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ATA Nº 3.973 

Aos 17 dias do mês de março do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 7ª 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. Em seguida o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse 
na leitura da matéria que deu entrada nesta Casa até o presente momento, bem como a 
Publicidade dos Projetos que chegaram ao Legislativo. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO 
Nº 084/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.409 a 5.413, sancionadas em 12 de fevereiro 
de 2014. OFÍCIO Nº 127/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.426 a 5.431, sancionadas em 
21 de fevereiro de 2014. OFÍCIO Nº 136/2014, encaminha Lei Municipal nº 5.432, sancionada 
em 25 de fevereiro. OFÍCIO Nº 137/2014, encaminha Lei Municipal nº 5.433, sancionada em 
25 de fevereiro de 2014. OFÍCIO Nº 146/2014, encaminha Relatório em atendimento a Lei 
Federal nº 8.452/97, referentes aos meses de dezembro de 2013 a janeiro de 2014, para ser 
afixado (publicado) no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 160/2014, encaminha Leis Municipais nº 
5.435 a 5.438, sancionadas em 11 de março de 2014. OFÍCIO Nº 1012/2014, encaminha Leis 
Municipais nº 5.375 a 5.379, sancionadas em 12 de dezembro de 2013. Alteração na 
nomenclatura da Portaria Nº 029/2014: Alteração na composição que nomeou membros da 
Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, da Câmara de Vereadores de 
Taquara/RS. Vereador Guido Mario Prass Filho (Presidente) - Substituindo o Vereador 
Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos que assumiu o cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Social e Habitação do Município, a partir do dia 07 de março do corrente 
ano por tempo indeterminado. Vereador Telmo Vieira (Relator) e Vereador Adalberto dos 
Santos Lemos (Vogal). Portaria Nº 040/2014: Nomeia os membros da Frente Parlamentar 
Antidrogas na Câmara de Vereadores de Taquara/RS – Vereadores: Guido Mario Prass Filho, 
Telmo Vieira, Régis Bento de Souza, Adalberto dos Santos Lemos, Sandra Beatriz Schaeffer e 
Moisés Cândido Rangel. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 053, de 10 
de março de 2014 (Executivo Nº 041) Autoriza o Poder Executivo contratar, 
emergencialmente, 01 (um) servidor para o cargo de Assistente Social para atuação na 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 054, de 12 de março de 2014 (Executivo Nº 042) Autoriza o Poder Executivo a contratar 
servidores, para o cargo de Operário, em caráter excepcional e por tempo determinado, e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 055, de 12 de março de 2014 (Executivo Nº 044) 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos pecuniários aos Médicos participantes do 
“PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL” e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 056, 
de 13 de março de 2014 (Executivo Nº 047) Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de 
Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Taquara/RS para o exercício de 
2014, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 057, de 12 de março de 2014 (Executivo 
Nº 043) Institui a taxa por ações básicas de vigilância sanitária de competência da Direção 



                Ata nº 3.973, de 17 de março de 2014.                                                                                                     Página 2 de 18 

 

Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
058, de 13 de março de 2014 (Executivo Nº 045) Autoriza o Município de Taquara/RS a 
participar do Consórcio Regional do Paranhana “CONREPAR”, ratificando o Protocolo de 
Intenções que entre si celebraram os Municípios de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, 
Rolante e Riozinho e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 059, de 13 de março de 2014 
(Executivo Nº 046) Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de rateio de custeio das 
despesas de manutenção do Consórcio Regional do Paranhana – “CONREPAR”. 
REQUERIMENTOS: Nº 044/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem através do presente, 
enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Vitor Adelar da Rosa, que veio a falecer no dia 
11/03, 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 045/2014 VEREADORES GUIDO MARIO 
PRASS E TELMO VIEIRA: À Associação de Produtores da Agricultura Familiar – ATAF. Ao 
cumprimentá-lo cordialmente viemos através deste solicitar as seguintes informações 
relacionadas ao período de 2013 até a presente data: Quais produtos estão sendo entregues 
por esta Entidade destinados à “merenda escolar” das Escolas do Município? (Quantidade 
e/ou peso descriminado item a item); Desses produtos, informar qual é o Produtor que os 
fornece por espécie; Se há a possibilidade de ampliação, e de produção de mais algum 
produto a ser incluído neste programa; Como está sendo o atendimento dado pelo 
Município, através da Patrulha Agrícola? Se no período de preparação do plantio estão sendo 
atendidos a contento com os devidos equipamentos? Sabendo da dificuldade que hoje o 
agricultor enfrenta para permanecer no campo, qual é a possibilidade de ampliar a 
participação de outros produtores neste programa? Diante das informações de que esta 
Associação realiza reuniões periódicas nesta Casa Legislativa e sendo assunto do interesse 
desses Vereadores, solicitamos a permissão para participar, tendo em vista que também 
estamos envolvidos nesta área, pois temos relações diretas com o Interior de nossa cidade. 
Nesse sentido justificamos tais solicitações. Nº 046/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO, com 
apoio de todos os Vereadores: De acordo com o artigo 20 da Lei Orgânica de nosso município 
pedimos a concordância do Plenário para que possamos mensalmente realizar uma Sessão 
fora da sede da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, levando a mesma num processo de 
interiorização. Esta Casa já tem realizado Sessão Ordinária ou Solene por ocasião da 
realização da EXPOCAMPO e Acampamento Farroupilha quando transferimos o Gabinete da 
Presidência para o local onde os Eventos foram realizados. Neste sentido pedimos a 
aprovação dos colegas Vereadores deste Requerimento, para  que  a Sessão 
Ordinária  referente ao mês de março seja realizada no dia 31 de março de 2014, juntamente 
com a Sessão Solene em Homenagem ao Esporte Clube Padilhano, na localidade de Padilha, 
no horário das 19 horas. Também sugerimos que as Sessões de interiorização sejam 
realizadas nas seguintes localidades: Março (Padilha); Abril (EXPOCAMPO); Maio (Fazenda 
Fialho); Junho (Bairro Empresa); Julho (Bairro Santa Teresinha); Agosto (Bairro Mundo Novo); 
Setembro (Acampamento Farroupilha) e Outubro (Pega Fogo). Lei Orgânica do Município de 
Taquara/RS:  Art. 20 -  As Sessões da Câmara são públicas,  podendo ser realizadas fora da 
sua sede se o interesse público assim o necessitar, desde que com aprovação da maioria 
absoluta do Plenário e requerido no mínimo com (15) quinze dias de antecedência. Nº 
047/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações a 
Administração Municipal de Rolante, em nome do Prefeito Ademir Gonçalves, à Associação 
Rolantense de Eventos (ARE) e todos os envolvidos na realização da 18ª KUCHENFEST 
ocorrida neste final de semana, alusiva ao aniversário deste Município celebrado em 28 de 
fevereiro. Parabéns a todos por mais uma belíssima evento, sempre com muita qualidade e 



                Ata nº 3.973, de 17 de março de 2014.                                                                                                     Página 3 de 18 

 

organização. Que Deus continue abençoando para que esta Festa continue se realizando e se 
destacando na diversificação dos sabores das tradicionais cucas, para a valorização da mão 
de obra desta cidade. Nº 048/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio 
Votos de Congratulações parabenizando a Mecânica do Silas Kaiper, pela belíssima ampliação 
de sua empresa inaugurada neste domingo, dia 16/03/2014. Que Deus continue iluminando a 
ti, a tua família e teus funcionários para o crescimento desta empresa. Nº 049/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações 
parabenizando o Pastor Josias Figueiredo da Silva, Presidente da Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus de Lomba Grande, Novo Hamburgo, o qual neste sábado dia 15/03/2014 a Igreja 
completou seus 50 anos de fundação neste local. Parabéns pelas bodas de ouro desta Igreja 
na pessoa Pastor e seu quadro de obreiros e membros. Que Deus continue abençoando esta 
obra para o seu crescimento. “Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que 
edificam; se o senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela.” Salmo 127, vers. 01. Nº 
050/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Requer ao Presidente desta Casa, Vereador 
Arleu Machado de Oliveira, que seja agendada reunião com o Prefeito Municipal, Secretário 
de Esportes, Promotoria Pública, Brigada Militar, Associação dos adeptos ao Skate e 
Vereadores, para tratar do projeto de construção  da nova pista de skate a ser construída no 
nosso município. A Lei Municipal Nº 1876, de 16 de agosto de 1995, (em anexo), regulamenta 
o trânsito de bicicletas, skates e brinquedos similares e dá outras providências, proíbe andar 
de skates e brinquedos similares sobre as calçadas e leito das ruas do quadrilátero formado 
pelas ruas 17 de Junho, Tristão Monteiro, Federação e Pinheiro Machado. Diante desta 
proibição temos a necessidade da construção de nova pista de skate tendo em vista que a 
existente no Parque do Trabalhador está em estado precário e não satisfaz a necessidade dos 
usuários desta modalidade em praticar o esporte de forma segura. O projeto para a 
construção de nova pista de skate já existe e foi encaminhado no final da Administração 
passada para a sua execução. Solicitamos neste sentido que a presente Administração se 
pronuncie a respeito, pois estes jovens, praticantes deste esporte, necessitam de um local 
adequado e seguro para a prática deste esporte, assim como os demais esportistas também 
tem seu espaço em nosso município. Nº 051/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Através deste envio Votos de Congratulações parabenizando o Pastor Arnaldo Freitag, 
Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Hartz, pelo IV Congresso da 
Escola Bíblica Dominical (EBD), formando cidadãos eternos, com o Tema: “Eu a minha casa 
serviremos ao Senhor.” Josué cap. 24, vers. 15. Parabéns a todos pelo Congresso e Formatura 
de mais 60 alunos, crianças e adolescentes. Que Deus continue iluminando para o 
crescimento desta obra. Provérbios Cap. 22, Vers. 06 - “Instrui o menino no caminho em que 
deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele.” PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: 
Nº 018A/2014 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS E TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria da Educação encaminhe as informações abaixo descritas: 
Quais produtos advindos do Interior de nosso Município, através da Associação de 
Produtores da Agricultura Familiar – ATAF, estão sendo distribuídos nas escolas para 
“merenda escolar”, descriminando peso e/ou quantidade; Como se encontra a qualidade dos 
produtos distribuídos; Qual é a possibilidade de ampliar a variedade desses produtos. Nº 
019/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente informe a este Vereador se existe ou não, uma empresa responsável 
pela colocação das placas que indicam o nome das ruas da nossa cidade. Nº 020/2014 
VEREADORES ADALBERTO LEMOS E MOISÉS RANGEL: Que o Executivo Municipal informe a 
estes Vereadores quando será inaugurada a Academia de Saúde localizada junto ao Posto do 
Bairro Empresa, na Rua Travessa La Paz. Justificativa: Esta Academia foi implantada com o 
objetivo de proporcionar exercícios há diversos usuários visando à prevenção de vários tipos 
de doenças, mas como a mesma ainda não encontra-se em funcionamento está sendo alvo 
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de depredações necessitando de constantes reparos, conforme fotos em anexo. Nº 021/2014 
VEREADORES ADALBERTO LEMOS E MOISÉS RANGEL: Que o Executivo Municipal informe a 
estes Vereadores quando será inaugurado o Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo, pois a 
comunidade aguarda ansiosa uma vez que o prédio encontra-se pronto, conforme fotos em 
anexo. Nº 022/2014 VEREADORES ADALBERTO LEMOS E MOISÉS RANGEL: Que o Executivo 
Municipal informe a estes Vereadores quando iniciará as obras de construção da Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA. Nº 023/2014 VEREADORES ADALBERTO LEMOS E MOISÉS 
RANGEL: Que o Executivo Municipal informe a estes Vereadores como está o andamento da 
obra de construção da Creche junto a Escola 17 de Abril, no Bairro Campestre. Nº 024/2014 
VEREADORES ADALBERTO LEMOS E MOISÉS RANGEL: Que o Executivo Municipal informe a 
estes Vereadores como está o andamento da obra de construção da Creche no Bairro Santa 
Rosa. INDICAÇÕES: Nº 171/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Trânsito providencie a pintura de uma faixa de segurança 
na Rua Tristão Monteiro, próximo ao nº 2319, confluência com a Rua Tarcísio F. de Vargas, 
em frente à Guki. Nº 172/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da 
Estrada Geral da localidade de Rio da Ilha até Tucanos, pois a mesma encontra-se em más 
condições de trafegabilidade e é necessário realizar esta melhoria antes que comece o 
período chuvoso. Nº 173/2014 BANCADA DO PP: Em nome da Bancada Progressista desta 
Casa Legislativa, peço que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
veja a possibilidade de destinar um terreno de área verde, que está localizado entre as ruas 
Santo Antônio da Patrulha e Palmeira das Missões, no Bairro Empresa, para uma Praça 
Comunitária. O pedido se justifica, pois atualmente este terreno está sendo usado como 
depósito de lixo de todos os gêneros, que causam mau cheiro e a proliferação de vários 
insetos e roedores que podem ser transmissores de doenças à comunidade que vive nas 
proximidades. Nº 174/2014 BANCADA DO PP: Solicito que o Executivo Municipal veja com 
antecedência a possibilidade de contratar ou solicitar uma empresa, para efetuar o 
recolhimento dos entulhos e galhos das ruas da nossa cidade, já que a época de podas se 
aproxima e esta problemática tende a piorar. Nº 175/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicito que o Executivo Municipal veja da possibilidade de destinar um caixa para 
atendimento preferencial junto ao Setor Tributário de nosso Município, orientando aos 
demais caixas que no momento que estiverem sem atendimento também possam atender as 
pessoas que estão na fila do caixa único e vice versa. O Pedido se justifica porque muitas 
vezes ocorre da fila se estender no atendimento preferencial, enquanto outros estão 
parados. Sugiro ainda que as senhas visualizadas na tela sejam todas na sequência uma da 
outra, para que todos possam ser atendidos tanto nos caixas normais quanto no preferencial.  
Nº 176/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal através do 
Setor de iluminação pública providencie com a máxima urgência o conserto de luminárias nos 
seguintes locais de nossa cidade: Localidade de Morro Pelado, em frente à residência do 
Senhor Mauricio Martins do Rosário e também sejam revisadas todas as outras lâmpadas, 
pois muitas apresentam problemas; ERS 239, Km 58, após a Boate América; Beco dos Farias, 
localidade de Entrepelado. Nº 177/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na abertura de sarjeta, 
próximo a Escola Municipal Zeferino Neves, na localidade de Pega Fogo, pois trata-se de um 
cano de metro que se encontra totalmente soterrado. Solicito ainda que em frente da 
referida Escola seja feita a reconstrução da tampa de concreto da caixa de distribuição de 
água, pois a mesma foi destruída devido a passagem de veículos pesados, conforme fotos em 
anexo. Nº 178/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente providencie o conserto de calçamento no trecho da Rua 
Júlio de Castilhos, ao lado da Concessionária FIAT, entre a ERS 239 e a Rua 7 de Setembro, no 
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Bairro Cruzeiro do Sul. O pedido se justifica, pois neste trecho ocorre intenso movimento de 
veículos. Nº 179/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente providencie o conserto de um rompimento de 
encanamento na Rua Rio Branco, ao lado do nº 2142 no Bairro Jardim do Prado próximo da 
“antena”, pois a cada chuva que cai se concentra um grande volume de água naquele local. 
Nº 180/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Obras estude a viabilidade de adotar um sistema de tapa buracos com asfalto, 
mesmo no calçamento de pedra irregular, pois tal medida irá agilizar os trabalhos evitando 
retrabalhos futuros como já vem sendo realizado em cidades vizinhas, por exemplo, a cidade 
de Rolante. Nº 181/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria de Obras providencie o conserto de um buraco no calçamento 
localizado na Rua Nestor Paulo Hartmann, em frente ao nº 2210, no Bairro Recreio. Nº 
182/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria competente proceda no conserto de 04 (quatro) bocas de lobo na Rua 
Cambará, esquina com a Rua 4, em frente ao nº 712 no Loteamento Olaria, Bairro Empresa 
conforme fotos em anexo. O pedido se justifica, pois todas as bocas de lobo existentes estão 
tomadas pelo mato e também há a necessidade de uma abertura maior das mesmas para o 
escoamento da água das chuvas. Nº 183/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o 
trabalho de patrolamento de todas as ruas do Loteamento Olaria, pois as mesmas 
encontram-se em péssimo estado de conservação. Nº 184/2014 VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras 
providencie um trabalho de ensaibramento e roçada na estrada de Cruzinha, Distrito de 
Padilha, bem como também seja realizada em alguns trechos desta estrada a limpeza de 
sarjetas. Nº 185/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente, que seja dada uma atenção especial na 
fiscalização das regras previstas na Lei Municipal n° 4.620, de 07 de outubro de 2010. Esta lei 
disciplina o uso e construção das calçadas do município de Taquara e dá outras providências. 
Na referida lei, o capítulo III, Dos Princípios, Art. 4°, Inciso I, trata especificamente da 
acessibilidade, garantindo mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando e 
garantindo o acesso principalmente de idosos, pessoas com necessidades especiais ou com 
mobilidade reduzida. O que se vê em Taquara é uma inobservância à referida lei. Existe uma 
total falta de respeito por parte dos responsáveis pelas calçadas já existentes, assim como a 
construção de novas calçadas, que não seguem esta lei. Faz-se urgente a maior fiscalização 
por parte dos órgãos competentes. Esta lei garante o deslocamento de qualquer pessoa pela 
via pública, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com 
autonomia e segurança. Porém, estas regras não estão sendo observadas, dificultando em 
muitos locais a circulação das pessoas. A foto em anexo mostra o respeito pela lei na 
construção de uma calçada, usando a forma correta de executá-la. Esta calçada está em 
frente ao prédio do Sindicato dos Comerciários de Taquara. Nº 186/2014 VEREADORA 
SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente coma Secretaria 
competente, providencie a instalação de uma academia ao ar livre, em uma área próxima a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa Rosa. Recebi a 
visita de moradores deste Bairro, que vieram me dizer das dificuldades de vir até o Parque do 
Trabalhador e a Praça da Bandeira, para conseguirem realizar uma atividade física. Os locais 
nos quais estão instaladas as academias ao ar livre, são distantes e dificultam o acesso dos 
moradores do referido Bairro a estes locais. Será uma iniciativa muito positiva permitir que o 
Bairro Santa Rosa também tenha um local para seus moradores se exercitarem. Lembrando 
sempre, que investimentos em atividades físicas é uma forma de prevenir doenças e futuros 
investimentos da área da saúde. Nº 187/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a 
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disponibilidade do Prefeito Municipal para encaminhar ofício a Caixa Econômica Federal 
pedindo que a Imobiliária Casarão Neves & Filhos Adm. e int. de Imóveis Ltda, situada na Rua 
Feliz da Cunha, nº 654, Centro da cidade de Pelotas/RS (Cep: 96.010-000/Fone: (53) 3284-
0800), atenda as reivindicações da Associação de Moradores do Condomínio Residencial 
Novo Mundo do Bairro Santa Rosa, e os pedidos dos moradores residentes nas 80 (oitenta) 
casas de propriedade da Caixa Econômica Federal e arrendada pelos mesmos, pois existem 
diversas demandas que não estão sendo atendidas, e pedimos de providencias efetivas e 
urgentes. Que seja fixada mensalmente a conta da água no mural do condomínio; que o 
próximo síndico limpe todas as ruas do condomínio, pois parece que está abandonado; que a 
taxa de condomínio venha tudo especificado o que está sendo pago; que o próximo síndico 
fique em dois turnos, inclusive aos sábados pela manhã; que a pracinha seja remodelada, 
pois mais parece um terreno baldio; que a iluminação dentro de condomínio seja cuidada 
todos os meses, pois a maioria dos postes está sem luminária; o portão continua aberto, não 
funcionando. Estas são as reivindicações dos condomínios e sua Associação de Moradores. Nº 
188/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua dos 
Médicos, no Bairro Santa Rosa. Nº 189/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o 
conserto de um buraco localizado na Rua Bento Gonçalves a 10m da Rua Pinheiro Machado. 
Este pedido já foi feito por diversas vezes e até o momento não foi atendido. Faz-se urgente 
pelo motivo de uma senhora já ter pisado no referido buraco vindo a cair na calçada. 
Esperamos o conserto o mais breve possível. Nº 190/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie 
com urgência uma roçada nos terrenos da família Biason, na Rua Tristão Monteiro, a 20m da 
Rua Henrique Bauermann, entre o Bar do senhor Ilário e a residência do senhor Jair 
Figueiredo. Vale ressaltar que existe um processo no Município para esta providência 
entorno de 03 (três) meses. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 006/2014 VEREADOR TELMO 
VIEIRA, da Bancada do PTB, com apoio dos demais Vereadores desta Casa, solicita que seja 
encaminhado Moção de Apelo ao Presidente da Câmara de Deputados Federais, Deputado 
Henrique Eduardo Alves e à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara, na 
pessoa do Deputado Amauri Santos Teixeira – Presidente da Comissão, para que agilizem a 
votação do PL 5019 de 20 de fevereiro de 2013, de autoria do Senador Jayme Campos, 
(Senado PL nº 109/2012) que “Institui o Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas 
(FNAMA), acrescenta § 3º ao art. 49 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), e dá outras providências, que segundo informações retiradas do site da 
Câmara dos Deputados, encontra-se desde a data de 23/05/2013 na Comissão de Seguridade 
Social e Família, com prazo encerrado para emendas ao Projeto, o qual o PL permanece com 
a redação original, porque não foram apresentadas Emendas. Sabemos do grande volume de 
processos que aguardam a votação em Plenário, porém diante das inúmeras ocorrências e 
milhares agressões que as Mulheres vivem no dia a dia, por seus cônjuges ou companheiros 
faz-se necessária, com urgência, a instituição do Fundo Nacional de Amparo a Mulheres 
Agredidas, que prevê a ajuda pecuniária de R$ 622,00 (seiscentos e vinte dois reais), sendo o 
valor reajustado anualmente, de acordo com os critérios fixados na regulamentação, pelo 
período de 12 (doze) meses, para que possam suprir suas necessidades por tempo 
determinado, que também servirá para se reestruturarem emocionalmente e encontrar 
trabalho para criar seus filhos com dignidade. Pesquisando sobre o assunto, encontramos as 
seguintes informações: Em 2007 foi lançado o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher que consiste num acordo federativo entre o governo federal, os governos 
dos estados e dos municípios brasileiros para o planejamento de ações que visem à 
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres por meio 
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da implementação de políticas públicas integradas em todo território nacional. Em 2011 
foram editadas diversas publicações: Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres 
em situação de Risco e de Violência, Mulgeres do Campo e da Floresta, Rede de 
enfrentamento à violência contra as Mulheres, Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, Pacto Nacional pelo enfrentamento à violência contra as 
Mulheres, e, Tráfico de Mulheres. Todas estas publicações tem um cunho social onde relata 
dados preocupantes contra a mulher, dos quais retiramos alguns percentuais da violência 
contra elas em seus próprios lares, conforme Comparativo em anexo. Diante destes dados 
alarmantes se faz necessário a Instituição deste Fundo Nacional de Amparo as Mulheres 
Agredidas para que estas possam se libertar da prisão que é viver ao lado de uma pessoa que 
as tortura e as espanca. Solicitamos ainda, que esta Moção seja encaminhada as Câmaras do 
Vale do Paranhana para que todos possam se manifestar pela “votação urgente do Projeto de 
Lei 5019 de 20 de fevereiro de 2013, que se encontra na Câmara dos Deputados aguardando 
Aprovação”. MOÇÃO DE APELO Nº 007/2014 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA, da 
Bancada do PMDB, com apoio dos demais Vereadores desta Casa, após receber a solicitação 
de apoio às reivindicações da Associação de Moradores do Condomínio Residencial Novo 
Mundo, do Bairro Santa Rosa desta cidade, apresento a presente Moção de Apelo pedindo 
atenção da Imobiliária Casarão gestora que atenda aos pedidos dos moradores residentes 
nas 80 (oitenta) casas de propriedade da Caixa Econômica Federal e arrendada pelos 
mesmos, pois existem diversas demandas que não estão sendo atendidas, e pedimos 
providencias efetivas e urgentes. Que seja fixada mensalmente a conta da água no mural do 
condomínio; que o próximo síndico limpe todas as ruas do condomínio, pois parece que está 
abandonada; que a taxa de condomínio venha tudo especificado o que está sendo pago; que 
o próximo síndico fique em dois turnos, inclusive aos sábados pela manhã; que a pracinha 
seja remodelada, pois mais parece um terreno baldio; que a iluminação dentro de 
condomínio seja cuidada todos os meses, pois a maioria dos postes está sem luminária; o 
portão continua aberto, não funcionando. Estas são as reivindicações dos condomínios e sua 
Associação de Moradores. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Protocolo Nº 1692, de 
17/03/2014 – Senhor Jairo Hair Hahn, Presidente do CPM da Escola Estadual de Ensino Médio 
Willybaldo Bernardo Samrsla (CIEP), solicitando um espaço na Tribuna Popular desta Casa 
Legislativa, durante a Sessão Ordinária desta noite, para prestar esclarecimentos sobre a 
Escola. Ofício do Comitesinos informando que a 3ª Reunião Ordinária de 2014, previamente 
agendada para o dia 20 de março do corrente ano foi reprogramada (transferida), para o dia 
27/03/2014. Convite para evento da Agenda 2020 RS em parceria com a Agenda Paranhana 
2020, “Desafios do Paranhana”, a realizar-se no dia 26 de março do corrente ano, às 8h, no 
Plenário desta Casa Legislativa. Diversos Telegramas do Ministério da Saúde, em 
cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.542, de 20/03/1997. Após a leitura da matéria o 
Presidente concedeu o uso da Tribuna Popular pelo tempo de 10min ao Presidente do CPM 
da Escola CIEP, conforme Protocolo Nº 1692, datado do dia de hoje. 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 MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saúdo o Presidente, 
demais colegas Vereadores, comunidade presente na Casa em especial a minha esposa, 
todos os ouvintes da Rádio Taquara. Inicio comentando sobre o pronunciamento de Jairo a 
respeito do CIEP.  Dizer que este final de semana estivemos viajando ao interior do Estado na 
fronteira, uma viagem longa, pelas rodovias estão abandonadas, deterioradas, acabadas. Não 
é só a Escola do CIEP, na Educação também estão reclamando muito, acho que este é um 
reflexo da Administração do Senhor Tarso, não será necessário dizer mais nada. Parabenizo a 
comunidade de Rio da Ilha, pela excelente festa realizada no ultimo domingo não consegui 
estar presente por virtude desta viagem que fiz, mas minha esposa me representou me 
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comentou que o almoço estava muito bom, receptividade perfeita.  Parabenizar também a 
Igreja Avivamento para os Povos nesta sexta-feira tiveram Congresso dos Jovens, no Bairro 
Mundo Novo, com a presença da Banda Filhos do Homem e algumas Bandas locais, parabéns 
Pastor Jonatas, organizadores do evento. Recebi com muita felicidade esta semana, que a 
EMATER, recuperou sua filantropia, pois esta Casa teve varias atitudes importantes que 
tenho certeza que somaram, para que esta decisão fosse tomada. Foi feito uma moção de 
apoio que foi assinada por todos os Vereadores, uma Audiência Pública que esteve presente 
a maioria dos Vereadores a comunidade, também foi representamos a Câmera numa 
Audiência Pública Estadual em Porto Alegre, sabemos que não foi só isso que serviu para 
ajudar, a tomarem a decisão, terão até dois mil e dezessete está filantropia que facilitará 
bastante o seu trabalho. Semana passada foi feita uma indicação para a Secretaria de Obras 
de Interpelado, na famosa ponte da estrada dos Renck, está desbarrancando Vereador 
Guido, semana passada o ônibus escolar não teve condições de passar, construção nova ficou 
muito alta segundo moradores eles deram ideia de construir cabeceiras, já fiz a solicitação 
pedindo que na medida do possível a Secretaria de Obras providencie cabeceiras para 
normalizar o problema. Também semana passada foi feito um pedido de desentupimento da 
rede pluvial do bairro Santa Terezinha, eles tem sofrido com alagamento, enchente e 
sabemos que é pelo fato dos canos estarem entupidos. Será um trabalho difícil terá custos 
altos, mas que o Município poderá encaminhar projetos, que busque recursos com o 
Governo Federal estamos comunicando que existe um problema neste local esperamos que o 
Município pudesse fazer uma avaliação e buscar recursos para que se resolva este problema. 
Estivemos durante esta semana com o Vereador Roberto Lemos visitando algumas obras 
iniciadas que não foram concluídas. Estamos enviando pedidos de informações para saber se 
o Executivo tem um Planejamento de quando irão ser concluídas estas obras, são elas: a Rua 
Coberta, Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo que esta pronta, mas não foi feita a 
inauguração, câmaras de vigilância, creches a UPA. São vários projetos, empreendimentos 
que custaram dinheiro estão parados e não sabemos se vai continuar acontecer quando será 
de repente já tem este planejamento, mas por falta de informação, pois a comunidade nos 
cobra e precisamos dar respostas. Para encerar me permita fazer uma indicação verbal 
solicito que o Executivo Municipal providencie um espaço separado da Secretária de Obras, 
para o Departamento de Agricultura. Pois é um problema histórico a Secretária de Obras usa 
os equipamentos, as máquinas da Secretária da Agricultura vêm com verba carimbada para a 
Agricultura do MDA, então seria importante que seja separado para melhorar a situação. Boa 
semana a todos, muito obrigada.  VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo o Presidente, 
demais colegas Vereadores. Hoje foi feita uma indicação, a mais o menos quinze dias 
comentei que uma senhora caiu, machucou a perna na Rua Bento Gonçalves. Achei que 
tinham resolvido este problema, aconteceu este acidente faz um ano e ainda nada foi feito. A 
mais de três meses, estamos num processo para limpeza de um terreno, estão invadindo as 
casas, assaltando as pessoas, também nada fizeram, explicamos o problema e nada acontece, 
terão que ter organização para fazer acontecer, pois se não é passado de um para outro e 
nada é feito. Estava vendo os projetos que entraram na casa, tem um que pede para 
aumentar as taxas da Vigilância Sanitária. Tive um problema semana passada na Prefeitura, 
nos aqui desta Casa, Vereador Lauri votou neste projeto. As taxas estavam muito baixas foi 
feita uma correção, foi votado ai o Prefeito Délcio, através de um decreto, calcularam de 
quatro anos atrás através da URM, a taxa de imposto era de cinquenta e seis reais, o IPTU era 
de sessenta e seis reais a taxa dez reais mais cara, pois a pessoa não reclamou do valor total 
não estava correto, estava conversando com o Secretario um meio de resolver a situação. 
Pois um advogado da Prefeitura questionou pelo fato de ter votado na época, pois se for 
mandado projetos para a Câmera se não for bem explicando voto contra, pois depois fica 
fácil culpar os Vereadores. Não resolvem problemas e acusam inocentes. Outro projeto que li 
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a contratação de Operários na Secretaria de Obras, terão que contratar para abrir o 
desaguador no interior se vir para Secretaria Distrital votarei sim, se não vir para esta 
Secretaria votarei contra, quem anda no interior entende o que falo. Quero dizer ao Jairo que 
o problema da Secretaria do Estado dois três nove todos os dias, tiraram o acostamento, 
largaram desta forma e não sabemos quando será concluído. Na 118 lembro que o 
Governador Tarso falou que em um ano e meio, seria resolvido este problema, mas não foi 
bem assim cada dia que passa esta piorando.  Jairo pode contar comigo, pois não fizeram 
nada pela Educação só ficou na promessa, tem coragem de se candidatar e dizer que irá 
prestar contas das obras que fez, serve para este Município também. Era isto. VEREADOR 
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saúdo Senhor Presidente, colegas Vereadores (as), ouvintes da 
Rádio de Taquara. Encaminho questões referentes ao nosso colega Alceu Moreira, 
encaminhou uma Cartilha do Novo Código Florestal onde estaremos estudando para passar 
melhores informações ao nosso interior. Também destacamos emendas parlamentares do 
ano de dois mil e treze, no valor de cento e cinquenta mil reais para repassarmos para o 
hospital pelos Vereadores do PMDB Délcio e Régis, para o Município de Taquara. Já foi citado 
e o hospital recebeu os equipamentos, e mais uma que vence dia vinte e um de março de 
cento e cinquenta mil reais referente ao ano de dois mil e quatorze também efetuado por 
nós. Com relação a escola CIEP sou solidário a direção da escola, CPM, ao nosso companheiro 
e amigo Jairo, também destaco que o Governo Tarso ele trata a educação Pública com 
descaso tem a pior média Nacional na questão de Educação. Fraudes desvios mais de doze 
milhões e oito são presos o piso do magistério vai fechar três anos sem respeitá-lo que 
assinou a lei e não paga a lei.  Daí por diante vem a dois três nove, a ponte, vem tantas coisas 
que certamente o Governo Tarso terá que explicar. Os jornais que circularam na cidade 
ultima semana está escrito bem grande CORSAM investem mais de quarenta e dois milhões 
em Parobé, em Três Coroas mais de cinquenta e dois milhões, e Igrejinha. Falo com muitas 
pessoas desta cidade, não sei onde eles investiram, para Taquara nada veio ainda, 
prometeram um monte, mas nada aparece. Deixo uma indicação de companheiro amigo, que 
tem visão de futuro ao Prefeito abra seu olho o PT vai afundar o seu Governo, esta é minha 
posição não coro dela estamos vendo coisas escabrosas no nosso Município. Pois estão 
dizendo que a comunidade do Bairro Empresa está mentindo, eles que estão certo temos 
fotos registros, e são eles que estão certos o Tarso que está certo. Deixo meu protesto, 
repudio, e indignação. Foi encaminhada uma moção de apelo para os colegas Vereadores, e 
venho lhes pedir que visitem a Residencial do Novo Mundo, Bairro Santa Rosa, existem 
diversas demandas naquele local com relação à imobiliária que presta serviço para os 
moradores e não estão sendo cumpridas agradeço desde já o apoio de todos os colegas 
Vereadores e também que o Prefeito tome providência e auxilie aquela comunidade. 
Encaminhamos pedido de patrolamento e ensaibramento na Rua Dos Médicos no Bairro 
Santa Rosa. Tratamos também e tenho a mesma posição do Vereador Nelson não irei mais 
votar projetos nesta Casa nada contra Prefeito, sobre o IPTU foram e colocaram para a 
comunidade que seria por causa dos Vereadores que foi aumentado as taxas. Que seja feito 
uma Audiência Pública para tratarmos sobre este assunto, e chamar partes interessadas. 
Também sobre a contratação de funcionários, como o Vereador Nelson pronunciou 
primeiramente terá que ser feito diretamente pra Secretarias Distritais ai sou a favor sei que 
a comunidade precisa muito, mas no projeto diz que é pra Secretaria de Obras teremos que 
verificar a situação. Obrigada pela oportunidade passo o restante do meu tempo ao Vereador 
Telmo. Neste momento o Presidente Arleu Machado, abriu espaço para uma breve 
apresentação da Senhorita Tainá Viana eleita Rainha da EXPOCAMPO de 2014, onde a mesma 
ocupou a Tribuna para se manifestar e após os Vereadores também fizeram uso da palavra 
para homenageá-la. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Saúdo Senhor Presidente, 
integrantes da mesa, servidoras aqui presentes, demais Vereadores (as), e colegas. 
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Comunidade que nos ouve pelos meios de comunicação boa noite, e em especial a Tainá, 
eleita representante a Rainha da Expo Campo.  Como pronunciei na hora de homenagem a 
sua pessoa me alegrei com a volta desta festa, a qual e muito importante para nossa Cidade. 
Saúdo Jairo Presidente do CPM que nos trouxe esclarecimentos importantes, quero me deter 
um minuto falando também da nossa Escola do CIEP, todos sabem do problema ali naquele 
local, esperamos que logo seja esclarecido o problema e logo seja solucionado. Estive 
percorrendo não só está semana, mas já dias alguns Bairros de nossa Cidade, Bairro Empresa, 
Cruzeiro, Aimoré, Mundo Novo estarei visitando conforme for possível, no interior do nosso 
Município conversando, ouvindo dando uma atenção especial a nosso povo. Como eleitor 
gostaria de receber este tipo de atendimento da parte Política, creio que meus colegas estão 
fazendo da mesma forma. Tenho constatado por onde vários problemas, principalmente 
relacionada à área de esgoto, ruas antigas da nossa cidade com o esgoto a céu aberto, e 
muitas ruas estão com os bueiros trancados e com propostas de asfaltamento, seria 
importante que seja feito um estudo mais profundo. Também cito como referência de uso de 
todos os moradores do Bairro Empresa, a saída desta para faixa de Rolante. Mas naquele 
local temos um problema antigo a saída para faixa, sugiro a colocação de cascalho e poderão 
passar o rolo para que fique firme, pois ali há trafego diário de veículos, pois seria uma 
possibilidade de solução. Agradeço a Secretaria de Saúde que estendeu o horário do Piazito 
ate às dezenove horas de um tudo o problema, mas ajuda. Também obtive informações com 
o Gabinete do Prefeito que nos próximos dias estará vendo a possibilidade para contratação 
de funcionários, aproveitando a possibilidade para que seja aberto o posto do Bairro Empresa 
mais cedo. O posto de saúde do Bairro Mundo Novo já está pronto, falta chegar os moveis e 
utensílios para que seja entregue a comunidade. Muito obrigado, boa noite que Deus 
abençoe na todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Boa Noite Senhor presidente, 
demais integrantes da mesa, Vereadores, imprensa e comunidade. Ontem estive presente na 
primeira corrida no TAC, Taquara Automóvel Clube, tem hoje a maior estrutura em pista do 
Rio Grande do Sul de terra com mais de vinte e cinco anos de fundação, realiza provas do 
campeonato citadino, gaúcho, brasileiro. Hoje o TAC passa pelas suas melhores fases na 
história, com ótima estrutura e organização para realizar provas de moto velocidade, mini 
formula tubular, turismo mil e seiscentas cilindradas. É um evento tradicional em nossa 
cidade que mais uma vez contaria aquele pensamento doentio e pessimista de alguns 
Taquarenses que insistem em dizer que em taquara nada dá certo, dá certo TAC é um clube 
que prova isso oferecendo diversão e entretenimento para famílias e pessoas que ali se 
encontram ao longo do dia confraternizando. Parabenizo a Direção e Professores Escola de 
Educação Infantil Vovô Domênica, que lá estavam fazendo a portaria do evento. Estive 
reunida com os representantes da Associação de Amigos do Museu do CIMOL, Marcos 
Martins Bauer e Ana Lucia Bauer, este museu vem sendo enjambrado a quatro décadas se 
intitula o museu da tecnologia do CIMOL.  No inicio este a servo visava representar os 
avanços tecnológicos de equipamentos desenvolvidos na própria Escola. Com o passar dos 
anos o acervo foi aumentando significativamente com alguns itens vindos do exterior, devido 
a esse crescimento do acervo se fez necessário a ampliação e reforma do espaço destinado a 
tal. O acervo atual conta com aproximadamente três mil peças das mais diversas áreas da 
tecnologia, tais como informática, eletrônica, mecânica, agricultura e etc. Com um projeto 
aprovado no Ministério da Cultura via lei ruane, deu inicio a tão esperada obra de reforma e 
ampliação do prédio no mês de setembro de dois mil e treze, estão faltando atualmente 
vinte mil reais para conclusão desta obra. Tenho certeza que o poder executivo juntamente 
com o poder Legislativo irá ajudar no termino da construção deste museu que é muito 
importante para história do nosso Município, e a história do SIMOL, esta Escola que é um 
símbolo de qualidade no nosso Estado. Também estivemos reunidos com representantes da 
Associação dos Skatistas de Taquara, Mauricio Meneguel, Leonardo Breier, tenho notado que 
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a pratica deste esporte tem aumentado muito em Taquara, e em todas outras cidades do 
Brasil. Passando na minha Rua fiquei feliz em ver crianças praticando skatismo, meninos e 
meninas também é fato que é preciso um local mais adequado para estarem praticando este 
esporte. Eles esperam a mais de três anos a pista de esquete, esta construção ainda não saiu 
do papel, verbas são destinadas por Deputados, mas acabam não chegando para construção 
desta pista, sabemos que esta pratica saudável desta atividade física de um esporte, uma 
forma garantida de tirar estas crianças e jovens do mundo das drogas, ocupando- os com 
algo saudável fazer com que tratem a mente e o corpo, precisamos investir mais no esporte 
mais uma vez peço agilização do poder Executivo na realização da construção desta pista tão 
esperada. Hoje estou usando está camiseta de cachorro, em protesto ao que aconteceu 
semana passada mais um ato de crueldade contra os animais em nosso Município. Um 
cachorro foi enforcado e esfaqueado no Loteamento Nunes, quero falar que muitas vezes a 
justiça humana ela não funciona, não existe não atua, pois existe uma lei maior que esta 
acima de todos nós um dia todos irão responder, fica a minha indignação por esse tipo de 
crueldade que esta acontecendo em nosso Município. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo Presidente desta Casa Arleu, em seu nome os demais 
componentes da Mesa, colegas Vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Taquara. 
Inicio minha fala retomando um assunto que sempre exponho aqui, criança e Projeto Infantil. 
Estamos no Bairro Empresa no Campo do Palmeiras envolvendo um projeto, intencionando a 
ampliação deste para dias de semana, estamos atendendo aos sábados, mas sabemos que a 
maioria dos jovens e crianças voa a Escola em um turno e no outro ficam pela rua.  Se 
tivermos a possibilidade de ampliar para dias de semana no contra turno, para esta criança 
que frequenta a Escola teremos mais chance de nossos jovens, crianças envolvidas em 
atividades esportivas aparentemente no caminho do bem. Amanhã a noite às dezenove 
horas na sede do Campo do Palmeiras haverá uma reunião com o Francisco que é o 
responsável pelas atividades esportivas por mais de vinte anos no Bairro Empresa, com os 
responsáveis pelos atletas que frequentam a e Escolinha. A reunião será feita para que seja 
organizado e consiga fazer com que as crianças que participam do projeto sejam atendidas 
também por um médico, pois entrevistando uma mãe semana passada e fazendo a inscrição 
descobri que com dois anos e seis meses, a criança havia feito cirurgia do coração. Se tiver 
problema cardíaco não quer dizer que não possa estar envolvido em atividades físicas, mas 
precisa estar assistido por um cardiologista, para que desenvolva as atividades, e não tenha 
nenhum problema de saúde em função da atividade física. Convido os Senhores pais a 
participarem, cada um que tem um atleta nesta Escola. No ano passado os atletas ficaram um 
pouco desmotivados, pois treinavam muito e não saiam para jogar, no dia vinte e três o 
Professor Francisco já tem marcado para os jovens uma partida de futebol em Padilha. Este 
ano terão mais atividades para que treinem, tenham foco para participar de competições. 
Quero fazer uma nova chamada para campanha de vacinação que ocorrerá no dia vinte e 
sete de março, no ginásio do Parque do Trabalhador para meninas de onze, doze, treze anos, 
vacinação que previne o Câncer no Colo do Útero da Mulher, fazer este trabalho participar 
desta campanha de vacinação neste dia é importante para que as jovens tenham a sua saúde 
preservada.  Também recebi um chamado dos moradores do loteamento Olaria, pois os 
esgotos do local estão entupidos prejudicando vários moradores. No instante que fui 
chamada fiz um protocolou ao Senhor Presidente da CORSAN, a demora esta acontecendo, 
pois para concluir aquele trabalho, desobstrução dos esgotos é preciso um caminhão que 
faça esta atividade, a licitação ainda não foi conclusa parece que será feita nesta quarta-feira, 
posterior a isto o trabalho será efetivado. Desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Boa noite senhor Presidente, colegas Vereadores (as), ao público que nos 
prestigia esta noite, ouvintes da Radio de Taquara, demais veículos de comunicação que nos 
acompanham. Inicio meu discurso destacando os trabalhos de melhoria localizados na 
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Comunidade de Batingueira, e Alto Três Irmãos. Semana passada observando o destaque no 
Jornal ou em alguns Jornais sobre as melhorias que não vinham acontecendo em uma parte 
da Batingueira, ali constatei também fotos de nobres colegas Vereadores que estavam junto 
quando algumas pessoas da comunidade relatavam sobre o material que estava sendo 
depositado naquela região. Como somos leigos quando observamos o trabalho como do 
Secretario Distrital da Padilha que há muitos anos tem esse afinco em comprometimento 
para melhorar a situação daquelas estradas, o material que esta sendo colocado lá é 
especifico para aquela região onde tem muitas estradas íngremes. Se for colocado saibro 
solto com certeza não vai ter como o pessoal ter mobilidade de carro por este local, se 
começou aquela roçada no Alto Três Irmãos sei que o tempo abrevia a execução do trabalho, 
mas tenho certeza e deposito fé nos trabalhos do Secretário Distrital Mário Pires para 
atender aquela população. Convido a comunidade de Padilha e redores, todos simpatizantes, 
ex jogadores do esporte Clube Padilha no, para a realização de um grande almoço para 
comemoração dos cento e um anos do Padilha no que será realizado no domingo e desde já 
agradeço ao presidente desta Casa e todos os Vereadores a veemência de termos uma seção 
ordinária a cada fim de mês, em Distritos do Interior para que a comunidade possa 
acompanhar nossos trabalhos. Foi feito uma solicitação ao Executivo Municipal que através 
da Secretaria Competente proceda com serviço de patrolamento e ensaibramento da Estrada 
Geral do Rio da Ilha até Tucanos, pois a mesma encontra-se em condições precárias. Solicito 
ao Executivo para que fazendo um pedido de informação sobre o Projeto da Pista de skate, 
no Parque do Trabalhador juntamente com a pista de Bike Cross, se vai ser feito, pois temos 
representantes aqui presentes querendo saber o que falta para darmos o primeiro passo. 
Semanas atrás ficamos horrorizados pela agressão a uma menina de dois anos pelo 
companheiro de sua mãe relatos estes que não param por ai, segundo estatísticas uma 
mulher a cada vinte e quatro segundos sofre algum tipo de agressão. Seja física ou psíquica 
ou vitimas fatais de homicídios, mais de oitenta por cento destas mulheres com dois ou três 
filhos ficam com seus agressores os tais companheiros por não terem condições financeiras 
de se manterem. Em quanto isto nos agentes políticos temos a condição moral, solidaria de 
fazer esta realidade sumir do nosso convívio e das nossas mulheres, vou até a última Estância 
imbuída em Políticas Públicas que visam o Direito da Mulher. Estou tratando com Delegado 
Luiz Carlos para quarta-feira esteja reunido conosco e mais alguns representantes das 
Câmeras Legislativas do Vale do Paranhana, para tratarmos sobre o assunto Delegacia da 
Mulher aqui em Taquara, serão pautados outros assuntos neste dia colocados pelo 
propositor Vereador Eduardo. Estou enviando para apreciação e já com a assinatura de todos 
os nobres colegas Vereadores, uma Moção de Apelo a Câmera dos Deputados Federais e a 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmera, na pessoa do Deputado Amauri Santos 
Teixeira, Presidente da Comissão para que agilize a votação da PL cinco mil e dezenove de 
vinte de fevereiro de dois mil e treze de autoria do Senador Jaime Agridas acrescento o artigo 
decreto de mil novecentos e quarenta código penal a outras providências no qual institui o 
fundo de amparo a mulheres agredidas, este fundo nacional vem de encontro a Consolidação 
dos Direitos da Mulher este fundo determina e prevê uma ajuda pecuniária de seiscentos e 
vinte e dois reais para mulher que sofre a necessidade de um amparo junto ao poder público 
também servira para que se reestruture emocionalmente e encontre trabalho para criar seus 
filhos com dignidade. Agradeço aos Vereadores que tiveram esta compreensão e assinaram 
esta moção, para que juntamente a Câmera de Deputados Federais nos tenha este respaldo. 
Desde já Agradeço a todos, uma boa semana. Nesse instante diante da chegada ao Plenário 
de um grupo de skatista o Presidente Arleu Machado abriu espaço na Tribuna Popular para 
que o Representante da Associação dos Skatistas de Taquara, senhor Mauricio Meneguel, 
pudesse se manifestar e colocar a situação de o Município não ter um espaço apropriado 
para a prática deste esporte. Seguindo o Grande Expediente - VEREADOR VALDECIR VARGAS 
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DE ALMEIDA: Senhor Presidente demais colegas Vereadores boa noite a todos. Uma 
saudação especial a todos os skatistas presentes na Casa esta noite ao Presidente do CPM o 
Jairo que falou muito bem na Tribuna. Quero deixar uma sugestão, que a Câmera possa ver 
quanto custa para fazer esta reforma da pista de Skate, acertar com o Executivo e conosco, 
projetos para poder ajudar, ou amenizar enquanto não sai à nova pista de Skate, que seja 
reformado a que tem hoje, tenho um primo que há muitos anos foi skatista acho que todos 
conhecem Reginaldo o Nado, pois é um esporte de muita qualidade, e importante valorizar. 
Semana passada logo após o meu pronunciamento recebi uma mensagem, fui verificar a 
situação que se encontram as estradas do interior de nosso Município, faltando 
patrolamento, ensaibramento, roçada, conforme vi os colegas na foto no jornal e lamentável 
a situação. Faço um requerimento verbal solicitando o conserto de uma lâmpada queimada 
na Rua Nonoai, 1301 no Bairro Olaria. Parabenizando em especial ao Vereador Moisés que foi 
um dos batalhadores nesta causa graças ao trabalho que foi feito, que a EMATER recuperou a 
filantropia até dois mil e dezessete. Todos os colonos também sou natural da colônia sei 
quanto é importante o trabalho deste para a agricultura. Envio votos de congratulações ao 
Pastor Josias Figueiredo da Assembleia de Deus de Lomba Grande da Cidade de Novo 
Hamburgo, onde completou 50 anos de abertura daquela obra em baixo de uma figueira, 
hoje tem um templo construído, no sábado a noite estive participando destas bodas de ouro 
de 50 anos de obra. Enviando votos de congratulações a Administração Municipal de Rolante, 
Prefeito Ademir Gonçalves, sessão Rolantense de eventos e todos os envolvidos na 18ª 
KUCHENFEST ocorrida neste final de semana a qual pode almoçar junto, está muito 
organizado e belo estão de parabéns. Envio votos de congratulações parabenizando á 
Mecânica do Silas pela belíssima ampliação que duplicou o tamanho de sua empresa foi 
inaugurado ontem à tarde às dezesseis horas, foi feito um grande culto de agradecimento a 
Deus, pois vem crescendo em nosso Bairro e devemos valorizar as empresas de nosso 
Município. Ontem à noite participei de um belíssimo trabalho, no Quarto Congresso da Escola 
Bíblica Dominical na pessoa do Pastor Arnaldo Freitag Nova Hartz estão de parabéns sessenta 
alunos crianças e adolescestes se formaram foi muito lindo é um exemplo para todo aquele 
belo trabalho prestado junto ao Município de Nova Hartz, onde deixei uma passagem Bíblica 
Provérbios capitulo vinte e dois e versículo seis: Institui o menino que deve andar e até 
quando envelhecer não se desviará dele. Semana passada aconteceu na Empresa Estadual a 
respeito do CIEP, todos sabem que há muito tempo venho batalhando varias melhorias 
conseguiram sei o quanto juntamente com o Jairo batalhamos e fomos atrás do Estado para 
conseguir a reforma deste local pois o dinheiro que vinha para manutenção da Escolas não 
dava para reformar pela situação que se encontra, os banheiros a rede de esgoto, a 
prestação de contas é só pedir para olhar na escola . Desejo uma boa semana a todos. Que 
Deus ilumine seus corações. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente, 
demais membros da mesa, servidores desta Casa, colegas Vereadores, imprensa, ouvintes da 
Rádio Taquara. Saúdo em especial o Presidente do CPM, Jairo que veio explanar seus 
sentimentos, estado de abandono que o Estado tem com o Colégio do CIEP. Saúdo Senhor 
Mauricio que esteve junto com os skatistas. Casualmente semana passada passei pela pista 
de Skate estavam dois meninos no local e me colocaram a situação de como foi feito a 
reforma da pista, estão com toda razão de reivindicar seus direitos. Na ultima terça-feira 
aconteceu o lançamento da trigésima EXPOCAMPO do clube comercial, na oportunidade foi 
escolhido a Rainha e Princesas, na festa a Rainha Tainá hoje esteve conosco, Primeira 
Princesa Tais Hoffmann, e Segunda Princesa Tais Jaques foi uma disputa parelha, muito bem 
escolhida às representantes, a festa que ocorrera dia vinte e três a vinte e sete de abril. 
Aproveito a oportunidade para convidar toda população para o terceiro Torneio de Laço do 
Piquete Estância do Paraíso, na Padilha Velha dia vinte e dois, e vinte e três de março, no 
próximo sábado e domingo, local de fácil acesso costeado pelo rio, bom lugar para descanso. 
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Tenho feito duas indicações, que foram feitas ano passado: a primeira seria conserto do 
calçamento da Rua Júlio de Castilhos do outro lado da 239 ao lado da FIAT, aquele trajeto 
tem um intenso movimento, está bastante danificado causando estragos nos veículos. Da 
mesma forma o conserto de um buraco no asfalto, Rua Nestor Paulo Hartmann, em frente ao 
número vinte dois dez, do Bairro Recreio. Faço uma indicação para que a Secretaria de Obras 
adote o sistema de tapa buraco com massa asfaltica mesmo no calçamento. Sabemos que 
tem uma empresa contratada para fazer estes consertos na cidade, só que não estou vendo 
rendimento os buracos continuam. Um sistema que deu certo na Cidade de Rolante adotou o 
sistema de asfalto, um sistema mais rápido que vai dar mais segurança. Venho pedir ao 
Executivo que avalie esta possibilidade, para que possamos agilizar investindo este sistema. 
Faço uma divulgação aos Cursos do Pronatec, que vai acontecer em Taquara, interessados 
procurar a Secretaria do Desenvolvimento Social para fazer as inscrições, será só para quem 
reside no Município, varias opções. Para hoje é só, uma boa semana a todos. Obrigada. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo o Presidente, componentes da Mesa, 
colegas Vereadores (as), comunidade aqui presente, Presidente do CPM da Escola CIEP Jairo 
Hahn. Muitas vezes procuramos retorno de nossas preocupações, da ânsia da comunidade 
nos traz nada mais além disso, pois se recebessem as informações, sei que todos os quinze 
Vereadores ficariam satisfeitos. Semana passada o Vice Prefeito, Secretario da Saúde DR. 
Pimentel, deram um retorno a respeito de uma indicação que foi feita que acolhesse a 
comunidade do Bairro Empresa, não só lá, mas de todos os Bairros, pois foi colocado o fato 
das pessoas ficarem no tempo teria que ter uma área coberta. Semana passada me ligou 
dizendo que iriam atender ao pedido, tem um espaço que esta a academia junto ao posto, 
me colocou que iria acolher as pessoas naquele local. Explicou-me também sobre outras 
reivindicações que foi feito em relação ao Posto de Saúde do Mundo Novo, sobre a UPA, 
ficamos satisfeitos quando somos atendidos estou de Publico dando este reconhecimento. 
Fico pensando porque as Administrações fazem algumas coisas que deixam chegar ao 
extremo para depois dar um retorno, digo pela Rua Coberta, pois o Ministério Público se 
envolveu pelo fato de nada ser feito, ouvimos deboches, todos os dias nos meios de 
comunicação, não precisaria chegar a tal ponto para que seja tomada uma atitude, é 
lamentável, pois somente agora falaram que iriam resolver a situação. Gostei de ouvir a 
reivindicação dos skatistas para haver resultado é muito bom o que fizeram de se unir, e 
correr atrás de seus objetivos estão de parabéns, pois vieram de uma forma ordeira. Foi 
exposto de uma maneira legal, o Jairo nas explicações a questão do CIEP, mas continuo 
preocupado com algumas coisas, pois ouvimos a Direção da Escola falando uma coisa, 
deveriam de estar aqui nesta noite, pois quem deveria prestar contas deste é a direção, pois 
o Conselho escolar nada mais nada menos que um fiscalizador da Direção. Fiquei muito 
preocupado com as informações que obtive, e outras informações da CREA, falando que ouve 
retorno de verbas de manutenção, pois não sabemos o que realmente está acontecendo , 
fica uma péssima aparência para a Administração da Escola que vem fazendo um trabalho, 
também para os representantes da comunidade. Diante deste fiz um oficio que vou ler mais o 
menos por cima, para Senhora Rosana Chinazzo Coordenadora do Segundo CREA de Taquara 
e diante da matéria que saiu na RBS no dia onze de três de dois mil e quatorze, fiquei 
preocupado com a segurança do aluno, pois a mesma falava da precariedade do prédio, 
também da nota de esclarecimento da coordenadora, divulgada no dia 12/03, dando conta 
de alguns valores significativos que a Escola haveria recebido para manutenção, venho 
solicitar as seguintes informações: primeiro quais os valores repassados para esta finalidade, 
segundo se há solicitação para algum tipo de reforma e também se tem valores pendentes 
das mesmas e se tem algum projeto para analise solicito se possível seja agendada uma 
reunião junto à direção e segunda CREA, para serem esclarecidos estes fatos importantes. 
Pois para que fique bem claro para os pais e CPM, nos meios de comunicação foram 
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colocadas, mas não ficou claro para a comunidade de que maneira esta situação, pois o 
Estado não valoriza. Obrigada ate a próxima, um grande abraço. VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadores (as), demais 
comunidade que nos acompanha pela Rádio Taquara e internet. Inicio meu pronunciamento, 
dando parabéns para a Secretaria de Obras pelo trabalho que esta fazendo na Rua Princesa 
Isabel, no Bairro Cruzeiro recapando o calçamento esta ficando muito bom esperamos que 
cuidassem da mesma.  Conversando com Prefeito, foi colocado que iriam fazer a canalização, 
na questão das enchentes. Recebi no meu Gabinete Mauricio representante dos skatistas, 
quero expor que sou partidário a está, pois se estão ocupados com esporte não ficam com a 
mente vazia pensando em outras coisas.  Vereadora Sandra colocou que será feito uma 
reunião com a Brigada e skatistas pra fazerem um acordo. Faço um requerimento verbal 
solicitando que a Diretoria do Meio Ambiente, seja roçado o mato que se localiza na 
Amoretti, esquina com a Princesa Isabel, pois a visão dos veículos esta conturbada poderá 
causar acidente. Vou usar o restante do meu tempo para convidar comunidade em geral, 
Vereadores (as), para participar na próxima quarta-feira dia dezenove, duas da tarde da volta 
das reuniões Regionais que fazíamos sobre a segurança no transito, lombadas eletrônicas. 
Convidamos representantes do DAER, através da diretoria Legislativa, da GR, da Policia Civil, 
como o Vereador Telmo a pouco pronunciou a parte da Delegacia da Mulher, tenho certeza 
que temos que recuperar estas reuniões novamente para não dar fôlego. Será exposta a 
situação da Ponte do rio dos Sinos. Encerro aqui agradeço por representar a comunidade. 
Fiquem todos na paz de Deus. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Inicialmente quero 
dar boa noite a todos, saúdo Presidente, Mesa Diretora, demais Vereadores (as). Tivemos 
esta noite a manifestação dos skatistas, encaminho uma dica ao Prefeito que crie a Secretaria 
de Esporte, sabemos que recurso existe em Brasília, precisa de alguém que se disponha. Que 
vá atrás de projetos e possa trazer recursos para fazer investimentos, Vereadora Sirlei fala 
sobre esporte também falo, que estão sendo feitos nos Bairros, a droga é uma epidemia 
podemos combatê-la através do esporte assim penso. Tratamentos são importantes, mas a 
prevenção será através do esporte investindo fortemente em nossos Bairros, será 
economizado na saúde e adiante também nas internações. Encaminho alguns requerimentos 
um para desentupimento de uma sarjeta, pois perto da escola Pega Fogo um cano de metro 
não tem mais cinco centímetros correndo água, será obrigado abrir, pois ira terminar com a 
estrada. Da mesma forma em frente à Escola um tampão feito de concreto, onde passa 
caminhão carregado e justamente ali fizeram este, e esta quebrada não sei se foi mal feito ou 
lugar inadequado, pois a escola foi feita há pouco tempo. Solicito revisão de iluminação 
Publica na localidade de Morro pelado em especial na frente da residência do Senhor 
Mauricio Martins do Rosário, pois fica retirada da estrada a rede passa por este local e toda 
vez que é feito o serviço fica para trás. Estão reclamando que tem muitas pessoas seguindo 
caminhão e o serviço e pouco, que seja dada uma atenção especial para aqueles moradores. 
Da mesma forma na ERS 239, Km 58, em frente à residência dos Paiva, e no Interpelado no 
Beco dos Farias a iluminação esta precária. Reivindico um pedido ao prefeito sobre o 
atendimento no Setor tributário do Município, estive lá e um senhor de idade me perguntou 
como ele faria para ser atendido, fui e peguei uma senha do preferencial este senhor de 
idade se sentou, peguei uma normal conversei com algumas pessoas na Prefeitura chamaram 
meu número olhei e o senhor ainda estava aguardando, teria que ter duas colunas uma para 
o idoso e o outro normal. Em relação aos operários do interior para a abertura dos 
desaguadores na estrada de Pega Fogo, Morro da Pedra, Fialho, Morro Pelado faço um 
pedido ao Prefeito fazer uma visita, pois está drástica a situação das estradas.  Se não for 
possível fazer todas que seja atendido os lugares mais críticos, não passa mais nenhum 
veiculo. Também o Jairo que atendam o CIEP que os Vereadores que moram no Bairro 
participem das reuniões, conversem com a Diretora que às vezes falando aqui e não 



                Ata nº 3.973, de 17 de março de 2014.                                                                                                     Página 16 de 18 

 

observando o Bairro, que participem mais para pensarmos uma solução. Para encerar 
encaminho votos de pesares aos familiares de Senhor Vitor Adelar da Rosa veio falecer no 
ultimo dia 11/03, que a vinte cinco anos atrás sofreu um acidente ficou paraplégico e não 
resistiu tanto tempo na cama sem poder se movimentar. Deixo meus sentimentos a todos 
familiares e por esta perca de um grande amigo. Grande abraço a todos e fiquem na paz. 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Saúdo Presidente, boa noite colegas Vereadores, a imprensa e 
todos de uma forma ou outra nos acompanham. Saúdo Odilon, estendo também um abraço à 
comunidade do Rio da Ilha, pela bela festa que aconteceu no dia de ontem. Também ao 
Marcio que representa o Panorama pelo belíssimo trabalho que desenvolve junto à 
sociedade juntamente ao nosso interior que cada semana esta destacando e dando uma 
sobre vida coisas assim são interessantes. Deixo aqui um convite como já fez o Vereador 
Telmo, para o segundo encontro de jogadores e ex-jogadores do Padilhano que acontecerá 
no próximo domingo, é uma pena que acontece no mesmo dia do torneio de laço na Padilha 
Velha, mas tem publico para ambos e fica aqui nosso convite. Vereador Telmo fez uma forte 
referência às estradas, digo-lhes que não invejo nenhum pouco os Distritais, pois já vivi assim 
como o Vereador colocou, é lamentável os últimos vinte anos, poucos investimentos feitos 
nesta área. Não irei agradar ninguém com o que vou dizer, mas meu compromisso é comigo 
mesmo com meus pensamentos, com a comunidade, acertando e errando. Mario Pires no 
meu entendimento deveria estar aqui comandando a Secretaria de Obras, pessoa talhada 
não conheço ninguém no Município que desenvolve como ele agora pena que volta a 
questão da estrutura.  Sofre como os demais Distritais que sentem na pele uma melhor 
estrutura efetividade, humana ou máquinas e por isso vemos tantas dificuldades. Venho 
através de este fazer um requerimento não foi feito muito bem hoje esta comprometida. Seu 
problema é a rotatividade que não temos alcance este é o nosso grande dilema no Município 
com tantas estradas. Reforço minha tese quando reclamaram sobre o material colocado lá, 
se passarem um rolo ficaria bem melhor que qualquer asfalto, duraria muito mais sua 
estrutura. Parabenizo o Administrador seja qual for o partido, que fizer a inquisição deste 
equipamento, pois ira fazer toda diferença para o Município. Para finalizar o Vereador Moisés 
fez uma observação em relação aos equipamentos da agricultura que são utilizados, pois fica 
sempre algo sem fazer por falta de equipamentos, terá que ser feito algo para haver 
mudança. Uma boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor 
Presidente, membros da Mesa, demais Vereadores (as), comunidade, ao representante do 
Jornal Panorama Marcio, Rádio Taquara. Quero fazer um agradecimento para o motorista 
Enio que mora na Fazenda Fialho, Estrada das Oliveiras, fez um pedido para parabenizar o 
Betão, pois depois de algum tempo concluíram a estrada e ficou bem feita, para que estes 
poderiam se locomover. Está feito o agradecimento ao motorista Enio Presidente da 
Secretaria Municipal de Saúde. Semana passada juntamente com o Secretário Ferreira 
estivemos na Escola Nereu Willians, a pedido da Diretora, pois os valos em consequência da 
chuva as crianças faziam uma grande volta, assim visto a situação foi colocado saibro, e feito 
à manutenção desta. Quanto ao Posto Piazito quero parabenizar a Prefeito e Dr. Pimentel 
que foi prorrogado até dezenove horas evitando que as crianças fiquem na espera de duas 
horas ate que o hospital comece fazer este trabalho. Nos próximos dias terei um encontro 
com Dr. Evandro Diretor do Presídio Estadual de Taquara o objetivo seria juntos conseguir 
uma reunião com a Dr. Juíza de Diretora do Fórum e também a Direção do Hemocentro de 
Taquara para ver se conseguirmos viabilizar a vinda do ônibus. Como já tem vindo 
periodicamente em nossa cidade, subir ate aquele local para coletar sangue das pessoas que 
estão ali cumprindo pena. Foi feito em mil novecentos e quarenta e quatro, uma iniciativa 
que deu certo, mas logo fechou o banco de sangue de nossa cidade. Pois o projeto não 
continuou, passei a ideia ao Diretor e ele achou viável, mas terá que resolver algumas coisas, 
na parte da segurança se naquele tempo foi feito agora também poderíamos agilizar para 
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que aconteça. Visto que tem cento e cinquenta homens e a maioria saudável e os que não 
são será possível ver através de exames. A doação é muito importante para todos e para 
quem precisa de transfusão, e seria importante esta reunião com a comunidade e 
autoridades para ser questionada esta questão. Na época se cogitava por isso as pessoas do 
hospital tinham medo de ir ate o presídio, na primeira vez que estiveram lá foi improvisada a 
coleta de sangue tive que fazer a frente. Um detento sentou na cadeira e logo passou mal, 
caiu e desmaiou saiu muito sangue, mas creio que é um bom projeto. Obrigada VEREADOR 
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Muito obrigada, senhores Vereadores (as), demais 
presentes. Inicialmente fiz um requerimento solicitando que a Prefeitura tape rapidamente 
se possível amanha, alguém do Executivo estiver me ouvindo feche o buraco na frente da 
Escola Terezinha, pois diariamente centenas de crianças descem, já faz tempo que está desta 
forma. Estive hoje pela parte da manha, no Ministério Publico onde tomou posse um novo 
promotor na Cidade de Taquara Dr. Leonardo que veio de Alegrete para tomar posse como 
um dos Promotores. De grande importância a vinda desse Promotor, pois necessitamos de 
pessoas novas em nossa cidade, com ideias novas nada contra com os que já estão, pois 
estão fazendo um belo trabalho. Tive hoje a honra de representar a Câmera de Vereador, na 
Promotoria Publica onde foi empossado o Dr. Leonardo novo Promotor de Justiça. Estiveram 
aqui presentes skatistas na Casa pacificamente abrimos um espaço para colocarem a 
situação. Concordo que eles têm direito de ir e vir, seu direito é o mesmo do ciclista, terão 
que respeitar os pedestres, não andar na contra mão, pois poderá causar acidentes. A única 
objeção que faço, pois concordo plenamente que teriam que ter uma pista adequada para 
praticarem o esporte. Faço um pedido a todos que participem amanha, na Audiência Pública 
que será realizada na Câmera de Vereadores, a partir das sete horas será muito importante. 
Estará presente o Presidente Estadual do PROCON nesta reunião, já confirmado sua 
presença. Precisamos que a comunidade venha se pronunciar e expor as dificuldades 
encontradas em nossos supermercados. Não podemos nos amedrontar em colocar as 
dificuldades que encontramos em nosso Município, reivindicando nossos direitos.  Desejo a 
todos uma boa semana fiquem com Deus. Após a Palavra o Vereador Valdecir de Almeida 
manifestou-se em Questão de Ordem solicitando ao Presidente que pré-agende uma data 
para que o Secretário da Saúde possa vir 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, conforme solicitação feita através do Requerimento nº 037, 
aprovado em Sessão Ordinária de 10/03/2014. Sobre este assunto o Presidente solicitou que 
o Vereador Valdecir, juntamente com a Secretaria Legislativa desta Casa estude uma melhor 
data, lembrando que o Convocado deve atender a Convocação no prazo de 20 dias úteis, 
comunicando dia e hora do seu comparecimento com o mínimo três dias de antecedência, 
conforme consta no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa. Dando 
segmento aos trabalhos o Presidente fez o seguinte Comunicado: Dia 19 de março do 
corrente ano, às 14h ocorrerá nesta Casa uma reunião com as Câmaras do Vale do Paranhana 
e órgãos competentes para tratar da segurança viária das ERS 020, 115 e 239, conforme 
vinha ocorrendo no ano anterior. Nesse sentido o Presidente passou a palavra ao Vereador 
Eduardo Kohlrausch, proponente da reunião. O Vereador Régis também se manifestou em 
Questão de Ordem solicitando aos colegas Vereadores que possam se reunir para debater 
sobre os Projetos 054 e 057/2014, lidos anteriormente nesta Sessão, pois trata-se de matéria 
mais complexa. Falaram ainda os Vereadores: Sandra, Balbino e Guido. 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 
045/2014 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA – Institui 
homenagem Especial denominada SERVIDOR DESTAQUE DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS, e 
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dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. O 
Projeto a seguir foi Retirado de Pauta pelo Presidente à pedido do autor, Vereador Adalberto 
Soares. 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. 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: Moções de 
Apelo nº 006 e 007/2014. Requerimentos: Nº 044 a 051/2014. Pedidos de Informações: Nº 
018A a 024/2014. Indicações: Nº 171 a 190/2014. Atas: nº 3.969 a 3.972 e Ata da Sessão 
Solene de Homenagem a Mulher Destaque do ano de 2014. Requerimentos Verbais: 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 1º - Solicita que seja destinado um espaço em 
separado na Secretaria de Obras para o funcionamento da Secretaria da Agricultura de nosso 
município. VEREADOR ARLEU MACHADO: 2º - Conserto do buraco no asfalto da Rua Júlio de 
Castilhos em frente ao Colégio Santa Teresinha. VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 3º - 
Conserto de luminária localizada na Rua Nonoai, Nº 1301, Bairro Olaria. VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: 4º - Roçada no mato existente na Avenida Sebastião Amoretti 
esquina com a Rua Princesa Isabel, tendo em vista que as pessoas que estão saindo da 
Princesa Isabel em direção a Sebastião Amoretti não tem visibilidade do trânsito, precisando 
urgentemente do serviço de roçada no local. Depois disso o Presidente informou que de 
acordo com a aprovação do Requerimento nº 046/2014, nesta noite, a primeira Sessão de 
Interiorização será realizada no dia 31 de março do corrente ano, a partir das 19h na 
localidade de Padilha, onde às 20h deste mesmo dia ocorrerá a Sessão Solene de 
Homenagem ao Esporte Clube Padilhano, solicitada pelo Vereador Telmo Vieira, através do 
Requerimento Nº 290, aprovado em 02 de dezembro de 2013. Sobre isso o Vereador Guido 
Mario solicitou a viabilidade de no mês de setembro, onde ocorre o Acampamento 
Farroupilha, também seja incluída a localidade de Entrepelado para a realização de uma 
Sessão deste Legislativo. O Presidente acatou a referida solicitação. Nada mais havendo a 
tratar, às 21h15min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente Sessão Ordinária, agendando outra para a próxima segunda-feira, dia 24/03, às 18h, 
lembrando que amanhã, às 19h será realizada a Audiência Pública para tratar do 
atendimento nos Supermercados em geral de nossa cidade. 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, 17 de março de 2014...................................Silvana Lopes e Eliane Kurtz. 

 


