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ATA Nº 3.982 

Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS, realizou-se a 13ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência 
do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes 
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro 
Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann 
(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José 
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei 
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando 
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de 
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a 
todos para participar. A partir deste instante o Presidente Arleu deu início aos trabalhos da 
noite saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Pastor Edson 
Rauber da Igreja Adventista do Sétimo Dia de nossa cidade para deixar uma mensagem e 
oração de abertura dos trabalhos desta Sessão. Logo após o Presidente solicitou que a 
Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o 
presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis que chegaram a este 
Legislativo. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 207/2014, encaminha Lei Municipal nº 
5.459, sancionada em 1º de abril do corrente ano. OFÍCIO Nº 216/2014, encaminha Lei 
Municipal nº 5.380, sancionada em 13 de dezembro de 2013, e, 5.447 a 5.458, sancionadas 
em 1º de abril de 2014. OFÍCIO DA DIRETORIA LEGISLATIVA DESTA CASA: Nº 285/2014, 
reitera os Pedidos de Informações, conforme planilha em anexo, de todos os Vereadores 
desta Casa, compreendendo o período dos Exercícios de 2013 até a presente data, os quais 
não foram respondidos no prazo regimental de quinze dias, determinado no Artigo 53, Inciso 
IX da Lei Orgânica Municipal. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO 
ADMINISTRATIVA Nº 003/2014 de autoria da MESA DIRETORA - Declara PONTO 
FACULTATIVO, no dia 02 de maio de 2014, para os Servidores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Taquara – RS, em face ao Feriado Nacional do Dia do Trabalho que será no dia 
1º de Maio. PROJETO DE LEI Nº 087, de 23 de abril de 2014 de autoria da MESA DIRETORA - 
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, suplementação orçamentária e autoriza aquisição 
de imóvel pelo Poder Legislativo. PROJETO DE LEI Nº 088, de 23 de abril de 2014 de autoria 
do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Autoriza a criação de uma Casa de Passagem 
para mulheres no âmbito do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 89, de 24 de abril 
de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Denomina de BECO DO JUCA, 
uma Rua do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 090, de 28 de abril de 2014 
(Executivo Nº 068) Autoriza o Poder Executivo a estabelecer Ponto Facultativo, no dia 02 de 
maio de 2014, em face às comemorações do Dia do Trabalho que ocorre no dia 01 de maio, e 
dá outras providências. MOÇÃO: MOÇÃO DE APOIO Nº 008/2014 – VEREADORES ADALBERTO 
LEMOS E TELMO VIEIRA, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara 
/RS, que abaixo subscrevem, apresentam a Moção de Apoio à Campanha ACADEPOL para 
todos os aprovados no concurso da Polícia Civil/RS, nos cargos de inspetor e escrivão. A 
segurança pública é atualmente uma das maiores preocupações da sociedade 
contemporânea. No Rio Grande do Sul, em recente pesquisa, foi apontada como o maior 
problema do estado por 20,94% dos gaúchos, ficando abaixo somente da saúde, que 
registrou o índice de 40,62%. As delegacias de Polícia Civil do Estado Rio-grandense estão 
trabalhando com déficit de mais de 50% do número considerado ideal de inspetores e 
escrivães, dificultando e atrasando a investigação e a solução de diversos crimes que assolam 
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nossa região. Aqui para o nosso Município – TAQUARA/RS é necessária a Demanda de mais 4 
(quatro) agentes para a Delegacia de Polícia e de  8 (oito) Agentes para a Delegacia de Pronto 
Atendimento, com plantões de 24 horas ininterruptas, que atende além de Taquara, mais 7 
municípios que são: Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, Nova Hartz e São 
Francisco de Paula. Baseado nestes fatos, os candidatos aprovados no último concurso 
público para escrivães e inspetores, uniram-se ao SINPOL – Sindicato dos Policiais Civis do RS, 
que apresentou a campanha “ACADEMIA PARA TODOS JÁ”, para em conjunto, solicitarem o 
aproveitamento de todos os candidatos para atenderem aos requisitos extremamente 
criteriosos do certame, haja vista que as 700 vagas ( 350 vagas para o cargo de inspetor e 350 
vagas para o cargo de escrivão) disponibilizadas pelo Governo do Estado, estão muito aquém 
da real necessidade dos município, frente a crescente demanda de crimes sem solução dos 
497 municípios gaúchos. Para informar e conseguir o apoio da população, algumas ações 
foram e estão sendo realizadas, entre elas, está a criação de uma petição pública online, que 
hoje conta cerca de cinco mil assinaturas, elaboração e distribuição de panfletos e camisetas 
para a divulgação da campanha. Segundo o SINPOL-RS: - Em 1980, a Polícia Civil contava com 
um quadro com 6,5 mil policiais para uma população de 7,5 milhões de habitantes. 
Atualmente, a população gaúcha tem cerca de 11 milhões de habitantes e o efetivo da Polícia 
Civil diminuiu para 5,5 mil servidores, o que representa praticamente um terço do número 
considerado ideal. Em 56 cidades gaúchas existe apenas um policial para atender a 
população. Dos 497 municípios do Estado, somente em 340 existe o que se pode chamar de 
contingente, ou seja, mais de um policial. Aposentadorias, promoções, exonerações e óbitos 
estão entre as principais causas que contribuem para a defasagem na instituição. Nos últimos 
dois anos (de junho de 2011 até dezembro de 2013) a Polícia Civil contabilizou 1.056 
aposentadorias, e só neste início de 2014 (de janeiro a fevereiro) já são 37 aposentadorias. 
Há uma situação crítica com setores de plantão com apenas um agente policial, cartórios e 
investigações com número reduzido para atender a demanda necessária, o que acaba 
resultando em sobrecarga a todos os servidores. É muito preocupante a situação da 
Segurança do Estado, tendo em vista, inclusive, os grandes eventos previstos para 2014, 
como a Copa do Mundo. A sociedade cobra e tem direito à segurança e compete às 
autoridades fazer com que tal direito seja garantido, com uma polícia civil bem estruturada, 
organizada e com efetivo suficientemente adequado para prestar atendimento de forma 
qualificada e eficaz à população gaúcha. Por estas razões, os candidatos aprovados no 
concurso de 2013 da Polícia Civil juntamente com a SINPOL, buscam o apoio desta Casa 
Legislativa, para que aprovando essa Moção de Apoio, sensibilize o Governador de Estado 
Senhor Tarso Genro, para que, autorize a convocação imediata de todos os aprovados no 
concurso público. Ante o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação desta Moção de 
Apoio, e, requer que seja encaminhada cópia aos Exmos. Srs. Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, Chefe da Casa Civil Estadual, Secretário de Segurança do Estado, Secretário da 
Fazenda Estadual e ao Delegado Chefe de Polícia do RS. REQUERIMENTOS: Nº 115/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste envio Votos de Congratulações a todos os 
Expositores apresentados durante os festejos da XXX EMPOCAMPO realizado nos dias 23 a 27 
de abril de 2014, na Sede Campestre do C.T.G O Fogão Gaúcho. Parabenizo pela belíssima 
organização, qualidade e atenção oferecida aos milhares de visitantes deste Evento que cada 
vez mais vem elevando o nome de nossa cidade. Nº 116/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Através deste encaminho Votos de Congratulações à senhora Ângela Gonzaga, atriz e 
coordenadora do Centro de Arte e Cultura das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), 
pela atuação no seriado da Rede Globo, exibido no último dia 24/04, a qual contracenou com 
a atriz Fernanda Montenegro em “Doce de Mãe”. Parabenizo a senhora Ângela, por enaltecer 
o nome de nossa querida cidade com seu excelente desempenho profissional. Nº 117/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste 
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solicitar ao setor competente da Rio Grande Energia – RGE, que possa enviar a esta Casa 
Legislativa números de telefone desta Empresa para contato imediato tanto com o posto 
avançado da RGE em nossa cidade, na Rua Pinheiro Machado como da Diretoria Geral. O 
pedido se justifica tendo em vista que atualmente só contamos com o número “0800”, o qual 
não tem suprido nossas necessidades. Certo de contar com o apoio desta empresa, desde já 
agradeço a compreensão. Nº 118/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E ANILDO 
ARAÚJO: Através deste enviamos Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus de Taquara – Congregação do Bairro Santa Rosa, pelo 5º Encontro do Círculo de Oração 
Fonte Viva, realizado neste final de semana, com o Tema: “Chegue a minha oração perante a 
tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor.” Salmos 88.2. Parabenizo a todos nas 
pessoas do Pastor Presidente Enilton Vasconcelos Bitencourt e sua esposa Superintendente 
da UFADT Mírian de O. Bitencourt e das Dirigentes senhoras Sandra Bibiano, Iracema Almeida 
e Marzoni Flesch. Que Deus os continue iluminando para o crescimento desta obra. Nº 
119/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações 
pela realização do jantar de reinauguração do Salão Paroquial Senhor Bom Jesus, no centro 
de nossa cidade, ocorrido no último sábado, dia 26/04. Parabenizo a todos em nome do 
Padre José Roberto, do Presidente Claunir e dos festeiros, pela belíssima organização deste 
evento. Nº 120, 121 E 122/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos demais 
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 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 123/2014 VEREADORA 
SANDRA SCHAEFFER: Através deste encaminho Votos de Congratulações parabenizando o 
senhor Renato Zingano Velho, pelo prêmio de Melhor Intérprete do gênero Instrumental 
Açorianos 2014. Parabéns por esta vitória, conquistada graças ao teu talento e 
profissionalismo! Taquara está muito bem representada no cenário musical e nos sentimos 
honrados com esta tua conquista. Desejamos muito mais sucesso, realizações e alegrias, pois 
és merecedor! Nº 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131/2014 VEREADORES EDUARDO 
KOHLRAUSCH, SANDRA SCAHEFFER, SIRLEI SILVEIRA E TELMO VIEIRA, a serem encaminhados 
às seguintes autoridades: Ao Tenente Coronel da Brigada Militar – Mui Digno senhor Carlos 
Marques, ao Comandante da Brigada Militar de Taquara/RS – Mui Digno Major Adriano José 
Zanini, ao Comandante Regional de Polícia Ostensiva do Vale dos Sinos – Mui Digno Major 
Marcelo Fraga Carpes, ao Tenente da Brigada Militar – Mui Digno senhor Hércolis Costa, ao 
Sargento da Polícia Rodoviária Estadual – Mui Digno senhor Luis Fernando Bastos, ao 
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Sargento da Polícia Rodoviária Estadual – Mui Digno senhor Daniel Lino dos Santos, ao Major 
da Polícia Rodoviária Estadual – Mui Digno senhor André Ilha Feliú e ao Tenente da Polícia 
Rodoviária Estadual – Mui Digno senhor Cesar Batista da Fonseca. Ao cumprimentá-lo 
cordialmente vimos através deste enviar Votos de Congratulações parabenizando pelas ações 
de segurança que vem sendo realizada junto a Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020 de 
nossa cidade. Desde agosto de 2013 a comunidade taquarense e arredores vem sofrendo 
consequências negativas com relação à própria segurança física durante a travessia da 
referida ponte, dado ao fato de que a mesma sofreu danos na sua estrutura e desde então foi 
instalada uma sinaleira no local visando amenizar o problema até a sua recuperação, só que o 
semáforo num local de pouca iluminação somado a alta vegetação nos dois lados da rodovia 
ocasionou inúmeros assaltos deixando a população em pânico. Nesse sentido viemos 
valorizar e destacar o trabalho de fiscalização que vem sendo realizado naquele local. 
Parabéns! Nº 132/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer ao Presidente desta Casa 
que agende reunião com o Senhor Tito Lívio Jaeger Filho – Prefeito Municipal de nossa cidade 
para que junto do Secretário de Obras, Secretário da Saúde, Secretário do Meio Ambiente e 
Secretário de Segurança possam ouvir os moradores do Bairro Eldorado com urgência, no 
que tange aos problemas a seguir relatados: rede de esgoto, calçamento, creche, segurança. 
Limpeza nos terrenos baldios que se encontram totalmente abandonados. Também solicitam 
um Posto de Saúde mais ativo com prioridade para os moradores das proximidades. Agentes 
de Saúde mais presentes nas famílias que tem acamados, idosos, gestantes, hipertensos e 
diabéticos. Pedimos que os Agentes de Saúde revejam a forma de tratamento para com as 
pessoas deste Bairro, porque nem Bom Dia eles dão, dão volta na quadra e voltam para suas 
casas sem prestar atendimento. Esta reunião deverá ocorrer nas dependências desta Casa, 
momento em que convido os demais Vereadores para participar. Nº 133/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Ao cumprimentá-los cordialmente venho através deste solicitar que a Direção 
da Escola Estadual Rodolfo Von Ihering possa buscar apoio junto à 2ª Coordenadoria Regional 
de Educação (CRE) para que seja realizado de imediato o conserto da calçada em frente ao 
portão de entrada desta Escola, na Rua Pinheiro Machado, Centro de nossa cidade. O pedido 
se faz necessário devido a diversos relatos de pais de alunos com relação a quedas por causa 
da falta de reparo na referida calçada. Certo de contar com vossa compreensão, desde já 
agradeço a atenção. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 044/2014 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informe 
por qual o motivo é cobrado taxa de recolhimento de lixo diferenciado de cidadãos 
taquarenses que residem na mesma rua e bairro. Nº 045/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicito saber por que o município (prefeitura,) ao invés de executar judicialmente o cidadão 
taquarense na justiça (fórum), com relação ao IPTU em atraso, não implanta a possibilidade 
de acordo. Existem famílias que quando se dão por conta suas casas já estão indo para leilão 
e muitas vezes as mesmas não tem uma instrução intelectual que permita se defender, e tem 
somente aquela propriedade para criar seus filhos. INDICAÇÕES: Nº 280/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 
providencie a reposição do calçamento na Rua Adelino Eduardo Barth, em frente ao nº 3444 
no Bairro Sagrada Família, pois há meses a Prefeitura fez reparos nos canos e não fez 
recolocou o calçamento. Nº 281/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública providencie o conserto de 
luminárias nos seguintes locais: Rua Santo Antônio, em frente ao nº 527 no Bairro 
Medianeira; Rua 7 de Setembro  nº 1180 no Bairro Cruzeiro em frente ao antigo “ferro velho 
Trentin”. Nº 282/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente tome as devidas providências quanto a limpeza do passeio 
público na Rua 7 de Setembro, proximidades do nº 780, no Bairro Santa Teresinha, pois neste 
local a vegetação está tomando conta da parte da rua, causando perigo a todos que 
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transitam por ali. Nº 283/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente possa realizar a ampliação do recolhimento de 
lixo na localidade de Arroio Grande, pois hoje é feita até a Igreja Católica e é necessário que 
seja expandido até a Igreja Católica dos Três Pinheiros, pelo menos de 15 em 15 dias. Nº 
284/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Trânsito providencie com urgência a instalação de placas de sinalização (PARE), 
indicando qual sentido da via é “parada obrigatória” e “preferencial”, nas Ruas Sarandi, 
Palmeira das Missões e Santo Antônio da Patrulha, Loteamento Jaeger, Bairro Empresa. O 
pedido se justifica devido à inexistência das referidas placas nestes locais, causando 
insegurança e transtornos aos motoristas que muitas vezes são surpreendidos por veículos 
que cortam a sua frente. Nº 285/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda no alargamento e ensaibramento das 
Ruas Sarandi, Palmeira das Missões e Santo Antônio da Patrulha, Loteamento Jaeger, no 
Bairro Empresa. O pedido se justifica para dar melhor condições de trafegabilidade nessas 
vias e consequentemente maior segurança no trânsito. Nº 286/2014 VEREADOR ARLEU 
MACHADO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie 
com urgência serviços de melhorias nas estradas da localidade de Morro Negro, 
especialmente nas proximidades do Alambique Gellinger. O pedido se faz necessário devido 
às más condições de uso em que as mesmas se encontram. Nº 287/2014 VEREADORA 
SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente realize o fechamento do buraco que está se formando na Rua Ernesto Alves, 
próximo a esquina com a Rua Rio Branco, local de grande fluxo de veículos, em função do 
comércio ali estabelecido e também da escola Cimol. Este buraco está ficando maior e 
dificultando a circulação de veículos neste cruzamento, representando perigo de acidentes. 
Nº 288/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie a limpeza do mato que está tomando 
conta dos canteiros centrais da Rua Edmundo Saft. O aspecto em que se encontram estes 
canteiros está tirando a beleza dos mesmos e sugerindo o descaso para com a limpeza das 
ruas. Nº 289/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que a Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito tome providências para o retorno do patrulhamento das motos da 
Brigada Militar nos bairros da cidade e ainda informe o motivo porque não estão patrulhando 
e quando retornarão a patrulhar? A comunidade está se sentido insegura e a mercê de 
criminosos. Nº 290/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a limpeza e recolhimento de 
lixo, resíduos orgânicos, folhas e galhos, amontoados na esquina da Rua Júlio de Castilhos, 
com a Guilherme Lahn, ao lado esquerdo da Júlio, em frente à empresa imobiliária, pois ali se 
reúnem pessoas conceituadas da cidade, ponto de encontro de amigos e este acúmulo de 
resíduos está causando desconforto. Nº 291/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente viabilize o conserto de um 
buraco no calçamento localizado na Rua Pinheiro Machado, antes do Posto Ipirangão, pois o 
mesmo está dificultando a passagem dos veículos podendo inclusive causar acidente no local. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Gabinete do Governador do Estado do 
RGS, acusando o recebimento do Requerimento nº 057/2014, de autoria do Vereador 
Eduardo, com poio dos demais Vereadores. Ofício do Gabinete do Ministério do Esporte, 
acusando o recebimento do Requerimento nº 082/2014, de autoria da Vereadora Sandra e 
informando que o mesmo foi encaminhado ao setor responsável pelas questões federativas, 
sob o nº de protocolo 58005.002078/2014. Ofício do Gabinete do Ministério do Esporte, 
acusando o recebimento do Requerimento nº 093/2014, de autoria do Vereador Adalberto 
Lemos e informando que o mesmo foi encaminhado ao setor responsável pelas questões 
federativas, sob o nº de protocolo 58005.002010/2014. Ofício do Hospital Divina Providência 
em resposta ao Requerimento nº 041/2014 de autoria do Vereador Guido Mario. Ofício da 
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Secretaria Estadual da Segurança Pública Brigada Militar, Comando Rodoviário – Major Feliú, 
em resposta ao Requerimento nº 080/2014, de autoria do Vereador Eduardo, com apoio dos 
demais Vereadores desta Casa. Ofício da EGR, acusando o recebimento dos requerimentos nº 
068 e 074/2014, de autoria do Vereador Eduardo, com apoio dos demais Vereadores e 
informando sobre os encaminhamentos e procedimentos que esta Empresa realiza em 
relação a todas as demandas de investimentos e manutenção recebidas. Ofício da Assembleia 
Legislativa – Gabinete do Deputado Adolfo Brito informando que foi encaminhado ao Diretor 
Geral do DAER, os Requerimentos nº 055, 075 e 098/2014, de autoria do Vereador Eduardo, 
com apoio dos demais Vereadores. Ofício do Gabinete do Governador do Estado do RGS, 
acusando o recebimento da Ata Especial, referente à Ponte do Rio dos Sinos, na ERS 020, a 
qual foi encaminha através do Ofício D.L. nº 197/2014. Convite da Escola Alípio Sperb para as 
celebrações do seu 90º aniversário que será realizado no próximo dia 30/04. Convite da 
Assembleia Legislativa – Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, para 
audiência pública que tratará da Implantação da Universidade Pública dos Vales a ser 
realizada amanhã, dia 29/04. Ofício da Câmara de Vereadores de Gramado/RS, convidando 
para a Semana Legislativa alusiva aos 59 anos de instalação da primeira legislatura a realizar-
se nos dias 05 a 09 de maio do corrente ano. Telegramas do Ministério da Saúde, em 
cumprimento ao artigo 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, beneficiário – Fundo Municipal de 
Saúde. Após a leitura da matéria a Diretora Legislativa procedeu na leitura dos seguintes 
Comunicados: Amanhã dia 29/04, às 19h no Plenário desta Casa, será realizada a reunião do 
COMITESINOS que irá tratar da última etapa para definir o Plano de Ação na Bacia para a 
conservação do Rio dos Sinos. Neste Plano será discutida a contrariedade da construção de 
barragem em nossa região e apresentação de sugestão para este problema. No próximo dia 
05/05, segunda-feira ocorrerá a Assembleia Regional da Participação Cidadã – Consulta 
Popular, na FACCAT, momento em que todos os municípios que compõem o COREDE 
Paranhana Encosta da Serra estarão reunidos para defender as demandas escolhidas por 
ocasião das Assembleias Municipais. Diante da importância da participação dos senhores 
Vereadores na FACCAT, pois são delegados natos neste processo, a Sessão Ordinária que 
ocorreria neste dia será realizada na terça-feira, dia 06 de maio, às 18h. A Diretora informou 
ainda sobre o resultado da Assembleia Municipal da Participação Popular que ocorreu no 
último dia 24 de abril, no CIMOL, onde foram eleitos 26 Delegados com a presença de 763 
participantes que assinaram a lista de presença. Para cada 30 participantes foi eleito um 
delegado, por isso da importância da representatividade dos Vereadores desta Casa perante 
a sociedade neste momento em que estarão defendendo as demandas elencadas na 
Assembleia. Na sequência 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 TELMO VIEIRA: Boa 
noite Senhor Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira, aos Membros da Mesa, aos 
colegas Vereadoras e Vereadores, ao público que nos prestigia esta noite, aos ouvintes da 
Rádio Taquara e aos demais veículos de comunicação que nos acompanham. Primeiramente 
quero externar os votos de congratulações à Administração Municipal, na pessoa do Prefeito 
Tito Lívio Jaeger Filho pelo excelente evento de aniversário do Município que foi a 
Expocampo. Um evento que foi tão criticado por alguns, mas que no final mostrou a 
capacidade que o Município tem de realizar grandes eventos desta magnitude. Também hoje, 
juntamente com o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, estamos enviando à Casa uma 
moção de apoio ao Sindicato da Polícia Civil para agilizar a contratação dos agentes de 
segurança concursados. Esta moção está sendo feita pelas demais Câmaras de Vereadores da 
região e peço para os nobres colegas Vereadores que assinem este documento. Também 
hoje fiquei muito feliz com a leitura da Lei 5.458 sancionada pelo Prefeito no dia 1º de abril, 
no qual fui propositor de um Projeto de Lei que incentiva o cultivo da citronela e da crotalária 
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como método natural de combate ao mosquito borrachudo. Nós que moramos no interior, 
mas também na cidade sabemos disto, o quanto é difícil a nossa convivência com este inseto. 
Este cultivo será incentivado pelo Executivo juntamente com a Secretaria responsável. Eu 
sugiro ao Prefeito que o horto da Escola Hermínia Marques em Vila Teresa pode ser utilizado 
para o cultivo destas plantas. Também fiquei muito feliz com a criação da nossa Agência de 
Empregos, que estava contemplado no programa de governo do nosso Prefeito Tito Lívio 
Jaeger Filho. Encaminhado pelo Secretário Beto Timóteo do Trabalho e da Assistência Social, 
a Agência de Empregos vem em ótima hora e pretende buscar nas empresas as demandas de 
trabalho e oferecer funcionários qualificados para o mercado. Também fiz algumas 
indicações. Uma solicitando que a Secretaria competente viabilize o conserto de um buraco 
no calçamento localizado na Rua Pinheiro Machado, antes do Posto Ipirangão. Este buraco 
está causando problemas porque foi retirado o paralelepípedo e não foi recolocado. Mas 
hoje conversando com o Prefeito vai ser tomada esta providência. Também fui procurado por 
pais de alunos da Escola Rodolfo Von Ihering para que se fizesse um conserto na calçada em 
frente ao portão, pois os alunos estão tendo acidentes pelo defeito no calçamento. Já que 
não é de competência do Município, estamos chamando a responsabilidade para a direção da 
escola para que junto a Coordenadoria Regional de Educação realize de imediato o conserto 
daquela calçada. Fiquem todos com Deus e uma boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS 
DE ALMEIDA: Boa noite a todos. Uma saudação ao Senhor Presidente. Gostaria de saudar 
todos os presentes, também a plateia que nos assiste, a imprensa, a nossa ex-Prefeita mirim  
Enírian de Oliveira Bitencourt dos Santos e seu esposo que se encontram nesta Casa, é uma 
honra receber vocês aqui, o Presidente da Associação dos Motoristas Senhor Odilon Lopes e 
a todos os demais presentes, sejam todos bem vindos. Neste final de semana participei do 5º 
Encontro do Círculo de Oração Fonte Viva, do Bairro Santa Rosa, e envio os votos de 
congratulações ao Pastor Presidente Enilton Vasconcelos Bittencourt, Irmã Miriam, a Irmã 
Sandra, responsável por aquela congregação, Iracema e Marzoni. Estão de parabéns pelo 
belíssimo evento que foi encerrado ontem à noite. Estou enviando votos de congratulações 
pela reinauguração do salão paroquial da Capela Senhor Bom Jesus, no centro da nossa 
cidade, com um belíssimo jantar no sábado à noite, na pessoa do Padre José Roberto, o 
Presidente Claunir e os festeiros, pela organização do jantar e pela belíssima reforma da 
capela. Também não posso deixar de parabenizar o Senhor Prefeito Municipal pela belíssima 
Expocampo neste final de semana, onde temos certeza, foi um evento muito bonito e 
grande. Algumas pequenas coisas podem ser melhoradas para o ano que vem, mas foi muito 
bom a renovação, o espaço para os moveleiros foi importante, a qualidade do espaço para os 
animais. Fiquei muito contente com o almoço para os agricultores realizado pelo IRGA - 
Instituto Rio-Grandense do Arroz na sede da Associação dos Motoristas, que cedeu o espaço 
para o evento. Estão de parabéns todos que organizaram este almoço. No sábado de manhã, 
recebi o convite para a 2ª FEARG - Feira Agrorural de Gravataí, através da Rainha e Princesas, 
sendo muito importante a participação dos outros Municípios. No domingo à tarde recebi o 
convite da Rainha e Princesas do 15º Festejando Parobé que transcorrera no dia 15 a 25 de 
maio. Com certeza será um grande evento no município vizinho, que devemos prestigiar 
assim como eles nos prestigiaram. O Vice-Prefeito da cidade de São Sebastião do Caí também 
trouxe o convite da 19º Festa Nacional da Bergamota, que acontecerá de 30 de maio a 8 de 
junho. Fiz um pedido ao Secretário Distrital de Padilha sobre a possibilidade de se arrumar a 
estrada que inicia no Armazém do Fischer até o Morro Alto. Sei que é uma estrada muito 
difícil de ser arrumada, mas existe uma moradora idosa. Que seja providenciado o 
patrolamento e ensaibramento o mais rápido possível, pois a estrada está intrafegável. Mais 
uma vez nesta Casa quero cobrar que olhem com carinho a esquina da Rua Bolívia no Bairro 
Empresa, em frente a Lavagem do Baixinho e a Oficina do João. É coisa de uma ou duas horas 
de serviço, mas é um absurdo a situação. É vergonhoso o calçamento no centro do bairro. É 
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crítico, passa ônibus circular e veículos a todo o momento. Que seja providenciada a 
arrumação daquele calçamento com a máxima urgência. Apesar de ser responsabilidade do 
DAER, a situação dos buracos na beira da faixa na entrada do Bairro Empresa pelo 
Loteamento Jaeger. Também o calçamento precário na Rua Palmeira das Missões. Não posso 
entender porque começam a fazer uma rua e não terminam. Iniciaram o calçamento e não 
fizeram em frente da residência do Senhor Juarez Carrão, na entrada da rua principal que 
está vergonhoso. Está devagar a obra de asfaltamento da Rua Rockfeller. Estão fazendo a 
rede de esgoto, é importante fazer isto antes, mas a comunidade está esperando. Conforme 
o Senhor Presidente falava, no dia 10 de março entrou um pedido de convocação ao 
Secretário de Saúde para vir a esta Casa, tratar sobre a abertura do Posto de Saúde do Bairro 
Mundo Novo, o início das obras da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e do Posto de 
Saúde do Bairro Santa Rosa. O Artigo 178 diz que é de 28 dias úteis para que seja feito esta 
convocação. Então eu peço que o Senhor ou o Jurídico atenda este pedido. Foi aprovado por 
unanimidade nesta Casa. Não é colocar o Secretário contra a parede, mas a comunidade nos 
cobra. O posto está praticamente pronto a dois ou três meses e não está inaugurado. 
Segundo informações, eu não vi, já quebraram alguns vidros. Que seja liberado urgente o 
posto para o atendimento da comunidade do Bairro Mundo Novo e dos outros bairros 
próximos. É um posto modelo igual ao do Bairro Empresa, que foi o primeiro fora do centro 
da cidade que tem farmácia, projeto de quando eu estava de Secretário da Saúde. Neste 
momento foi concedido um aparte ao Vereador Telmo Vieira: Para contribuir, sei da 
necessidade da comunidade do Bairro Mundo Novo para que este posto seja inaugurado. 
Hoje fiquei sabendo pelo Prefeito, que a inauguração será para o mês de junho. O Vereador 
Valdecir Vargas de Almeida retomou a palavra, dizendo: Como houve uma convocação com 
todos os Vereadores votando favoráveis, o Secretário da Saúde e o próprio Prefeito tem que 
vir conversar com todos os Vereadores aqui na Casa. O Senhor Presidente tem que marcar. 
Eu peço que seja respeitado e a possibilidade dele vir aqui. Para encerrar mais uma interdição 
nos banheiros e no 2º piso da Escola CIEP e a nossa comunidade fica a ver navios e nada é 
feito. A 2ª Coordenadoria Regional de Educação não faz nada, é um absurdo e a gente fica 
com as mãos amarradas e não sei mais o que fazer. É difícil de falar. Hoje um pai me ligava e 
dizia: mas não tem 15 Vereadores e não vão fazer nada. Mas o que nós podemos fazer. É 
difícil e complicada a situação. Mas também quero agradecer o Prefeito Municipal pela 
sanção da Lei 5.454 de minha autoria, de 1º de abril de 2014, que reconhece como cultura do 
Município de Taquara a música gospel nos eventos. Que bom que foi aprovado e com certeza 
no ano que vem a Expocampo deverá ter também um grande evento gospel, trazendo um 
grande público. Um grande abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero inicialmente cumprimentar o Senhor 
Presidente, demais Membros da Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui presentes na noite 
de hoje, a imprensa e os ouvintes da Rádio Taquara. Inicialmente quero parabenizar a 
Administração Municipal pela ótima organização da estrutura da XXX Expocampo. Desta 
forma parabenizar a todos os funcionários da Prefeitura, que não mediram esforços para que 
aquele parque ficasse pronto e organizado. Um grande evento que a muitos anos não 
acontecia aqui em Taquara. Participei praticamente todos os dias, desde quinta-feira até 
domingo, sempre que pude estive lá conversando com os expositores e com certeza todos 
saíram satisfeitos desta feira. Expositores de gado, pequenos animais, agricultura familiar, 
pessoal do artesanato, indústria e comércio de móveis, expositores de peixe, do mel, do 
carvão, praça de alimentação, a turma dos carreteiros, enfim, todos aqueles que 
participaram de uma ou outra maneira para abrilhantar o evento. Um evento com muitos 
shows. Quero parabenizar a toda a Administração e, em especial, o povo taquarense e de 
toda a região, que veio em massa e participou desta festa. Esta é uma festa que deve 
continuar. Quero aqui também dizer que na quinta-feira da semana passada, teve a Consulta 



                Ata nº 3.982, de 28 de abril de 2014.                                                                                                            Página 9 de 20 

 

Popular e Cidadã de Taquara no Ginásio da Escola CIMOL. Compareceram mais de 700 
pessoas. Quero parabenizar a nossa servidora Marilene Wagner que fez um papel importante 
como Presidente do Comude. Foi votada mais de R$ 700.000,00 para a saúde, educação e 
segurança do nosso Município. Tenho aqui comigo um convite e quero estender a todos os 
Vereadores e a comunidade, para um almoço em comemoração ao dia das mães, promovido 
pela Associação dos Moradores do Distrito de Rio da Ilha, que acontecerá no próximo 
domingo, na Sociedade União da Paz. Sintam-se todos convidados para prestigiar este 
evento. Tenho algumas indicações para fazer. Uma delas é sobre a ampliação do 
recolhimento de lixo na localidade de Arroio Grande. Hoje ele é feito até a Igreja Católica de 
Arroio Grande e a comunidade de Três Pinheiros pede que seja ampliado até a Igreja desta 
localidade, pelo menos de 15 em 15 dias. Há muito tempo a comunidade vem lutando por 
este serviço e até hoje não foi colocado em prática. Falei com o Secretário Laoni Dietrich e 
disse que tem grandes possibilidades deste recolhimento começar a acontecer. Fiz uma 
indicação para que seja limpo o passeio público na Rua 7 de Setembro, próximo da Brigada 
Militar e da residência número 780, pois existe um terreno baldio e o mato está tomando 
conta do passeio e da rua, causando perigo as pessoas que por ali transitam. Também fiz uma 
indicação para que a Secretaria de Obras providencie a reposição do calçamento da Rua 
Adelino da Costa Barth, em frente do número 3.444, no Bairro Sagrada Família, pois há meses 
que a Prefeitura fez reparos nos canos e não recolocou o calçamento. Também consertar 
duas luminárias. Uma na Rua Santo Antônio em frente do número 527, no Bairro Medianeira 
e a outra na Rua 7 de Setembro em frente do número 1.180 e do antigo ferro velho do 
Trentim, no Bairro Cruzeiro do Sul. Por hoje era isto. Muito obrigado e tenham todos uma 
boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o nosso 
Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras e comunidade que se faz aqui presente. 
Inicialmente eu gostaria de fazer uma solicitação verbal para o conserto de um cano de 
esgoto que rompeu na Rua Montevidéu esquina com a Travessa Quito, que está bem 
complicado a situação. Já liguei para a Secretária de Obras para que este serviço ocorra. 
Senhor Presidente, estive acompanhando o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch juntamente 
com outros Vereadores, na Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR. O Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch, que é muito assíduo na questão de segurança, como o Vereador Anildo Ribeiro 
Araújo, foram fazer algumas reivindicações. Algumas coisas me preocupam, como uma lista 
de prioridades que não consigo entender. Acho que mesmo o mais leigo dos cidadãos não 
consegue entender coisas que são colocadas pelos órgãos públicos como a previsão da 
duplicação da estrada ERS 239, mas não foi previsto as pontes e outras vias. Eu fico pasmo 
com o engenheiro que não fez esta previsão numa estrada tão importante. O pior de tudo é 
que ouvimos dizer que vão fazer uma complementação de projeto em cima da obra e que 
isto poderá ser concretizado talvez no final do ano ou início do ano que vem. Mas que 
absurdo isto. Vamos passar mais um ano sem ter esta duplicação feita. Aquele viaduto 
maravilhoso que o DAER apresentou em que vamos "voar" por cima de Taquara para passar 
da estrada ERS 239 pela estrada ERS 20 está ainda no projeto. Há quanto tempo está se 
tentando duplicar esta estrada e as coisas estão desta forma. Projeto e projeto e na hora de 
implantar faz o que é mais fácil e diz que o mais difícil não foi feito. Isto choca qualquer um. 
Senhor Presidente, a respeito da solicitação que eu fiz da comunidade do Bairro Eldorado, a 
questão de passar pelo Plenário, eu gostaria da compreensão dos meus colegas Vereadores, 
é para que todos os nossos Vereadores participem porque eu acredito que quando é em 
melhoria da comunidade todos os Vereadores tem interesse. Foi aprovado na semana 
passada, o pedido para o Secretário Beto Timóteo, que está presente, e ele me dizia que, 
convocado ou não ele se farei presente de qualquer forma. Isto que é bonito. Não se 
melindrar com as coisas. Todos nós temos as nossas responsabilidades. É só não fugir delas 
que tudo vai dar certo. Gostaria também de parabenizar o Executivo pela Expocampo. Foi um 
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evento maravilhoso. Qualquer evento que tenha uma aglomeração de pessoas pode dar 
algum problema. Isto é perfeitamente compreensível e a comunidade tem que entender. 
Tem que tentar estimular para que cada vez o evento seja maior porque quem ganha com 
isto é toda a comunidade. São os trabalhadores da área agropecuária que precisam da 
expansão para as suas vendas e assim quanto maior for a feira, maior são os negócios e o 
intercâmbio com o resto do Rio Grande do Sul e até mesmo de fora do estado. Quando as 
coisas acontecem temos que parabenizar e cobrar as coisas que não estão tão certas ou 
chamar a atenção para as coisas que não estão dando muito certo, para que o governo 
também tenha a sensibilidade de saber que erra em algumas coisas, mas tem condições de 
acertar se ficarmos junto com o Executivo fazendo as nossas preposições. Eu gostaria de 
desejar a toda comunidade taquarense uma boa semana e até a próxima. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e 
Vereadoras, comunidade que nos assiste na noite de hoje e nos acompanha pela Rádio 
Taquara e internet. Eu estou satisfeito que a nossa peregrinação, indo toda a semana a Porto 
Alegre, fazer o protocolo na Casa Civil, na SEINFRA e no DAER parece que está começando 
realmente a ter resposta. Por exemplo, nós tivemos hoje um ofício que veio do Senhor Gilson 
Gruginskie, Coordenador do Departamento de Controle e Produção de Conteúdo do 
Gabinete do Governador, respondendo sobre aquela nossa questão que os Senhores e as 
Senhoras têm solicitado, das rodovias, da ponte do Rio dos Sinos, das lombadas eletrônicas, 
das passarelas, da entrada direta na Estação Rodoviária pela ERS 020, na Avenida Sebastião 
Amoretti. E realmente nos deixa com muita satisfação porque é sinal de que a gente está 
incomodando, senão eles não mandariam este ofício. E nós vamos continuar mandando um 
por semana. Como já dizia em outras oportunidades, eu somente peço dos Senhores e das 
Senhoras duas coisas: força do punho e a tinta da caneta. Eu fico muito satisfeito também 
porque na noite de hoje o Prefeito mandou várias leis sancionadas. Eu tive a honra de ter 
duas delas sancionadas. A Lei 5.447: Pelé o gol 1000, que trata de uma área esportiva no 
Bairro Empresa, perto da creche. Eu fico muito satisfeito porque sofri uma injustiça contra 
aquele projeto de algumas pessoas que fizeram um abaixo assinado, dizendo que naquele 
local somente iriam, Vereador Nelson, ter maconheiros. Mas é o popular, tem que falar assim 
mesmo. Neste último final de semana estive organizando uma prova de ciclismo na cidade de 
Novo Hamburgo, o Troféu 87 anos de Ciclismo de Novo Hamburgo. E ontem voltando desta 
cidade eu vi crianças de 6 ou 7 anos jogando bola ali, Vereadora Sandra. Não eram 
maconheiras. Eram crianças. E eu gostaria, em cima desta experiência que Deus me deu de 
21 anos organizando provas de ciclismo, de dar uma taça para quem fez aquele abaixo 
assinado. Vereador Balbino, a gente indo para uma Copa do Mundo e uma Olimpíada daqui a 
dois anos, promover um abaixo assinado dizendo que campo de futebol é lugar onde vai ter 
vagabundo ou maconheiro, não é por aí. Nós temos no Bairro Empresa 11 mil habitantes e 
somente o campo do Palmeiras e agora vai haver este outro local, onde as crianças vão 
poder, Vereador Guido, participar jogando bola. Lamentavelmente as pessoas quando 
querem puxar a brasa para o assado delas acabam infringindo um dos 10 Mandamentos da 
Lei Divina que é levantar falso testemunho. Tem gente que é campeão de fazer isto, mas um 
dia nós vamos responder ao Pai Maior por isto. Então estou muito satisfeito sobre este 
projeto. O outro projeto é a Lei 5.380: Vá de bike, que obriga as novas construções a 
destinarem até 10% de vagas ao estacionamento de bicicletas. É ótimo este projeto porque 
as pessoas hoje estão pedalando cada vez mais e nos prédios vão ter que ter estes 
estacionamentos. Na noite de hoje envio juntamente com o Vereador Telmo, a Vereadora 
Sirlei e a Vereadora Sandra, votos de congratulações a diversas autoridades da Polícia 
Rodoviária Estadual, da Polícia Civil e da Brigada Militar porque eles estão sim, os Senhores e 
as Senhoras estiveram na reunião na semana passada, dando segurança na nossa ponte, 
tanto é que o próprio Coronel da Brigada Militar disse que ele esteve a 1h30min da manhã na 
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ponte sobre o Rio dos Sinos e estas pessoas nós temos que saudar a atitude delas. Elas estão 
dando segurança para a nossa comunidade. Eu gostaria se os Senhores e as Senhoras 
pudessem nos ajudar nesta situação, inclusive nos colocar de horários, Vereadores, o 
Presidente estava naquela reunião, os horários fixos lá que eles estão presentes. Claro que 
mediante o efetivo curto que nós temos em Taquara não conseguem estar sempre, mas já é 
um começo. Quero parabenizar também a Expocampo. Não estive lá, mas segundo 
informações e algumas entrevistas que escutei hoje no Programa do Masutti e algumas 
pessoas também que eu conheço que estiveram lá, só foi elogios. Realmente a Administração 
Municipal está certa em recuperar aquele evento aos poucos e investindo aos poucos 
também nele. Tenho um projeto de lei na noite de hoje dando o nome de uma rua como 
Beco do Juca no Bairro Empresa. Esta rua já existe há anos, mas as pessoas lá não recebem 
conta de água ou correspondência porque ela não está regulamentada. Gostaria que os 
Senhores e as Senhoras nos apoiassem neste projeto para que aqueles moradores possam 
receber as suas correspondências lá. Estive assim como o Vereador Beto falou, junto com 
outros Vereadores, o Vereador Telmo e o Vereador Araújo em reunião na EGR. Nesta foi o 
Júnior, nosso fotógrafo que estava lá. Nessa reunião a EGR nos colocou diversas obras que 
estão fazendo aqui. Claro que a gente queria outras tantas, como lombadas eletrônicas e 
passarelas, mas nós vamos continuar participando destas reuniões. Embora a gente saiba que 
não é muito ouvido ali dentro porque o PT é muito forte e eles não gostam quando usamos 
aquela camiseta, Presidente, que cobra o Governador. Apesar de eu ser um eleitor do 
Governador Tarso Genro, mas eles ficam brabos quando tu usas. Eles não gostam de ser 
cobrados, mas paciência. Então quero dizer que vou continuar indo nestas reuniões porque 
acho que a comunidade merece esta representação. Agradeço ao Senhor Deus por estar 
representando a minha comunidade aqui mais uma vez e fiquem todos na paz de Jesus. 
Obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero inicialmente saudar o Senhor 
Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras, a plateia aqui presente e os ouvintes de 
casa. Eu ouvi atentamente o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch elogiando o pessoal da 
Polícia Rodoviária e agora gostaria de propor um voto de repúdio ao Comandante Geral da 
Brigada Militar por retirar 2 mil homens do interior e aqui de Taquara, 7 ou 8. Diz ele que vai 
ser 10%. Taquara tem aproximadamente 50 policiais e então vai se muito mais do que 10%. 
Eles estão brincando de fazer segurança. A gente sabe e acompanha pelos noticiários a 
criminalidade muito grande no interior. O povo do interior está a deriva, sem segurança e 
este Comandante vai para uma rede de televisão dizer que não vai haver problema nenhum 
em tirar estes 2 mil homens do interior, que vai ficar tudo tranquilo. Então já quero propor 
para a semana que vem voto de repúdio a este Comandante que ignora as necessidades do 
interior. Quero parabenizar os expositores da XXX Expocampo, encaminhando inclusive votos 
de congratulações a todos eles, aos funcionários da Prefeitura e a todos que de uma forma 
ou de outra contribuíram para o seu sucesso. E lanço o desafio para que possamos na 31ª 
edição corrigir os erros, que foram poucos e avançar. Que os representantes do gado 
holandês e do gado jérsei consigam novamente o ranqueamento para atrairmos mais 
pessoas ligadas a esta área, que vão trazer os seus animais, incentivar os nossos e garantir 
uma vaga na Expocampo. Uma festa que já foi a 5ª maior no Estado. Também quero 
agradecer a Administração que começou a arrumação nas ruas Lima e Buenos Aires, no 
Bairro Empresa, que tinha um problema muito sério. Tenho informações dos moradores que 
já foi colocado saibro em alguns valos naquelas ruas e que nesta semana estarão fazendo 
uma complementação do patrolamento e o resto do serviço que é necessário fazer porque lá 
os carros já estavam arrastando no chão. Também quero parabenizar o pessoal da 
carreteada. Eu e o Vereador Régis Bento de Souza estávamos lá. Foi maravilhosa a 
premiação, muito bonito e temos que incentivar, belíssima as juntas de boi. Está de parabéns 
a Administração e que possamos participar nos eventos desta envergadura nos Municípios 
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vizinhos. Também estou encaminhando votos de congratulações a atriz Ângela Gonzaga, 
Coordenadora do Centro de Arte e Cultura da FACCAT, pela atuação no seriado Doce de Mãe 
da Rede Globo de Televisão, exibido no dia 24 de abril, no qual contracenou com a atriz 
Fernanda Montenegro. Parabenizo a Senhora Ângela por enaltecer o nome da nossa querida 
cidade, com seu excelente empenho e profissionalismo. Senhor Presidente, estamos hoje na 
segunda votação do projeto que cria a Festa da Melancia. Peço a compreensão de todos os 
colegas Vereadores, para que na primeira quinzena de janeiro, possamos fazer durante dois 
finais de semana, a oportunidade para os nossos agricultores venderem a melancia que é 
muito produzida em nosso Município e que acaba sendo fornecida para festas vizinhas. Que 
possamos fazer a nossa festa que é muito importante. Hoje recebi a ligação de pessoas que 
procuraram o Posto de Saúde e foram encaminhadas ao hospital e lá ficaram esperando por 
mais de 6 horas. Telefonei para o Diretor do Hospital que me informou que havia somente 
um médico e que tinham três pessoas em um estado muito grave e que precisavam da 
atenção deste único médico. Acho que temos que nos reunir e sensibilizar a Secretaria de 
Saúde. O administrador disse para mandar para o Posto de Saúde porque lá tem três. Mas se 
o Posto de Saúde mandou para o hospital é porque tinha necessidade de atendimento 
hospitalar. Então dizer para eu mandar de volta para lá não serve. É um homem que tem 
síndrome de down, então a idade dele corresponde a pouco tempo. E para encerrar Senhor 
Presidente, não poderia deixar de falar sobre a reunião que nós Vereadores temos amanhã à 
noite às 19 horas, onde vamos discutir o Plano de Bacias do Rio dos Sinos que nós queremos. 
Existe uma proposta da parte baixa do rio. Eu já estive na reunião do dia 24 em Santo 
Antônio da Patrulha, onde eles repudiaram as grandes barragens. Espero que todos nós 
Vereadores e a comunidade estejam aqui para repudiar a construção de grandes barragens e 
sim defender micro barragens e pequenos açudes em dois estágios: um de retenção de água 
para períodos de estiagem e uma segunda parte de contenção para evitar as cheias que 
também aterrorizam eles lá embaixo. É muito importante a reunião de amanhã à noite 
porque ali vai ser definido o rumo que nós queremos em relação às águas do Rio dos Sinos de 
Taquara e da região. Muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhoras Vereadores, Senhores Vereadores, as 
pessoas aqui presentes, a todos os meios de comunicação e um cumprimento especial ao 
Secretário da Assistência Social, sempre aqui presente com a sua família. Nunca duvidei da 
sua capacidade. Tenho ótimas notícias dos seus projetos que estão em andamento, verbas já 
conseguidas e que está em busca de mais verbas em Brasília, já com bons projetos. Meus 
parabéns Secretário e faça o quanto mais por nosso Município. Senhor Presidente, através de 
protocolo, fiz um pedido ao Secretário de Obras para a troca de algumas lâmpadas na Rua 
General Vitorino número 1.055, no Bairro Medianeira; na Rua Carlos Huf Filho número 137, 
mais recolhimento de galhos; na Rua Medianeira número 403, a troca de lâmpada mais a 
recolocação de pedras, pois a CORSAN fez uma ligação de água em uma residência e não foi 
recolocado as pedras, causando transtorno a todos os veículos que por ali passam; mais uma 
lâmpada queimada na Rua Medianeira número 517. E também na esquina do Supermercado 
Muller, recolocar pedras que se soltaram, abrindo um buraco e causando danos nos veículos 
que por ali transitam. Gostaria de dar a notícia ao Município, mas principalmente ao Bairro 
Medianeira. Estive hoje, juntamente com o Vereador Telmo Vieira, com o Secretário de 
Educação e fomos informados que a Creche Vovó Domênica logo será concluída as quatro 
salas e mais o banheiro, colocando a disposição em torno de mais 70 vagas para as crianças 
que estão inscritas, totalizando mais ou menos 200 crianças. Isto é uma ótima notícia. 
Sabemos que ainda há uma demanda bastante grande, mas o Senhor Prefeito, juntamente 
com os Secretários, estão realmente preocupados e estão tentando sanar o problema. 
Também para o Bairro Medianeira e para os bairros que o circundam, estive em contato com 
um cidadão que tem uma área e pretende vender para o Município para ser construído um 
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espaço de lazer, com praça de recreação, pista de caminhada, enfim, um parque para as 
crianças pois o nosso bairro, a exemplo de outros bairros, não existe nenhum local para que, 
principalmente as crianças, possam ali exercer as suas atividades de lazer. No Bairro Mundo 
Novo será feita a canalização na Rua Arno Faiock. Já foi feito um projeto com o Secretário da 
área, autorizado pelo Prefeito a compra dos canos, tirando o esgoto da rua que causa um mal 
estar a todos os moradores. Quanto a Expocampo, dar os parabéns apenas ao Prefeito seria 
injusto, pois existe uma equipe por trás dele, como os Diretores e funcionários. Claro que ele 
merece os méritos, pois esteve empenhado e sempre presente para que a festa se realizasse 
com sucesso. Um agradecimento as pessoas do Projeto Criar Vitória, que prestaram um 
grande trabalho e provando mais uma vez que, aquilo que assinamos nesta Casa no contrato 
com esta entidade, que além de ser econômico, pode ajudar aquelas pessoas na sua 
recuperação da dependência química. Quero deixar um agradecimento todo especial a todos 
aqueles que foram expor na nossa festa, que retornem no próximo ano e que seja maior 
ainda. Mais um abraço e um agradecimento especial ao Juninho da Marmoraria Belotto, pois 
for expor os seus produtos e disse: vim expor para ajudar, se não vender nada, contribuí para 
o engrandecimento desta festa. E também da Vila Ideal, as Malhas Carina, que estavam 
expondo os seus produtos, que são fabricados no fundo do quintal e até então não eram 
expostos. Meus parabéns e agradecimento pela coragem e aos demais expositores, 
especialmente a estes dois que são mais próximos. Muito obrigado Senhor Presidente. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Quero saudar o Presidente, os demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se encontram presentes no Plenário. O Vereador Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira falou da Vila Ideal. Eu fui pegar uma funcionária neste local para levar a 
Porto Alegre e constatei que existe uma valeta e pedi que o Secretário verifique a situação e 
arrume. No final da Rua Rio Grande, junto à faixa, eu pedi na semana retrasada a colocação 
de um pouco de asfalto. Uma pessoa quebrou uma roda neste local e estava excomungando 
o Prefeito. São pequenas coisas fáceis de se fazer. O Vereador Adalberto Carlos Soares falou 
da Rua Adelino da Costa Barth. Fizeram uma canalização e eu não sei se está pronta. Eu passo 
por ali três vezes por semana e está muito ruim de transitar. São pequenas coisas que tem de 
ser consertadas para dar certo. Com relação ao pedido do Vereador Adalberto dos Santos 
Lemos sobre o Loteamento Eldorado, o Prefeito esteve lá em janeiro, porque os moradores 
não aguentam mais a erosão em dias de chuva e a falta de calçamento. Quero dizer que, no 
mínimo, vão precisar de R$ 400.000,00 de gastos em canos porque senão na primeira 
chuvarada arranca o calçamento. Não existe canalização pluvial e de esgotos naquelas ruas. 
Tem que colocar cano de um metro ou um metro e meio porque é muita água. Eu estava 
presente quando o ex-Prefeito Délcio Hugentobler entregou na Associação dos Moradores do 
Loteamento Eldorado o projeto do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, no valor 
de R$ 7.800.000,00 para o calçamento, que seria concluído até o final do ano. Tomara que o 
Prefeito Tito não prometa o que não pode fazer porque é muito ruim. No projeto do PAC 
também tinha uma estação de tratamento de esgotos, mas ainda hoje existe esgoto a céu 
aberto. O Prefeito Tito foi lá e prometeu resolver algumas coisas, mas não resolveu mesmo 
tudo ainda. Tem que buscar um meio de resolver sem prometer muito porque senão depois 
dá problema lá na frente e se não consegue cumprir é muito ruim. O Vereador Telmo Vieira 
falou em relação ao plantio de citronela e crotalária. Uma coisa tem que ser feito, mas 
precisa colocar um veneno nos mosquitos do borrachudo como uma solução até que se 
resolva o problema. A Expocampo a meu ver foi muito boa a organização, apesar de sempre 
haver algumas falhas, mas são coisas que acontecem em qualquer lugar em que é feito um 
evento destes. Eu penso que devem mapear a localização dos toldos do evento, os erros e 
acertos, o que pode ser aumentado no ano que vem, para quando forem construídos os 
prédios. Se fizerem isto, daqui a uns dois ou três anos, vão chegar ao tamanho da Festa dos 
100 Anos de Taquara, que foi a maior festa dos últimos 30 anos. Apesar de ser difícil de 
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chegar lá, tem condições pela forma como fizeram, com o envolvimento de todas as 
Secretarias da Administração e os seus servidores. Passo na ponte do Rio dos Sinos todos os 
dias, tanto a meia-noite, às 4 ou 5 horas da manhã e não vejo a Polícia Rodoviária no local. 
Aliás, eu passo ali com o sinal fechado porque não vou parar para ser assaltado. Se eles 
prometeram fazer um trabalho que o façam, mas não para multar e sim para dar segurança 
para os motoristas que ali estão. Com relação à inflação, a Presidente da República disse que 
não vai subir a gasolina até a eleição, mas depois não sabemos o que vai acontecer. Eu tenho 
a impressão que até o final do ano nós teremos o litro a uns R$ 3,50, senão for mais, a R$ 
4,00. Com um aumento um pouco maior de 5% para o salário é ruim de sobreviver em um 
país como este aqui. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas 
Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos acompanha e escuta pela Rádio Taquara. 
Apresento aqui alguns encaminhamentos com relação ao nosso mandato e destaco a que 
tomei juntamente com a bancada do PMDB, o Vereador Nelson José Martins e o partido. 
Confirmamos duas emendas parlamentares, uma do ano passado, que já está empenhada e 
licitada, para o Hospital Bom Jesus, no valor de R$ 150.000,00 e a outra também no mesmo 
valor, totalizando R$ 300.000,00, que estão à disposição do Município para investimento no 
hospital. Destacamos também o encaminhamento que disponibilizamos na região, uma 
plenária regional do PMDB, com relação a emenda que estará disponível ao Município no 
valor de R$ 500.000,00, para iniciar os trabalhos de construção da UTI neonatal. 
Encaminhamos também o protocolo número 252 de 07 de abril de um ofício da Câmara de 
Vereadores de Taquara ao Ministro da Saúde Ademar Arthur Chioro dos Reis, referente a 
instalação de uma UTI neonatal na região do Vale do Paranhana, em especial no Município de 
Taquara. As crianças recém-nascidas que necessitam deste serviço podem rodar até 700 km. 
Nós estamos encaminhando este pedido e certamente poder contar com o apoio das demais 
bancadas que compõem esta Câmara de Vereadores, criando recursos para investir neste 
setor na nossa cidade. Destaco também a nossa participação na Consulta Popular, convite do 
COMUDE e do COREDE. Parabenizamos a ação e destacamos que corriqueiramente vem 
ocorrendo a Consulta Popular graças as escolas, pois a comunidade está difícil de mobilizar. 
Certamente está descredibilizada pela forma que o atual Governo do Estado vem tratando as 
questões. Agradecer a Escola CIMOL pela mobilização dos alunos que espontaneamente ou 
indicados foram participar e habilitaram este encaminhamento que vamos dar no decorrer 
dos dias. Mas não posso deixar de registrar a nossa insatisfação com o Governo do Estado, na 
questão dos policiais militares que estão retirando do interior e levando para a capital. 
Podem achar que é um deboche, mas se a solução para o Governo do PT são os médicos 
cubanos, certamente com esta retirada dos brigadianos, eles podem trazer os brigadianos 
cubanos. Para o Governo do PT, para o Governo do Estado, para o Governo Nacional, 
infelizmente a solução são eles. Quem sabe pode ser mas paliativamente. Deixo aqui este 
registro, que pode parecer uma sátira ou achar que é um deboche, mas não é. Pode ser esta 
a solução se não temos como valorizar e manter os nossos aqui que fazem isto. 
Encaminhamos e destacamos na última semana e quero registrar aqui com relação aos 
pedidos de informação deste Vereador. No ano passado nós solicitamos os pedidos de 
informação de números 02, 05, 13, 27, 33, 35, 56, 71, 107, 117 e 119 encaminhados ao Poder 
Executivo. Foram respondidos os pedidos de informação de números 01, 30, 34 e 55. De 15 
foram respondidos 4 e 11 não foram respondidos. Todos os respondidos foram respostas 
paliativas e inócuas, onde não se realizaram as ações a mais de um ano da nossa solicitação. 
Este ano nós já pedimos 4, com 10 da semana passada, totalizando 14 pedidos de 
informação, sendo que 4 já venceram o prazo de vir a resposta e os 14 certamente na 
próxima semana vencerão e também não virão a resposta. Então vamos insistir e tomar todas 
as instâncias cabíveis para obtermos as informações concretas e respostas firmes para 
devolver a comunidade. Pedimos ao Presidente da Câmara e a Diretora Legislativa que faça a 
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reiteração destes pedidos de informação da maneira legal. Eles me disseram que já vão fazer 
e agradeço muito por isto, para que possa dar mais uma oportunidade de pedirmos da 
maneira administrativa mais sensível possível. Eu finalizo agradecendo e destacando a 
importância que a Expocampo está tendo para o nosso Município, parabenizando o nosso 
Luis Breno Matana e Arno Fischer, com relação às carreteadas de boi, todos os envolvidos 
das Secretarias Municipais, os servidores públicos concursados e alguns CC´s que estiveram 
trabalhando. Era o que eu tinha para a semana e disponibilizo o restante do meu tempo para 
o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que após agradecer ao pedido de aparte, disse: 
Está em cima da mesa do Prefeito e ele selecionou para responder todos os pedidos de 
informação que foram feitos por esta Casa pelos Vereadores. Hoje à tarde o Prefeito me 
disse que estava ainda organizando para responder nos próximos dias todos os pedidos 
pendentes de todos os Vereadores. Obrigado. Retomando a palavra, o Presidente Arleu 
Machado de Oliveira disse: A propósito deste assunto, o Executivo sancionou a maioria dos 
projetos que estavam sem sanção e o Prefeito em contato pessoal me disse que está 
respondendo todos os requerimentos em seguida. Então vamos aguardar que acho que logo 
vai acabar esta polêmica. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Saúdo o Senhor Presidente e 
externo a minha saudação aos demais colegas que compõem a Mesa, os servidores que 
trabalham esta noite, a imprensa que nos acompanha, os ouvintes de casa e a todos que 
estão aqui ao vivo nos acompanhando. Acho muito importante que a comunidade 
acompanhe o trabalho de seus representantes aqui na Câmara. Também faço uma saudação 
mais uma vez ao nosso Secretário Beto Timóteo e o parabenizo pela iniciativa de tirar do 
papel o projeto que é muito importante para a nossa comunidade, a Agência de Empregos 
Municipal, junto a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Não quero me estender 
muito nesta questão. Acho que é a pessoa certa e no momento que precisar do meu horário 
para conversar, a Câmara vai estar disponível. Gostaria de deixar os meus votos de 
congratulações pela excelente festa que tivemos, a Expocampo. Parabenizar a Administração 
Pública e a todas as pessoas envolvidas neste grande evento. Também quero trazer uma 
resposta para a comunidade do Bairro Empresa, nossos vizinhos e a todos que usam a Rua 
Rockfeller, pois nos próximos dias estará sendo efetuado o asfaltamento. Também na 
esquina da Rua Bolívia, conversei hoje com o Prefeito e os Secretários e eles nos deram uma 
posição que vão tomar uma providência rápida para resolver aquele problema. Agradeço e 
também em nome do Vereador Adalberto Carlos Soares, a belíssima arrumação que fizeram 
na rua ao lado da revenda Fiat e também no trecho da Rua 7 de Setembro. Quero fazer uma 
indicação verbal para que o Prefeito veja a possibilidade de disponibilizar alguns pontos de 
taxi para os bairros de nossa cidade, principalmente para o Bairro Empresa, pois muitas 
pessoas da nossa comunidade nos cobram esta ação. Também faço um pedido de 
providências para que seja feito o patrolamento em todas as ruas dos bairros que estão em 
péssimas condições. Em vários lugares que temos entrado, as ruas que deixam a Rua Mundo 
Novo para o lado que entrar está bem difícil de andar. No seu bairro, Vereador Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira, eu recebi uma ligação de um morador pedindo patrolamento e 
alargamento daquelas ruas. O Senhor que mora ali sabe da situação, mas acredito que nos 
próximos dias vamos ter uma resposta bem interessante. Também ouvindo o Vereador Guido 
Mario Prass Filho falar sobre a questão da saúde, eu não vejo a possibilidade de resolver a 
problemática além do básico. Já deixo aqui antes que saia alguma conversa distorcida, o meu 
voto é bem próximo de 10 para a gestão que está trabalhando com a saúde, mas tem muito 
que ser feito. Isto dentro do básico. Além do básico eu não vejo nenhuma possibilidade de 
avançar sem nós conquistarmos para a nossa região um Hospital Regional Federal ou pelo 
menos algumas especialidades interessantes que resolvam a nossa questão de falta de saúde 
em nossa região e principalmente na nossa cidade de Taquara. Gostaria de fazer um pedido 
de informação sobre a questão dos bombeiros. Se tem alguma coisa andando, se tem 
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projeto, se está tramitando alguma situação para se adquirir uma área de terras para se 
construir o quartel de bombeiros mais próximo dos bairros ou vai ser feito um destacamento, 
dividindo os bombeiros, porque do jeito que está não dá para nós se acomodar. A situação 
fica deste jeito que está e estamos sendo cobrados no dia a dia pela nossa comunidade. 
Deixo aqui os meus votos, juntamente com o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, ao Pastor 
Fidêncio, ao Pastor Enilton e a Irmã Miriam pelo belíssimo trabalho que foi realizado na Igreja 
Assembleia de Deus neste final de semana, o encontro do Círculo de Orações, no Bairro Santa 
Maria. Desejo uma ótima semana, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de nós e 
nos proteja. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente, 
demais componentes da Mesa, colegas Vereadores, ouvintes, Senhoras e Senhores. Eu inicio 
parabenizando a Administração Municipal pela XXX Expocampo. Uma festa que representa 
bem o Município de Taquara. Um povo trabalhador que no momento que é chamado se faz 
presente para unir suas forças e transformar este evento num momento de confraternização 
entre as pessoas. Eu acho que tiveram várias opções durante todos os dias de festa que 
contentou todos os tipos de público. Problemas sempre acontecem e eles servem para que 
melhoremos a qualidade de um próximo evento. Eu parabenizo também o Renato Velho, que 
na quinta-feira, dia 24 de abril, recebeu o Prêmio Açorianos de Música, na solenidade 
realizada no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. O músico e compositor foi premiado 
como o melhor intérprete instrumental pelo disco "50 Tons de Blues", gravado em 2013 em 
parceria com Maneco Rocha. Este disco marca o primeiro trabalho instrumental de Renato 
Velho. Parabenizo também Ângela Gonzaga, coordenadora do movimento teatral e 
professora de Artes Visuais da FEEVALE, que contracenou com Fernanda Montenegro, no 
programa global Doce de Mãe, interpretando uma terapeuta de vidas passadas, muito 
exótica e divertida. Muito orgulho da arte dos nossos conterrâneos. Quarta-feira, dia 23 de 
abril, aconteceu novamente aqui na Câmara, mais uma reunião sobre segurança nas ERS´s, 
que vem sendo coordenado de uma forma muito efetiva pelo Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch. O foco central foi a segurança nas proximidades da ponte da ERS 020, sobre o Rio 
dos Sinos. Chamou-me a atenção um estudo mostrado aqui sobre a criminalidade em 
Taquara e os trabalhos feitos pela Brigada Militar em nosso Município. A maioria dos casos 
mostrados envolve o uso e o tráfico de drogas. Esta situação é muito preocupante, pois 
atacar a violência significa atacar o efeito e não a causa. Quando nós escutamos que na 
maioria dos crimes a droga está envolvida, aí nos estamos vendo que estamos falhando lá no 
início, na causa de todo este processo. E se o foco continuar a ser este, não terão policiais 
suficientes nunca para coibir os atos de violência. Atacar a causa significa investir em 
educação. E me conforta muito e eu fico bastante esperançosa que em Taquara o setor 
educacional é referência em nível regional. Contamos com uma ampla rede escolar 
municipal, destacadas escolas da rede estadual e escolas particulares conhecidas a nível 
federal e até internacional, como é o caso do IACS. Sem falar no nível superior, que 
acontecem na UNIPACS que é uma escola técnica e na FACCAT, que é um orgulho de ensino 
do nosso Município. E isto foi muito bem abordado e escolhido pela editoria do Jornal 
Panorama, alusivo aos 128 anos do nosso Município. Nada melhor que comemorar 128 anos 
de um Município que investe muito em educação e eu fico bastante contente que isto 
acontece aqui em Taquara. É o caminho, não existe outro que não seja através da educação 
porque senão nós estaremos sempre lá na ponta secando gelo, daquela criança, daquele 
jovem que não foi bem educado, que não foi preparado para viver em sociedade. Para nós 
conseguirmos viver bem em sociedade, nós temos que receber estas informações quando 
nós estamos formando a nossa personalidade. Depois que ela está formada lá na ponta, não 
adianta reclamar do roubo, do assassinato, do estupro. Tudo isto tem que ser atacado na 
causa. É esta a minha fala para hoje e eu desejo que todos nós possamos ter uma excelente 
semana, com muitas alegrias, muito iluminada e de muita coisa boa. Muito obrigada pela 
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atenção. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o nosso 
Presidente, Doutor Arleu Machado de Oliveira, os demais componentes da Mesa, colegas 
Vereadores, o público presente e os ouvintes que nos escutam através dos meios de 
comunicação. Iniciar a fala não parabenizando ao nosso Prefeito Municipal e a toda a sua 
equipe pela festa não pode ser porque foi uma bonita festa. O Prefeito, os Secretários e mais 
a equipe toda incansáveis no trabalho. O trabalho sem escolher o que faziam porque o 
Prefeito recolheu prato, recolheu lixo, limpou espaço, não escolheu o trabalho que fazia. 
Achei muito interessante ver o quanto ele é igual a todo o cidadão, o quanto ele é simples e 
quanto tem atitudes que mostram que é um homem de trabalho. Fiquei bem orgulhosa de 
ver o trabalho do Prefeito na Expocampo durante a comemoração de aniversário do nosso 
Município. Quero retomar aqui também um assunto que eu fico sempre batendo nele, mas 
eu preciso fazê-lo porque preciso divulgar este evento que vai acontecer. Nós temos agora, 
somando ao Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor, o Poder Público Municipal, junto com a 
Secretaria de Desenvolvimento Social. Temos agora cadastros para fazermos das famílias 
interessadas em colocarem as suas crianças nos projetos que acontecerão durante a semana 
no Bairro Empresa, na sede do campo do Palmeiras. Quando eu ouvi que haveria a 
necessidade de um cadastro, me preocupei com o deslocamento dos pais trabalhadores e o 
horário de atendimento do CRAS ser um horário comercial. Conversei com o nosso incrível 
Secretário de Desenvolvimento Social Beto Timóteo, me permita o incrível, porque no 
momento em que mencionei o assunto, ele passou o cadastro para o campo do Palmeiras. 
Amanhã à tardinha, às 18h30min, o cadastro das famílias interessadas em participarem das 
oficinas do BEM - Bairro Empresa Melhor, que está fazendo uma parceria com o Poder 
Público Municipal e vamos utilizar a verba federal que temos a disposição. Só precisamos 
buscá-la e o Secretário faz muito bem, já está posta e precisamos escrever. O que os pais 
interessados em fazer o cadastro precisam levar amanhã no campo do Palmeiras? O 
responsável familiar e o companheiro precisam apresentar para se cadastrar. Eu chamo a 
atenção dos Senhores que este é um cadastro igual ao feito pela Bolsa Família. Caso já tenha 
o cadastro, o responsável familiar deve apresentar apenas o Cartão Cidadão. Em não 
havendo este cadastro feito deverá levar Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho 
mesmo não estando assinada, título eleitoral, certidão de nascimento ou casamento, Cartão 
Cidadão, comprovante de residência e comprovante de renda. E dos filhos certidão de 
nascimento e comprovante de frequência a escola. Não havendo tempo de buscar o 
comprovante de frequência escolar, o nosso Secretário Beto Timóteo está dizendo que pode 
ser entregue depois. O importante é que façam o cadastro para que possamos estar 
justificando o emprego da verba federal nos projetos sociais. Esta é a parte interessante e 
isto é a divulgação necessária agora para se fazer, a todos aqueles que gostariam de inscrever 
crianças e jovens no Projeto BEM - Bairro Empresa Melhor. Esta semana tivemos a 2ª etapa 
do processo de Participação Cidadã e teremos na próxima segunda-feira, uma próxima etapa, 
na FACCAT, com todos os delegados eleitos na Assembleia Municipal, para o alcance de 
verbas públicas estaduais, sendo direcionadas ao nosso Município. Todos nós, os 15  
Vereadores, somos delegados natos. Então se nos somarmos aos 25 delegados escolhidos na 
noite do dia 24 de abril na Escola Cimol, nós teremos 40 delegados. Isto é muito importante 
para garantirmos o recurso vindo para o nosso Município. Era o que eu tinha para hoje. 
Desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
Senhores e Senhoras Vereadores, pessoas aqui presentes. Eu estou fazendo 
excepcionalmente, não faço muitos requerimentos, mas hoje estou fazendo três em função 
de pedidos específicos de pessoas que me pedem para que faça e os estou fazendo. Espero 
que o Executivo dê uma olhada nestes requerimentos com carinho, como todos os outros 
também dos Vereadores, que são importantes nesta área. Nós não temos o poder de fazer o 
projeto de lei então os requerimentos são importantes. O primeiro deles é nas estradas do 
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Morro Negro, que as pessoas me reclamaram que está muito difícil. Solicito ao Executivo que 
a Secretaria de Obras passe nas estradas do Morro Negro que está praticamente 
intransitável, assim como na minha terra em Fazenda Fialho, Pega Fogo. Não é porque nasci 
ali, mas está difícil a situação dos moradores do interior daquela região. Também estou 
fazendo um requerimento em função de um acidente que aconteceu hoje com uma servidora 
da Casa no Bairro Empresa, que aconteceu por falta de sinalização. Estou requerendo placas 
de “PARE” que não tem nas ruas do Bairro Empresa. Que sejam sinalizadas aquelas ruas em 
função de acidentes que estão acontecendo. É uma coisa muito perigosa e a Secretaria de 
Transportes precisa colocar as placas de “PARE”. Também estou requerendo naquela mesma 
região o alargamento nas ruas Sarandi, Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha e 
Loteamento Jaeger, no Bairro Empresa. Estas ruas estão muito estreitas, cheias de mato, tem 
que ser alargadas, patroladas e ensaibradas. No mínimo isto já que não tem calçamento. 
Estes requerimentos quero realmente solicitar que sejam atendidos os moradores porque é 
uma necessidade básica. Está correndo muita água da chuva pelo meio da rua por falta de 
valeta e de local para o escoamento daquela água. Quero também aproveitar para 
parabenizar o Executivo Municipal, através do Prefeito, pela grande festa da Expocampo 
neste ano, onde realmente houve um resgate desta festa. Um público imenso participou das 
festas da Expocampo. Segundo eu apurei com os responsáveis, transitou pelo parque em 
torno de 20 mil pessoas. É muita gente. Tivemos 2 shows muito fortes, em que não havia 
menos de 5 mil pessoas em cada um deles, como foi o caso do show do MC Gui, em que 
houve uma polêmica muito grande. Muitos não queriam que ele estivesse aqui, mas acabou 
fazendo grande sucesso. Não mordeu ou feriu ninguém, o diabo não estava junto, até acho 
que tinha Deus junto lá, foi tranquilo. Houve a festa gospel, que foi muito linda e muito boa. 
Os demais shows foram tranquilos. Eu mesmo dei uma palinha para ajudar. Então foi uma 
grande Expocampo e para o ano que vem vai ser muito maior. Isto é importante, não importa 
partido ou quem seja, importa é Taquara. A grande festa que está sendo resgatada, já que na 
nossa região nós temos grandes festas como o Festejando Parobé, o Rolantchê, a Oktoberfest 
em Igrejinha, Gramado e Canela. Nós em princípio não tínhamos mais coisa muito grande e 
me parece que estamos novamente no caminho correto, com uma grande festa anual, que é 
a nossa Expocampo que vai com certeza no ano que vem ser uma das maiores feiras. Nosso 
gado servindo inclusive para a Expointer mais tarde, tamanha a qualidade do gado leiteiro 
que eu vi. Vacas que produzem 40 a 50 litros de leite por dia. Algo fantástico. Isto tem que 
ser visto. Para ter uma ideia, a parte de aves foram todas vendidas. Foi muito bem 
comercializado e todos tiveram lucro. Sinal de que foi uma grande coisa que aconteceu nesta 
festa deste ano. Por isto eu parabenizo aqui e quero aproveitar para cumprimentar os 
servidores do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores, que estiveram lá conosco, quase 
dia e noite, trabalhando para que a Casa também tivesse a sua grandeza junto a Expocampo. 
Parabenizar também os servidores do Executivo que fizeram um grande trabalho através dos 
Secretários, que não vou nominar para não fazer injustiça, na montagem de um grande 
parque. Houve uma participação mista do Executivo junto com a terceirização e se deu algo 
maravilhoso que foi a estrutura montada no nosso parque, que jamais se viu em Taquara algo 
igual. Para finalizar quero dizer onde está a segurança da ponte, que tanto batemos aqui? 
Não podemos esquecer que nós discutimos e aqui esteve o comando maior da Brigada 
Militar e o DAER. Passou-se 15 dias e a ponte continua a mesma coisa, com ninguém 
cuidando dela e ali está sujeito a qualquer momento acontecer de novo alguma desgraça 
muito séria. Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, acho que está na hora de nós de novo 
começarmos a pensar seriamente em verificar por que parou tudo. Sabemos que vai ter 
construção até o final de dezembro e deverá estar concluída, segundo promessa e eu 
acredito na palavra dos homens. Agora até lá, onde está a segurança na ponte que não vimos 
nada, não se passou nada a respeito. Estou muito preocupado com isto, os Vereadores 
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também e eu espero que o DAER, através do Governo Estadual, da Polícia Rodoviária 
Estadual, dê condições de segurança naquela ponte sob pena de nós até dezembro termos 
ampliado o problema. Quero desejar a todos que tenham uma boa semana e que fiquem 
todos com Deus. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os 
seguintes Vereadores: Lauri Fillmann, Nelson Martins, Adalberto Lemos, Guido Mario, 
Valdecir de Almeida, Anildo Araújo, Luiz Carlos Balbino, Arleu Machado, Telmo Vieira, 
Eduardo Kohlrausch, Adalberto Soares e Sirlei Silveira. Prosseguindo com os trabalhos da 
noite o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa 
procedesse na leitura dos Projetos de Leis que estão em pauta nesta Sessão, acompanhados 
dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em Plenário. 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 082/2014 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO – Autoriza o Poder executivo a instituir a FESTA DA MELANCIA DE TAQUARA, 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. Manifestou-se o Vereador Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 
083/2014 (Executivo Nº 063) Revoga a Lei Municipal nº 5.325, de 09 de outubro de 2013, 
que autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terra (Imóvel) para ampliação da EMEF 
Getúlio Vargas. A Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação, 
Comissão Geral de Pareceres e 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 084/2014 (Executivo Nº 
065) Cria a Agência Taquarense de Empregos – ATE e, dá outras providências. A Comissão 
Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram 
Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Arleu e Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 
085/2014 (Executivo Nº 066) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei 
Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008, alterada pelas Leis Municipais nº 4.138 de 
2008, 4.160 de 2009, 4.176 de 2009, 4.201 de 2009, 4.238 de 2009, 4.283 de 2009, 4.389 de 
2009, 4.470 de 2010, 4.636 de 2010, 4.778 de 2011, 4.877 de 2011, 4.998, de 2012, 5.009, de 
2012, 5.110, de 16 de outubro de 2012, 5.164, de 19 de fevereiro de 2013 e 5.200, de 19 de 
abril de 2013, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após a Ordem do 
Dia o Presidente colocou em votação separada a seguinte matéria: Moção Nº 008/2014 – 
Aprovada por unanimidade. Sobre a Moção manifestaram-se os Vereadores Nelson, Telmo e 
Guido Mario. Requerimentos Nº 124 a 131/2014 – Aprovados por unanimidade. 
Requerimento Nº 132/2014 – Aprovado por unanimidade. Logo após com a concordância 
dos demais Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação do restante da matéria lida 
nesta noite e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Requerimentos: Nº 
115 a 123 e 133/2014. Pedidos de Informações: Nº 044 e 045/2014. Indicações: Nº 280 a 
291/2014. Ata: nº 3.981. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 1º - Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto de um cano 
de esgoto na Rua Montevideo, esquina com a Travessa Quito, no Bairro Empresa. 
Justificativa: O referido cano cedeu e abriu um buraco causando perigo às pessoas e veículos 
que por ali transitam. VEREADOR ANILDO ARAÚJO: 2º - Que o Executivo Municipal veja a 
possibilidade de dispor “pontos de TAXI”, nos bairros da cidade, pois a comunidade que 
necessita deste meio de transporte encontra grande dificuldade devido à inexistência de 
pontos próximos às suas residências. VEREADOR LAURI FILLMANN: 3º - Que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente providencie com a máxima urgência o conserto 
do calçamento na Rua Guilherme Lahn, próximo à Fábrica de Cadeiras do Sprandel. 
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VEREADOR TELMO VIEIRA: 4º - Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente providencie junto ao espaço reservado para exercícios físicos no Parque do 
Trabalhador, duas barras fixas de ferro para a prática do esporte cross fitness, tendo em vista 
que no local já existe uma equipe formada para esta prática aguardando apenas este 
equipamento. Na sequência o Presidente Convocou os Vereadores para uma Sessão 
Extraordinária Autoconvocada a ser realizada amanhã, dia 29/04, às 16h, tendo em vista a 
urgência da apreciação do Projeto de Resolução Administrativa nº 003 e dos Projetos de Leis 
nº 087 e 090/2014, os quais foram dados publicidade no início desta Sessão. Posteriormente 
o Vereador Adalberto Lemos lembrou os colegas Vereadores da reunião da Comissão de 
Saúde desta Casa, que ocorrerá amanhã, dia 29/204, às 14h na Sala das Comissões. O 
Vereador Eduardo Kohlrausch manifestou-se informando ao Presidente que não poderá se 
fazer presente na Sessão Extraordinária convocada anteriormente, tendo em vista 
compromissos previamente agendados no mesmo horário em outra cidade. De imediato o 
Presidente acatou a justificativa do Vereador Eduardo dispensando o mesmo da Sessão 
Extraordinária de amanhã. Nada mais havendo a tratar, às 21h15min, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando outra 
para dia 06, de maio do corrente ano, terça-feira às 18h, tendo em vista que dia 05/05 estará 
ocorrendo na FACCAT a Assembleia Regional da Participação Cidadã. 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, 28 de abril de 
2014.................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt. 

 


