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ATA Nº 3.964 

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 2ª 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), 
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), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), 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 
segunda Sessão Ordinária deste Legislativo, 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 noite convidando todos os presentes para 
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Depois disso o Presidente disponibilizou um 
tempo para fazer uma homenagem a vencedora do Título de Garota Verão da cidade de 
Taquara do ano de 2014, realizado no último sábado dia 08/02. Nesse sentido o Presidente 
convidou a Vereadora Sandra Schaeffer, a qual foi jurada neste Evento para fazer uma breve 
apresentação junto aos colegas Vereadores da senhorita Marina Streit Seolino, eleita Garota 
Verão 2014, onde logo após a mesma utilizou a Tribuna Popular para agradecer o 
acolhimento recebido por esta Casa. Dando segmento aos trabalhos da presente Sessão o 
Presidente Arleu Machado solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura das 
matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na Publicidade 
dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 055/2014, apresenta 
Mensagem Retificativa para alterar a ementa e o artigo 1º, do Projeto de Lei nº 023/2014 
(Executivo nº 018), que denomina de Maria Eunice Müller Kautzmann, o Arquivo Histórico 
Municipal de Taquara/RS. OFÍCIO Nº 026/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.401 a 5.403, 
sancionadas em 23 de janeiro de 2014. OFÍCIO Nº 027/2014, encaminha Leis Municipais nº 
5.404, sancionada em 24 de janeiro de 2014. PUBLICIDADE DE PORTARIAS LEGISLATIVAS: 
Alteração da Portaria Nº 024/2014 – Composição da Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização: Vereador Eduardo Kohlrausch (Presidente), Vereadora Sandra Schaeffer 
(Relatora) e Vereador Adalberto Soares (Vogal). Portaria Nº 025/2014 – composição da 
Comissão Geral de Pareceres: Vereadora Sirlei Silveira (Presidente), Vereador Guido Mario 
Prass (Relator) e Vereador Adalberto Lemos (Vogal). Portaria Nº 027/2014 – Composição da 
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esportes e Turismo: Vereadora Sirlei Silveira 
(Presidente), Vereadora Sandra Schaeffer (Relatora) e Vereador Adalberto Soares (Vogal). 
Portaria Nº 028/2014 – composição da Comissão Permanente de Terras, Agricultura, 
Patrimônio e Habitação: Vereador Moisés Rangel (Presidente), Vereador Guido Mario Prass 
(Relator) e Vereador Lauri Fillmann (Vogal). Portaria Nº 029/2014 – composição da Comissão 
Permanente de Saúde e Assistência Social: Vereador Roberto Timóteo dos Santos 
(Presidente), Vereador Telmo Vieira (Relator) e Vereador Adalberto Lemos (Vogal). 
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001 DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA: Declara Ponto Facultativo no dia 03 de março, e na manhã do dia 05 de 
março de 2014, com posterior compensação de horário, para os servidores da Câmara 
Municipal de Vereadores de Taquara-RS. PROJETO DE LEI Nº 008, de 03 de fevereiro de 2014 
de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA, com apoio do VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Institui a homenagem especial denominada de POLICIAL 
RODOVIÁRIO – DESTAQUE DO ANO, no município de Taquara-RS, e dá outras providências. 
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PROJETO DE LEI Nº 009, de 03 de fevereiro de 2014 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA, com apoio do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Institui a 
homenagem especial denominada de AGENTE PENITENCIÁRIO – DESTAQUE DO ANO, no 
município de Taquara-RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 011, de 03 de 
fevereiro de 2014 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Denomina de 
JOZSEF CSEKE, uma Rua do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 023, de 05 de 
fevereiro de 2014 (Executivo Nº 018) Denomina de Maria Eunice Müller Kautzmann, o 
Arquivo Histórico Municipal do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 024, de 10 de 
fevereiro de 2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 
Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento nas áreas urbanas de zona azul para uso 
de bicicletas, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 025, de 07 de fevereiro de 2014 
(Executivo Nº 019) 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 026, de 07 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 020) Autoriza o Poder 
Executivo contratar, temporariamente, até 04 (quatro) Agentes Administrativos e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 027, de 07 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 021) Autoriza 
o Poder Executivo contratar, emergencialmente, professor de Educação Especial, com 
especialidade de Braile, para atuação na Secretaria Municipal de Educação Cultura e 
Esportes, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 028, de 07 de fevereiro de 2014 
(Executivo Nº 022) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, professor de 
Cultura Gaúcha, para atuação na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 029, de 07 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 023) 
Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, professor de Educação Especial, 
com especialidade Intérprete de Libras, para atuação na Secretaria Municipal de Educação 
Cultura e Esportes, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 030, de 07 de fevereiro de 
2014 (Executivo Nº 024) Autoriza o Poder Executivo contratar até 30 (trinta) Professores de 
Educação Infantil, por tempo determinado e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 031, 
de 07 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 025) Autoriza o Poder Executivo contratar até 45 
(quarenta e cinco) Professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 032, de 07de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 026) Autoriza 
o Poder Executivo 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 033, de 07 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 027) Autoriza 
o Poder Executivo contratar, temporariamente, até 08 (oito) Secretários de Escola e, dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 034, de 10 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 028) 
Autoriza o Poder Executivo contratar servidores, temporariamente, para os cargos de 
Merendeira e Servente, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 035, de 10 de fevereiro 
de 2014 (Executivo Nº 029) Autoriza o Município de Taquara/RS a destinar subvenção Social 
mediante Convênio com a COMUNIDADE TERAPÊUTICA CRIAR VITORIA – Centro de 
Recuperação Integrado de Adictos em recuperação e, dá outras providências. 
REQUERIMENTOS: Nº 012/2014 VEREADORES ADALBERTO SOARES e GUIDO MARIO PRASS: 
Através deste enviamos Votos de Congratulações a toda a Comunidade Católica do Bairro 
Santa Teresinha, pela bela acolhida ao novo Padre Fabio Galle que assumiu aquela Paróquia. 
Nº 013/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste solicito ao setor competente 
da Empresa OI que solucione o problema dos fios de postes, depositados na calçada da Rua 
Coronel Evaristo, em frente ao número 1417, bem como na Rua Edmundo Saft, em frente ao 
número 3051, pois não se sabe se estes fios soltos representam algum tipo de perigo. 
Seguem fotos em anexo mostrando as referidas situações. Nº 014/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar ao 
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departamento competente da EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias que estude a viabilidade 
de instalar proteção lateral (guard rail) nos acostamentos  da ERS 239, trecho compreendido 
entre a Concessionária Guaibacar e Sinoscar até o retorno antes da Ponte de divisa com a 
cidade Parobe, aproximadamente 300m. Tal solicitação se dá ao fato de que diariamente 
veículos caem no canteiro central. Nº 015/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao 
cumprimenta-lo cordialmente venho através deste solicitar ao Deputado Federal Eliseu 
Padilha, Bancada do PMDB, bem como Ministro das Comunicações a viabilidade para que nos 
auxilie na conquista de um Novo Canal, para a retransmissão da TV Novo Tempo na cidade de 
Taquara. O pedido se justifica, pois já há uma Lei aprovada neste Município, para 
a retransmissão da Rede Novo Tempo, mas faz-se necessário que seja um Novo Canal, onde 
não seja transmitida nenhuma outra programação. Nº 016/2014 VEREADOR NELSON 
MARTINS: Requer à Mesa Diretora que seja encaminhado ofício à Rio Grande Energia (RGE), 
pra que seja cumprida a “LEI No 10.048, de 08 de novembro de 2000, que dá  prioridade de 
atendimento às pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo 
terão atendimento prioritário.” (http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10048-8-
novembro-2000-376937-normaatualizada-pl.html). No Posto da RGE, localizado à Rua 
Pinheiro Machado, Taquara/RS, Nº 1671/Sala 01, podemos observar que não existe nenhum 
guichê para o atendimento preferencial, o que ocasiona  longo tempo de espera as pessoas 
que ali se encontram em busca de atendimento, pois este Posto conta com apenas 2 
atendentes. Na certeza de que serão tomadas as providências necessárias no cumprimento 
da Lei, agradecemos. Nº 017/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Vem através do presente, 
enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Vitor Kappel, que veio a falecer no dia 08/02, 
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. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 004/2014 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito ao Prefeito Municipal para que através da Secretaria competente preste a 
este Vereador as seguintes informações: 1°- Como estão as obras do PAC1, pois  nota-se que 
as casas estão demorando muito para a serem construídas causando prejuízo à comunidade. 
2°- Foi feito um pedido de renovação do Aluguel Social por três meses podendo se estender 
por mais três ou um ano, não sendo definido um prazo para o término das referidas casas. 3°- 
Que prazo serão concluídas as obras? 4°- Onde  está a dificuldade para que as obras se 
agilizem e a comunidade possa usufruir deste benéfico? Solicito ainda que seja agendada 
uma reunião com o Senhor Prefeito, com a Caixa Econômica Federal, Construtora, Câmara de 
Vereadores e representantes da comunidade, para discutir e auxiliar nas dificuldades 
existentes. Nº 005/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 
informe a este Vereador quando serão instalados os aparelhos de ares condicionados nas 
Escolas Municipais, pois os mesmos foram entregues no final de 2012 e ainda não estão em 
funcionamento. Ratifico que com o índice de calor histórico no Estado a não instalação 
desses equipamentos poderão vir a prejudicar o aprendizado dos nossos alunos. Nº 006/2014 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador 
quando será concertado o sistema de ar condicionado do Setor de Tributação do Município, 
pois os funcionários e a comunidade que precisam frequentar aquele espaço na suportam 
mais a situação. INDICAÇÕES: Nº 017/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de canos 
quebrados na Rua Auto João Muratore, nº 512 no Bairro Santa Rosa. Vale ressaltar que o 
referido conserto já foi solicitado por diversos colegas Vereadores desta Casa no ano anterior 
e até a presente data nada foi realizado. Nº 018/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na 
colocação de uma lâmpada, próximo ao nº 273 da Rua Felipe Albino Schirmer, no Bairro 
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Santa Rosa, pois este local encontra-se às escuras. Nº 019/2014 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito e a 
Empresa responsável pelo transporte coletivo estude a possibilidade de ampliar a linha dos 
ônibus circulares até o Bairro Santa Rosa, passando pelas seguintes Ruas: Dos Comerciários, 
Luiz Alfredo Schaefer, Dos Aposentados e Pensionistas. Nº 020/2014 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito providencie a 
colocação de uma placa de sinalização indicando a aproximação de área escolar, na Rua 
Germano Paiva, ao lado do nº 328. Tal pedido se justifica dado ao fato de que a Prefeitura 
adquiriu um terreno para dar acesso a Escola Nereu Wilhelms tornando assim o trajeto 
perigoso aos alunos. Nº 021/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda na reposição de calçamento na Rua 
José Gonçalves das Neves, em frente ao nº 640, no Bairro Campestre. Nº 022/2014 
VEREADORES GUIDO MARIO e TELMO VIEIRA: Indicamos ao Executivo Municipal, para que 
através da Secretaria competente proceda no patrolamento, ensaibramento e limpeza de 
bueiros e desaguadouros, bem como uma revisão da Ponte na Estrada da Grota, localidade 
de Morro da Pedra. Nº 023/2014 VEREADORES GUIDO MARIO e TELMO VIEIRA: Indicamos ao 
Executivo Municipal para que através da Secretaria competente faça o patrolamento e 
ensaibramento da Rua Lotário Bang na Localidade de Pega Fogo, bem como o conserto da 
Ponte de Madeira daquele local. Nº 024/2014 VEREADOR GUIDO MARIO: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no patrolamento, 
ensaibramento e roçada na Estrada dos Campos que liga a localidade de Pega Fogo ao Morro 
da Pedra, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 025/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO: Solicito que o Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação 
Pública proceda no conserto de luminárias localizadas na estrada Nelson Campos e no Beco 
da Clea na localidade de Pega Fogo. Nº 026/2014 VEREADOR GUIDO MARIO: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na substituição de cano 
quebrado em um bueiro localizado no meio da Estrada da Integração, próximo ao local 
conhecido como “Pé de Galinha” na localidade de Pega Fogo. Tal situação está dificultando a 
passagem dos veículos colocando em risco de acidentes motoristas e pedestres que por ali 
circulam. Nº 027/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o conserto de buracos 
existentes nas seguintes ruas de nosso Município: Bairro Mundo Novo: Rua Germano Paiva;                                     
Rua Mundo Novo; Flores da Cunha; Bairro Empresa: Rua Andreas Haiml; Rua Bolívia; Rua 
Osvaldo de Souza; Rua Alípio da Silva Rocha; Rua Pedro A. Arnold; Rua João Antônio da Silva; 
Rua Almiro Nunes de Medeiros; Rua Palmeira das Missões – Loteamento Jaeger. Bairro Santa 
Teresinha: Rua Alcenira Nunes. Nº 028/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência no 
conserto de canalização de esgoto, patrolamento e ensaibramento na localidade de Olhos 
D'água na Estrada do Remanso. Nº 029/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na  substituição de 
lâmpada queimada na Rua Cristóvão Colombo, próximo da Ponte no Bairro Santa Rosa. Nº 
030/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS e Bancada do PP: Por meio desta Indicação 
informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que até dia 
16/02/2014 (desde 03/02) encontra-se aberto no Siconv o Programa de Infraestrutura do 
Ministério do Turismo para Propostas Voluntárias das Prefeituras. Nº 031/2014 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal, que seja providenciado com máxima 
urgência a recolocação de ar condicionado, junto ao Setor de Tributação, Protocolo, 
Fiscalização e Cadastro Imobiliário, pois há mais de duas semanas foi retirado. Justifico o 
pedido, pois mulheres, crianças, idosos, jovens e principalmente os servidores estão 
passando mal estar no local devido aos fortes calores. Nº 032/2014 VEREADOR RÉGIS DE 
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SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal, a manutenção de buraco "enorme valeta", junto a Rua 
João Manoel Corrêa, quase esquina com a Rua Cincinato Cardozo, Bairro Santa Maria. 
Justifico o pedido, pois os veículos leves tem dificuldade de passar pelo local, causando 
atolador e prejuízos de manutenção. Nº 033/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o 
Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o recolhimento de 
duas árvores caídas com ventos fortes que causam obstrução e insegurança aos moradores 
das seguintes ruas: Rua Irma Bangel Hulf, ao lado direito de entrada do condomínio Novo 
Mundo, junto a Ponte, Bairro Santa Rosa. Rua João Manoel Corrêa, esquina com a Rua 
Francisco de Freitas, Bairro Santa Maria. Nº 034/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 
ao Prefeito Municipal, que submeta a analise do Conselho Municipal de Trânsito, a colocação 
de sentido único da Rua Marechal Rondon, Bairro Cruzeiro do Sul, refere-se ao sentido único 
de entrada ao Bairro, ao lado da Fruteira Taquarense. Tal solicitação justifica-se pelo pedido 
dos moradores. Nº 035/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a Secretaria competente 
notificação e posterior roçada do terreno localizado na Rua Pinheiro Machado, em frente ao 
nº 400, pois o local causa insegurança, além da existência de ratos, cobras, aranhas e demais 
animais peçonhentos, bem como lixo e galhos depositados. Nº 036/2014 VEREADOR RÉGIS 
DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no 
recolhimento de galhos de árvore na Rua Martin Lutero, próximo ao nº 948 no Bairro Sagrada 
Família. Nº 037/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a notificação do proprietário para 
limpeza de terreno baldio localizado na Rua Pinheiro Machado ao lado do nº 233. Sugiro em 
caso negativo que a Prefeitura realize a limpeza no referido endereço. Justifico o pedido, pois 
no local tem mato alto, lixo, restos de material de construção e animais peçonhentos. Nº 
038/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito ao Prefeito Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente que mantenha como o nome oficial a Rua "Beco do Juca", no 
Bairro Empresa, localizada entre as Ruas Aeronáutica e Rua Osvaldo Cruz, que tem entrada e 
saída na Rua da Empresa. Tal solicitação é devida a este nome existir a anos, e os moradores 
encontram dificuldades para receberem suas correspondências e suas contas de luz. Nº 
039/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente, proceda num reparo na junção das Ruas Prof. Rodolfo Dietschi 
com a Rua Henrique Bauermann, conforme foto em anexo. O pedido se justifica por motivo 
do estrago estar atrapalhando a circulação dos automóveis que por ali passam. O local é 
movimentado, próximo do Posto Piazito e do Supermercado Müller. A medida se faz 
necessária, antes que aconteça algum acidente no local. Nº 040/2014 VEREADORA SANDRA 
SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal entre em contato com todas as Empresas que 
prestam  serviços terceirizados junto a este Município, citando a Empresa ONZE de limpeza 
pública e a Reck Parking que cuida do estacionamento rotativo, no sentido de que seus 
funcionários recebam uniformes adequados ao verão. O pedido se justifica devido às 
altas temperaturas apresentadas não só em nossa cidade como em todo o país, ocasionando 
mal estar às pessoas que trabalham nas ruas, sob o sol. O uniforme para o verão deve ser de 
um material leve como o algodão, em cores claras que não absorvam muito calor. Os 
calçados precisam estar de acordo com a estação, como por exemplo, as sandálias. O uso do 
boné também é uma boa alternativa, para proteger a cabeça e o rosto. Nestes dias de altas 
temperaturas o uso de filtro solar é imprescindível. Lembrando que prevenir sempre é o 
melhor remédio. Além do mal estar geral, ocasionado pelo calor excessivo, há o risco da 
pessoa que trabalha direto nas ruas, ter câncer de pele. Louvamos a atitude de Vossa 
Excelência no que tange a adesão do uso de bermudas para os servidores municipais e neste 
sentido solicitamos também a vossa ação junto a estas Empresas para com os seus 
funcionários. Nº 041/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, 
para que juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, inicie um Projeto de Arborização 
Urbana em nosso município. São muitos os benefícios da arborização urbana: Embelezam as 
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vias públicas; Proporcionam sombra para os pedestres e veículos; Amenizam a poluição 
sonora; Reduzem o impacto da água de chuva e seu escorrimento superficial; Servem de 
abrigo à fauna; Reduzem a poluição do ar provocada principalmente pela queima de 
combustíveis dos veículos automotores e indústrias; Proporcionam conforto térmico e bem-
estar psicológico as pessoas; Protegem o lençol freático; Amenizam a força do vento; 
Valorizam imóveis; Proporcionam aumento na umidade relativa do ar; Reduzem os impactos 
do aquecimento global; Fornecem matéria orgânica para os solos; Reduzem a incidência 
solar. "Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 
255 da Constituição Federal).” O Projeto de Arborização da Zona Urbana do Município  busca 
melhorar a qualidade de vida do povo através dos benefícios oriundos da arborização, 
despertando ao mesmo tempo a consciência ecológica dos cidadãos. Nº 042/2014 
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda na limpeza da Praça Tereza Borba Ferreira, localizada no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, pois a mesma encontra-se tomada pelo mato. Nº 043/2014 VEREADOR 
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie a colocação de canos de esgoto no final da Rua Venâncio Aires que dá acesso a 
ERS 115, Bairro Jardim do Prado, pois neste local o esgoto corre a céu aberto causando mau 
cheiro e transtornos aos moradores. Nº 044/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao 
cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de solicitar que gestione, junto ao Secretário 
Municipal de Trânsito, Senhor Paulo Müller, para que oriente aos Fiscais de Trânsito e os 
mesmos intensifiquem a fiscalização junto aos estacionamentos para idosos, pois os espaços 
reservados a estes usuários, vem sendo constantemente ocupados por condutores que não 
atendem aos pré-requisitos, pois não são idosos, e estacionam indevidamente e acrescente 
ao mesmo a Indicação de uma nova pintura nos referidos espaços, para que os usuários não 
utilizem como desculpa, para estacionarem, que não identificaram o local como sendo para 
idosos. Segundo relatos, de alguns donos de comércio, localizados na Júlio de Castilhos, ao 
perceberem, motoristas estacionando irregularmente, eles até fazem o alerta, mas não 
atingem o objetivo, por vezes são destratados e o estacionamento se efetiva. Justifico a 
necessidade da presente Indicação, por estar estacionando o meu carro, na sexta-feira 
passada, na Rua Júlio de Castilhos, e ter presenciado uma senhora idosa, estacionando na 
frente do meu carro, recorrendo a mim, para buscar um ticket para estacionamento, devido a 
sua dificuldade para andar, pois a citada senhora utilizava muletas. Ao questioná-la, sobre o 
motivo de estar estacionando ali, ela me informou que já havia dado voltas na quadra e os 
espaços disponíveis para idosos estarem todos ocupados. Certa de poder contar com o vosso 
auxílio para atender a essa denúncia e colocar os fiscais de trânsito em atenção redobrada, 
para evitar o mau uso dos estacionamentos destinados aos nossos idosos, merecedores de 
toda a nossa atenção e respeito, desde já envio agradecimentos.  Nº 045/2014 VEREADORA 
SIRLEI SILVEIRA: Ao cumprimentá-lo, aproveito para comunicar a Vossa Excelência que fui 
procurada pela Senhora Zelir Salete, residente da Rua Farrapos, nº258, momento em que a 
mesma relatou a situação pela qual vem passando desde o ano passado, por ocasião das 
chuvas que ocorrem e, da sua morada, estar localizada próxima ao final do calçamento em 
seguida iniciando a parte da Rua Farrapos que não possui pavimentação, sendo que a cada 
chuva, todo o material depositado na parte não pavimentada é conduzido pelas águas para a 
porta de sua casa e dos demais moradores da rua.  Outrossim, afirmo que o patrolamento e a 
colocação de saibro nesse trajeto da referida rua, não permanece, pelo fato de ser íngreme, 
gerando um problema à senhora Zelir que recebe a maior quantidade desse material, 
acumulando-se na porta de sua casa,  conforme mostra foto anexa, impossibilitando a 
realização do corte de sua grama e conservação do seu espaço. Contando com a eficiência 
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costumeira, com a qual Vossa Excelência trata as questões que atrapalham a vida do cidadão 
taquarense, solicito providências para que se efetive a limpeza daquele local, para 
desobstruir a entrada da citada residência, uma limpeza dos cordões para retirada do saibro 
acumulado na rua, sobre o calçamento, bem como a desobstrução de uma boca de lobo, 
localizada na rua que foi coberta por entulhos, na última vez que a máquina patrolou a citada 
rua. Sendo o que tinha para o momento, aproveito ainda para relatar que esse pedido já foi 
enviado para a Secretaria de Obras e que já fiz vários contatos por telefone com a Diretora 
Scheila, sem obter resultados. Nº 046/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Venho através 
deste Reiterar a Indicação Nº 636, de 12 de agosto de 2013 no que segue: Que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, padronize todos os canteiros da nossa 
cidade utilizando como árvore padrão o Manacá da Serra. Manacá é uma árvore que encanta, 
pois apresenta flores ainda jovem, a partir de meio metro de altura. Possui peculiar 
inflorescência, que segue uma cadeia de cores: desabrocha branca, torna-se rosa e logo 
transforma-se em roxo. O crescimento da espécie é rápido. É uma árvore que em todos locais 
encontra admiradores. Além de cumprir o papel fundamental no meio ambiente, com certeza 
embelezariam nossa cidade e seria um diferencial para a mesma cidade. Segue foto em 
anexo. Nº 047/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o conserto de buracos 
no calçamento na Rua do Daer, próximo a Travessa Imbé, pois dois deles estão escondidos no 
meio da sujeira dificultando a visão dos motoristas que por ali trafegam. Nº 048/2014 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie o serviço de roçada e limpeza  no Loteamento Habitar 
Brasil no Bairro Campestre, principalmente na Praça, pois o mato encontra-se muito alto. 
Justificativa: Há muito não é realizada uma limpeza no referido local que encontra-se em 
péssimas condições de uso, inclusive servindo de esconderijo à marginais dificultando que as 
crianças utilizem a Praça para o lazer. Nº 049/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Através 
desta indicação, solicito ao Executivo Municipal para que através do PROCON haja o 
cumprimento da LEI MUNICIPAL Nº 5.241, de 17 de junho de 2013 C.M.V. que: Estabelece 
vedação à cobrança de valores para fins de emissão de certidões de situação cadastral dos 
consumidores ou contribuintes, no âmbito do Município de Taquara, e dá outras 
providências. Neste sentido, solicitamos que seja oficializada a Câmara da Indústria, 
Comércio, Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana - CICS –VP e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Taquara – CDL, com cópia da referida Lei, para que imediatamente cumpram a Lei 
quando algum munícipe vier solicitar este serviço; pois segundo denúncias, existem casos de 
cobrança de valores por ocasião da Consulta de crédito a SERASA - Centralizadora dos 
bancos: pessoa física, jurídica e cheques. Nº 050/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto de uma 
luminária, em frente à residência de numero 1181 na Rua Germano Paiva no Bairro Mundo 
Novo. Nº 051/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria Distrital de Entrepelado providencie roçada na estrada da Olaria, localidade de 
Passo Ferreiro. Nº 052/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria Distrital de Entrepelado providencie com urgência o conserto da 
Estrada dos Renck, na localidade de Linha São João, pois a mesma encontra-se a cerca de 
cinco meses obstruída, impedindo o tráfego dos moradores. Nº 053/2014 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada da localidade de Padre Tomé 
em Olhos D’água. Nº 054/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de roçada na Rua Picada 
Gravatá, nos trechos entre as ruas Medianeira e 7 de Setembro. Nº 055/2014 VEREADOR 
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 



Ata nº 3.964, de 10 de fevereiro de 2014.                                                                                                     Página 8 de 20 

 

proceda no conserto de um bueiro localizado na esquina das Ruas Picada Gravatá com David 
Canabarro, pois o mesmo está na parte alta da rua e não absorve as águas das chuvas. Nº 
056/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda no conserto de um buraco localizado no asfalto da Rua 
Picada Gravatá com a Rua 7 de setembro. Nº 057/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito 
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie serviços de 
patrolamento e ensaibramento na Estrada dos Metalúrgicos, no Bairro Santa Rosa, pois a 
mesma encontra-se em más condições de uso. Nº 058/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o 
serviço de roçada na Estrada dos Imigrantes, Distrito de Rio da Ilha para melhores condições 
de tráfego na mesma. Nº 059/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Indico ao Executivo Municipal 
para que através da Secretaria competente faça o patrolamento, ensaibramento e conserto 
de bueiro na Rua Jovino Vitorino da Silva, localidade de Morro da Cruz. Nº 060/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie a colocação de luminárias nos seguintes locais junto ao Balneário 
João Martins Nunes, conhecido como “Prainha”: Próximo da Plataforma de concreto; 
Próximo as taquareiras; Às margens na parte de cima do Rio. Tal solicitação pode ser incluída 
na obra de revitalização que o Executivo Municipal pretende fazer no referido local. Nº 
061/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho, por meio deste, requerer ao Senhor Tito Lívio 
Jaeger Filho, para que interceda junto a Secretaria Municipal de Obras para que procedam ao 
patrolamento e ensaibramento da Rua 7 de Setembro, pois as últimas chuvas formaram valas 
que atravessam a citada rua, em dois pontos distintos, sendo que para os automóveis 
transitarem precisam invadir a parte da calçada de uma residência, oferecendo riscos as 
pessoas que ali residem, para as crianças que transitam e oferece riscos de acidentes aos 
motoristas que desconhecem, quando está escuro, pois não existe sinalização e a vala é 
profunda. A presente indicação se faz oportuna e necessária, pois está difícil o trânsito no 
referido local, e os moradores estão agoniados pelas condições da citada rua. Certos de 
podermos contar com a boa vontade de Vossa Excelência, desde já, os moradores da rua sete 
de setembro, agradecem. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 001/2014 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO: Através da presente solicitamos a permanência da Empresa Calçados Beira Rio S/A 
na cidade de Taquara/RS. O Governo Municipal e os Vereadores que compõem o Legislativo 
Taquarense ao longo dos anos têm demonstrado a simpatia e responsabilidade em auxiliar 
essa Empresa, valorizando assim o trabalho realizado no ramo calçadista. Podemos 
demonstrar essa atitude  por ocasião da Lei Municipal Nº 3422, de 28 de abril de 2005, 
momento em que foi repassado a Importância de R$ 30.100,00 em 7 parcelas para aquisição 
do imóvel com área de 432 m², matrícula 722, do Livro nº 2 do registro de Imóveis da 
Comarca de Taquara, para projeto de expansão de empresa no lote 13 da quadra 20, na Rua 
Piauí, esquina Maranhão, lado ímpar, no Bairro Santa Terezinha, com intuito de ali ser 
construído pela empresa um refeitório. Também através das Leis Nº 4.847, de 15 de 
setembro de 2011, e Nº 5030, de 03 de maio de 2012 foi determinado e mantido a isenção 
de 100% (cem por cento) do valor do IPTU do imóvel dos Calçados Beira Rio, localizado na 
Rua Piauí Nº 1800, Bairro Santa Terezinha, Taquara, durante o exercício de 2011. Diante 
destes auxílios podemos demonstrar que a Empresa Beira Rio foi valorizada, pois é uma 
Empresa que gera empregos e renda no município e região. Estamos dispostos em ajuda-los a 
superar as dificuldades por ocasião deste sinistro, pois sabemos que muitas pessoas não 
poderão se deslocar a outros municípios mantendo seus empregos, deixando assim seus 
familiares sem provisão financeira o que causará um caos nestas Famílias. Sabemos que 
todas as Empresas tem por finalidade principal a ascensão financeira que advém de uma boa 
administração com resultados positivos da Equipe. E é neste sentido que nos solidarizamos, 
pois as pessoas de nosso município fazem parte desta história e querem permanecer 
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trabalhando com vocês, valorizando desta forma o local em que trabalham. Esta Casa 
Legislativa está de portas abertas para auxiliá-los no que for preciso, pois a permanência 
desta Empresa em Taquara demonstrará que juntos tudo é possível para superar dificuldades 
e obstáculos que a vida nos impõe. Acreditamos nesta Empresa que tão bem acolhida 
sempre  em nosso Município e por isso apelamos pela permanência da mesma em nossa 
cidade. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 002/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Através da 
presente encaminhamos Votos de Congratulações e Louvor ao grupo de soldados do Corpo 
de Bombeiros Regional, sediado em Taquara, e as equipes de São Leopoldo, Novo Hamburgo, 
Sapiranga, Rolante, Três Coroas, Igrejinha e Parobé que em ação conjunta com 34 soldados 
Bombeiros prestaram um árduo e heroico trabalho no combate às chamas, por ocasião do 
incêndio ocorrido na Empresa Calçados Beira Rio, localizada  na Rua Piauí, Bairro Santa 
Terezinha em nossa cidade no dia 02 de fevereiro do corrente ano. A ação imediata dos 
Bombeiros impediu que o fogo atingisse as residências vizinhas. E controlaram para que as 
chamas não chegassem ao depósito de produtos químicos da Empresa. Queremos também 
destacar que vários bombeiros da região que não estavam em serviço se disponibilizaram em 
ajudar no combate às chamas o que demonstra o amor e a responsabilidade no momento em 
que escolheram esta profissão, colocando o próximo em primeiro lugar. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Gab. do Comandante Geral da Brigada Militar, em atenção ao 
Requerimento Nº 261/2013, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D. L nº 721/2013. 
Ofício do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em atenção a Moção 
de Apoio nº 041/2013, das Bancadas do PMDB, PP e PTB desta Casa, que trata do movimento 
ABICALÇADOS. Diversos Comunicados do Ministério da Educação referentes aos programas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Diversos Telegramas do Ministério da 
Saúde referente ao Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 
9.452/1997. Revista NTU urbano. Após a leitura da matéria o Presidente fez os seguintes 
Comunicados: Tendo em vista o feriado de Carnaval, a Sessão Ordinária que ocorreria no dia 
03 de março do corrente ano será realizada no dia 06 de março, numa quinta-feira, às 17h. E, 
às 20h, deste mesmo dia ocorrerá uma Sessão Solene de Homenagem ao Dia da Mulher, que 
está contida na Lei Municipal Nº 5037, de 15 de maio de 2012, que: “Cria o § 2º ao artigo 1º 
da Lei Municipal nº 3390, de 24 de março de 2005, instituindo a Homenagem “Mulher 
Destaque do Ano”, e dá outras providências. Nesse sentido o Presidente solicitou que cada 
Vereador indique uma mulher da cidade de Taquara, para ser homenageada no dia do Evento 
e que os nomes sejam dados junto a Secretaria Legislativa, até a próxima segunda-feira, dia 
17/02, para que possam ser confeccionados os Certificados que deverão ser entregues na 
Sessão Solene. Dando continuidade aos trabalhos da presente Sessão o Presidente deu início 
a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, 
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM 
EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar senhor 
Presidente, demais componentes da mesa, colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade e 
imprensa aqui presente. Inicialmente parabenizo a Marina, toda e boa sorte, muito bom ter 
Taquara incluída neste cenário, divulgando nossa cidade em fatores positivo e que a mesma 
tenha bom êxito na trajetória como Garota Verão. Estivemos reunidos na Câmara, com a 
Comissão de Saúde, a qual fazem parte, o Telmo como relator, Roberto Timóteo Presidente e 
eu como vogal. Estamos organizando para que a os anseios da comunidade sejam sanados, e 
que esta, possa trazer sugestões ou reclamações para que possamos levar junto a 
administração, ou órgão prestador de serviço, para que tenhamos  melhorarias nesta área. 
Parabenizo os funcionários do setor de iluminação pública, pois somos bem atendidos com 
rapidez e eficiência em todas as solicitações feitas por este Vereador, pois é para a 
comunidade estas solicitações. Tem setores que se destacam na administração municipal 
como de iluminação publica e desenvolvimento, em que o Lampertti tem feito um excelente 
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trabalho. Fiz algumas indicações, onde tem muita reclamação por onde passamos, com 
referencia aos buracos no calçamento. Por duas vezes o Prefeito acompanhou, os Vereadores 
tem se manifestado, pois tem ocorrido acidentes com carros. Peço que administração 
municipal, o Prefeito Tito dê atenção especial e solucione estes problemas, deixando assim a 
comunidade satisfeita. Solicito também que o Secretário da Saúde, no que tange a falta de 
medicações, como antibióticos, desse uma atenção especial, pois recebo várias reclamações 
e quem procura é uma população carente e necessitada. Um abraço à todos. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e 
Vereadoras, comunidade aqui presente, que nos acompanha pela Rádio Taquara e Internet 
aqui na Casa. Inicio meu pronunciamento, solicitando ao Secretário do Município, Senhor 
João Luis Ferreira olhe com carinho os buracos de nossa cidade. Faço requerimento verbal 
para concerto nas seguintes ruas, Bolívia esquina com a Rua Andrea Hailmel, no Bairro 
Empresa, Rua treze de Maio em frente ao numero 650, entre o Cemitério Municipal e antigo 
Lar das Meninas, onde muitas rodas de carros foram estragadas, Rua Princesa Isabel, Bairro 
Cruzeiro do Sul. Neste local, a quatro meses, foi realizado o trabalho pela secretaria de obras, 
mas as pedras do calçamento permanecem nas calçadas. A Rua Guilherme Lahn, em direção 
à Picada Gravatá, também solicito o concerto dos buracos lá existentes. O Prefeito estará 
indo à Brasília na quarta feira e levará em mãos, ao Deputado Federal Elizeu Padilha do 
PMDB, um requerimento de numero quinze, feito por mim, para que o Ex Ministro de 
Transportes e Comunicações, nos auxilie na conquista de um canal para a Rede Novo Tempo, 
em Taquara.  Sabemos que ele tem um grande carinho, pois foi homenageado no IACS, 
inclusive tendo sido aluno desta instituição e tendo uma grande abertura no Ministério das 
Comunicações, sabe os tramites legais para que possamos conquistar este canal TV para 
Taquara. Solicito que o Prefeito Municipal, que crie uma lei e que mantenha de maneira 
oficial a Rua Beco do Juca, no Bairro Empresa, pois tanto no GPS ou Google, esta rua aparece. 
Mas os moradores tem dificuldade de receberem suas correspondências. Parabenizo o 
Prefeito Titinho, pelo trabalho de desobstrução realizado no Beco do Marciano, no Bairro 
Empresa, onde existia a proliferação de mosquitos e ratos. Ao falar com o Secretário de 
Trânsito, Paulo Moller, este informou que haverá uma Audiência Pública para discutir a mão 
única da Tristão Monteiro. Segundo o mesmo, será de duas maneiras, ela terá entrada pela 
Avenida Sebastião Amoretti, e Rua cento e quinze com direção à Prefeitura. Quando as duas 
chegarem  na frente da prefeitura, irão descer para Júlio e, na frente do prédio será feito um 
calçadão que unirá a Praça Marechal Deodoro ao  Palácio Coronel Martins Rangel. O 
secretário está tendo coragem para tomar estas atitudes no transito. Temos motorista de 
ônibus, Adalberto Soares, e, segundo o secretário, já falou com as empresas Citral, Transpar, 
Reis e o Conselho Municipal de Trânsito que apoiou para que seja feito. Encerro o 
pronunciamento, parabenizando o Prefeito Tito, como foi feito por meus colegas na semana 
passada, junto a situação que envolveu os Calçados Beira Rio. O mesmo pagou hotel para 
alguns moradores do entorno da fábrica. O Prefeito, juntamente com o Secretário Lampertti, 
estiveram reunidos com o Senhor Roberto Argenta, oferecendo prédios, informando que 
pagariam o aluguel. Mas segundo informações a mesma não aceitou. Após retorno do 
Prefeito Titinho de Brasília, irão reunirem-se com o Senhor Roberto Argenta, e, não adianta 
somente o Executivo, a Beira Rio tem que querer ficar também. Agradeço a Deus por estar 
representando minha comunidade e fiquem todos na paz de Jesus. O PRESIDENTE ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA, disse que como taquarense, como ser humano, não entenderá 
jamais se a Beira Rio resolver não ficar em Taquara. Ainda tenho esperança que irão ficar. Se 
saírem daqui, para outro local, como está sendo projetado, com mão de obra especializada, 
com tantos habitantes que precisam realmente deste emprego. Se realmente não quiserem 
mais ficar em Taquara, posso viver quantos anos terei que viver, não irei jamais entender. Se 
ria bom que esta minha voz chegasse até eles. Temos mão de obra especializada, o município 
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está dando todo apoio, qual motivo de não quererem permanecer na cidade, motivo este 
que deverá ser dado à comunidade. Se não ficarem, terei outro discurso. VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Saúdo Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras e demais 
componentes da mesa. Relato sobre os encaminhamentos feitos ao Executivo sobre algumas 
situações. Em visita à localidade de Pega Fogo, juntamente com o Vereador Telmo, 
encaminhamos os pedidos de patrolamento e ensaibramento, roçadas e limpeza de bueiros e 
revisão na ponte da estrada da Grota. Também encontra-se em precárias condições a ponte 
da estrada do Loteamento Bank, na localidade de Pega Fogo, onde os caminhões não 
conseguem mais passar. Encaminho também solicitação de conserto de luminárias na estrada 
Campos e no Beco da Cléa, na localidade acima citada, este mesmo requerimento já feito no 
ano anterior e ainda sem solução. Solicito a substituição de um cano quebrado na Estrada da 
integração, próximo ao pé de galinha, no Pega Fogo, pois sendo no meio da rua, faz com que 
os moradores tenham que desviarem. No Balneário João Martins Nunes, o qual o Prefeito já 
se pronunciou pelo jornal, que pretende revitalizar este Balneário, encaminho pedido de 
colocação de três luminárias próximas ao rio, onde as pessoas circulam, junto ás taquareiras, 
a ponte e a plataforma. A Vereadora Sirlei recebeu um comunicado que, também foi feito a 
mim, para retirada do saibro acumulado em frente a residência da Senhora Zelir Salete, na 
Rua Farrapos, numero duzentos e cinquenta e oito. Por ser o final da rua de saibro, a cada 
chuva que se dá, acaba levando todo este entulho para frente desta residência. Por isso 
Vereadora, já através de contato com os demais Vereadores, iremos solicitar uma reunião 
com estes moradores, que reivindicam a colocação de calçamento. Encaminho votos de 
congratulações a comunidade católica do Bairro Santa Teresinha, pela acolhida no novo 
Padre Galle, o qual está assumindo a paróquia e, que tenha muito sucesso. Faço pedido de 
informação ao Prefeito, sobre a lei municipal cinco mil trezentos e sessenta e cinco, feita por 
este Vereador e Vereadores Telmo e Eduardo, que trata dos Bancos, aprovada por todos 
Vereadores, que rege a situação dos bancos como, banheiro, bebedouro, senhas dispositivo 
de segurança, tempo de espera, cadeiras e a colocação dos biombos para que deem 
segurança no momento de seu atendimento. O Banco Santander já realizou estas mudanças, 
faltando os demais realizarem estas adequações. Faço um requerimento verbal, para que 
seja realizada uma vistoria no prédio da Fruteira Nova Safra, situada na Tristão Monteiro, 
pois é grande o mau cheiro, onde saem insetos e ratos, prejudicando quem por ali passa e 
reside. Solicito que o Laone faça esta vistoria, pois o Conselho Tutelar fica ao lado, estando 
insuportável esta situação. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Obrigado Senhor Presidente, Boa Noite à todos, aos que nos acompanham de uma forma ou 
outra. Ao encaminhar um requerimento de pedido de melhorias nas estradas percebi que o 
Vereador Telmo já havia feito muito bem, na Jovino Vitorino da Silva, pois é preciso dar uma 
melhorada no acesso para aquelas pessoas. Por solicitação de moradores, fiz um pedido de 
melhorias na Rua dos Metalúrgicos, no Bairro Santa Rosa e da mesma forma, ainda para a 
Secretaria de Obras, na Estrada dos Imigrantes, por ser estreita, necessita de uma roçada. 
Nos últimos dois meses, na estrada que liga Taquara à Padilha, tivemos muitos acidentes, 
talvez como nunca aconteceu, sendo alguns até mesmo com mortes e serias lesões. 
Portanto, as roçadas são de suma importância.  Parece ser estranho para muitos, mas chamar 
a atenção para cada um de nós motoristas, não só nas estradas da Padilha, Rio da Ilha, 
Tucanos, mas todas, pois vivemos numa época com pressa, sairmos cinco minutos antes. 
Pergunto, quanto vale estarmos aptos para o trabalho, preservarmos nossas vidas? Portanto, 
em todas as ruas, todo cuidado é pouco. Torno a repetir, são vinte e dois quilômetros ate 
Padilha, de estrada de chão, de saibro, onde muitos motoristas cometendo imprudências. 
Vereador Guido fez, e reforço, por fazer parte da minha congregação, a Igreja Católica, de 
boas vindas ao Padre Fabio Galle, e que possa desenvolver um bom trabalho junto a Paróquia 
Santa Teresinha. Vivemos uma época que para muitos falar de igreja não soa muito bem mas 
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sem fanatismo, o que lá busquemos é o bem social e quem segue pratica uma vida um pouco 
melhor. Deixo meus votos para que tenhamos uma semana iluminada para os 
encaminhamentos de nosso município. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Senhor Presidente, membros da mesa, Vereadores e Vereadoras, imprensa, a todos que aqui 
estão e ouvintes da Rádio Taquara. Venho aqui, colocar alguns trabalhos feitos pela 
secretaria de obras no mês de janeiro, no setor de iluminação pública, foram colocadas vinte 
e uma lâmpadas novas e concertadas trezentas e quarenta e quatro lâmpadas no centro, 
bairros e interior da cidade. Em conversa com o Secretario Edmar e secretaria Josi, de que até 
o mês de abril, haverá um aumento de quatrocentas vagas no ensino infantil, isto é, nas 
creches. Vereadores e ouvintes da Radio Taquara, com isso, irá amenizar bastante a 
demanda, onde temos uma grande fila de espera. Isto mostra a dedicação do Secretario da 
Educação, Edmar e do Prefeito Tito. Com referencia à ambulância do Bairro Empresa, que já 
foi discutido nesta Casa, tem por objetivo o atendimento a este Bairro, mas, a mesma 
também desloca-se para os demais. Tão logo fique pronto o Posto de Saúde do Bairro Mundo 
Novo, esta ambulância ficará fixa neste posto, mas prestará atendimento aos Bairros 
Empresa e Santa Teresinha, sempre que solicitado por um medico e, acompanhada por um 
técnico. Destaco Vereadores, o trabalho que é realizado no Bairro Empresa, no que tange o 
atendimento domiciliar, feito pelos médicos que vieram de outros países, principalmente os 
cubanos, pela dedicação e preocupação com a saúde preventiva. Na constatação de uma 
remoção de paciente que não possa se locomover, esta ambulância fará este transporte. 
Parabenizo o Prefeito Tito, Doutor Pimentel, por este trabalho. Coloco aqui, um fato de que 
muitas pessoas tem uma imagem de que funcionário público, Federal, Estadual e Municipal, 
não trabalham, encostadas no concurso publico, mas não é verdade. Sou funcionário publico 
a vinte e três anos e trabalho muito, como a grande maioria que também trabalha muito. 
Corremos riscos na nossa profissão, principalmente na saúde, onde somos agredidos 
verbalmente ou fisicamente. Recentemente na localidade de Padilha, usaram palavras de 
baixo calão, atingindo minha esposa, fui agredido com um pé de picareta. Não foi as vias de 
fato, pois o secretário distrital Mario Pires impediu o cidadão que, invadiu o posto e já havia 
agredido em outro momento a técnica de enfermagem, outro motorista e até mesmo a mim. 
Este cidadão agressor, efetuou disparos de arma de fogo contra uns meninos que escutavam 
musica e me jurou de morte. Registrei juntamente com a técnica de enfermagem, uma 
ocorrência e, onde o outro motorista e demais funcionários que sofreram agressão também 
o farão, onde o Município irá interceder, de uma maneira mais efetiva juntamente com o 
Conselho Tutelar.  Ressalto tudo o que fizemos e, temos os Vereadores Lauri e Telmo que 
acompanham, sabendo da conduta péssima deste cidadão, e diga-se, não é natural de 
Padilha.  O meu mal foi, juntamente com uma técnica de enfermagem, buscarmos o filhinho 
do mesmo, com aparelhagem e oxigênio, em Porto Alegre as nove horas da noite. 
Posteriormente, meu colega, juntamente com a técnica de enfermagem, buscaram esta 
criança em Padilha, para ser levada para revisão em Porto Alegre, e houve a mesma situação 
e, no dia trinta e um de janeiro, foi comigo novamente. Torno público isto, que algumas 
pessoas no exercício da função, correm risco. Obrigado senhor Presidente. VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: O Vereador saudou o Presidente, demais membros da Mesa, 
Vereadores, comunidade e ouvintes da Radio Taquara.  Nesta quarta feira estive reunido, 
juntamente com os Vereadores Valdecir, Sandra e Secretário de Desenvolvimento Renato 
Lampertti, com uma empresa que presta assessoria à várias outras empresas, onde buscam 
locais para que estas possam vir a  se instalarem. Entendemos que foi um bom momento 
para semear, plantar e, no futuro podermos colher grandes empresas, e com isto, gerar 
muitos empregos e desenvolvimento para o nosso Município. Estive reunido com a 
comunidade de Batingueira, e muitos sabem da minha luta nesta tribuna, para que seja 
realizado o conserto na Estrada Duque de Caxias, e, resolvemos reunir a comunidade com o 
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Prefeito, na quinta feira. Não foi possível falar com mesmo, mas o secretário de Obras nos 
recebeu, juntamente com o Secretario Distrital, onde garantiu que ainda em fevereiro, este 
trabalho será realizado. Visitei nosso interior e, mesmo com o clima propicio, o mato esta 
tomando conta de varias localidades. Vereador Nelson me permita que relate, está 
disponibilizando uma máquina de roçar que é sua, para cortar o mato da estrada, onde este 
possui suas terras, onde a administração terá que tomar uma atitude, realmente não sei o 
que está acontecendo. Também visitei a Estrada da Olaria, no Passo dos Ferreiro, o maricá 
está tomando conta dos dois lados, onde ao passar com as carros, ficam arranhados pelos 
extensos galhos que avançam na via, onde em Padre Tomé ocorre o mesmo. Fiz um pedido 
de informação ao executivo Municipal, onde no final do ano dois mil e doze, foram 
adquiridos e entregues pela antiga administração, ar condicionado para todas as escolas 
municipais, mas os mesmos permanecem empilhados e não foram instalados. Enfrentamos 
um calor histórico em nosso Estado, e, a administração encontra-se a mais de um ano, 
portanto este Vereador quer saber quando e por que não foram instalados estes aparelhos 
de ar condicionados. Solicito com urgência ao executivo, o conserto, como aqui todos os 
Vereadores já falaram dos buracos, que, não estão somente no interior, mas na zona urbana 
também, onde na Rua Sete de Setembro esquina com a Picada Gravatá, um buraco de quatro 
metros quadrados. Faço pedido de conserto de uma ponte que caiu, já há seis meses, na 
localidade dos Renck, em Linha São João, onde os moradores andam quinze quilômetros de 
desvio para chegarem até a cidade. Peço que o executivo realize o mais breve o conserto da 
mesma, beneficiando a comunidade que ali reside. Agradeço e muito obrigado. VEREADOR 
ARLEU MACHADO: Passei pela Linha São João e a ponte já estaria arrumada, funcionando, de 
uma olhada, ou, talvez não seja a mesma. VEREADOR NELSON MARTINS: Saúdo o Presidente 
Arleu, membros da mesa e colegas Vereadores. Solicito o fechamento de todas as valetas no 
Loteamento Tito, pois a cada chuva estas abrem novamente, por não possuírem os canos de 
metro, que realmente são caros. A Prefeitura nesta situação acaba gastando muito com 
horas de maquinas, material, sendo que com estes gastos, os canos já teriam se pagos. Os 
moradores pagam impostos caros, portanto que seja colocado saibro para amenizar a 
situação. Aproveito para falar também que moro em um local onde temos enchente e, há 
vinte anos acompanho os projetos para realização da canalização, entra e sai prefeito, e nada 
é feito. Limpam o centro e lá não aprece ninguém, mas pagamos impostos caros, e, deveria 
de ser uma região isenta deste pagamento, até que fosse solucionado o problema das cheias. 
Faço requerimento verbal, solicitando informação de quando será realizado o conserto da 
Estrada da Cachoeira em Olhos D´água, pois por ser estreita dificulta a passagem de 
caminhões que transportam a colheita do arroz. Houve acidentes, pois o mato impede a 
visibilidade de outros carros no sentido contrario. Em campanha, dizemos que queremos a 
permanência dos produtores no interior, mas para isso, teremos que manter as estradas em 
boas condições de trafegabilidade. Farei o possível para me fazer presente na reunião que 
haverá amanhã no Hospital. Não posso cobrar os médicos, pois este até atendem, temos que 
cobrar é o hospital onde pacientes acidentados, tem de serem levados à Porto Alegre, para 
realizarem uma ressonância. Os hospitais da capital, estão superlotados e, quando tivermos 
um acidentado grave, não podemos levar, pois já preenchemos o lugar com outro, onde 
poderia ter sido realizado os exames aqui no hospital. Referente a falta de medicamentos, os 
quais são feitos por licitação, o que não pode ocorrer é licitar depois que  estes acabaram. A 
mesma deve ser realizada trinta, sessenta dias antes que estes venham a faltar.  O que está 
ocorrendo é a falta de alguém que saiba realizar este trabalho. Na RGE, fiz uma solicitação 
para uma luz rural, os idosos sentados, onde possuem somente duas mesas de atendimento, 
sem constar placa de atendimento prioritário. Solicito que tomem providencia com 
referencia a esta situação. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: O Vereador saudou a todos 
presentes e demais ouvintes da comunidade. Parabenizo o Ricardo Maciel, diretor de turismo 
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pela iniciativa do Garota Verão realizado juntamente ao Parque do Trabalhador. Venho aqui 
demonstrar o meu repudio, a minha indignação ao Prefeito Claudio Silva do PT de Parobé, na 
questão da Beira Rio. Enalteço a atitude tomada pelo Prefeito Tito para que esta empresa 
permaneça na cidade de Taquara. Repudio o ato do Prefeito de Parobé onde divulgou em 
redes sócias e meios de comunicação, onde colocou-se a disposição para receber a Empresa 
Beira Rio. Informo ao a este referido prefeito que, Taquara foi quem criou Parobé. As pessoas 
que aqui residem, precisam desta empresa, deste emprego. Ao invés de vir trazer sua 
solidariedade, seu respeito, sua compreensão, para com nossos munícipes, fez o contrário, 
onde é pratica do PT, fazer estas baixarias, desigualdades com as pessoas.  Estive em 
Figueirão, Morro Pelado, onde sabemos das dificuldades por falta de maquinas, para o 
concerto destas estradas. Mas. Peço uma atenção especial do secretario, porque os 
caminhões das pedreiras estão sofrendo avarias, devido à má conservação destas estradas. 
Estaremos votando em sessão da próxima semana ou extraordinária, o projeto de 
contratação de professores da rede municipal, o qual será de grande beneficio à nossa 
comunidade, alunos, professores. Estamos dispostos a votar, pois precisam tanto quanto dos 
professores quanto das vagas.  Com relação ao hospital, deixo aqui registrado que falta uma 
questão de relacionamento interpessoal no que tange as informações prestadas pelos 
médicos aos familiares e assistências aos pacientes. Existe grande dificuldade dos familiares 
saberem a real situação dos pacientes. O hospital precisa trabalhar nisto, estando na reunião 
no dia de amanhã e cobrando fortemente esta questão. No Bairro Santa Maria, referente 
algumas ações das Secretarias de Obras, Segurança e Transito.  Foi colocado na Rua 
Professora Noely Klain, uma placa proibindo o trânsito de caminhões acima de dez toneladas. 
Os mesmos, agora fazem o desvio pela Rua Cassandra Frietsch, onde, falamos com o Prefeito 
e encaminhamos esta demanda para ele. Solicito às Secretarias de Obras, Segurança e 
Transito para que façam reparo em um buraco que a três meses encontra-se  em frente a 
placa, pois tem um morador que cuida da margem, faz a manutenção, tapa o buraco, planta 
flores. Peço que estas secretarias tomem providencias com relação ao Bairro Santa Maria. 
Neste bairro, os moradores ficaram sem luz das catorze às duas horas da madrugada. 
Sabemos que estamos tendo apagões por todo o Brasil, mas a RGE não atendeu a diversos 
protocolos realizados. Fizemos umas indicações referente a colocação de ar condicionado no 
setor de tributação, por fazer-se realmente necessário, buracos na Rua João Manoel Correia, 
a coleta e poda de arvores que não esta sendo recolhida. Agradeço e desejo uma boa semana 
a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: O Vereador saudou a 
mesa, comunidade, imprensa e demais presentes. Inicio insistindo em uma solicitação de 
audiência publica para sanar os alagamentos de nossa cidade. A cada chuva que ocorre, é 
sempre o mesmo caos. Portanto temos que discutir para que possamos buscar formas de 
melhorias. Fiz também outra solicitação de audiência pública, para tratarmos a questão da 
regularização fundiária, pois se sabe que não existe crescimento sem a regularização 
fundiária. Falo há bastante tempo e, os municípios vizinhos estão evoluindo neste sentido. 
Espero tão logo podermos discutir, para que possamos ter melhorias em nossos bairros. 
Encaminhei a esta Casa no dia de hoje, com apoio de meus colegas, uma Moção de apelo 
para que a Empresa Beira Rio permaneça na nossa cidade. Sabemos que a mesma sempre foi 
amparada, abraçada e respeitada por todas as autoridades e comunidade, pelo trabalho que 
desenvolve as famílias que acolhe em nosso município.  Penso como o Presidente Arleu, 
ainda não acredito que esta empresa saia de Taquara. Acreditarei somente no momento em 
que a direção da empresa vier a dizer publicamente. Continuo a não acreditar, pois foi uma 
empresa que em todos os momentos de dificuldades, foi agraciada pelo poder publico 
municipal em diversas administrações que passaram pelo município. Vereador Regis, não 
acredito no sensacionalismo de um prefeito que vá para as redes sociais fazer demagogia em 
cima de uma desgraça ocorrida no município de Taquara. Espero que o Prefeito tenha 
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sensibilidade, hombridade de vir a publica e se retratar. Precisamos neste momento de muito 
respeito, pois por esta Casa passaram vários Vereadores. Todos votaram favorável em todas 
as ações destas empresas, ajudando a mesma a crescer. Apresentei projeto de lei que tramita 
nesta Casa, que regula os caixas de supermercados, onde em dias normais no máximo dez 
minutos e finais de semana e feriados, máximo quinze. Temos dificuldade, principalmente os 
grandes, que brincam com nossa comunidade, onde nos finais de semana e feriados, 
reduzem o numero de caixas para atendimento, fazendo com que as pessoas fiquem mais 
tempo nas filas. Peço o apoio dos Vereadores, na votação deste projeto, para que aprovemos 
proporcionando esta melhoria à comunidade. Obrigado a todos. VEREADORA SANDRA 
BEATRIZ SCHAEFFER: Senhor Presidente, componentes da mesa, Vereadores e demais 
pessoas. Com as mudanças climáticas, temperaturas muito elevadas, temos que tomar 
medidas preventivas, para evitar que o clima interfira na qualidade de vida das pessoas. Para 
que seja amenizada a vida das pessoas, faço algumas indicações, das necessidades reais 
solicitadas pela própria comunidade.  Estas são repassadas ao Executivo, para auxiliar a 
administração a detectarem melhor os problemas existentes, por isso, solicito que não sejam 
engavetadas. Peço que estas possam serem lidas e colocadas dentro de um programa da 
administração, pois queremos ajudar. Fiz uma indicação, solicitando a secretaria responsável, 
que fossem colocados bebedouros para cavalos, estrategicamente localizados, pois como 
todos sabem, sou uma defensora dos animais.  Os carroceiros utilizam estes como meio de 
trabalho, percorrendo quilômetros pela cidade, buscando o sustento de muitas  famílias. Que 
seja feito bebedouros na zona central para estes animais, que ajudam a gerar uma economia 
grande na cidade, que é a reciclagem de lixo. Faço outra solicitação ao Executivo, que entre 
em contato com as empresas que terceirizam os serviços do município o qual, os 
trabalhadores trabalhem na rua, em contato direto com o calor e sol, a Empresa Onze, Reck 
Park que cuida do estacionamento Rotativo. Fiquei chateada, ao ver as meninas no sol 
escaldante, com uniforme azul marinho, calça comprida. Uma empresa não tem que visar 
somente lucro, mas o bem estar de seus funcionários.  Que o Executivo entre em contato 
com estas empresas, para que tenham um uniforme adequado para este calor excessivo, com 
roupas claras, de algodão, bonés, sandálias e até mesmo filtro solar, pois o câncer de pele em 
nosso estado atinge índices altíssimos. Fiz também um projeto, solicitando que se inicie a 
arborização urbana em nossa cidade. As arvores embelezam as vias públicas proporcionam 
sombra, amenizam a poluição sonora e do ar, reduzem o impacto de água da chuva e seu 
escorrimento superficial, servem de abrigo à fauna, conforto térmico, protegem o lençol 
freático, amenizam a força do vento aquecimento global, valorizam imóveis, dentre tantos 
outros benefícios. Fica o apelo para que se iniciem em nossa cidade o grande projeto de 
arborização. Deixo minha homenagem e admiração à Maria Eunice Kausttmann, professora 
aposentada, escritora, poetisa, cronista, oradora, pesquisadora da historia, teatrólogo, 
integrante de diversas academias literárias e culturais do Brasil, Uruguai, Portugal e 
Inglaterra. Admirava o homem, a natureza e a cultura de Taquara, porém sofria com o 
negativismo de nossa cidade, preocupando-se e sofrendo com isto, pois considerava uma 
doença. Fica aqui a minha homenagem a esta Grande Mulher e, que nos sirva de exemplo 
para que valorizemos e trabalhemos cada vez mais o nosso município, para que seja um lugar 
muito bom de se viver. Agradeço a todos e uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI 
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimente Senhor Presidente, demais da mesa, 
colegas Vereadores e demais presentes e ouvintes da radio. Pelo fatídico acontecido com o 
Calçados Beira Rio, recebi uma sugestão de uma amiga, para criar uma pagina no facebook. 
Criamos a pagina FICA BEIRA RIO. Pensei, mas aceitei por ser uma solicitação. Hoje, ao 
visualizar, tivemos duas mil, seiscentos e sessenta e oito curtidas. Vivemos um mundo virtual, 
antigamente fazíamos abaixo assinados em busca de assinaturas. Através deste mundo 
virtual, conseguimos com que as pessoas aderissem esta ideia. Como o Executivo e a Câmara 
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poderão convencer um industrial que tem o poder, a decisão nas mãos.  Ao olhar, este 
empresário poderá se influenciar, como se isto fosse um abaixo assinado virtual, onde as 
pessoas defendem uma ideia. Num passado recente, a Beira Rio precisou do município de 
Taquara e foi bem recebida e auxiliada pelo Executivo com valor financeiro significativo, 
agora, Taquara precisa do Calçados Beira Rio. Agradeço minha amiga Josiane Graeff, que 
lançou a ideia da elaboração desta pagina virtual, para que possamos ter uma luta vitorioso.  
Nesta pagina, colocamos testos de Vinicius Linden, onde posta o interesse da cidade vizinha 
em oferecer um local para que a fabrica possa se instalar. Recebi do Vereador Roberto 
Timóteo, a autorização para que também postemos a Moção feita por este, com a assinatura 
dos demais Vereadores. Certamente está sendo acompanhada por quem nos interessa e que 
possamos ter uma luta vitoriosa, pois permanecemos esperançosos. Fiz um requerimento ao 
Executivo, que verifique junto a Secretaria de Segurança e Trânsito, o estacionamento dos 
idosos. Verifiquei que idosos circulam para que possam localizar uma vaga comum, onde, as 
vagas preferenciais estão sendo ocupadas por outras pessoas.  Os comerciantes da Júlio, 
informaram que alertam as pessoas sobre as vagas preferenciais, mas muitas vezes sofrem 
ofensas. Ao não encontrar uma agente de transito, fiz o requerimento solicitando ao 
Secretário Paulo Moller, para que verifique  e reforce junto aos agentes esta fiscalização e se 
necessário efetuar  a pintura. Reforço com a minha amiga Zelir Salete, que fez o pedido ao 
Vereador Guido Mario, talvez pela desconfiança de que a Vereadora Sirlei não tivesse 
encaminhado o seu pedido.  No mês de janeiro fiz fotografias de sua casa, tapada com 
entulhos descidos da chuva e, repassei para a Secretaria de Obras. Fiz diversas ligações para a 
diretora Scheila, e hoje encaminho novamente outro requerimento, para que a secretaria de 
obras retire todo o lixo ali depositado. Nós Vereadores fazemos a nossa parte, indicando, 
levando às secretarias responsáveis, mas não temos o poder de decisão, temos o poder de 
sugestão. Mas a gente faz, estou encaminhando ao Prefeito, para que nos auxilie. Agradeço e 
desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: O Vereador 
cumprimentou a mesa diretora, colegas, imprensa e demais pessoas da comunidade. 
Juntamente com o Vereador Guido Mario, estivemos na localidade de Pega Fogo, para que 
possamos atender algumas reivindicações da comunidade. Sabemos da dificuldade que o 
secretario distrital enfrenta com o sucateamento do maquinário. Sei deste problema, pois 
sou Vereador da situação, da base do governo, que esteve junto com o Prefeito enquanto 
candidato, secretário de obras. Por isso Presidente Arleu, vamos repassar para o Executivo o 
que nos sobra, para que possam repor este maquinário, patrola. Se é isto que falta, fazemos 
esforço e repassamos, mas que, com isto não podemos ter mais desculpas de que não 
possam realizar o trabalho. Faço indicação ao Executivo, para que procedam com o 
patrolamento e ensaibramento de bueiros e desaguadouros, revisão na ponte da Estrada da 
Grota, localizada em Morro da Pedra. Solicito também ensaibramento e conserto da ponte na 
Rua Lotário Bangel, situada em Pega Fogo. Solicito a recuperação da Rua Jovino Vitorino da 
Silva, no Morro da Cruz, pois encontra-se intransitável a referida rua. Destaco o trabalho de 
recuperação das estradas de Padilha Velha, Estrada do Feixe.  O secretario Distrital de Padilha 
informou que, será feito mutirão para atender as demandas de melhorias naquelas 
localidades de Batingueira, especialmente na estrada Duque de Caxias, e no Alto Três Irmãos. 
Os Vereadores Lauri, Moises e Adalberto, naturais daquela localidade, juntamente a mim, 
fizemos indicações, a qual, solicitei ao Prefeito que fizéssemos mutirão para unidos sanar os 
problemas lá existentes.  Que outros distritos possam também seguir este exemplo e unidos 
alcançarmos o objetivo, que são as melhorias, em prol da comunidade. Vereador Lauri, assim 
como eu, comprometidos com o bem estar da nossa população na localidade de Padilha, fez 
duras criticas quanto ao atendimento das UBS do interior de Padilha e Rio da Ilha. Na 
Secretaria da Saúde, entrei em contato com a coordenadora de saúde, foi relato do problema 
enfrentado com relação ao médico. Este médico no atendimento da tarde, sofre de 
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hipoglicemia onde fica debilitado para prestar o atendimento a comunidade. Este médico, 
bastante comprometido, colocou a disposição junto a coordenadora, para que possa mudar 
seu horários para o turno da manhã, pois a tarde este problema se agrava. Ocorrendo esta 
troca, também com a concordância do Vereador Lauri, com certeza o atendimento será 
melhor prestado a comunidade. Boa semana a todos. VEREADOR VALDEIR VARGAS DE 
ALMEIDA: O Vereador saudou o Presidente, membros da mesa, colegas, comunidade, 
imprensa e demais pessoas que escutam pela rádio. Inicio com um requerimento verbal, 
solicitando ao Prefeito que mande urgente a esta Casa o projeto de alteração de padrão do 
funcionário publico, pois é um direito dos mesmos e, não está acontecendo. Solicito ao 
Executivo juntamente a secretaria competente, o concerto de buracos nas ruas de nosso 
município. Como vários já relataram anteriormente, passei por varias ruas, mas inicio por 
uma onde a situação é muito crítica, a Rua Mundo Novo. O Prefeito já havia informado que 
fará asfalto nesta rua. Permanece inacabado o trabalho da CORSAN, iniciado na outra 
administração, mas, já se passaram um ano e ainda nada foi feito. Situação vergonhosa, onde 
empresas largam contêineres de entulhos, para que as pessoas possam quebrar para fechar 
os buracos. Caso não sejam feitos os devidos reparos, a população está disposta a trancar as 
ruas Mundo Novo e Germano Paiva. As ruas Flores da Cunha, Alcenira Nunes, Andréia 
Haimel, Bolívia, Osvaldo de Souza, Osvaldo Aranha, estão intrafegáveis. Ficarei atento, pois 
fazem uma parte do concerto, deixando outra sem reparo. O gerente da Corsan, esteve nesta 
Casa, assumindo o compromisso de que faria o reparo da Rua Alípio Silvio da Rocha, onde 
existe um buraco aberto por esta empresa, mas que ainda permanece sem o devido 
conserto. A Rua Rockfeller, ganhará asfalto, mas enquanto isto não acontece, os buracos 
devem serem concertados. Se o secretario de obras não tem condições, que seja feita a troca 
do mesmo, pois na Rua Dr. Adelino Barth, foi iniciado a mais de noventa dias uma rede de 
esgoto, onde ainda não foi feito boca de lobos e permanecendo sem calçamento. Estamos no 
aguardo de uma reunião com o Senhor Prefeito, o qual prometeu no dia do lançamento da 
pedra fundamental para a construção da UPA, e, ainda não sabemos por que ainda não se 
iniciaram as obras. Mas, este informou que nos próximos dias fará uma reunião com os 
Vereadores para tratar sobre a compra do terreno para os Bombeiros. No ano anterior eu 
mais o Vereador Lauri, fizemos requerimento, depois de uma reunião com o Secretario 
Michel, encaminhando para o Deputado Gerson Burmer, junto ao secretário, para 
conseguirmos um caminhão para o Corpo de Bombeiros, onde o próprio Michel confirmou 
que teria a possibilidade de vir. Recebemos o convite para que, no dia quatro de dezembro 
estivéssemos no Comando Regional dos Bombeiros em São Leopoldo, para a entrega de seis 
caminhões ato bomba. Mas, não veio nenhum caminhão  para Taquara, mesmo tendo ficado 
em primeiro lugar na verba alocada da consulta popular. Ressalto também que, finalmente a 
loteadora do Loteamento Olaria, assumiu o compromisso de construir o dique pequeno.  
Solicito que o Executivo, juntamente com o secretário, providenciem o projeto, para a 
construção de outro dique, beneficiando as ruas mais abaixo, como Rua Buenos Aires, 
Brasília, Lima, evitando assim que as casas sejam acometidas com as grandes enchentes. 
Peço a Secretaria de Meio Ambiente, que agilize o projeto, pois a promotora deu um prazo 
de trinta dias. Uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Cumprimento Senhor Presidente, colegas, imprensa, pessoas aqui presentes e demais 
ouvintes da radio Taquara.  No dia dois de  fevereiro, tomou posse o Pe. Fabio Galle, na Igreja 
matriz, na Vila Santa Teresinha, contando com a presença do Bispo Don Zeno. Envio votos de 
congratulação a toda comunidade pela bela acolhida, que este padre possa realizar um 
excelente trabalho. Envio uma indicação para o Executivo, Secretaria de Transito e empresa 
responsável pelo transporte coletivo de nossa cidade, para que possam ampliar o circular no 
Bairro Santa Rosa. Bairro este que tem crescido bastante, e que hoje não usufrui deste 
transporte. VEREADOR VALDECIR: O mesmo pediu a palavra para relatar que foi procurado 
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pelo Sindilojas, solicitando que amplie o horário do circular em todos os bairros para até as 
vinte ou vinte e uma horas, pois as lojas estão tendo dificuldades no retorno de seus 
funcionários para casa. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Fiz um requerimento 
solicitando à EGR, que coloquem protetores, guard hail, da Guaíba Car até o retorno da 
ponte, pois com frequência caem carros no valo central da pista.  Solicito também que 
realizem a limpeza da Praça Teresa Borba Ferreira, localizada no Bairro Nossa Senhora de 
Fátima.  Novamente solicito com urgência o conserto do encanamento da Rua Alto João 
Muratore, em frente ao numero quinhentos e doze. Elogio a administração pelo trabalho de 
revitalização das placas de sinalização. Peço a Secretaria de Obras, que faça um cronograma 
dos trabalhos realizados, pois estes são iniciados, mas não terminados, como Rua Princesa 
Izabel entre tantas outras ruas. Peço atenção especial aos Bairros, Mundo Novo, Campestre, 
que estão abandonados. Sugerimos que a Prefeitura contratasse funcionários para realizar 
estes trabalhos, pois estas empresas terceirizadas iniciam, não concluem, passo o tempo, 
tem que contratar outra empresa e, assim se passaram muitos meses, com o problema 
permanecendo. Quanto as estradas do interior, e,  o Senhor Betão de Fazenda Fialho, solicita 
a muito tempo um patrola. Já fui secretario, sei das dificuldades, mas temos que eleger as 
prioridades. Fiz uma indicação, solicitando que coloquem uma placa de sinalização ou quebra 
molas na Escola Nereu Wilhems, na Rua Germano Paiva, para que ofereça melhor segurança 
aos alunos. Agradeço e até a próxima semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 
Saudação a mesa diretora, presidente em exercício, colegas Vereadores e Vereadoras.  Ouvi 
atentamente a palavra de cada Vereador e fiquei pensando. Se falou muito em estradas, 
buracos, sei que é um problema serio para a comunidade, mas  minha preocupação maior é 
com a saúde publica. Neste final de semana, estando em Tramandaí, precisei de atendimento 
para uma pessoa. Fiquei impressionado com a desorganização e quão ruim é a saúde daquele 
município. O hospital não funciona, lotado e atendimento medíocre, mandando as pessoas 
embora sem atendimento. O Posto 24 Horas, tentando se organizarem, fazem somente os 
atendimentos iniciais, superficiais, as pessoas retornam embora, sem nada acontecer. O 
Vereador Nelson falava e com razão, nada existe de aparelhamento nos hospitais para 
atender as pessoas, tendo que serem encaminhadas para outros locais. Taquara, penso eu, 
está sendo feito uma saúde, talvez melhor que regiões vizinhas, mesmo com toda 
dificuldade, mas que não chega a dez por cento do que precisa ser ainda feito. Teremos no 
dia de amanhã uma reunião no hospital, juntamente com a comissão de saúde. Faço algumas 
colocações, o que é necessário, pois hoje mesmo no posto vinte quatro horas, uma 
conhecida permaneceu por duas horas esperando pelo atendimento. A demanda é grande, 
mas percebo que não adianta atender as pessoas como se fossem números e sim como ser 
humano. Entendo que os médicos tem que ter um atendimento melhor com o ser humano, 
pelo menos examinar, colocar a mão no ser humano. Estamos longe de atingirmos uma 
melhora na saúde de nossa cidade. Fizemos grandes avanços no posto vinte quatro horas, o 
hospital melhorou no atendimento, mas estamos longe de uma saúde que a população 
merece. Precisamos de melhor cuidado principalmente no hospital, que as pessoas, saiam 
sabendo que se foram mandadas embora não tem problema. Achando que tenham qualquer 
problema, não podem serem mandadas embora, devem permanecer no hospital ou 
transferidas para outro local. Paciente sem diagnostico de doença, que pode ver a óbito mais 
adiante, não pode acontecer sob pena de omissão. São estes assuntos que queria deixar 
registrado aqui, inclusive as estradas, diria o seguinte, problemas com estas existem e muito, 
até mesmo nas ruas. Para terminar seria bom se os problemas fossem somente os buracos e 
não existisse o problema com a saúde parece infinitamente maior, pois a população cada vez 
mais está ficando doente. Deixo aqui o pedido, o próprio Executivo, ao hospital, vamos ter 
mais cuidado com o ser humano, mais carinho, um atendimento mais profundo, não 
mandando embora sem resolver o problema do mesmo. Reforço é uma pessoa e não um 



Ata nº 3.964, de 10 de fevereiro de 2014.                                                                                                     Página 19 de 20 

 

numero que ali se encontra. Agradeço pela atenção e desejo a todos uma boa semana. Após 
a Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: Telmo, 
Guido Mario, Balbino, Eduardo, Sirlei e Adalberto Soares. Em seguida o Presidente deu início 
a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em 
pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e 
votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 007/2014 de autoria do 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Autoriza o Poder Executivo a denominar de Rua da 
Liberdade Nelson Mandela, uma via pública do Município de Taquara/RS, a partir de 05 de 
dezembro de 2014. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto 
na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Telmo e Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 015/2014 (Executivo Nº 010) Autoriza 
o Município de Taquara a instituir o Programa Aluguel Social, e, revoga as Leis Municipais nº 
4.971/2011 e 5.402/2014, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se 
os Vereadores: Adalberto Lemos, Guido Mario e Telmo. O Presidente colocou em bloco a 
votação dos próximos Projetos por se tratarem de matéria semelhante. PROJETO DE LEI Nº 
016/2014 (Executivo Nº 011) Altera Anexo da Lei Municipal nº 5.395/2013, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 017/2014 (Executivo Nº 012) Altera Anexo da Lei Municipal nº 5.400/2013, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 018/2014 (Executivo Nº 013) Altera Anexo da Lei Municipal 
nº 5.397/2013, que Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Taquara/RS, para o 
exercício de 2014, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis aos Projetos 
mencionados na forma original e os mesmos foram APROVADOS por unanimidade dos 
Vereadores. Após a votação 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: Nº 001 e 002/2014. Requerimentos: Nº 012 a 017/2014. Pedidos de Informações: 
Nº 004 a 006/2014. Indicações: Nº 017 a 061/2014. Requerimentos Verbais: VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOLHRAUSCH: 1º - Solicita que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Obras providencie com urgência o conserto de buracos existentes em Ruas de 
nossa cidade, os quais vêm causando grandes transtornos e prejuízos a todos os usuários 
dessas vias: - Rua 13 de Maio, em frente ao nº 650, entre o Cemitério Municipal e o antigo 
Lar das Meninas; - Rua Princesa Isabel, Bairro Cruzeiro do Sul e - Rua Guilherme Lahn, quem 
vai em direção a Rua Picada Gravatá. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 2º - Solicita 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente a Vigilância Sanitária 
realize uma vistoria com a máxima urgência no prédio situado na Rua Tristão Monteiro, Nº 
1626. Tal pedido se faz necessário, pois no local funcionava uma fruteira e segundo 
informações o mesmo foi abandonado ainda com mercadorias dentro que acabaram se 
deterioraram gerando a proliferação de larvas, ratos e outros animais peçonhentos que estão 
prejudicando os moradores mais próximos. 3º - Solicita que o Executivo Municipal informe a 
este Vereador quais são as agencias bancárias de nossa cidade que já se adequaram a Lei 
Municipal Nº 5.365/2013 (em anexo), bem como quais agencias faltam se adequar 
lembrando que o prazo para implementação e instalação de todos os procedimentos e 
equipamentos exigidos nesta Lei expira em 26 de março de 2014. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS: 4º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
informe a este Vereador quando iniciará as obras de melhorias na Estrada de Cachoeira 
Grande e estrada que liga Olhos D’água à Estrada da Cachoeira. Tal pedido se justifica dado 
ao fato de que entorno de 25 dias irá começar a colheita de arroz e haverá tráfego intenso de 
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caminhões e máquinas pesadas sendo necessárias estradas em condições de uso, inclusive 
pelo movimento de automóveis e motos que acessam as propriedades daquela localidade. 
Nesse sentido com este trabalho podem-se evitar alguns acidentes. VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA: 5º - Que o Executivo Municipal encaminhe com urgência a esta Casa 
Projeto de Lei que trata do pulo de padrão dos servidores municipais de nossa cidade. 6º - 
Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie o conserto de 
buracos existentes ao longo da Rua Rockfeller, no Bairro Empresa, pois os mesmos causam 
transtornos e prejuízos a todos que por ali transitam. Por fim ficaram agendadas as seguintes 
reuniões das Comissões Permanentes desta Casa: Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização amanhã, dia 11/02, às 13h e Comissão de Terras, Agricultura, Patrimônio, e 
Habitação, dia 14/02, às 10h. Nada mais havendo a tratar, às 20h50min, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 
agendando outra para a próxima segunda-feira, dia 17/02, às 18h. E, para constar, eu Silvana 
Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que 
segue assinada pela Servidora Maria Lucia Souza, a qual transcreveu a Palavra em 
Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa 
Legislativa. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014...........Silvana Lopes e Maria Lucia Souza. 

 


