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ATA Nº 3.971 

Aos 10 dias do mês de março do ano de 2014, às 18h20min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 6ª 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 desse momento o Presidente deu 
início aos trabalhos da tarde saudando todas as pessoas presentes convidando a todos 
para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência o Presidente 
cumprimentou o Vereador da cidade de Igrejinha, Valdecir Schroer e convidou o Vereador 
Neimar Luiz Parreira (Presidente da Câmara de Vereadores de Igrejinha), para fazer parte 
da Mesa Diretora. Após foi solicitada a leitura do que segue: Requerimento de Pedido de 
Licença: Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, Vereador do Partido Progressista, vem 
respeitosamente, com base na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Casa, requerer 
licença por prazo indeterminado para assumir o cargo de Secretário de Assistência Social e 
Habitação do Município, a partir do dia 07 de março de 2014. O referido Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 06 de março do corrente ano. 
Convocação Nº 003, de 07 de março de 2014: Arleu Machado de Oliveira, Presidente deste 
Legislativo, de acordo com o que determina o artigo 28 da Lei Orgânica do nosso 
Município e o artigo 156, § 4º alínea “l”, do Regimento Interno desta Casa, Convoca o 
senhor Anildo Ribeiro Araújo, primeiro suplente do PP – Partido Progressista, para assumir 
o cargo de Vereança na data do dia 10 de março do corrente ano, a partir das 18h, no 
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, face a posse do Vereador Roberto 
Timóteo Rodrigues dos Santos no cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e 
Habitação do nosso Município, a partir do dia 07 de março de 2014, por tempo 
indeterminado, no qual o senhor Anildo Ribeiro Araújo estará ocupando a vaga por igual 
período. Diante do exposto o Presidente convidou o senhor Anildo Ribeiro Araújo, 
Primeiro Suplente do PP, para ir até a frente da Mesa Diretora, para prestar o Juramento 
ao Termo de Compromisso pedindo ao mesmo que após a leitura do Compromisso, 
pronunciasse o termo: “Eu Prometo”. Nesse sentido o Presidente procedeu na leitura do 
Termo de Compromisso como segue: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica do 
Município, o Regimento Interno desta Casa, as Leis da União, do Estado e do Município e 
exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra”. Nesse 
instante o senhor Anildo Araújo pronunciou o termo “Assim eu Prometo” e o Presidente 
Arleu Machado o Declarou Empossado no cargo de Vereador. O Presidente concedeu o 
tempo de 05 minutos para que o Vereador Anildo fizesse suas considerações iniciais. 
Depois disso o Presidente convidou o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, 
Roberto Timóteo R. dos Santos, para fazer uso da Tribuna Popular pelo tempo de 10 
minutos, conforme Protocolo n° 1687, datado no dia de hoje, nesta Casa. Logo após o 
Presidente abriu também espaço na Tribuna para as manifestações dos Vereadores da 
Câmara de Igrejinha, Neimar Parreira e Valdecir Schroer. Depois disso com a permissão do 
Presidente, o Vereador Eduardo Kohlrausch convidou a todos para participarem da 
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retomada das reuniões regionais que trata da segurança viária nas ERS 020, 115 e 239, que 
ocorrerá no próximo dia 19/03, às 14h, nesta Casa. Dando segmento aos trabalhos da 
presente Sessão o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura das 
matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento. OFÍCIO DO SENHOR 
PREFEITO: Nº 154/2014, encaminha Decreto nº 151, de 07 de março de 2014, que 
Nomeia, a partir de 07/03/2014, o senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, para 
ocupar o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação. PUBLICIDADE DOS 
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 045 de 10 de março de 2014 de autoria do 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA – Institui homenagem Especial 
denominada SERVIDOR DESTAQUE DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 048 de 10 de março de 2014 de autoria do VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES - Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes em 
estabelecimentos bancários equipados com porta detectora de metal e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 050, de 05 de março de 2014 (Executivo Nº 038) Altera a 
emenda e o artigo 1º, da Lei Municipal Nº 5.420, de 19 de fevereiro de 2014, que autoriza 
o Poder Executivo a contratar até 45 (quarenta e cinco) Professores de Ensino 
Fundamental, por tempo determinado, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 051, 
de 05 de março de 2014 (Executivo Nº 039) Altera os incisos I e XIII, do artigo 1º, da Lei 
Municipal Nº 5.421, de 19 de fevereiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar, temporariamente, professores para as disciplinas de Matemática, Português, 
Ciências, Biologia, Educação Física, História, Geografia, Artes, Língua Inglesa, Física, 
Química, Sociologia, Religião e Filosofia, para o ano letivo de 2014, e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 052, de 05 de março de 2014 (Executivo Nº 040) 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. REQUERIMENTOS: Nº 037/2014 
VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA, ADALBERTO LEMOS, LAURI FILLMANN E MOISÉS 
RANGEL: Através deste solicitamos que a Mesa Diretora deste Legislativo convoque o 
Secretário da Saúde deste Município para que venha a esta Casa tratar sobre a abertura 
do Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo, bem como sobre o início das obras da UPA e do 
Posto de Saúde do Bairro Santa Rosa. Nº 038/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Ministério de Madureira, parabenizando o Pastor Fabiano Machado e o Presbítero Jussiê 
Alberto Teixeira, pela belíssima inauguração do novo Templo situado na Rua Cassandra 
Fritscher, no Bairro Santa Maria, que ocorreu no último dia 07/03, às 20h. Parabéns e que 
Deus continue iluminando pessoas como vocês para o crescimento desta obra. “Os que 
semeiam em lágrimas, ceifarão com alegria.” Salmo 126, vers. 05. “Se o Senhor não 
edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em 
vão vigia a sentinela.” Salmo 127, vers. 01. Nº 039/2014 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Através deste solicito ao setor competente da RGE, que viabilize com urgência a 
substituição de um poste situado na localidade de Pega Fogo, em frente ao Posto de 
Saúde, pois o mesmo encontra-se muito inclinado, quase caindo, colocando em situação 
de risco todas as pessoas das proximidades. Segue foto em anexo. Nº 040/2014 
VEREADORES ADALBERTO SOARES, LAURI FILLMANN E TELMO VIEIRA: Através do 
presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares da senhora Maria Ignes Maciel da Silva, 
que veio a falecer no dia 08/03, próximo passado. O falecimento de um ente querido 
significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir 
a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e 
fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra 
se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 
041/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao Hospital Divina Providência - Setor 
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Administrativo - Porto Alegre/RS: Guido Mario Prass Filho, Vereador da Bancada do PP da 
Câmara de Vereadores de Taquara/RS e membro da Comissão de Saúde deste Legislativo, 
vem respeitosamente requerer informações junto a Administração do Hospital Divina 
Providência da cidade Porto Alegre/RS, sobre qual foi o horário do último dia 09 de março, 
em que foi disponibilizado um leito na UTI Neonatal deste Hospital, para o atendimento da 
recém-nascida Manuela Trott, que estava internada no Hospital Bom Jesus de nossa 
cidade. Nº 042/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao Hospital Bom Jesus de 
Taquara/RS - Através deste encaminho pedido à Direção do Hospital Bom Jesus de nossa 
cidade para que viabilize a contratação de mais médico obstetra, pois atualmente o 
Hospital conta apenas com um profissional desta área o que não é suficiente diante de 
tanta demanda. Nº 043/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste envio Votos de 
Congratulações a Sociedade Escola de Samba Mocidade Independente Jardim do Prado, 
pela belíssima apresentação durante o desfile de Carnaval ocorrido no último dia 
03/03/2014 em nossa cidade. Em nome do Senhor José Luis Lopes da Silva, parabenizo a 
Diretoria, os integrantes e todos os envolvidos que proporcionaram momentos de alegrias 
enaltecendo o Carnaval de nosso Município, sendo a única Escola de Samba a nos 
representar. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 016/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: 
Solicita que o Executivo Municipal, repasse informações sobre as seguintes situações 
pendentes em nosso Município. Nós, Vereadores, somos cobrados diariamente sobre 
situações pendentes em Taquara e precisamos prestar contas para a comunidade do que 
está sendo pensado e feito para sanar estes problemas. 1) Como estão as negociações 
para adquirir área de instalação da Corporação do Corpo de Bombeiros dentro do nosso 
município? Infelizmente, a cada incêndio que acontece em Taquara, sente-se a 
necessidade de termos mais próximo esta corporação. 2) Por quem e quando serão 
refeitas as calçadas em algumas áreas nas laterais da ERS 115 que cortam o nosso 
Município? Estas calçadas foram destruídas pela CORSAN para colocação de canos, e ainda 
não foram consertadas, obrigando os transeuntes a circularem dentro da rodovia. Esta 
situação é antiga e coloca em risco a vida das pessoas que por ali circulam. 3) Como estão 
as negociações para que as Câmeras de Vigilância comecem a funcionar em Taquara? A 
população taquarense aguarda ansiosamente por isso, devido à falta de segurança e o 
medo que os atos de vandalismo, roubos, violência, imprudência no trânsito, aos quais são 
submetidos diariamente. Com certeza, o funcionamento das câmeras irá inibir tais atos. 4) 
Que tipo de medidas de segurança estão sendo pensadas para tornar mais segura e 
frequentada a Praça da Bandeira? Esta Praça é tradicional em nosso município, por servir 
de área de lazer para muitas mães com seus filhos e está numa situação muito crítica. 
Marginais, drogados, bêbados e prostituas fazem desta praça, seu local de permanência, 
inibindo os frequentadores e, muitas vezes, os submetendo a situações vergonhosas. 5) O 
que está sendo pensado para resolver o problema da Rua que deveria estar coberta? 
Mesmo não sendo o local ideal pensado por esta administração, a estrutura está no local, 
esperando pela cobertura. A população espera uma solução para esta situação que se 
criou. Muitos eventos já poderiam ter sido realizados naquele local. É dinheiro público que 
está sendo desperdiçado. Nº 017/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal informe a este Vereador quantos e quais projetos esta Administração 
encaminhou para solucionar os problemas existentes dentro da Secretaria de Obras de 
nossa cidade e se há planejamento no sentido de resolver tais situações. Nº 018/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador 
como está o andamento do projeto de recuperação da Pracinha do Bairro Santa Teresinha. 
INDICAÇÕES: Nº 153/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e 
ensaibramento na Rua Francisco Alves no Bairro Ideal. Nº 154/2014 VEREADOR 
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ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito 
proceda na colocação de um redutor de velocidade na Rua David Canabarro, em frente ao 
Nº 901, no Bairro Santa Teresinha. Nº 155/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito 
que o Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública providencie o conserto 
de uma luminária na localidade de Tucanos, em frente à Igreja Católica. Nº 156/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria Distrital competente providencie com urgência uma reforma geral no Posto de 
Saúde da localidade de Pega Fogo, pois o mesmo encontra-se em estado precário sem 
condições dignas de atendimento aos pacientes. Segue foto em anexo. Nº 157/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente viabilize com urgência um local para a instalação de uma capela 
mortuária, na localidade de Pega Fogo, pois trata-se de uma reivindicação antiga dos 
moradores. Nº 158/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria de Trânsito providencie o conserto da sinalização 
que indica a permissão de passagem de pedestres junto à sinaleira localizada na Rua Júlio 
de Castilhos, esquina com a Rua Guilherme Lahn, próximo ao Banco Itaú. O pedido se faz 
necessário para melhor organizar o trânsito daquele local. Nº 159/2014 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria do Meio 
Ambiente viabilize com urgência a retirada de uma árvore (cinamomo), que cresceu 
dentro da via pública na Rua Ernesto Alves, esquina com a Rua Venâncio Aires, no Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, pois a mesma está dificultando a passagem de veículos e 
pedestres comprometendo a segurança de todos que por ali transitam. Nº 160/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente proceda numa roçada nas ruas do Loteamento Tito, especialmente 
ao lado da Escola Municipal Getúlio Vargas. Solicito ainda que seja feita a calçada no 
entorno desta Escola para evitar o crescimento do mato e para que a Administração 
também sirva de exemplo, uma vez que é de responsabilidade do proprietário realizar tal 
serviço. Nº 161/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria competente proceda no patrolamento e ensaibramento da 
Rua Urbano Schain, na localidade de Tucanos, pois a mesma encontra-se em péssimas 
condições de trafegabilidade, tendo que ser feita uma intervenção com a máxima 
urgência.  Trata-se de uma Rua de grande fluxo de caminhões que abastecem as Empresas 
e Comércios daquele local. Nº 162/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no patrolamento e 
ensaibramento da Rua Armindo Eugênio Bohrer, no Bairro Mundo Novo, bem como o 
conserto de vários buracos existente naquela via que está dificultando o acesso dos 
moradores. Nº 163/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com o máximo de 
urgência, o conserto de um buraco enorme que chegou a fazer um degrau no asfalto, na 
Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Ernesto Alves. Neste local de intensa 
movimentação de veículos e pedestres, a circulação está muito prejudicada e perigosa. Nº 
164/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria Distrital de Entrepelado providencie com urgência a construção de cabeceiras 
junto a Ponte (recém-consertada), na Estrada dos Renck, localidade de Linha São João. O 
pedido se faz necessário, pois a mesma está desbarrancando, sendo que semana passada 
o ônibus escolar não pode passar pelo local, causando grandes transtornos aquela 
comunidade. Nº 165/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda com urgência o conserto da rede 
pluvial do Bairro Santa Teresinha, pois a comunidade está sofrendo com alagamentos em 
vários pontos. Nº 166/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
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Municipal, através da Secretaria competente viabilize um projeto de recuperação da 
Pracinha do Bairro Santa Teresinha. Nº 167/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que 
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto de um 
buraco ocasionado pelo encanamento pluvial que está obstruído causando alagamentos. 
O problema encontra-se na Travessa Reis, proximidades do nº 202, no Bairro Santa Rosa. 
Nº 168/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Max 
Badermann, na localidade de Tucanos, pois a mesma encontra-se com vários valos e o 
mato está invadindo as residências. Nº 169/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria da Educação viabilize a 
construção de uma cobertura junto à área de esportes na Escola Municipal 25 de Julho, na 
localidade de Entrepelado. O pedido se justifica, pois trata-se de 103 alunos que no 
período de inverno suas atividades esportivas acabam sendo prejudicadas. Sabemos que 
além do ensino em sala de aula o esporte também é fundamental para o desenvolvimento 
escolar. Nº 170/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria competente viabilize a colocação de uma antena de internet 
via rádio na Escola Municipal 25 de Julho, na localidade de Entrepelado, podendo atender 
também toda a comunidade. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 005/2014 - GUIDO MARIO 
PRASS FILHO, Vereador da Bancada do PP e demais Vereadores do Município 
de Taquara/RS vem através da presente Moção de Apelo solicitar junto ao Secretário 
Estadual da Educação, Senhor José Clóvis de Azevedo que viabilize com urgência uma 
ampla reforma na Escola Estadual de Ensino Médio Wilybaldo Bernardo Samrsla – CIEP, de 
nossa cidade, compreendendo melhorias na rede elétrica, banheiros e piso, bem como 
verifique a situação da realização de uma obra que dará acesso coberto na entrada da 
Escola, a qual é proveniente de recursos já aprovado na Consulta Popular. Certo de 
contarmos com vossa compreensão desde já agradecemos a atenção. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofício protocolado nesta Casa no dia de hoje sob o nº 1.685: Senhor 
Flávio Wichmam, residente à Rua Professor Rodolfo Dietschi, nº 1748, nesta cidade em 
seu nome e em solidariedade a outras pessoas com problemas semelhantes, isto é, com 
deficiência física e com mobilidade reduzida vem a Presidência desta Casa e demais 
Vereadores, solicitar que determine ao setor competente que fiscalize e tome as 
providências cabíveis para que a Lei Municipal 4.620, seja cumprida em sua totalidade, 
conhecida como Lei das Calçadas, e que o Decreto Presidencial 5.296 em especial o artigo 
15, inciso II, que prevê o rebaixamento das calçadas om rampa, e que não fique restrito a 
uns poucos no centro da cidade, zelando pelo direito constitucional de ir e vir, pois da 
forma que está deixa muito a desejar. Solicita também que seja informado ao requerente 
se algum motivo impede o cumprimento da legislação, informação esta, conforme Lei 
Federal nº 12.527, das informações. Ofício protocolado nesta Casa no dia de hoje sob o nº 
1.687, onde o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Roberto 
Timóteo R. dos Santos solicita espaço na Tribuna Popular na presente Sessão Ordinária. 
Convite da Administração Municipal de Taquara, para a comemoração do aniversário do 
Município com escolha da Rainha e Princesas e lançamento da EXPOCAMPO, que ocorrerá 
no próximo dia 13/03, às 19h, no Clube Comercial de nossa cidade. Convite do Pró-Sinos 
para reunião de acompanhamento das ações do Pró-Sinos – Terras Médias, a realizar-se 
no dia 12 de março do corrente ano, às 14h, na FACCAT. Após a leitura da matéria, o 
Presidente deu início na formação da Frente Parlamentar Antidrogas, conforme solicitação 
feita através do Requerimento Nº 031, aprovado em Sessão Ordinária de 24 de fevereiro 
do corrente ano, de autoria dos Vereadores Guido Mario, Adalberto Soares, Eduardo 
Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Régis de Souza, Roberto Timóteo e Telmo Vieira. O 
Presidente solicitou que os Líderes de Bancada indicassem um Vereador de cada Partido 
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para compor a referida Frente Parlamentar. Nesse sentido a Frente Parlamentar 
Antidrogas ficou composta da seguinte forma: Vereador Guido Mario Prass (PP), Vereador 
Telmo Vieira (PTB), Vereador Régis de Souza (PMDB), Vereador Adalberto Lemos (PDT), 
Vereadora Sandra Schaeffer (PSDB) e Vereador Moisés Rangel (PSC), o Vereador Valdecir 
de Almeida declinou seu voto. Posteriormente o Presidente fez os seguintes Comunicados: 
Será realizada Audiência Pública no dia 18 de março do corrente ano, às 19h nesta Casa, 
para tratar de assuntos atinentes ao atendimento nos Supermercados, Mercados e Mine 
Mercados de nossa cidade, conforme solicitação feita pela Bancada do PP desta Casa, 
através do Requerimento Nº 021, aprovado em Sessão Ordinária do dia 17 de fevereiro do 
corrente ano. E, no próximo dia 31 de março, segunda-feira, a Sessão Ordinária será 
realizada às 17h, tendo em vista que a Sessão Solene de homenagem ao Esporte Clube 
Padilhano, ocorrerá às 20h deste mesmo dia. A referida Homenagem foi solicitada pelo 
Vereador Telmo Vieira através do Requerimento Nº 290, aprovado em Sessão Ordinária 
do dia 02 de dezembro de 2013. Na sequencia 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 LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saúdo Senhor Presidente, componentes 
da Mesa, Vereadores (as), comunidade presente, principalmente os que vieram para 
prestigiar a posse do novo Vereador Anildo Ribeiro Araújo, desejo-lhe toda felicidade. 
Venho através de este parabenizar o Secretario Beto, que assumiu a Secretaria de 
Assistência social, também do Partido Progressista que tenha muito sucesso em sua 
caminhada. Na sessão passada o Vereador Eduardo levantou uma questão, em relação a 
uma menina que foi violentada em Parobé. O que acontece com pessoas assim, pois são 
monstros, não podemos nem ser comparados com animais, pois são mais humanos. 
Quando entra na cadeia tem todo tipo de proteção, que a Legislação Brasileira lhes 
proporciona. Se causarmos algum dano, seja em acidente de trânsito, de maneira 
involuntária que poderá acontecer, pois enfrentamos o trânsito todos os dias, somos 
jogados numa galeria com todo tipo de pessoas. Não temos segurança, através da OAB, os 
Direitos Humanos se fazem presentes quando um animal desses é jogado na prisão. Não 
seriam dignas de um cristão falar essas palavras. Neste momento, uma pessoa que comete 
violência sexual, deveria ser fuzilada, depois sai da prisão e comete o mesmo ato. Todos 
sofrem, a pessoa violentada fica traumatizada para o resto de sua vida, e a família 
também. Em nosso País brincam de fazer leis. Um exemplo é a lei Seca, onde o infrator é 
punido no trânsito para pagar a multa que lhe foi concebida. Esta Lei é para arrecadar 
fundos e punir os pobres. Até quando admitiremos que se repitam dia a dia estes 
problemas e ficaremos calados. Somos um Município pequeno, mas já esta na hora, de 
lutarmos contra estas injustiças e principalmente contra estes monstros, que vão para 
prisão, pagando sua alimentação e sua segurança. Hoje em uma reunião com Secretario 
Dr. Pimentel, nos foi passado que se iniciará uma atualização de dados, para localizar 
cartões que não são do Município de Taquara. Estão vindo e em bastante número, de 
outros Municípios buscar medicamentos, usar nossos laboratórios, trazendo prejuízo para 
a comunidade.  Será um transtorno, mas necessário fazer o recadastramento do cartão 
SUS. Vereador Régis sede dois minutos.  O atendimento é feito, vai à farmácia para retirar 
seu medicamento, se recebeu encaminhamento para exames, passa no laboratório e 
marca para ser feito. Está sendo lesada nossa saúde, prejudicando a comunidade. Na 
metade do mês já termina as cotas dos laboratórios, as pessoas reclamam e cobram. Peço 
através deste pronunciamento que toda comunidade fique ciente que haverá este 
transtorno, mas necessário. Sabemos que o povo pode ser atendido em qualquer posto de 
saúde dentro do território Nacional, mas quanto a medicamentos, laboratório é diferente. 
Obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saúdo o Presidente desta Casa, demais 
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colegas Vereadores, e colegas da cidade vizinha que participam hoje na sessão, 
comunidade presente, em especial Pastor Enilton, grande amigo. Em especial quero 
saudar nosso colega Vereador Anildo Araújo. Será uma honra em saber que estamos 
aumentando a Bancada Evangélica, na Câmara de Vereadores de Taquara. Parabenizo 
também as reportagens que vem sendo feito pelo Jornal Panorama com relação às 
Sociedades do interior. Na última edição foi feita uma reportagem, sobre a Sociedade de 
Açoita Cavalo, que é a localidade a qual represento, que bom que está sendo lembrada.  
Os Vereadores Guido e Lauri, sabem que quando se formaram estas localidades do 
interior, eram sociedades pela Igreja e Escola. As Escolas já se fecharam quase todas, as 
sociedades da mesma forma, o que resta ainda são as Igrejas que ainda mantém-se em pé. 
As comunidades do interior estão se acabando, as pessoas vindo embora para a cidade, 
está difícil de viver, de se manter no local. Devemos divulgar e investir nas sociedades. Já 
aproveitando vou fazer uma indicação verbal, que seja estudado pelo Prefeito, a 
possibilidade de continuar uma ajuda, que era repassada um valor anual aos corais das 
sociedades do interior.  Que o Executivo reveja para que continue. Peço que o Executivo 
informe a este Vereador, quais os projetos foram encaminhados para solucionar o 
problema da Secretaria de Obras. Hoje não está funcionando, foi pronunciado varias 
vezes, por outros Vereadores. Olhando o jornal da última sexta-feira, o Secretario expos 
que os maquinários estão deteriorados, sem condições de uso. Preciso que o Executivo 
relate que projetos foram feitos, qual seria a solução, qual o planejamento para solucionar 
este problema. A comunidade nos cobra e não temos resposta, precisamos de 
informações para que possamos mantê-los atualizados. Reforço ainda, as palavras do 
Vereador Beto citadas semana passada, para que o Executivo os prazos e nos responda os 
pedidos de informação, solicitados por nós Vereadores. Até o momento, não obtive 
resposta alguma dos que enviei. Com isto acaba ficando dificultado nosso trabalho. A 
principal tarefa do Legislativo é supervisionar o Executivo, mas sem informações, fica 
impedido nosso trabalho. Pela Lei Orgânica do Município ele tem quinze dias para 
informar, mas o Executivo não cumpre. Fiz uma indicação ano passado e reforço esse ano 
que o prefeito estude a possibilidade, de um projeto de restauração da pracinha do Bairro 
Santa Terezinha, o Vereador Telmo conhece, pois éramos amigos de infância. Não têm 
condições de uso, o mato tomou conta, todos os brinquedos estragados. Solicito um 
pedido de informação ao Executivo, onde o Vereador Soares também esta mandando, 
perguntando se encaminharam algum projeto, sabemos que estão sem dinheiro, mas foi 
encaminhado algum projeto ao Governo Federal, Estadual para que seja solucionado, para 
então informarmos a comunidade. Por hoje era só. Obrigada. Presidente Arleu 
complementa: Venho lhe dizer que concordo pelo fato de falta de informações, iremos 
tomar providências, já foi passado à diretora, iremos fazer um levantamento das 
informações, e novamente solicitar ao Executivo.  Iremos tomar as providencias tem toda 
razão Vereador. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo o Presidente, colegas 
Vereadores, saudar o Neimar, e Vereador Valdecir e dizer que, é uma honra estar em 
nossa Casa. Quero saudar o Araújo que hoje toma assento conosco nesta Casa, sei que já 
foi servidor da Assistência Social, portanto não terá nenhum problema, em se adaptar, 
pois trabalhamos em união.  É aqui que decidimos todos os Projetos do Município. Tenho 
um pedido do Vereador Guido, em expor o falecimento de Eloi Miguel Haubert, Presidente 
do Sindicato Municipal. Foi servidor por onze anos, sabia o que fazia um grande patroleiro, 
infelizmente não ficamos por toda vida aqui. O Vereador Guido falou tudo, primeiramente 
precisamos saber se temos leito, médicos se não nada faz efeito. Muitos não gostam da 
forma que falo, mas muitas vezes tenho razão não adianta fala, tem que ter ação. Não 
adianta só ter leito se não tiver um médico para fazer o tratamento de nada terá efeito. 
Hoje devemos pensar feliz a família que não tem um portador de drogas, ela se acaba. Não 
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adianta prendermos os pequenos distribuidores, devemos ir atrás dos grandes, poderosos, 
antigamente se fizesse era preso.  Devemos pensar como fazer para terminar com essa 
corrupção que existe em nosso País. O Loteamento Tito estava em situações precárias, 
mas já foi patrolado não foi colocado saibro, pois a primeira chuva que der ficará da 
mesma forma. Quando passar a patrola é bom que se faça este processo. Fiz um pedido 
para o conserto na ponte, perto dos Olhos D’água, só colocaram a tábua no lugar, quando 
se passa pela ponte teria que ir costeando, pois estava precária.  No Jornal Integração 
semana passada saiu que esta Casa deu cento e vinte mil reais foi comprado o chassi para 
colocar na caçamba, e mais vinte mil para compra do caminhão dos Bombeiros, foi 
passado uma informação incorreta para o jornal. Um acordo que fizemos, com a 
Prefeitura. Não consegui ainda fazer uma prestação de contas, pois ainda não havia 
chegado o caminhão, mas esta semana resolveremos. VEREADOR RÉGIS BENTO DE 
SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores (as), nosso colega Vereador Presidente da 
Câmara de Igrejinha e sua equipe nossa saudação. Inicio nossos trabalhos de hoje 
complementando, e expondo minha imensa satisfação pelo colega e amigo, Vereador 
Anildo hoje empossado, sua família, seus amigos, seus apoiadores. É uma alegria poder 
colaborar e conte sempre comigo, estarei sempre à disposição.  Devemos supervisionar e 
acompanhar os trabalhos da Casa tem que arcar com um pouco da responsabilidade dos 
serviços prestados ao Município, o PMDB faz parte da base do Governo, também parte 
deste time que está Administrando a Prefeitura Municipal, de certa forma o PMDB tem 
certa parcela de culpa, nas coisas as quais não estão sendo realizadas. Tem pessoas 
indicadas em setores estratégicos do governo. Comunicamos à comunidade que o 
Vereador Nelson e o Presidente do Partido conversaram com o Prefeito que colocou a 
situação a alguma avaliação de desempenho dessas pessoas do PMDB que integram a 
Administração. Estamos avaliando para que elas se dediquem cada vez mais que 
correspondam a resultados positivos e satisfatórios para com sua comunidade.  Nos 
próximos dias apresentaremos reformulações, encaminhamentos que venham gerar 
resultados nas portas das pessoas. Assumimos a responsabilidade das coisas as quais não 
estão acontecendo. Foi encaminhada também nossa satisfação e nosso apresso ao colega 
Vereador Beto Timóteo, pelo excelente trabalho que desempenhou na Câmera e assumiu 
a Secretaria de Assistência Social. Recebemos o encaminhamento da iluminação Pública 
no Município, no centro, nos Bairros: Fazenda Fialho, Rio da Ilha, Entrepelado, Distrito de 
Padilha e Santa Cruz da Concórdia. João Luiz Ferreira Secretario de Obras encaminhou os 
serviços realizados no ultimo mês de fevereiro a nossa comunidade. Também recebemos e 
participamos, quando o Vereador Guido Mário apresentou a sugestão de abrirmos a 
frente Parlamentar Antidrogas estaremos trabalhando, existe uma demanda muito forte 
as famílias sofrem muito. Certamente terá nosso apoio, dedicação, para que o trabalho 
reflita dentro das casas. Era o que tinha para essa semana. Agradeço a atenção de cada 
um, forte abraço. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Saúdo Senhor Presidente, a 
mesa, aos colegas e ouvintes desta sessão especial para minha pessoa, todos que nos 
escutam pelos meios de comunicação, comunidade aqui presente. Dia normal para meus 
colegas e especial para mim, pois primeira vez de uma jornada política que estou 
assumindo, diante das proposições que fiz diante da comunidade. Saúdo também o 
Pastor, Presidente da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Taquara, a qual congrego 
desde que nasci, muito obrigado pelo esforço que fizeste para estar aqui presente. Aos 
demais representantes de outras Igrejas, como Sandro Vinck, da Igreja Restauração muito 
obrigado por estarem presentes. Pessoas que fazem parte da Igreja Católica, a qual minha 
esposa congregou há muito tempo, meu abraço e agradecimento. Em nome da minha 
família, da minha esposa, quero dar um abraço fraterno a todos meus familiares que  aqui 
se encontram especialmente ao meu pai Sergio Lopes Araújo, que está ali sentadinho me 
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escutando atentamente para mim é uma honra por  tê-lo aqui, também minha irmã 
Romilda que veio sem saber da condição da minha posse, do interior de Palmeiras das 
Missões, está de aniversário na quinta-feira minha felicitação. Nosso colega Antonelo que 
está de aniversário hoje. Como falei este meu comentário será bem diferente dos que eu 
farei, porque hoje é um dia festivo para mim. Agradeço a oportunidade de estar fazendo 
esta saudação e agradecimento a minha família, aos meus apoiadores, meu eleitor, ao 
Partido Progressista, por ter conduzido esta condição para mim. Também o Prefeito 
Titinho, por ter depositado a confiança em nosso partido, especialmente ao meu colega 
Beto Timóteo, hoje nosso Secretário de Desenvolvimento Social da Cidade de Taquara. 
Quero agradecer o setor do CRAS que me acolheu muito bem, tive dias maravilhosos, 
naquele local. Desfrutamos de uma comunhão entre colegas, muito especial a qual o 
Secretário pode participar na sexta- feira, uma surpresa que fizeram ali, fazendo uma 
dedicatória até mesmo em meu mural. Foi emocionante a todos presentes. Agradeço os 
votos de bem vindo, que meus colegas têm dedicado a minha pessoa, podem contar 
comigo, sou uma pessoa humilde, mas tenho condições de contribuir muito para com a 
comunidade. Agradeço antecipadamente para os demais que irão se pronunciar. Estamos 
aqui para batalhar e lutar por um bem comum, o bem da comunidade. Colocarei nos 
próximos dias alguns projetos voltados para área da saúde, a qual penso ser muito 
importante, e que não se faz apenas com remédios e consultas, mas sim com saneamento 
básico, tratamento de esgoto, calçamento.  Muito obrigado a todos, desejo-lhes uma 
ótima semana. Quero deixar o salmo cento e dezenove: Bem aventurado o homem que 
observa a lei do Senhor e anda em seus caminhos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente, Senhor Neimar Presidente da Câmera de 
Igrejinha, Vereador Valdecir, demais componentes da Mesa, colegas Vereadores, 
autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Em dois mil e doze quando me 
candidatei pelo PSDB, ao cargo de Vereadora, tinha intenção de trabalhar para que 
Taquara, para que não acontecesse que ate então não havia acontecido. Elegi-me, porém 
o candidato a Prefeito, que ganhou não foi da coligação a qual o PSDB fazia parte. Minha 
forma de pensar e agir continuou sendo a mesma, empenhar todo meu esforço e energia 
em prol ao desenvolvimento do nosso Município, trabalhando tanto para as causas que 
dizem respeito ao ser humano, os animais e meio ambiente. Seria muito mais fácil me 
tornar uma Vereadora de outra oposição, utilizando o meu tempo aqui na tribuna, nas 
sessões ordinárias, minha pagina no faceboock, e também outras formas de divulgação 
para simplesmente criticar, rebaixar, a atual Administração Municipal. Mas preferi atuar 
de forma a somar, e a multiplicar resultados, não diminuir, nem dividir porque penso que 
meu cargo está em função de um objetivo maior, do bem estar da comunidade 
Taquarense. Prefiro sempre o diálogo, a negociação, a sugestão na busca de soluções, ao 
invés de ficarem somente apontando, os problemas de nosso Município. Sabemos que 
Taquara é um Município com uma idade considerável, e que apresenta sérios problemas 
em diversos lugares e áreas. Sendo assim faz- se necessário um esforço redobrado no 
sentido de sanear as maiores dificuldades. Nós Vereadores somos cobrados 
continuamente, sem folga, na fila do banco, no supermercado, almoçando em casa, pelo 
faceboock, pelo telefone. Ultimamente a cobrança tem sido muito maior afinal já se 
passaram quatorze meses, desta administração. As pessoas não aceitam mais as mesmas 
desculpas de sempre, em função desta, pois precisamos de respostas. Fiz um 
requerimento de pedido de informações, ao Executivo Municipal, pois precisamos saber 
para repassar a comunidade. Primeiro como estão às negociações para adquirir área de 
instalação do Corpo de Bombeiros, dentro do nosso Município? Terá que acontecer outra 
tragédia para que seja agilizado? Segundo porque e quando serão refeitas as calçadas em 
algumas áreas nas laterais da ERS cento e quinze que cortam o nosso Município, pois a 
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CORSAN abriu buracos para a colocação de canos, mas ainda não foram fechados, os 
pedestres precisam invadir a faixa parra passar, e colocando em risco suas vidas. Terceiro 
como estão às negociações, para que as câmeras de vigilância comecem a funcionar?  
Quarto, que medidas de segurança estão sendo tomada, para tornar mais segura e 
frequentada a Praça da Bandeira? Quinto o que será feito para resolver o problema da 
rua, que já deveria estar coberta mesmo não sendo local ideal pensado por esta 
Administração, a estrutura está no local esperando pela cobertura. Participei de um 
evento na Praça da Bandeira e ficamos a mercê do tempo, de vândalos, marginais, que por 
ali circulam misturados com as mães que levam seus filhos naquela praça. Precisamos uma 
união de forças, um planejamento criterioso, uma estipulação de metas, e um cronograma 
a ser seguido e cumprido por todas as Secretarias. O tempo é precioso demais pra ser 
desperdiçado. Desculpas não resolvem mais, quatro anos passam muito rápido, depois 
não irá adiantar lamentar. Agradeço atenção de toda uma excelente semana. VEREADORA 
SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo o Presidente, em seu nome 
cumprimento nossos visitantes, colegas Vereadores, e público aqui presente. Desejo ao 
nosso colega as boas vindas, que Deus ilumine e some o teu caminho ao nosso caminhar e 
que conseguimos unir forças e fazer a diferença, é isso que o povo precisa. Quero iniciar a 
minha fala, retomando um assunto que falei na Tribuna, há um tempo a respeito do 
estacionamento para idosos no Município de Taquara. Fui procurada por algumas pessoas 
após meu pronunciamento e hoje retomei o assunto junto com o Secretario Paulo Moller, 
já que estes estão sendo usado por outras pessoas de forma irregular. O idoso chega ao 
centro para estacionar e não tem um local apropriado, apenas quatorze espaços 
existentes. Conversamos com o Secretário, e dissemos que quando o idoso vem estacionar 
não encontram um espaço disponível. Solicitei que se intensificasse esta fiscalização, e 
também se fizesse uma pintura nova, pois além de serem ocupados por pessoas que não 
são devidamente autorizadas a ocupar o espaço, os locais estão apagados precisando de 
uma nova pintura. Quero anunciar que hoje inicia em nosso País, a Campanha Nacional 
Contra Vírus HPV, principal causador de câncer no colo do útero da mulher, esta 
campanha irá atingir meninas de onze, doze, e treze anos. Esta campanha no Município de 
Taquara será realizada em um único dia, será vinte sete de março de dois mil e quatorze, 
no Ginásio do Parque do Trabalhador, a Secretaria de Saúde avisou hoje, através da 
enfermeira Janete, que haverá um trabalho de parceria para a divulgação junto as Escolas 
Municipais e Estaduais para que se consiga atingir o maior número de jovens a serem 
vacinadas. Este é um trabalho de prevenção importante, que se guarde a data vinte e sete 
de março de dois mil e quatorze, será o dia em que Taquara através da Secretaria da 
Saúde procederá à vacinação contra o HPV, prevenindo o câncer de útero na mulher.  
Gostaria de retomar o assunto anterior onde foi criado nesta Casa uma Frente 
Parlamentar Antidroga, vejo, acompanho por ser professora, por ter sido Diretora de 
Escola Pública por muitos anos, e por ser uma pessoa que desenvolve Projeto Social. 
Temos uma maneira bem pratica de fazermos com que os nossos jovens e crianças se 
afastem do mundo das drogas, envolvendo-as em esporte. Esta é a forma mais certa e 
correta, fazer trabalho de prevenção, a criança que participa e se envolve com esportes, 
saberá que para ser um atleta precisa ser saudável. Gostaria de aproveitar já ligando a 
esta prevenção, dizer rapidamente. O Francisco, nosso voluntário que desenvolve projeto 
social no Bairro Empresa, mais especificamente no Campo do Palmeiras amanhã dará 
seguimento, ás dezenove horas continuam as inscrições das crianças para participarem da 
Escolinha Comunitária no Campo do Palmeiras. Agradeço e desejo a todos uma boa 
semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa Noite Senhor Presidente, demais membros da 
Mesa, colegas Vereadores (as), as autoridades Eclesiásticas Pastor Eniltom da Assembleia 
e nosso Padre José Roberto, ao público que nos prestigia esta noite, ouvintes da Rádio de 
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Taquara, demais veículos de comunicação que nos acompanha. Começo meu 
pronunciamento saudando nosso colega Vereador Anildo Araújo, desejando as benções de 
Deus sobre seu mandato, pois sei que é uma pessoa humilde e comprometida com o bem 
estar da comunidade. Destaco algumas ações que fiz no final do ano passado que estão 
surtindo efeito positivo este ano que iniciou. Ações estas referentes à indicação feita por 
este Vereador que vos fala a respeito da mudança de agendamento do Programa Saúde da 
Mulher, no Posto vinte quatro horas. Havia sido procurado no anteriormente por 
mulheres que reclamaram da maneira como era feito este agendamento.  Ficavam 
enfrentando uma enorme fila desde cedo ao relento e muitas não conseguiam agendar 
suas consultas. Procurei a Diretora de Saúde Pública Vera, a qual entendeu a necessidade 
de mudar esta forma de agendamento, e propôs uma mudança radical, passando a ser 
agendados exames de pré-câncer, todos os dias, com isto melhorando as condições das 
mulheres. Sem causar transtorno e desconforto, a estas mesmas, quero dizer que muitas 
vezes são ações que contribuem para o bom atendimento, de quem procura Saúde Publica 
em nosso Município. Estive juntamente com os Vereadores Guido e Soares na comunidade 
de Batingueira, para ouvir seus anseios, suas reivindicações de melhorias naquele local. 
Igualmente escutamos tantas e tantas vezes, o Vereador Moisés, fazendo esta solicitação. 
Na quinta-feira fomos contemplar o início de melhorias naquela estrada, fico muito feliz 
em saber que amanhã estarão completando um longo trecho desta via, e, também 
incluindo a tão solicitada Duque de Caxias. Sabemos de como está difícil a situação 
precária que se encontram os maquinários, mas sabemos do comprometimento do 
Secretário Distrital e Secretário de Obras. Também solicitei melhorias na estrada de Morro 
Alto, atendendo reivindicações dos moradores, liderado pelo Marcos Peter. Agradeço o 
Secretario Distrital do Rio da Ilha, em atender mais esta demanda. Quero fazer um convite 
a toda comunidade Taquarense, dia dezesseis no TAC o final da copa Taquara de 
velocidade em pista de terra. Junto teremos a Primeira Etapa Gaúcha de Velo Terra. 
Temos hoje presente o Presidente Émerson Cunha juntamente acompanhando do Cimirro, 
que é empresário, vinculado a este esporte. Agradeço a Agricultura e Secretaria de Obras 
pela parceria feita neste evento. Fiz os votos de pesar junto aos Vereadores Adalberto e 
Lauri, aos Familiares de Maria Inês, de oitenta e dois anos uma senhora que cumpriu sua 
missão, deixando seu legado e tão querida por nós, sempre será lembrada. Faço 
requerimento verbal para o Executivo e Secretaria responsável, que proceda com a 
viabilidade de confeccionar uma placa indicando o Esporte Clube Padilhano na Localidade 
de Padilha. Quero externar a minha indignação, o meu repúdio, a atos de racismo feitos 
em alguns estádios em nosso Campeonato Gaúcho e outros campeonatos que se 
estendem. Estamos no século vinte e um, pessoas tão pequenas, quando pensamos ser 
mais que o próximo, somos tão pequenos, que chegamos ser insignificante, o verdadeiro 
ser humano é aquele que tem o seu próximo como seu semelhante, indiferente de cor, 
raça, ou etnia. Vou lhes dizer algo o Brasil é um País onde tem racismo, e é mascarado. 
Temos que terminar com isso, pois somos todos irmãos, mas nem sempre são a favor 
deste. Boa semana e fiquem com Deus.  VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Saúdo o Presidente, demais colegas Vereadores (as), Presidente Neimar de Igrejinha, 
Valdecir sejam sempre bem vindos nesta Casa. Uma saudação especial meu colega e irmão 
de Igreja, Vereador Anildo Araújo, que hoje toma posse. Desejo que Deus ilumine seu 
caminho, bastante sucesso nesta caminhada que inicia, ficava sentido de não teres sido 
eleito, mas fico feliz de te ver aqui conosco. Parabenizar o Pastor Enilton que até a poucos 
minutos, estava na Casa, Pastor Presidente. Também ao nosso querido Padre Roberto, fui 
muito bem atendido quando o procurei dias atrás. Parabenizar o Diretor da Câmera de 
Igrejinha Neimar, e nosso futuro vice Presidente do PROS de Igrejinha. Estamos criando 
um Partido, é muito importante para o Município. Envio votos de congratulações a Igreja 
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Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Fabiano Machado e Presbítero Roberto 
Teixeira, pela belíssima inauguração do novo templo situada na Rua Cassandra Fritscher, 
no Bairro Santa Maria, que ocorreu na última sexta-feira dia nove, parabéns, que Deus 
continue iluminando vocês para o crescimento desta obra. Salmo cento e vinte e seis 
versículo cinco e salmo cento e vinte sete versículo primeiro, pelo belíssimo trabalho que 
eles vêm prestando. Solicito ao Executivo que providencie com urgência, a possibilidade 
de ter uma Capela Mortuária, no distrito de Pega Fogo. Moradores daquele local estão 
reivindicando esta obra a tempo, e sabemos da necessidade. Que seja providenciado com 
urgência. Fiz solicitação de uma reforma geral no Posto de Saúde do Distrito de Pega Fogo, 
pois se encontra em precárias condições. Que seja providenciado com a máxima urgência. 
Em frente ao Posto tem um poste conforme foto da RGE quase caindo, podendo dar 
acidente, quando vi a situação fui atrás para ser resolvido. Conforme a Vereadora Sandra 
falava, mas por ordem de chegada, uma hora depois do meu pedido, já havia pedido, mas 
que informe quando vai ser terminada a obra da Rua Coberta, tendo em vista que os 
ferros, já estão danificados. Sabemos que vem um tempo chuvoso, inverno, este local 
pode atender muito nossa comunidade, na realização dos eventos. Teremos que pensar 
na comunidade de Taquara. Solicito mais uma vez nesta Casa, é um clamor, por favor, que 
seja resolvido o problema dos buracos no calçamento, sabemos que a Rua Rockfeller, irá 
ganhar asfalto nos próximos dias, mas é um absurdo a situação que a Secretaria de Obras 
deixou esta rua nestes dias onde fizeram algumas redes de esgoto que era necessário. 
Mas se precisar semanalmente colocar um saibro quando afunda estes buracos que seja 
feito. Quando começarem, que terminem. São várias ruas que estão com o mesmo 
problema, no Bairro Cruzeiro, está difícil, começaram e não terminaram. Na Rua da Bica 
faz mais de um ano que estão esperando pelo conserto. Está um absurdo a situação das 
ruas. Grande abraço que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Saúdo a todos, Vereador Neimar, Presidente da Câmara de Igrejinha e 
Vereador Valdecir desta mesma cidade, Padre José Roberto, que faz um excelente 
trabalho na Igreja Matriz do centro. Desejo ao Vereador Anildo Araújo, que hoje assume 
uma cadeira nesta Casa. Não tenho duvidas que venha somar junto com os Progressistas e 
demais Vereadores para continuarmos a fazer um bom trabalho na Câmara de 
Vereadores. Seja bem vindo. Envio votos de pesar aos familiares de Maria Ignês Maciel da 
Silva, em Vila Teresa. Foi servidora, professora deste Município, onde muitos foram 
educados por ela. Portanto reforço os votos de pesar juntamente com os Vereadores Lauri 
e Telmo. Fui chamado por uma moradora do Bairro Tito, onde verifiquei que em frente a 
casa da mesma, ficaram valos fundos, ocasionados pela patrola, dificultando a entrada  
desta pessoa. Seria importante que alguém acompanhasse este trabalho, pois ao 
patrolarem deixam buracos, valos, ou terra amontoada em frente às residências. As 
pessoas contribuem e querem ser bem atendidas. Faço uma indicação, solicitando o 
reparo da Rua Francisco Alves, no Loteamento Ideal, pois está em péssimas condições. Fiz 
também um requerimento ao Executivo, solicitando pedido de informação quanto ao 
encanamento que se encontra aberto por vários meses, na Rua Pedro Emílio Martins, no 
Bairro Tucanos onde o esgoto corre pela via. Participei da final do Campeonato Praiano, 
onde se sagrou campeão a equipe do Mercado Petrópolis, como vice o Atacado Léa. 
Parabenizo todos os organizadores deste campeonato e equipes participantes. No sábado, 
juntamente com o Vereador Anildo, estivemos no café colonial da Capela Santa Rita, no 
Morro da Cruz. Parabenizo todos os membros desta comunidade e demais, que 
participaram desta organização, pelo excelente café. Desejo a todos uma boa semana. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a todos colegas, também 
Vereadores de Igrejinha aqui presentes na Casa, que sejam bem vindos. Quero também 
saudar os líderes religiosos que estão presentes, como Padre José Roberto, da Igreja 
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Católica e o Pastor Enilto. Faço uma saudação especial ao nosso colega Anildo, que 
substitui o Vereador Roberto Timóteo, que sejas bem vindo e, se souber falar a voz da 
comunidade, não precisa ter um bom discurso. Com a criação da frente parlamentar Ante- 
Drogas, criada aqui, é mais uma ferramenta que teremos para trabalhar este problema tão 
grave, que assola o Brasil e o Mundo. Mas, teremos que primeiro cuidar da nossa casa que 
é Taquara. Está muito sério a droga dição em nossa cidade. O Poder Público tem 
dificuldade em dar uma solução, como disse o Vereador Guido, temos poucos leitos, em 
torno de dez no Hospital Bom Jesus para atender toda comunidade. A fila de espera é 
bastante intensa. Somos procurados por muitas mães, pois sabem que, como já fui 
Secretário de Saúde, sabemos os caminhos, onde crianças de treze, quinze anos, 
enterrados no mundo das drogas. Não encontramos leitos, pois em Taquara não existem 
para estes adolescentes, somente em outros Municípios. Gostaria de falar aqui da 
importância das Igrejas neste processo. Segundo estatísticas divulgadas nos meio de 
comunicação, a Igreja tem ajudado através da Fé, em que setenta por cento da 
comunidade tem atendido na questão religiosa através da prevenção. Temos que apoiar, 
pois as Igrejas têm uma importância fundamental, tanto espiritual como na prevenção.  
Fala-se em Segurança Publica. Relato um fato ocorrido com uma pessoa no centro de 
nossa cidade. Na Praça da Bandeira, os vândalos seguiram o casal ate a Rodoviária, e, só 
não foram agredidos por terem ficado quietos. Os marginais estão correndo atrás de 
quem passa pelas praças. Depredaram banheiros, retiraram pedaços dos bancos para 
agredirem os que passam por ali.  A Brigada Militar tem que investir mais fortemente. As 
praças viraram locais de consumo de drogas, os pais não conseguem mais levar seus filhos. 
Como disse a Vereadora Sirlei, tem que haver uma um esforço e união entre o Executivo e 
Legislativo, para que haja planejamento, estruturação. Temos um bairro onde moramos 
que tem dez mil habitantes e, não temos uma praça para as crianças se reunirem. Qual 
quer Administração que queira ter um trabalho mais afinco, tem que ter área de lazer para 
as crianças brincarem. Encerro desejando uma boa semana a todos. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Presidente, Vereador Arleu Oliveira colegas 
Vereadores, Presidente da Casa de Igrejinha, Vereador Neimar, Vereador Valdecir, 
companheiros de muitas batalhas e diretor Marcelo, comunidade presente, Emerson, 
Cimirro, diretor do TAC. A comunidade está acompanhando a posse do Araújo, os eleitores 
e a família ficam muito felizes, portanto, que tenha muito sucesso e, seja bem vindo. 
Vereador Valdecir, não quero que fique chateado comigo, mas as cobranças que o senhor 
faz são justas. Mas lhe questiono, porque não pergunta direto ao Prefeito, pois fala todos 
os dias com o mesmo por telefone e, falar ao microfone é diferente, mas seria 
interessante perguntar direto para ele. Queria falar, como o Vereador Telmo já falou, o 
inicio da Copa no TAC. Todos os Vereadores sabem da importância do esporte, por isso o 
TAC tem o apoio desta Casa. O Vereador Balbino falou sobre meu pronunciamento, 
referente aquele anjinho da cidade de Parobé, no dia das mulheres. Cada vez mais, o 
apelo sexual pela TV está gritante. Programas no horário das dezessete horas são vistos 
senas de pessoas seminuas. A família está terminando, nos deixando muito triste. Algum 
tempo entrei com um projeto, temos o canal de TV Novo Tempo, que pega pelo canal 
catorze, e que vai dar certo, tenho muita Fé em Deus. Lamentavelmente Vereador Balbino 
acontece coisas assim. Temos que rezar, orar, por esta criança e familiares, para que 
superem esta dor e, que nunca mais seja tocado neste assunto, pois basta dor desta 
tragédia. Convido toda comunidade e demais colegas Vereadores, para participarem da 
reunião no dia dezenove de março, onde será tratada a questão das Lombadas Eletrônicas 
Segurança.  Tivemos em outro momento, uma reunião onde estava o Engenheiro do 
DAER, concursado há trinta anos, e, na época disse não poder resolver, pois era apenas 
um engenheiro. Hoje Vereador Regis, ele é Diretor, então vamos ver o que este dirá para 
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todos nós. Não vindo, começaremos a fechar as rodovias e incomodar eles para que 
resolvam o problema. Temos que dar respostas, o que o DAER quer é que não façamos 
nada, mas providências devem ser tomadas. Agradeço ao Senhor por estar representando 
minha comunidade e fiquem todos na paz de Jesus. Passo o restante do tempo ao 
Vereador Telmo. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saúdo o Presidente, demais 
componentes da mesa, Vereadores (as), fazer uma menção ao nosso colega Neimar e 
Valdecir que nos visitam esta noite, um grande motivo de satisfação. Faço uma saudação 
ao Padre Roberto em nome dele saudar todos os homens, em especial a Jane esposa do 
Vereador que assumiu hoje, saudar a todos neste plenário. Estive prestigiando a final do 
praiano, parabéns ao Mercado Petrópolis do campeonato tinham três mil pessoas no 
balneário, nos mostra que lá é o local mesmo de fazer esta atividade esportiva.  
Parabenizo o Vereador Anildo que assume hoje, quando era Vice Prefeito, fui procurado 
pelo companheiro de Partido Buratti, o qual me solicitava no Gabinete que 
aproveitássemos um homem honesto e trabalhador. Que poderia desenvolver um grande 
trabalho junto ao posto de Saúde do Bairro Empresa, não era filhado ao nosso partido, 
começou desenvolvendo, logo após se filiou, tenho certeza és um orgulho par nosso 
Partido em Taquara. Também desejar sucesso ao no amigo Roberto Timóteo, que esta na 
frente da parte social, pois sabemos de sua capacidade, e fará um grande trabalho. 
Também em companhia do Vereador Telmo, estivemos na Batingueira onde moradores de 
lá já haviam feito contato via telefone conosco, e outros colegas Vereadores. Estamos 
acompanhando o trabalho, também recebendo reivindicações dos moradores daquele 
local, que foi feito o patrolamento, mas falta o sarjeteamento inclusive o orador Telmo 
ficou responsável de falar com o Secretario Distrital, e que fique um trabalho bem feito. 
Encaminhando um pedido a Direção do Hospital Bom Jesus, que viabilize a contratação de 
mais médico obstetra, tem só mais um médico atendendo, está uma dificuldade, nos já 
estamos encaminhando e será resolvido.  Estamos sempre reivindicando as indicações da 
comunidade. Estou reivindicando uma solicitação ao Executivo para colocação de uma 
antena repetidora de internet, via rádio para atender as necessidades da Escola Vinte e 
Cinco de Maio que sirva a comunidade local para que tenha internet. Referente a Escola 
Vinte e Cinco de Maio de Interpelado, a cobertura da área de esportes das crianças vem o 
inverno, não terá local para praticarem o esporte pois é muito importante. Estive no 
Loteamento de Eldorado, onde os moradores ficaram satisfeitos com o patrolamento, 
solicitado pelo Vereador Nelson Martins, só ficou faltando à roçada daquelas ruas em 
especial no lado da Escola.  Na Escola Getúlio Vargas o mato, está muito alto subindo na 
tela, e que o Município possa construir a calçada ao derredor da Escola. Solicito a retirada 
de uma árvore que está no leito de uma rua esquina da Ernesto Alves com o Venâncio 
Áries já esta prejudicando o transito, tirando a visibilidade dos motoristas, esperamos que 
logo fosse feito. No centro na Júlio de Castilhos com o Guilherme Lamb próximo ao ITAÙ, o 
conserto da sinaleira que indica a permissão para que os pedestres possam atravessar. 
Estamos encaminhando uma moção de apelo, para reformas na Escola do CIEP, no Bairro 
Empresa construção reforma dos pisos, banheiros e rede elétrica. Para encerrar 
lamentamos a perca de uma recém-nascida Manoela Trott, filha de Alex Sandro Trott e 
Inajara, o Leco, o enterro foi muito comovente, vemos a necessidade de uma UTI 
NEONATAL, em nossa cidade, os Hospitais particulares estão negando vaga. Se não for 
pago, não é atendido.  Muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite colegas Vereadores em especial ao Padre 
Roberto da Paróquia Bom Jesus que nos visita, saúda ao novo companheiro Anildo. 
Também colegas do Município vizinho, Vereador Neimar e Valdecir bom trabalha a vocês. 
Quero estender meus votos pesar como já foi feito pelo Vereador Nelson e Telmo, a 
Professora Inês da Vila Tereza, com certeza muitos homens e mulheres formados 
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passaram pelas mãos dela como falou Telmo ela cumpriu sua missão na terra, nossos 
pesares aos familiares. Parabenizo comunidade de Padilha Velha, pela bela festa de 
ontem, quem trabalhou voluntariamente. Quero fazer uso desse espaço privilegiado par 
um esclarecimento. Há poucos dias aqui nessa Tribuna este Vereador Lauri Fillmann fez a 
lazão, a estragos causados por motoqueiros que invadem propriedades do interior. Que 
fique bem claro não para me defender, mas para que faça justiça ou por um mal 
entendido, ou falta de esclarecimento isso acontece, ou por alguém que gosta de distorcer 
fatos. Quero aqui ratificar a minha fala e deixar bem claro, que não tem nada a ver coma 
Associação dos Motociclistas do Vale do Paranhana, que faz um trabalho diferenciado que 
fez há poucos dias um grande evento em Taquara. Mas tem uns dois ou três, que usam o 
transporte de forma diferente, assim como a situação que o Vereador Telmo falava das 
torcidas deixo meu repudio também, que é uma minoria, acabam denegrindo a imagem, 
de pessoas como a Associação dos Motociclistas do Vale do Paranhana, faz um trabalho 
destacado trazem somam para o Município.  Vereador Nelson Soares complementa: 
segundo moradores de Açoita Cavalo lembram que o Vereador Moisés falava há poucos 
dias sobre esta estrada que foi reivindicado, a melhoria dessas estradas e segundo as 
informações o Distrital e o Secretario de Obras já foram olhar, mas precisamos executar, e 
realmente a estrada está intransitável. Para finalizar o Vereador Moisés faria referencia e 
muito bem, na questão de um auxilio para Sociedades de Corais, lembro que durante o 
ano passado por algumas vezes fiz este encaminhamento, pois temos certeza se o poder 
público não ajudar esta parte da cultura acaba morrendo. Assim como outros segmentos 
esta Casa sempre tem dado todo apoio com seu voto esperamos que durante este ano o 
Executivo olhasse esta questão dos corais e terno de tiradores com carinho, caso contrario 
será difícil a manutenção. Obrigada a todos uma semana de luz. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todos os Vereadores (as), Vereadores Neimar e Valdecir 
já nos honraram com sua presença. Não é novidade para quem nos ouve, pois há muitos 
anos a minha vida como advogado vem ficando na comunidade e defendendo os 
consumidores do Município. Tenho visto muita coisa acontecendo a este nível. 
Infelizmente os poderes Públicos constituídos não estão muito preocupados com a 
satisfação dos consumidores. Cada dia que passa está tendo mais problemas. Onde vou 
fazer compras, principalmente em supermercados, por isso teremos uma Audiência 
Pública na terça-feira muito importante. Quero citar o fato que me aconteceu este final de 
semana no Mercado Rissul de Taquara, onde o Gerente do Mercado me desacatou. 
Cheguei à fila da padaria e estava em oferta o queijo, que custaria vinte e quatro reais e 
cinquenta centavos, estava em oferta por dezenove. Pedi umas gramas daquele queijo, 
onde tinha um grande cartaz anunciando a oferta. A atendente me pesou como sempre 
faço confiro, pois sei que existem mal intencionados dentro dos supermercados 
trabalhando, para lograr os consumidores, sempre nos grandes, pois nos pequenos não 
tenho visto ainda. Pesaram fui olhar o preço vinte e quatro reais e cinquenta centavos, o 
queijo que estava em promoção por dezenove e que tinha um cartaz na frente do balcão. 
Fui falar com o gerente para reclamar, a mesma coisa, pois todo dia é assim, nunca 
mudam, as pessoas vão ao supermercado todo dia e nada acontece. Nós não temos 
fiscalização no Município, por isso que quero, pois faço audiência todos os dias por danos 
morais, e as pessoas acabam não recebendo o valor devido. É uma vergonha o que esta 
acontecendo nos Supermercados de nossa Cidade. O gerente do RISSUL vai continuar me 
vendo, pois vou continuar comprando lá, pois cobro quando está errado, gostaria que a 
população se indignasse com esta situação. Se precisar chama a Brigada, Promotoria 
Pública eles tem obrigação como fiscal da Lei, ficar atento não só em época de eleição 
fiscalizando os Políticos, mas também os Mercados. Pois terça-feira é muito importante 
faço uma reivindicação, que as pessoas compareçam para nos ajudar. Será aqui na Câmara 
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de Vereadores às dezenove horas, para que juntos disciplinemos o ocorrido. O PROCON de 
Taquara tem que funcionar, infelizmente não está funcionando.  A fiscalização terá que 
funcionar em conjunto. Terá que haver multas pesadas para que haja conscientização, 
pois o povo esta sendo enganado, roubado, nos grandes Mercados de Taquara. Que o 
Judiciário estipule multas altas, dez, vinte, cinquenta mil, um milhão, enfim, para que as 
leis sejam cumpridas por estes estabelecimentos. Vou continuar defendendo o 
consumidor, pois o motivo que se sou Vereador hoje é para defender a comunidade. Para 
finalizar seja bem vindo Araújo, nos ajude fazer um trabalho pelo Município, um trabalho 
que seja aqui da Câmera dos Vereadores como um todo, sem nos preocuparmos com sigla 
partidária, preocupando-se com a população. Muito obrigado, uma ótima semana. Após a 
Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os seguintes Vereadores: 
Eduardo, Adalberto Soares, Sandra, Lauri e Guido Mario. Em seguida o Presidente deu 
início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura do 
Projeto de Lei em pauta, acompanhado dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 049/2014 
(Executivo Nº 037) – Autoriza o Poder executivo a doar uma bandeira do Município de 
Taquara, para o Clube de Desbravadores Valdenses da Igreja Adventista do Sétimo Dia do 
Bairro Mundo Novo, no Município de Taquara/RS, através da Associação Sul Riograndense 
da IASD, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestou-se o Vereador Nelson Martins. A seguir o Presidente colocou em deliberação 
do Plenário a Moção de Apelo Nº 005, lida anteriormente nesta Sessão, que trata de uma 
reforma geral no prédio da Escola CIEP. A Moção foi APROVADA por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Telmo, Guido Mario, Eduardo, Adalberto Lemos, Régis, 
Anildo, Lauri, Nelson, Valdecir, Sandra e Sirlei. Após o Presidente com a concordância dos 
demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi 
APROVADA por unanimidade: Requerimentos: Nº 037 a 043/2014. Pedidos de 
Informações: Nº 016 a 018/2014. Indicações: Nº 153 a 170/2014. Requerimentos Verbais: 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 1º - Que o Executivo Municipal estude a viabilidade 
de dar continuidade no repasse anual de auxílio financeiro que antes era dado aos Corais 
das Sociedades do Interior de nosso Município. VEREADOR TELMO VIEIRA: 2º - Solicita que 
o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie a colocação de uma 
placa de sinalização indicando o local do Esporte Clube Padilhano, na localidade de 
Padilha. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS EM NOME DESTA CASA LEGISLATIVA: 3º - 
Vereador Nelson José Martins, juntamente com os demais Vereadores do Poder 
Legislativo Taquarense, vem respeitosamente encaminhar Votos de Pesar aos familiares 
do senhor Eloi Miguel Raubert, que veio a falecer no dia 28 de fevereiro do corrente ano. 
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. “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que 
vive e crê em mim, jamais morrerá.” Nada mais havendo a tratar, às 21h10min, o 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando uma Sessão 
Extraordinária Autoconvocada, para logo após, para votação dos Projetos nº 050, 051 e 
052/2014. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada pela Servidora Eliane 
Beatris Kurtz Schakofski, a qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e 
aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 10 de 
março de 2014............................................................................Silvana Lopes e Eliane Kurtz. 

 


