmo, o Guido 
estava lá também. Eu disse: Prefeito amanhã eu venho aí para conversar contigo. Isto é a 
respeito do que nós conversamos a semana passada eu e ele. Só que a gente não consegue 
porque eu estou sempre em Porto Alegre e não consigo ir lá na hora que ele está, mas nós 
vamos conversar amanhã. Eu vou pedir ao Vereador Régis que não tumultue este troço até 
porque é uma coisa que os outros Vereadores dos outros partidos não têm que estar ouvindo 
isto, até porque é uma coisa acertada entre nós. Eu vou lhe pedir que tu não fales antes de eu 
conversar com o Prefeito Tito. Era isto Senhor Presidente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 
Senhor Presidente, colegas Vereadores, a comunidade que nos escuta, o meu Presidente do 
partido Carlos Alberto Martins, que está presente na Casa hoje. Então Vereador Nelson, a seu 
pedido e a pedido do partido, não me manifesto com a relação, na qual eu sou Vereador 
independente e não tenho qualquer situação que me constranja. Na hora, no momento 
adequado que o Senhor achar de abrir este debate, que certamente vai ser muito legítimo para 
nós trazer as claras e a transparência. Mas também não posso me furtar, reconhecendo uma 
informação, certamente que não tinha correta, mas hoje tenho correta pelo líder de Governo, 
que a folha de pagamento está em 51,49%, mais 26,47%, totaliza 77,96% do orçamento, 
utilizado em folha de pagamento e na saúde. E aí vem o meu questionamento, sobrando aí 23%, 
22 ponto alguma coisa, para investir em todas as outras ações que a comunidade precisa. Eu 



                Ata nº 3.986, de 19 de maio de 2014.                                                                                                            Página 14 de 23 

 

acho que é importante, agradeço ao Vereador por me esclarecer esta informação, mas 
certamente nós poderemos aprofundar mais, até porque quando nós pedimos uma informação 
para o Executivo não vem. Eu tenho a prova. Pedi uma indicação para a Metroplan no dia 7 de 
abril, aprovado por todos os colegas Vereadores, com relação ao projeto da Metroplan. Já 
recebi a resposta da Metroplan, do Oscar Gilberto, ofício 143, datado em 12 de maio de 2014. 
Veio na íntegra o projeto para mim. E as informações que certamente este Vereador tenta 
buscar, a Administração no seu contexto geral não nos informa, nós ficamos sem informação, às 
vezes damos a informação desencontrada, mas não está tão desencontrada a minha 
informação, se eu falei 54%, está 51,49%, eu errei por 2,51%. Então esta é a minha função de 
Vereador, e sim fiscalizar e vou tratar disto. E deixo aqui reatado e reafirmado que, o Prefeito, a 
Administração, o seu conjunto não responde as indicações e os pedidos de informação do 
Vereador. Querem a prova? Lá de Porto Alegre, veio antes do que a mesma informação que eu 
pedi para o Executivo e ainda não veio. Então é esta a Administração. E quando eu digo que é a 
pior Administração dos últimos 20 anos, sou questionado e sou atingido, de maneira desleal, 
sem qualquer confirmação ou prova, porque certamente tem outras coisas que nós vamos no 
decorrer dos dias tratar. E quando o Senhor Nelson me autorizar ou o partido me autorizar, que 
não posso falar em nome deles, certamente vou poder trazer aqui de forma íntegra e 
transparente. Mas enfim, respeitando e peço desculpas à comunidade e aos colegas Vereadores 
também, se atingi de uma forma pessoal, não foi esta a intenção, mas simplesmente para nós 
tratar isto pautadamente. Para concluir agora, encaminho alguns pedidos que encaminhamos a 
Secretaria de Obras, com relação ao serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada velha 
para Taquara - Igrejinha. Foi feito até a Rua Professor Noeli Klein. Ficou muito bom o serviço 
alguns meses atrás, continua bom o serviço tanto quanto foi feito, mas dali até o Cemitério, até 
atrás dos bombeiros, está bastante difícil e a comunidade pede uma providência, uma ação 
positiva da comunidade. Dentre outra também, na Rua Professor Noeli Klein ao lado número 
2.907, precisa ali ser notificado o proprietário do terreno, que é um terreno baldio, está 
causando um transtorno muito grande para aquela comunidade. Encaminhamos também um 
pedido de informação e encaminhamento com relação ao estacionamento da Rua Julio de 
Castilhos, principalmente da frente da Câmara de Vereadores, da Pinheiro Machado, este 
entorno. E nós aqui em outros momentos, em outras oportunidades, tivemos um contato com o 
Secretário de Trânsito, aonde que traria a esta Casa a discussão e a ampliação da zona azul ou a 
colocação de uma zona amarela, um espaço maior, porque o pessoal que vem trabalhar no 
centro deixa os seus carros aonde não tem a zona azul. E assim vem causando um transtorno e 
um constrangimento para os comerciantes deste entorno, aonde não tem a zona azul, que os 
veículos ficam estacionados o dia todo. Então certamente se nós ampliar este leque de atuação 
da zona azul certamente será uma das alternativas mais convenientes e corretas que a gente 
possa tomar para auxiliar o nosso comerciante, principalmente do entorno aqui aonde 
caminhamos. Também deixamos aqui a nossa insatisfação do modelo aplicado em relação aos 
bombeiros. Muito bom o lugar, parabéns, tudo certo, mas dizer que a comunidade tem que 
doar coisas, tem que dar material, tem que dar recursos, seja ele financeiro ou pessoal para 
ajudar a fazer o prédio eu discordo. Não é este o modelo que eu acho mais adequando, porque 
certamente sobra, no mínimo, R$ 600.000,00 por ano no Funrebom, que é o fundo de 
arrecadação dos bombeiros com a taxa de incêndio. Então certamente isto pode dar para 
construir um prédio adequado onde foi sim acertada a localização. Deixo aqui a minha 
manifestação contrária ao modelo que a comunidade tem que pagar mais ainda do que já vem 
pagando. Obrigado. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Boa noite Senhor Presidente, da 
mesma forma também quero cumprimentar os demais integrantes da Mesa Diretora, 
funcionários que estão a trabalho, também a imprensa que transmite o trabalho aqui da 
Câmara. Também quero cumprimentar os demais colegas Vereadores e Vereadoras, a 
comunidade que nos escuta em suas casas e as pessoas que se encontram aqui nesta noite no 
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Plenário. Senhor Presidente, quero iniciar falando da minha satisfação com o anúncio da volta 
dos bombeiros ali para a Tristão Monteiro. Como disse o Vereador que me antecedeu, um lugar 
ótimo porque julgo de fundamental importância que seja colocado em um lugar estratégico, 
onde possa sair para qualquer lugar com facilidade. Ali sai para o lado que for chamado, sai com 
facilidade, sem se enrolar. Então esta volta, de alguma forma, atende também a indicação que 
fez aqui o nosso colega, Vereador e hoje Secretário de Desenvolvimento Social, Senhor Beto 
Timóteo, que no dia 06 de março fez uma indicação para que fosse destinada a volta dos 
bombeiros para ali. Isto com certeza contribuiu. Também quero manifestar aqui a minha alegria, 
como disse o Vereador Beto Lemos, esta complementação dos médicos cubanos e alguns outros 
aí que chegaram. Pois eles vem atender um anseio da comunidade. Tem muitas pessoas que 
deixam para ir no Posto de Saúde procurar o médico quando o problema já é de internação. 
Então sendo visitado nas comunidades, com certeza vai aumentar bastante. Também quero 
deixar aqui, Senhor Presidente, pedido de providência para que a Secretaria de Saúde, Executivo 
veja a possibilidade de ser aberto o Posto de Saúde do Bairro Empresa o quanto antes, mais 
cedo, já que é um anseio da comunidade. Há pedidos aqui dos nossos colegas Vereadores ali do 
bairro que somos cobrados quase todos os dias. É um posto diferenciado, ex-Vereadora 
Carmen. É diferenciado porque ali a comunidade está acostumada a ir de madrugada para o 
posto. E hoje ainda há uma carência de atendimento então, de certa forma, a nossa comunidade 
é obrigada a ir de madrugada para o posto para ser garantida o seu atendimento. Então é de 
importância que veja esta possibilidade de remanejar um funcionário ali, não precisa gerar custo 
nenhum para que seja aberto mais cedo. Também deixo o meu convite a toda a nossa 
comunidade do Bairro Empresa, em nome dos demais Vereadores ali residentes, dos demais 
colegas, Senhor Presidente, para que toda a comunidade prestigie a nossa Sessão do dia 26, ali 
no ginásio do CIEP. Também Senhor Presidente, hoje conversamos com o Prefeito e ele se 
colocou muito preocupado com a falta de patrolamento nos bairros da nossa cidade. 
Manifestou a carência que tem ali na Secretaria, no setor, mas fez um compromisso de estar 
fazendo também a sua parte, o possível para que seja feito um trabalho satisfatório ali para o 
nosso bairro. Também recebi nesta noite Senhor Presidente um morador próximo ali da Rua 
Padre Tomé, a rua que passa em frente ao Cemitério de Padre Tomé e falando ele, está 
intransitável. Então gostaria de pedir à Secretaria de Obras que visse a possibilidade de proceder 
ali um patrolamento. Também quero enaltecer aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social 
pelos trabalhos que vem realizando, projetos importantes que vão refletir em muito na nossa 
comunidade. Como ouvimos hoje também que costumeiramente todos os anos é feito a 
Campanha do Agasalho, o qual trouxe a explanação a nossa Diretora Elenara. Quero agradecer, 
Senhor Presidente, a Deus pela oportunidade e desejar uma ótima semana abençoada e que a 
luz de Deus possa estar na nossa frente todos os dias. VEREADOR SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Boa noite Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, colegas Vereadores, Senhoras e 
Senhores. Eu inicio parabenizando a Comissão de Agricultura, Terras e Habitação do Legislativo, 
pela organização do belo evento que aconteceu ao longo de toda a semana passada, que tratou 
da agricultura familiar do nosso Município. Vereador Moisés, Vereador Lauri, Vereador Guido 
parabéns pelo evento, que no encerramento foi feito e assinado um documento pelos 
presentes, que é a Carta de Intenções do Município para a agricultura familiar de Taquara. Não 
entendo de agricultura, já havia conversado com vocês, mas o meu questionamento é o 
seguinte: como que o Município das dimensões territoriais de Taquara, com um interior tão rico 
ainda não é um Município que investe em agricultura. Fala-se muito em desenvolvimento do 
nosso Município, fala-se muito em trazer empresas para Taquara. Muitas vezes trazer uma 
empresa para uma cidade significa empobrecer aquela cidade, porque tu traz uma indústria 
grande, que usa aquela mão de obra, suga tudo o que pode sugar do Município e quando vai 
embora o que ela deixa: pobreza. A verdadeira riqueza se faz na agricultura, investindo-se nas 
pessoas que ali estão trabalhando, produzindo riqueza e eu penso que este momento de 
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reflexão a respeito da agricultura familiar em nosso Município, possa ser um passo inicial em 
busca do desenvolvimento que tanto queremos para Taquara. Eu quero aqui também 
parabenizar o Rotaract Clube de Taquara, pelo evento que realizou ao longo de todo o sábado 
no Parcão, o evento chamado Running Day, no qual todos os representantes do Rotaract 
passaram 12 horas correndo, intercalando obviamente, correndo ao longo do dia e cada 
quilometro percorrido significa a doação de ração para a APATA, a associação que cuida dos 
animais de rua de Taquara. Então fica aqui o meu agradecimento especial para esta garotada, 
que ao invés de estar fazendo coisas indevidas, ao invés de estar reclamando do Município, que 
aqui nada acontece, que nada se faz, estavam lá, o dia inteiro trabalhando em benefício a uma 
associação. Quero agradecer também a Escola Estadual Tristão Monteiro, que fez sábado, no 
Dia da Solidariedade, uma campanha de arrecadação também de ração para os peludos da 
nossa associação, porque alimentar cerca de 80 animais diariamente requer muita comida. 
Então a gente só consegue realizar o trabalho porque as pessoas estão sempre dispostas a 
colaborar conosco. Vereador Lauri, com relação à Rua Arnaldo da Costa Barth. Talvez se as 
nossas indicações fossem olhadas mais atentamente, este problema já teria sido resolvido 
porque lá por novembro, dezembro, eu solicitei ao Executivo, junto com a Secretaria 
competente, que avaliasse a situação daquela rua, que me preocupa muito. A questão do 
trânsito, do estacionamento, do transporte de material, de carga naquela rua. Tem sérios 
problemas estruturais naquela rua e não está tendo a devida atenção. Eu espero sinceramente 
que através de mais esta sua indicação, a Secretaria de Obras agora faça um trabalho bem sério 
de avaliação do local, veja o problema que está acontecendo ali e tome as providências. Eu 
fiquei bastante feliz hoje com a apresentação do Tenente Coronel Carlos Marques, do Comando 
Regional da Polícia Extensiva do Vale dos Sinos, com relação à segurança do nosso Município 
durante a Copa do Mundo. Vereador Eduardo, aquela velha história, quando se fala uma 
mentira repetidas vezes a gente acaba acreditando. Porque está se criando um pânico geral que 
durante a Copa nós estaremos expostos à violência, a marginalidade. Quando que nós vimos 
aqui hoje, é um grupo de militares tomando as devidas medidas para que isto não aconteça 
durante a Copa do Mundo. Eles estão se preparando de longa data e o que ele colocou aqui, é 
que durante a Operação Golfinho, nós estamos muito mais vulneráveis à criminalidade do que 
durante este evento. Então foi muito bom termos estes esclarecimentos para nos 
tranquilizarmos e para podermos aproveitar este momento que está por vir agora. Por hoje é 
essa a minha mensagem. Eu agradeço a atenção de todos e que possamos ter uma semana 
muito alegre, repleta de saúde e de energia. Muito obrigado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente desta Casa, Doutor Arleu Machado e em 
seu nome, cumprimento a todas as pessoas, que de uma forma ou de outra, nos escutam neste 
momento. Recebemos nesta noite, nesta Casa, os médicos do Programa Mais Médicos, que 
colocarão em prática, o Programa Estratégia de Saúde na Família. Como o objetivo primeiro de 
prevenir a doença, com programas sérios de saúde. Serão equipes de trabalho, em torno de 14 
equipes, compostas de médico, dois técnicos e uma enfermeira, trabalhando diretamente nas 
residências e no entorno, fazendo o que precisa ser feito, o trabalho de prevenção. Trabalho 
que eu defendo também na educação, a prevenção. Deixo aqui as boas vindas aos profissionais 
médicos e desejo sucesso ao nosso Vice-Prefeito, Secretário da Saúde, no desenvolvimento 
deste programa. O programa dando certo, todos ganhamos, o Município ganha também. Surgiu 
também aqui nesta Casa e ficamos sabendo alguns Vereadores esta semana, o movimento por 
uma Universidade do Vale. O Vale do Caí, o Vale dos Sinos e o Vale do Paranhana, se unindo 
para conquistar uma Universidade Federal. Uma luta necessária, que reunirá 39 Municípios dos 
vales citados por mim anteriormente, que contempla 1,6 milhões de habitantes, mais de 
700.000 pessoas com menos de 30 anos. Na semana passada, esteve em Novo Hamburgo o 
Ministro da Educação, para entregar algumas escolas de educação infantil e foi entregue na 
ocasião um documento de intenções desta luta. Mas para se efetivar esta luta e para que ela se 
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torne realmente válida, precisamos conquistar assinaturas e demonstrar para a nossa 
Presidente da República, para o Governo Federal, que nós realmente queremos que saia a 
Univales, a Universidade Federal do Vale. Então precisamos aqui hoje, e o Vereador Telmo está 
também à frente para criarmos uma Comissão Especial, mas também ele me designou enquanto 
Presidente da Comissão de Educação, junto com a Vereadora Sandra, que também faz parte 
desta Comissão e o Vereador Adalberto Soares, para que nós tenhamos uma frente para 
conquistarmos assinaturas. Para que a gente faça valer a vontade, precisamos um mínimo de 
100 mil assinaturas de eleitores, para que seja um documento que conquiste o respeito do 
Governo Federal e atendam o anseio da comunidade, que deseja uma Universidade Federal 
aqui. Então é uma luta, mas é uma luta possível, mas é uma luta que só terá sucesso se nós 
conquistarmos este número de assinaturas. Então quanto mais pessoas se agregarem a esta 
luta, mais assinaturas conquistaremos e teremos a chance de fazer valer a intenção e tornar 
este agora um sonho, um sonho possível no futuro e um futuro próximo. Quero ainda aqui falar 
rapidamente que no sábado, o Projeto Bairro Empresa Melhor, o Projeto BEM, foi agraciado 
com o resultado da Campanha Chute Certo, feito pelas parceiras Ana Claudia, da Copicenter; 
Carla e Sandra, da Estética Carla e Sandra e a Junéia, da Oca, que entregaram 18 bolas às 
crianças e jovens que fazem parte do programa do Projeto BEM. E lançaram agora uma nova 
campanha, a Campanha Aqueça o Nosso Time, para nós arrecadarmos principalmente chuteiras. 
No sábado estava úmido o campo. Algumas crianças não puderam participar dos jogos porque 
eu não entendo muito de futebol, mas quando a grama está úmida, não se fica de pé num 
campo com tênis e precisa-se de chuteiras. Então algumas crianças não jogaram por falta de 
chuteiras. Então esta campanha que elas iniciaram agora, nós queremos principalmente 
chuteiras, meias e agasalhos em boas condições, para os atletas que participam do Projeto BEM. 
Agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, aos demais membros da Mesa, colegas 
Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite, aos ouvintes da Rádio 
Taquara e aos demais veículos de comunicação que nos acompanham. Bem Senhor Presidente, 
fiquei meio limitado no meu tempo, pois cedi aos meus colegas. Mas eu quero dizer, que antes 
de mais nada, na discussão anterior a nossa Sessão, de forma alguma quis desrespeitá-lo. Mas 
não pude me furtar de congratular o Secretário de Saúde Doutor Pimentel e as suas 
Coordenadoras de Saúde. Porque muitas vezes nós aqui criticamos algumas medidas de 
atendimento ou outras, mas se faz necessário também, quando a gente vê como é a saúde do 
nosso Brasil e o que o Município de Taquara está fazendo. Então foi somente isto aí que eu quis, 
que eu não podia me furtar neste momento de falar isto aí, Senhor Presidente. Respeito demais 
o Senhor e o Senhor é digno de todo o respeito. Também quero dizer, Senhor Presidente, quero 
elogiar o Hospital Bom Jesus, porque quinta-feira estive levando e acompanhando um paciente 
até lá e este paciente no qual eu levei no colo, da casa dele até o meu carro e do carro quando 
eu cheguei no hospital, eu tirei do colo e coloquei na cadeira, o tamanho préstimo com que eles 
tiveram naquele atendimento, fazendo tomografia, fazendo exames de sangue, fazendo raios-x, 
o médico se dedicando com afinco e todos os profissionais ali na volta e atestaram que este 
paciente estava com aquela doença que ataca o cérebro, a meningite. Então isto foi muito 
rápido conforme eles colocaram este atendimento e posteriormente já estava lá um Senhor da 
Padilha, o Senhor Darci Fucks, também estava lá internado desde as 2 horas da manhã e a 
família preocupada a respeito do atendimento que ele iria ter. E eu conversando com o Diretor, 
ele tomou a direção dos familiares, comunicou os familiares quais os procedimentos que iriam 
ser feitos e foram tomados. Hoje este Senhor se encontra na UTI e eu acho que foi solucionado 
o problema ali. Eu digo isto Senhor Presidente, que muitas vezes a gente vê só o lado ruim de 
questões de mau atendimento na saúde, mas quando acontece situações nas quais a gente vê 
que realmente estes profissionais estão se dedicando com afinco para resolver os problemas, 
mesmo com dificuldades, muitas vezes em equipamentos, Senhor Presidente. Isto faz com que 
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nós tenhamos uma certa postura, ao menos em congratular. Também Senhor Presidente, se o 
Senhor me permite pelo tempo, fui procurado por alguns moradores do Distrito de Rio da Ilha, a 
respeito da barragem. Já estão assombrados de novo, mas isto tudo foi devido a colocação de 
algumas palavras enquanto o convite para a nossa reunião que tivemos aqui, Vereador Guido e 
outros, do COMITESINOS. A gente sabe de projetos e estudos que visam grandes barragens no 
Distrito de Rio da Ilha, de Areia, do Caraá e Manjolo. Mas a gente sabe também dos trabalhos 
que vem sendo feitos pelo COMITESINOS, das ações que vem sendo feito para que estes 
trabalhos se tornem em outros caminhos, como micro-açudes. Então que o pessoal não tenha 
esta preocupação porque eu penso que antes de simplesmente vir a se fazer uma barragem é 
preciso ter estudos. E quando a população está à frente eu acredito que as coisas não são assim, 
de uma hora para outra e nem assim que acontecem também. Então era isto Senhor Presidente, 
tinha mais coisas para falar, mas agradeço o seu tempo. Uma boa semana a todos e fiquem com 
Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente, 
demais colegas Vereadores. Não é meu costume ficar sentado, mas hoje peço a compreensão 
por problema sério de coluna. Conforme fui autorizado por esta Casa, quero agradecer a todos 
os colegas Vereadores. Estive na Capital Federal encaminhando o Projeto BEM - Bairro Empresa 
Melhor. E quero aqui parabenizar o grande trabalho que a Vereadora Sirlei vem fazendo ali 
junto ao Projeto BEM no Bairro Empresa, que é uma das parceiras que iniciou junto, que ela 
nem pensava em concorrer e ainda já iniciou comigo este projeto lá e depois deixemos para ela, 
junto com a Doutora Luciane e ela vem tocando. Está de parabéns a Vereadora Sirlei, a gente só 
tem recebido elogios lá do trabalho, do Projeto BEM. Então conforme tinha falado nesta Casa, 
teria uma reunião com o Ministro Aldo Rebelo, junto com o meu Presidente Eurípedes. Mas por 
motivo de doença do Presidente Eurípedes, que na terça pela manhã se hospitalizou com 
dengue, não pode participar junto comigo. Mas a Diretora que trabalha direto com o Ministro 
recebeu, está aqui o recebido por ela, vão dar toda a atenção especial e da mesma forma o 
pedido que eu levei do hospital, que foi assinado por todos os Vereadores. Como foi o do 
esporte, foi recebido pelo Chefe de Gabinete do Arthur Chioro dos Reis, que é o Ministro da 
Saúde. Então também agradecer ao Presidente Arleu, que foi recebido pelo Doutor Rodrigo, 
inclusive já trabalhou aqui. O Doutor Paulo Ziulkoski, o Presidente da CNM, pediu para ele 
assinar o recebido no ofício que o Senhor mandou para ele. Então para fazer uma pequena 
prestação de contas. Mas no momento lá representado na 17ª Marcha em Defesa dos 
Municípios, o qual esta Casa autorizou em participar também, tive a oportunidade junto com o 
Ministro da Educação mais conhecido como Paim, a poder levantar uma bandeira e defendê-la, 
abrir a palavra e eu defendi, fui bastante elogiado por todos, a importância que é junto com a 
Presidente Dilma de tomar uma decisão a respeito de desvincular a folha da educação junto da 
folha normal dos Municípios. Por quê? Hoje nós temos no Município a construção de uma 
pronta, já inaugurada a tempo, que é a Leonel Brizola, para a infância do Governo Federal e 
temos duas em fase de construção. E como a gente viu os dados aqui, como que nós vamos 
contratar os professores se tiver a folha junto. E o Ministro falou duas vezes o nome de Taquara 
e citou logo após que eu falei de falar, a importância de ter levantado esta bandeira, porque ele 
entende, já inclusive estiveram conversando, não tem mais como manter a folha da educação 
junto com a folha dos demais nos Municípios. Os Municípios não têm mais desta forma, não vão 
conseguir uma educação com qualidade se nós não pudermos contratar direto, não for pela 
folha. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Nelson José Martins, que 
disse: Isto é o trabalho que o Senhor sabe que o Sindicato dos Municipários de Taquara vem a 
anos brigando. O Senhor tem toda a razão, porque se nós deixar a folha junto nós vamos criar 
um elefante branco e não vamos conseguir botar a funcionar. O Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida retomou o uso da palavra e disse: Obrigado Senhor Nelson. Então tive a oportunidade 
e depois pessoalmente, inclusive tenho foto com ele, ao qual reforçou o pedido, pegou o meu 
cartão e disse a importância disto aí que eles já estão discutindo. Então me sinto bastante 
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honrado com esta ida lá, que tive esta oportunidade de poder fazer esta indicação. Também 
neste final de semana participei do 15º Festejando Parobé. Quero parabenizar o Prefeito 
Claudio, pelo excelente trabalho, a noite gospel que participei. Estão de parabéns todos os 
organizadores pela belíssima qualidade também do evento. Também junto ao Desafio Jovem de 
Três Coroas, no ginásio ali ontem, a comemoração ao aniversário do Município, também estive 
pelos 25 anos do Desafio Jovem, estou parabenizando eles. E não pude estar presente, mas o 
Vereador Anildo também nos representou lá junto, sendo da mesma igreja, o aniversário de 20 
anos do Milton Tavares na igreja da Rua Peru, o excelente trabalho que vem prestando. Mas 
aqui para encerrar, Senhor Presidente, dizer que bom que o Prefeito aceitou e logo em seguida 
este Vereador fez um desabafo aqui nesta Casa, que tratasse logo com urgência do terreno do 
Corpo de Bombeiros. E ele entendeu, acho que é de grande importância vir para ali os 
Bombeiros. A tempo nós vínhamos brigando para que viesse para o centro do Município. Que 
bom que ele atendeu urgente o pedido deste Vereador que fez estes dias atrás e que pode sim 
ter agora o Corpo de Bombeiros dentro da cidade. Mas também não podemos deixar aqui de 
lembrar algumas coisas. Agora está prevendo muita chuva e nós temos de novo o problema 
sério que ninguém falou mais nada sobre o dique no Bairro Olaria. Sabe a situação que fica ali 
no Bairro Empresa, não só no Olaria, mas toda a situação quando dá enchente e me preocupa 
muito que ninguém comentou mais nada, eu acho que já passou o prazo que a promotora deu 
sobre o dique. E Senhor Presidente, com todo o respeito, com toda a educação, peço que o 
Senhor, ninguém vai brigar com o Secretário da Saúde, mas que faça a convocação que ele vir a 
esta Casa para nós tratar dos assuntos, conforme está na convocação, a UPA, o Posto de Saúde 
Mundo Novo e o Posto de Saúde Santa Rosa. E com o Secretário de Segurança quero deixar um 
requerimento verbal, que ele venha dizer para nós quando que vão funcionar as câmeras. É um 
absurdo a situação que está aí nas câmeras não estar funcionando. E para encerrar Senhor 
Presidente, quero deixar aqui um convite a todos os moradores do Bairro Empresa, na próxima 
semana, 19 horas a Sessão no CIEP, convidar a todos para estar presente. É muito importante lá 
ouvir as nossas reivindicações. Um grande abraça a todos e que Deus ilumine o coração de cada 
um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, 
demais membros da Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui presentes, a imprensa e os 
ouvintes da Rádio Taquara. Neste final de semana estive visitando a localidade de Pega Fogo e lá 
constatei que algumas melhorias já foram feitas nas estradas. Melhorou bastante. Porém a 
estrada que liga o Pega Fogo até a Parada 117, ali no Mercado do Meno, aquele morro forte que 
tem ali, está muito ruim ainda. Então eu peço ao Secretário Distrital que faça um ensaibramento 
daquele trecho, bem como também a estrada denominada de Manoel João Guta, aquela 
localidade também necessita de melhorias pois lá tem uma pedreira. Os pedreiros estão 
reclamando que está muito ruim aquele trecho lá. Tem 10 moradores também naquela estrada. 
Quero aqui também fazer um pedido verbal para que a Prefeitura tome providências quanto 
aquela situação da antiga Rodoviária, onde tinha o antigo banheiro. Desde o ano passado eu 
venho pedindo, peço ao pessoal da Prefeitura, já pedi para a empresa que cuida do imóvel 
também e ninguém tomou providências. Muitas pessoas ali transitam e já deu pessoas caindo 
ali. Então antes que alguém se machuque e tenha que ser indenizada, alguém tem que fazer 
alguma coisa naquele local. Da mesma forma também quero pedir que a Secretaria de Obras 
tome uma providência na recolocação do encanamento ali em Tucanos, na Rua Pedro Emílio 
Martins. Desde o ano passado foi retirado o encanamento para desentupir e até hoje não 
recolocaram novamente. Inclusive até a semana passada saiu no jornal uma foto, foto da 
semana, fotografaram aqueles canos ali abandonados, então que a Prefeitura tome uma 
providência. E também quero dizer que neste final de semana participei juntamente com o 
nosso amigo Junior e outro colecionador aqui de Taquara do 1º Colecionarte na cidade de 
Igrejinha, lá no Parque da Oktoberfest. Então fomos lá representar Taquara naquele evento. 
Realmente foi um evento que me surpreendeu pela quantidade de expositores. Mais de 50 
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expositores estiveram lá. Circulou certamente mais de 3 mil pessoas. O Bili também compareceu 
para prestigiar. Um evento muito grande, realmente muito grande. E tenho certeza que um 
evento igual a este podemos também fazer em Taquara, porque eu tenho conhecimento que 
aqui em Taquara tem muitos colecionadores. Talvez muitas pessoas pensem que não tem muito 
significado, mas só para quem participa e vá até um evento deste, é um evento que tu volta ao 
passado. Tem grandes coleções. Eu me deparei com uma coleção de garrafinhas de refrigerante, 
por exemplo. Voltei ao passado quando eu tinha os meus cinco, seis anos lá, que eu gostava 
daquele refrigerante e nunca mais tinha visto. Então é uma coisa muito interessante. Também 
aconteceu lá o 14º Encontro dos Cervejeiros. Tinha dezenas de cervejeiros de outros países lá e 
fizeram um encontro ali. Então foi muito bom e vale a pena conferir se tiver outras 
oportunidades. Também quero aqui parabenizar toda a comunidade católica do Bairro Santa 
Terezinha pelo belíssimo almoço comunitário que foi feito lá no domingo, bem mencionou o 
Vereador Lauri que também esteve presente, o Valdecir, Guido Mario também esteve lá. Um 
evento muito bem organizado, uma comida muito boa. Parabéns ao Padre Fábio e toda a equipe 
que organizou aquele almoço comunitário. E também quero deixar o convite aqui para que no 
próximo sábado, o Baile da Linguiça, na localidade de Padilha Velha, na Sociedade Coro Misto da 
Padilha Velha, grande Baile da Linguiça, no próximo sábado. E no domingo também Festa do 
Coral, na Sociedade Eia Alegre, na Ilha Nova. Então sejam todos convidados. Para hoje era isto aí 
e uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Gostaria de 
cumprimentar a todos os Senhores e Senhoras Vereadores. Inicialmente quero agradecer ao 
Vereador Valdecir, o Nego, que esteve em Brasília representando aqui a Presidência e a Mesa 
Diretora lá em Brasília e eu sei que o fez muito bem. Eu quero dizer também que hoje fiquei 
muito feliz de estar aqui mais uma vez, hoje com a presença do Comando da Brigada Militar. 
Tivemos aqui o prazer de ter o Comandante da Brigada Militar do Vale dos Sinos, que é o 
Tenente Coronel Marques, que esteve aqui presente. Então esta Câmara sente-se honrada em 
ter aqui a presença mais uma vez do Comando da Brigada aqui nesta Casa, que são pessoas 
humildes da Brigada que me surpreende até. Eu como ser humano que não era acostumado a 
verificar isto, hoje eu vejo a simplicidade do Comando da Brigada Militar, na pessoa do seu 
Tenente Coronel, que comanda toda a Brigada do Vale dos Sinos, estar aqui humildemente 
respondendo hoje a questionamentos, estar aqui colocando as coisas da segurança. É muito 
bom a gente saber que nós temos pessoas da Brigada, que são além de tudo, além de 
comandantes, são gente na expressão da palavra. Isto é muito bom e me surpreende 
positivamente este trabalho que a Brigada Militar vem fazendo e ele me disse assim em "off", e 
sem "off" eu não posso esclarecer muito, me disse que tem grandes coisas aqui para Taquara 
que ele está pensando em fazer aqui em termos de segurança para o Município de Taquara. 
Ouvi dele e futuramente ele vai explanar melhor o que seja isto. Também quero dizer que estou 
participando, estive hoje junto no Seminário do Conselho Tutelar junto a FACCAT. Dizer da 
importância deste Seminário. Estive representando a Câmara de Vereadores, por isto estive 
representando também os 15 Vereadores aqui. Hoje no lançamento, na abertura do Seminário 
sobre o Conselho Tutelar, que eu reputo de grande importância o trabalho que os Conselheiros 
Tutelares fazem em todas as cidades já que ali está, na mão do Conselho, toda a criança e a 
juventude. Este trabalho que o Conselho faz é muito bom e nós devemos estar atentos aos 
Conselheiros Tutelares, ajudando eles a fazer este trabalho tão forte, não só aqui na cidade de 
Taquara, mas em toda a região, em todo o Rio Grande do Sul. É tão importante talvez como o 
que fazem os Vereadores da Câmara de Vereadores. A importância deles é muito grande em 
função de que eles lidam diretamente com as crianças e os adolescentes e é impressionante o 
relato que eu ouvi hoje do abuso que está havendo cada vez mais das crianças e dos 
adolescentes em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. É uma coisa de calamidade pública 
o abuso das crianças, principalmente de crianças na mais tenra idade, sendo abusadas quase 
que diariamente pelos pais, pelos irmãos e por pessoas muito próximas. É uma coisa muito séria 
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em que nós devemos estar atentos para ajudarmos a resolver este problema, de solucionar este 
problema, que só vai passar talvez pela educação, pela mudança de postura, pelo conhecimento 
da família e principalmente pelo fortalecimento da família que é muito importante. Também 
quero dizer para vocês que esta semana eu ouvi um debate e fui chamado a falar sobre direito 
do consumidor, que mais uma vez me parece que está havendo problemas aqui na nossa 
cidade. E desta feita sobre a importância de 1 centavo no dinheiro das pessoas. Eu quero deixar 
claro, já que houve este debate público através da Rádio Taquara e eu fui chamado para 
também comentar a respeito. E dizer o seguinte, para esclarecer bem aquelas pessoas que vão a 
um supermercado ou qualquer local onde se cobra R$ 1,99, R$ 5,99 e por aí vai, que quando o 
proprietário, quando o caixa, aquela pessoa que é cobrada. Eu vou dar um exemplo aqui, R$ 
1,99 e ela não tem 1 centavo. Foi questionado o seguinte, se a pessoa não tem 1 centavo para 
dar porque não há mais cunhagem de 1 centavo no Brasil, não se faz mais 1 centavo, o 
problema é daquele vendedor, o problema é de quem está cobrando, o problema não é da 
população. Porque que colocaram R$ 1,99 e não colocaram R$ 2,00 ou R$ 1,95. Solução pelo 
direito do consumidor: não tem 1 centavo tem que dar 5 centavos para a pessoa. Não pode é 
deixar de dar o troco, que não interessa se é 1 centavo ou o que seja. Tem que passar 5 
centavos e isto é direito do consumidor que tem que ser cumprido. Por que colocou R$ 1,99? 
Problema é dele. Passa 5 centavos. Os problemas continuam nos mercados. O problema de fila 
continua. No final de semana estive no mercado aqui da cidade, onde tinha dezenas de pessoas 
em duas filas. Aliás, até depois acabou o gerente vendo que eu estava lá, correu para abrir mais 
um caixa para eu não abrir a minha boca mais uma vez. Eu faço isto sempre, eles já me 
enxergam daí eles me vendo já correm para abrir outro caixa. Mas continua, acho que não é por 
eu estar nos estabelecimentos que tem que acontecer as coisas. Tem que acontecer porque na 
verdade a população está precisando um melhor atendimento aqui nos locais. É muito ruim o 
trabalho feito aqui pelos mercados. Não são todos, quero deixar bem claro. Quero repetir uma 
coisa. Os supermercados de bandeira municipal, os supermercados aqui da região não tem tido 
problema neste sentido. Os problemas estão vindo dos grandes trustes internacionais chamados 
mercados internacionais, como assim o Walmart e outros mercados de grande potência que 
vem para cá a princípio levar o nosso dinheiro embora e não ter maior investimento. E 
infelizmente nós temos que ter estes mercados, porque na verdade eles conseguem menor 
preço porque vendem mais e eles compram também mais e acabam facilitando, então nós 
temos que comprar nestes mercados. Mas também não é por isto que nós temos que abrir a 
guarda para eles e temos que continuar lutando pelos interesses da população e direito do 
consumidor. E me chamou a atenção, para terminar, que um destes mercados, eu estava na fila 
e uma pessoa que estava na fila disse assim: esta semana eu vi o Vereador falando sobre os 
problemas dos supermercados. Pena que ele não está aqui para ver o que está acontecendo. Ele 
olhou para trás e eu disse: sou eu mesmo que estava falando deste assunto. Eu estava atrás dele 
quando ele comentou. E aí naquele momento foi que apareceu mais um caixa lá na frente para 
atender naquele momento. Então é séria a coisa, nós Vereadores temos que estar atentos a 
isto, ao direito do consumidor que é de suma importância. Quero agradecer mais uma vez por 
todos os ouvintes e dizer que tenham todos uma boa semana e fiquem todos com Deus. Após a 
Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os seguintes Vereadores: 
Anildo, Adalberto Lemos, Telmo, Guido Mario, Moisés, Nelson, Valdecir e Sirlei. Comunicados: 
Amanhã, dia 20/05, às 14h, nesta Casa será realizada a reunião solicitada pelo Vereador Guido 
Mario Prass Filho e aprovada por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 06 de maio do 
corrente ano, com os seguintes convidados: 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. A 3ª Sessão Ordinária de Interiorização ocorrerá no 
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próximo dia 26 de maio, no Ginásio de Esportes da Escola Estadual de Ensino Médio Willybaldo 
Bernardo Samrsla - CIEP, a partir das 19h, com Homenagem ao Major Zanini, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade taquarense, a qual foi solicitada pelo Vereador Telmo Vieira, 
através do Requerimento nº 149, aprovado em Sessão Ordinária do dia 12 de maio do corrente 
ano. A Sessão Ordinária desta Casa Legislativa, do dia 02 de junho de 2014 terá início às 
17h30min, com a seguinte pauta: Uso da Tribuna Popular pelos representantes da Associação 
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Taquara, para prestação de contas da Entidade entre 
outros assuntos, e, Homenagem ao CREA pela passagem dos 80 anos de atuação no Estado do 
RGS. Nos dias 02, 03 e 04 de junho de 2014 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 convida 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, senhora Marilene Wagner, a qual também é Presidente do 
COMUDE. Em seguida o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos 
que estão na pauta desta Sessão, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 093/2014 
(Executivo Nº 069) Autoriza o Poder Executivo a permutar servidores municipais, e, dá outras 
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 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. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto 
na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE 
LEI Nº 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. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou Parecer favorável 
ao Projeto em questão. A Comissão Geral de Pareceres encaminhou o Projeto ao Parecer 
jurídico desta Casa, no qual o Assessor Jurídico, Dr. Hélio Cardoso Neto, configurou viável a 
votação do mesmo. Num segundo momento o Vereador Eduardo Kohlrausch apresentou 
Emenda Modificativa alterando o Inciso I, do Artigo 1º. A Emenda foi colocada em votação pelo 
Presidente, sendo APROVADA por unanimidade. A seguir o Projeto acompanhado da Emenda, 
também foi APROVADO por unanimidade. Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente 
com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria lida 
anteriormente nesta Sessão e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Moção 
de Apelo Nº 013/2014. Requerimentos: Nº 150 a 159/2014. Pedidos de Informações: Nº 051 e 
054/2014. Indicações: Nº 323 a 333/2014. Atas: Nº 3.984, 3.985 e Ata da Audiência Pública da 
Gestão em Saúde do 3º Quadrimestre de 2013. Requerimentos Verbais: VEREADOR LAURI 
FILLMANN: 1º - Através deste encaminhamos Votos de Congratulações à Comissão organizadora 
da Paróquia Santa Teresinha, pelo almoço de confraternização realizado em 18.05.2014, no 
Salão da Paróquia Santa Teresinha. Parabéns pelo espírito comunitário e familiar com que esses 
momentos foram conduzidos. VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 2º - Que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito informe a este Vereador quando terá 
início o funcionamento das câmeras de vigilância já instaladas em diversos locais de nossa 
cidade, pois a comunidade reivindica por essa informação a mais de dois anos. VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: 3º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie com urgência a recuperação do piso onde ficavam as instalações dos antigos 
banheiros, junto ao terminal rodoviário do Centro da cidade, pois está se tornando um perigo 
pelo fato de haver uma grande circulação de pessoas diariamente. VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
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4º - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de 
patrolamento e ensaibramento da estrada de Três Irmãos, pois a mesma encontra-se em más 
condições de uso. VEREADOR MOISÉS RANGEL - 5º - Os Vereadores que compõem a Câmara 
Municipal de Vereadores de Taquara/RS, vem através deste enviar Votos de Pesar aos familiares 
do senhor João Luiz da Silva, que veio a falecer no dia 12/05, próximo passado. “Tio João Luiz”, 
como era carinhosamente chamado foi funcionário público municipal desta cidade e 
recentemente havia se aposentado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse 
momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família 
e nos amigos, 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. Nada mais havendo a tratar, 
às 21h15min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária, agendando a próxima para o dia 26/05, no Ginásio do CIEP, Bairro Empresa 
com início às 19 horas. 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, 19 de maio de 
2014......................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


