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ATA Nº 3.967 

Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 4ª 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 
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 noite convidando todos os presentes para realizarem em conjunto a 
Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura 
das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento. OFÍCIOS DO SENHOR 
PREFEITO: OFÍCIO Nº 120/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.414 a 5.425, sancionadas em 
19 de fevereiro do corrente ano. Lei Municipal nº 5.377, sancionada em 12 de dezembro de 
2013. Lei Municipal C.M.V, nº 5.381, de 13 de dezembro de 2013. PUBLICIDADE DOS 
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 010, de 03 de fevereiro de 2014, de autoria do 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO – Institui homenagem anual a pessoa ou grupo de 
pessoas que se destacaram no serviço voluntário do município de Taquara/RS. PROJETO DE 
LEI Nº 043, de 24 de fevereiro de 2014, de autoria do VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA – 
Institui a política de inserção de placas contra abandono e maus tratos aos animais, em 
lugares estabelecidos nesta lei na cidade de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 044, de 24 de fevereiro de 2014, de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - Declara de 
Utilidade Pública a LIGA RIOGRANDENSE DE CICLISMO e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 045, de 24 de fevereiro de 2014, de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA - Institui homenagem Especial denominada SERVIDOR DESTAQUE DO MUNICÍPIO 
DE TAQUARA, RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 046, de 24 de fevereiro de 
2014 (Executivo Nº 035) – Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para 
EMBAIXADA FEMININA DE AMOR PELO HOSPITAL BOM JESUS DE TAQUARA, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 047, de 24 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 036) – Altera 
a redação do artigo 1º, da lei Municipal Nº 5.431, de 21 de fevereiro de 2014, que autoria o 
Poder executivo a repassar auxílio financeiro para a ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE 
INDEPENDENTE JARDIM DO PRADO, e, dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 
027/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através do presente, envio Votos de Pesar aos 
familiares do senhor Renato Antônio Cornely que veio a falecer no dia 18/02, próximo 
passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda 
de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te 
guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua 
entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 028/2014 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar ao departamento 
competente da CORSAN que realize o conserto de um vazamento de água no meio da Rua 
Armindo Eugênio Bohrer, em frente ao  n° 929 no Bairro Tucanos, logo após o “Sitio dos 
Bichos”. Nº 029/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de 
Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Loteamento Tito de Taquara/RS, 
pelo XIII Encontro de Jovens, realizado no último final de semana, com o Tema: “Jovem 
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Cristão seja exemplo, em sua geração corrompida.” 1 tm: 4.12. Parabenizo a todos nas 
pessoas dos Encarregados do Setor Vitorino Chicatte e Leandro Oliveira, e, aos jovens Oziel e 
Elisangela de Jesus. Que Deus os continue iluminando para o crescimento desta obra. Nº 
030/2014 VEREADORES TELMO VIEIRA E LAURI FILLMANN (O Vereador Adalberto Soares 
associou-se ao Requerimento em Plenário): Através deste enviamos Votos de Congratulações 
felicitando a 2ª Cavalgada da Integração Familiar do Bairro Santa Rosa, realizada nos dias 22 e 
23/02, próximo passado. Parabenizo todos os envolvidos em nome dos organizadores Zeca, 
Sérgio, Schimidt e Zé, por mais um grande evento que está tomando lugar no calendário de 
eventos do nosso Município. Nº 031/2014 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS, EDUARDO 
KOHLRAUSCH, ADALBERTO SOARES, RÉGIS DE SOUZA, TELMO VIEIRA, ROBERTO TIMÓTEO E 
LUIZ CARLOS BALBINO: Através deste solicitamos à Mesa Diretora desta Casa Legislativa que 
seja criada uma “Frente Parlamentar Antidrogas”. Justificativa: Com o consumo absurdo por 
parte da drogadição nos últimos anos, espalhando-se por todo o país, por todas as classes 
sociais, já pode ser considerada uma epidemia. Os viciados perdem seus vínculos com a 
família e com a sociedade, não querendo outra coisa a não ser consumir mais drogas; poucos 
aceitam se tratar. Porém, a dependência química tem que ser tratada como uma doença 
complexa, que de fato é, e levar em consideração que a maioria dos usuários de droga está 
em risco constante de vida, causando danos a si mesmos, aos seus familiares e a sociedade 
constituída em geral. Nº 032/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER, com apoio de todos os 
Vereadores: Votos de Congratulações - Prezada Marina Streit Seolino! Parabéns pela tua 
vitória no Concurso Garota Verão 2014 ocorrido sábado em Capão da Canoa. Parabéns por 
esta vitória! Com tua beleza, charme, elegância, classe e inteligência conquistastes os jurados 
e também a todos nós. Representastes muito bem a tradicional beleza da mulher taquarense. 
Que esta nova etapa em tua vida venha repleta de sucesso, realizações a alegrias. PEDIDOS 
DE INFORMAÇÕES: Nº 012/2014 VEREADORES LAURI FILLMANN E VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicitamos informações ao Executivo Municipal sobre o “andamento do processo de 
instalação e funcionamento das câmeras de vigilância e monitoramento” em nossa cidade. 
Justificativa: Diante do quadro de insegurança em que vivemos diariamente, somada a 
estrutura deficitária dos órgãos de segurança, citando o número reduzido do efetivo que hoje 
encontramos trabalhando em Taquara, bem como a falta de material e viaturas destinadas 
aos mesmos, entendemos que é de extrema “urgência” o funcionamento com resultados 
positivos destas câmeras de vigilância, que com certeza virão somar no trabalho realizado 
pela Brigada.  Desta forma os bairros e interior poderão ter uma maior assistência destes 
policiais militares. Nº 013/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador quanto será gasto no show anunciado pela 
Administração, o qual será realizado durante 30ª edição da EXPOCAMPO, no próximo mês de 
abril em nossa cidade. O referido show foi divulgado como a atração principal do Evento e 
refere-se ao cantor fanqueiro MC Gui. Solicito também informações sobre a origem da verba 
que será utilizada no pagamento desta atração. INDICAÇÕES: Nº 103/2014 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito 
possa realizar um estudo nos locais de maior fluxo junto às Ruas dos Bairros de nossa cidade 
visando à colocação de placas de sinalização indicando “PARE” nas esquinas que antecedem 
as ruas preferenciais. O pedido se justifica dado ao fato de que muitos condutores não 
conhecem algumas vias e a falta de sinalização dificulta ainda mais a trafegabilidade. Tal 
medida se faz necessária para evitar acidentes. Nº 104/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
conserto de vários buracos existentes na estrada de acesso a localidade de Entrepelado, 
Passo do Mundo Novo, na parte asfaltada da via. Nº 105/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
conserto de calçamento na Rua 17 de Junho, próximo ao nº 2270 e ao Sindicato Rural do 
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Paranhana, conforme mostra as fotos em anexo. Nº 106/2014 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o 
serviço de patrolamento em toda a extensão da Rua Lima, bem como o conserto de uma 
boca de lobo, próximo ao nº 306 nesta mesma rua, no Bairro Empresa. Nº 107/2014 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie o conserto de uma luminária na localidade de Pega Fogo, próximo 
ao nº 387 e ao Cemitério local. Nº 108/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Indica a 
Administração Municipal para que junto a Secretaria do Meio Ambiente e outras que 
estiverem envolvidas, possam executar com urgência os serviços de dedetização por meio de 
termo nebulização de baratas, pulgas, traças, mosquitos e da desratização dos ratos em 
todos os bueiros de nosso Município, começando pela zona central em direção aos bairros, 
pois é crescente e considerável a proliferação dos mesmos, que em maior número e 
concentração encontramos no centro da cidade. Tal ação deve ser executada pelos Gestores 
do Município, pois trata de caso de saúde pública aos nossos munícipes. Anexamos a matéria 
do trabalho realizado na cidade de Votuporanga, do Distrito de Simonsen e da cidade de 
Ourinhos, em São Paulo onde foi mantido o controle da infestação dos ratos, baratas e 
inclusive de escorpiões, em toda zona central da cidade, com trabalho intensivo e periódico 
em torno dos pontos críticos da cidade, citando os supermercados, feiras livres e hospitais, 
entre outros, mantendo este serviço a ser executado anualmente em todo município. O 
serviço foi desenvolvido por uma empresa dedetizadora tendo a fiscalização por parte do 
Poder Público. O serviço foi realizado no período noturno, a fim de reduzir o impacto na 
circulação de veículos e pedestres. Nesta ação, os tampões dos bueiros foram abertos para a 
aplicação de veneno em gel e pastilhas. A fumaça também foi utilizada no processo para 
evitar a dispersão dos insetos e roedores para as residências. As baratas são insetos 
cosmopolitas que se adaptam em qualquer clima. Algumas das mais de 3,5 mil espécies 
existentes no mundo participam da rotina do homem, vivem nas tubulações, nas caixas de 
esgoto, caixas d’água, caixas de gordura, caixas de passagem, ralos, etc. Elas produzem 
substâncias alérgicas e disseminam doenças, pois transportam microrganismos patogênicos 
oriundos de locais em condições precárias de saneamento. Já os ratos são grande problema 
para a agricultura, por destruir as sementes recém-plantadas e as armazenadas. Eles 
infestam granjas e se a população for grande, calcula-se a perda de 10% de todo o alimento. 
Sendo roedores causam danos às estruturas prediais. O hábito de o homem oferecer 
alimentos e água aos seus animais no período noturno, restos de alimentos jogados nas 
bocas de lobo, nos terrenos baldios, lixeiras destampadas e água parada, fornecem alimentos 
e hospedagem aos ratos. Entre as doenças transmitidas por ratos estão a Leptospirose, a 
Hanta Vírose que são adquiridas através do contato com a urina de ratos contaminados; a 
Peste Bubônica, Pneumônica e Septicêmica que são adquiridas pelo homem através da pulga 
do rato; o Tifo Murino, a Febre da mordida de ratos, a Triquinose e a Salmonelose. Diante de 
toda esta explanação, este Vereador está preocupado com a invasão de ratos, baratas e 
outros insetos que está ocorrendo no centro de nossa cidade e por isso apresenta esta 
Indicação, para que seja implantado com urgência, este sistema na zona central e na 
sequência em todos os Bairros, protegendo assim a população destes insetos e roedores que 
tanto mal pode transmitir. Nº 109/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de 
patrolamento e ensaibramento da Rua Farrapos, bem como providencie com urgência a 
limpeza geral de um terreno baldio, com posterior notificação ao proprietário, nesta mesma 
Rua, próximo ao nº 211, pois os moradores estão enfrentando dificuldades com o 
aparecimento de ratos, aranhas e outros animais peçonhentos. Nº 110/2014 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Através da presente Indicação solicito a Administração Municipal que estude 
a possibilidade de implementar em nosso Município o Programa Social para “Auxílio 
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Alimentação” aos pacientes do SUS de baixa renda que estiverem submetidos a tratamento 
de saúde continuado. Este programa objetiva destinar “Auxílio Alimentação” aos pacientes 
do Sistema Único de Saúde-SUS de Taquara, caracterizados como de baixa renda e que 
estiverem submetidos a tratamento de saúde continuado, incluindo necessidade de 
deslocamento para outros Municípios. O programa poderá ser constituído de valor em 
dinheiro, ticket alimentação ou outro meio de crédito que possibilite prover alimentação aos 
pacientes de baixa renda, nos períodos que estivem em deslocamento para tratamento de 
saúde, tais como consultas médicas, exames, aplicações, tratamento oncológico e outros, 
enquanto tais circunstâncias impliquem a necessidade de permanecer mais de um turno em 
outros municípios. O programa poderá ser implementado com parceira da Secretaria de 
Assistência Social, incluindo avaliação da necessidade de cada beneficiado e sua inclusão no 
cadastramento prévio (CADÚNICO), a partir do encaminhamento de cada cidadão que se 
enquadre nas condições do programa a partir dos registros da Secretaria de Saúde. 
Ressaltamos tratar de um programa com importante efeito comunitário, pois proporcionará 
a alimentação necessária inclusive para apoio ao próprio tratamento de saúde, com baixo 
investimento financeiro, porém com grande efeito de apoio aos necessitados, distribuição de 
renda e justiça social, enquanto sabemos que várias pessoas nestas condições muitas vezes 
permanecem o dia inteiro sem almoço, lanche, enfim, sem alimentação, passando fome até 
voltar para sua residência. A proposta, assim, assume natureza humanitária. Nº 111/2014 
VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E LAURI FILLMANN: Solicitamos que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente destine um local para o 
armazenamento adequado de pneus velhos, tendo em vista que o único eco ponto da cidade 
situado no Bairro Empresa deixou de funcionar. Nesse sentido os pneus não estão sendo 
mais recolhidos e acabam empilhados facilitando a proliferação de insetos, especialmente o 
mosquito da dengue. Nº 112/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência a 
colocação de dois quebra molas na estrada da localidade de Rio da Ilha, Vila Tereza, 
proximidades de uma Fábrica de Brinquedos situada no antigo prédio da Bibi. O pedido se 
justifica tendo em vista o grande fluxo de caminhões carregados com toras de madeira e 
outros veículos que não respeitam a velocidade permitida e comprometem a circulação de 
pedestre, especialmente dos funcionários da Fábrica nos horários de entrada e saída. Segue 
foto em anexo. Nº 113/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através do Setor de Iluminação Pública proceda na troca de uma luminária na 
localidade de Rio da Ilha, próximo ao n° 830, pouco antes da Tenda. Nº 114/2014 
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, solicitar ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho, que gestione junto as Secretarias Municipais de 
Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento para, num trabalho de parceria, considerando 
a Lei Federal Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, tendo por princípios, dentre outros, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos 
valorando as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde publica; 
o desenvolvimento sustentável e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 
cidadania e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 152, inciso IV da Lei Orgânica 
Municipal, objetivando a separação, na fonte geradora dos resíduos sólidos, orgânicos e 
secos, para disciplinar a Coleta Seletiva, no município de Taquara, determine aos Órgãos 
Públicos Municipais da Administração Direta ou Indireta, para que, implementem, em seus 
espaços, o sistema de separação do lixo, para fins de apresentação à coleta seletiva. 
Considerando que a Educação é a maneira pela qual poderemos vislumbrar um futuro melhor 
e conquistar resultados mais efetivos para o nosso meio ambiente, indico-lhe ainda pelo 
presente documento, que determine as Escolas da Rede Municipal de Ensino que 
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implementem programas internos de separação de lixo, com as seguintes finalidades: 1º- 
tornar o reaproveitamento dos materiais, uma prática constante entre os administradores 
públicos e os estudantes; 2º - ser parte de um programa de educação ambiental a ser 
instituído pelas escolas municipais, visando à formação e difusão de uma consciência 
ecológica na sociedade; 3º - obter os benefícios sociais da prática de reciclagem, tanto no 
sentido de economizar energia e insumos, quanto na preservação do ecossistema. 4º - criar 
espaços (composteiras), para o depósito diário do lixo orgânico, produzido na escola, todos 
os dias, para posterior utilização na criação de hortas, para o cultivo de temperos, chás, etc. 
Outrossim, reitero que a chance de obtermos resultados melhores com a Coleta Seletiva, 
necessita uma dedicação maior do poder público, com o intuito de divulgar o cronograma da 
coleta, incentivar o descarte correto dos resíduos sólidos, estabelecer um ponto para 
descarte de lâmpadas incandescentes e fluorescentes, como forma de defender e preservar o 
meio ambiente, promovendo ações de conscientização e educação ambiental para toda a 
população. Considerando para isso, que as Secretarias envolvidas, utilizem para mobilização, 
a sensibilização, na promoção da consciência e do espírito de preservação ambiental, 
orientando a comunidade para a separação dos materiais, através de cartilhas, panfletos, 
rádio, jornal, carro de som, internet, folhetos informativos e outros, como forma de 
educação, para que a comunidade dispense o lixo, nas datas corretas, evitando que o lixo 
seco seja colocado juntamente com o orgânico, evitando que seja compactado, 
impossibilitando a sua reutilização. Na certeza de que, se ficarmos nos lamentando, sem 
tomarmos uma atitude mais incisiva para que ocorram as mudanças necessárias para que a 
Coleta Seletiva, realmente funcione em nosso município e, entendendo que até então, muito 
se falou e pouco se fez, nas gestões anteriores, estou otimista, entendendo que pela 
maestria de Vossa Excelência, poderemos mudar essa realidade, que empobrece a nossa 
economia, desestimula as novas gerações e contribui sobremaneira para a destruição do 
nosso planeta, portanto, aguardo um posicionamento urgente e determinado de vossa 
Excelência, para que as mudanças aconteçam e todos nós lucremos com os resultados. Nº 
115/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de proibir o estacionamento à direita na 
curva da Rua da Empresa que faz ligação com a Rua Osvaldo Cruz, sentido Centro/Bairro, 
bem como seja instalado tachões dividindo as pistas até a curva, conforme indica as fotos. 
Justificativa: No referido trecho já ocorreram vários acidentes, pois muitos condutores que 
sobem a Rua acabam colidindo com os que descem no sentido contrário. Nº 116/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie a limpeza geral de um terreno baldio, com posterior 
notificação do proprietário, na Rua 13 de Maio, próximo a ERS 020 e a Fábrica de Camisas, no 
Bairro Cruzeiro do Sul. O pedido se justiça em função dos moradores mais próximos estarem 
enfrentando dificuldades com o aparecimento de ratos, aranhas, raposas e outros. Nº 
117/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com 
a Secretaria competente, que providencie a colocação de bancos padronizados nas calçadas 
das ruas que concentram o comércio em nossa cidade. É sabido que a zona central concentra 
um número enorme de estabelecimentos comerciais em Taquara. Este fato atrai moradores 
daqui e de outros municípios vizinhos. A distribuição dos bancos padronizados é uma forma 
de atrair o público e oferecer conforto e bem estar para as pessoas que por ali circulam. 
Proporcionam um local para apreciarem um sorvete, um crepe, uma água, ou simplesmente 
descansarem. Observando Gramado, chega-se a conclusão que os bancos também 
embelezam as ruas. Em Taquara já temos exemplos assim na Rua General Frota, passando a 
esquina com a Rua Pinheiro Machado, comerciantes e moradores providenciaram a 
padronização dos canteiros e colocaram bancos nas calçadas, proporcionando um visual 
bonito e oferecendo aos circulantes um descanso. São ações pequenas que geram um bem 
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estar na população. Cidade limpa e bonita aumenta a estima dos moradores e eles começam 
a zelar pelo público. Nº 118/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Indica ao senhor Prefeito 
Municipal que junto as Secretarias competentes, procedam na sinalização do asfalto, com 
pintura de faixa de segurança, na  Rua Marechal Floriano em frente ao Nº 1965, onde está 
localizada a Igreja Evangélica Luterana. Também indica a necessidade de colocação de “dois 
redutores de velocidade” na referida Rua, proximidades da Empresa Mercúrio, pois o trânsito 
de veículos é intenso naquele local, com saída e entrada de caminhões no pátio desta 
Empresa. Também queremos deixar registrado que muitos veículos transitam naquela Rua 
em grande velocidade, o que requer a redução de velocidade neste local. Nº 119/2014 
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Trânsito providencie com urgência a pintura de faixa de segurança em frente à 
Escola de Educação Infantil, anexa ao Colégio Santa Terezinha, na Rua Júlio de Castilhos, pois 
a falta desta sinalização está dificultando a entrada e saída dos alunos. MOÇÃO DE APELO Nº 
003: VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Encaminha Moção de Apelo ao Relator 
Desembargador Nelson Antônio Monteiro Pacheco Martini, da 3ª Câmara Civil, para que 
agilize o Processo Cível Número Themis: 70057357592 – Número CNJ: 0460386-
67.2013.8.21.7000 referente ao Processo de 1º Grau: 070/1.12.00028026, que tramita neste 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na 2ª Vara, contra o Município de 
Taquara, no que tange ao Concurso Público realizado em 2012, estando suspenso. Desde esta 
época a Administração Municipal vem contratando servidores através da contratação 
temporária, nas mais diversas atividades tendo em vista a suspensão deste Concurso. Ocorre 
que as pessoas que se classificaram para assumir estas vagas que lhes é de direito, estão 
sendo tolhidas em assumir os cargos e fazer carreira, e em consequência ficam sem 
remuneração. Diante da justiça pedimos a Vossa Excelência, em contato com os demais 
julgadores que façam o mais breve possível o julgamento deste processo para que cada 
Concursado possa assumir seu cargo desempenhando suas funções. Após a leitura da 
presente Moção o Vereador Valdecir de Almeida solicitou a retirada de pauta da mesma 
tendo em vista a não obtenção de assinaturas unânimes dos Vereadores. O Presidente 
acatou a solicitação e a Moção nº 003, foi retirada da pauta desta Sessão. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da CORSAN em resposta ao Requerimento 
Nº 006/2014, dos Vereadores Guido Mario e Telmo Vieira, contido no Ofício D.L nº 012 e 
013/2014. Telegramas do Ministério da Saúde referente ao Fundo Nacional de Saúde em 
cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452/1997. Após a leitura da matéria o Presidente fez os 
seguintes Comunicados: Dia 27 de fevereiro, próxima quinta feira, às 10h, ocorrerá a reunião 
solicitada pelo Vereador Adalberto Lemos, com o senhor Prefeito Municipal, o Gerente da 
Caixa Econômica Federal e a Construtora das casas do PAC 1, para tratar deste assunto. E, as 
11h deste mesmo dia, ocorrerá a reunião solicitada pelo Vereador Valdecir de Almeida e os 
Vereadores da Bancada do PP, com a presença do senhor Prefeito Municipal, para tratar da 
aquisição do terreno para instalação do Quartel do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. 
Também tendo em vista o feriado de carnaval, a Sessão Ordinária do dia 3 de março será 
realizada no dia 6 de março, uma quinta feira às 17h, lembrando que a confraternização de 
homenagem ao Dia da Mulher dedicada a todas as mulheres do Legislativo Taquarense, a 
qual estava prevista para as 16h, deste mesmo dia, será as 15h, pois às 16h45min esta Casa 
prestará uma homenagem especial à senhorita Marina Streit , eleita Garota Verão do RGS de 
2014 representando a nossa cidade. E às 20h, será realizada a 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. Dando segmento aos 
trabalhos da noite 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 
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Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Saúdo presidente, componentes da mesa e demais Vereadores.  Inicio o pronunciamento, 
saudando a nossa Garota Verão, Marina Streit parabenizando, sua família e parabenizar a 
comunidade Taquarense, que recepcionou ela neste domingo a tarde no desfile no 
caminhão, muitos carros acompanhando ela ficou extremamente emocionada, e satisfeita 
com a recepção feita pela comunidade Taquarense. Taquara esta de parabéns deixa de ser a 
capital do sorriso e passa ser a cidade da mulher bonita. Também Senhor Presidente estou 
encaminhando solicitações ao executivo, para que sege colocada placas de pare nos bairros, 
as pessoas que vem de fora não tem conhecimento, preferenciais, tem dado muitos 
acidentes porque as pessoas não conhecem as ruas e não há uma indicação de pare próximo 
a essas ruas preferenciais, e a gente pede que o prefeito comece a analisar, pelas ruas de 
maior fluxo, que as placas adicionadas vãs para esses locais. E que na medida do possível 
posso ter indicado todas as ruas preferenciais para evitar acidentes porque vocês sabem 
todos nós vemos quanto aumentou o número de veículos na cidade e um tumulto muito 
grande. Acho que é necessário ter a indicação das ruas preferenciais. Também solicito 
concerto do asfalto no acesso Entrepelado após a ponte perto da entrada do cemitério o 
asfalto feito muitos anos atrás e que tá todo estragado, muito buraco e que o executivo vá lá 
com pouco material possa, deixar em condições de trafego para aquela comunidade que 
usam diariamente aquele trajeto. Também o conserto do calçamento na Rua 17 de junho em 
frente ao número dois mil duzentos e setenta, não tem nem condições de estacionar carro. E 
ali em frente está o sindicato rural do Paranhana, também solicito patrolamento da Rua Lima 
concerto de um bueiro, próximo ao numero 306, também concerto luminária próxima ao 
número trezentos e oitenta e sete, fica ao lado do cemitério lá mora o ex- secretário do Pega- 
Fogo, e já fez reivindicação a pessoas responsáveis por esse setor ,e não teve resposta , e fez 
uma ligação , não acredito que a administração está rejeitando esse atendimento porque sou 
contra a qualquer tipo de perseguição, pois ele é um contribuinte pois precisa  ser arrumado 
estou fazendo essa indicação para que seja feito . Estou encaminhando e pedindo ao 
município que faça dedetização nos bueiros de nossa cidade o número de pragas tem se 
alastrado, tem um sistema que nossas cidades vizinhas usam é um sistema de fumacê é 
bombeado produtos duas vezes por ano para acabar com ratos, baratas que assolam o 
comércio em geral e as casas aqui na cidade. E também Sr Presidente quero dizer, que a 
ponte da estrada dos renques foi concluída semana passada na quinta - feira e toda 
comunidade já está usufruindo daquela travessia, pois diminuem vários quilômetros as 
pessoas que muravam após este local. Também estou encaminhando e preço compreensão 
dos colegas junto com alguns vereadores um requerimento a mesa para que criassem  a 
frente parlamentar antidrogas , que possamos nos encontrar , debater assuntos que possam  
trazer esperança as pessoas e as suas famílias que estão passando por esse drama tão 
grande. Senhor Presidente, pediria que é um assunto de extrema relevância que o senhor 
tivesse uma certa consideração. Quantas famílias sofrem quando os filhos caem nas drogas e 
a gente quer essa frente parlamentar que possa nos fornecer quantas vagas há no hospital 
para usuários de drogas. Queremos discutir, a estrutura do CAPS e do SADAD. Queremos 
ampliar o serviço que trata do dependente químico Campanha de Prevenção trazer aqui para 
discuti-la, sabemos que é feita pela Brigada e Policia Civil, campanhas de conscientização da 
comunidade e do quanto isso faz mal as famílias Taquarenses. Então vamos fazer uma frente 
e debater, ver alternativas. Ver condições de tratamento para que a gente possa realmente 
uma grande luta em defesa da vida. Obrigado todos. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite 
Presidente, boa noite colegas vereadores, a imprensa e a todos que de uma forma ou outra 
nos acompanharam. Parabéns a Senhora Marina Streit, parabéns a família Streit, parabéns 
Taquara. Garota Verão é um feito muito importante também nossa linha de votos 
congratulações. Também parabenizo os organizadores de segunda cavalgada da integração 
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familiar do Bairro Santa Rosa. Nesta segunda edição uma grande evolução no sentido de 
quantidade, qualidade com a presença de duzentos cavaleiros. Mais uma vez durante o final 
de semana, com certeza maioria ou todos os Vereadores talvez recebessem mais queixas por 
mau atendimento no hospital. Vai de mal a pior é deprimente. Relato de uma pessoa que 
ontem pela manhã de domingo chegou lá por volta de oito horas e trinta minutos, era a 
primeira da fila, foi chegando mais gente, e onze horas nada de atendimento foi ao banheiro 
nem a equipe de enfermagem viu. Um abandono, não aguentando mais, foi até um hospital 
de uma cidade vizinha em dez minutos ela já estava no soro. Não sei o que está acontecendo 
no nosso hospital, mas é trágico, se piorar pode ir embora. Lamentavelmente com certeza 
está na hora do Município e Secretaria de Saúde dar uma olhada mais a fundo, porque assim 
passou de todos os limites. Estou encaminhando um requerimento a Secretaria do Meio 
Ambiente e Administração, pedindo mais uma vez assim colegas Vereadores agilização para 
criar um espaço para o armazenamento de pneus e outras coisas em desuso tínhamos sérios 
problemas onde estava o Vereador Valdecir tínhamos sérios problemas estava muito mal 
armazenado e a verdade faz bem a política. Mas quantas vezes já contatamos o setor do 
Meio Ambiente de um mês fica para o outro e já se passaram dois anos. Os mosquitos estão 
felizes por aí. Pneus rolando. Então, já é hora sim de resolverem esta situação.  Recebi 
reclamações  de pessoas do interior é um problema sério que acontece a anos. Dizia esse 
cidadão, que não vislumbra uma solução questão referente aos motoqueiros que saem por ai 
fazendo trilha. Sei que é um esporte bonito, gostoso mas gente onde fica os coitados, 
coitados dos colonos agricultores que com enxadinhas  muitas vezes fazem suas estradinhas 
para lavoura. O poder publico, não é de hoje, também não conseguem atender tudo. Quando 
fazem uma vez a estrada o pessoal passa lá com seu tratorzinho sua carreta e vai atrás 
abrindo uma sargetinha que funciona. Tenho amigos nessa área e sei que o esporte é 
gostoso. Mas cadê o respeito para com aqueles produtores rurais. Final de semana passado 
numa localidade deu uma chuva e acabou a estrada, virou um arroio. Então pediria, sei que 
tem pessoas ouvindo, amigos motoqueiros, vamos respeitas os agricultores. O meu direito 
acaba onde inicia o do outro. Final do ano, juntamente com os demais Vereadores, um 
encaminhamento referente as Câmaras de Segurança. Temos muitos problemas com 
segurança em nosso Município e, sabemos que quando implantadas fará com que reduzam 
bastante estas ocorrências. Que não caia no esquecimento, que busquemos agilidade nesta 
implantação, pois toda comunidade ganhará. Segurança nunca é demais. Obrigado e uma 
boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente 
passo a metade do meu tempo para o Vereador Telmo e outra metade para Vereadora Sirlei. 
VEREADOR MOISÈS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar Senhor Presidente demais membros 
da mesa Diretora, colegas Vereadores, comunidade que está presente na casa imprensa em 
especial uma saudação a minha esposa. Quem nunca ouviu a frase: Taquara só aparece em 
programa de TV quando tem notícia ruim. Pois o ultimo sábado isso foi diferente, começou 
logo após o meio dia quando a RBS transmitiu o episodio do Trick e Trick que foi gravado aqui 
nos olhos D’Água no interior de nossa cidade com alunos da Escola João Martins Rangel 
daquela localidade. Após também na RBS, nossa representante Taquarense foi eleita Garota 
Verão trazendo muito orgulho para nosso Município. Quero deixar meus Parabéns a Marina 
Streit que ela seja muito feliz e que realize todos seus sonhos, pois pronunciou em uma de 
suas entrevistas que queria ser modelo, desejamos felicidades a nossa Garota Verão não mais 
só de Taquara, mas sim do Estado do Rio Grande do Sul. Quero relatar a minha preocupação 
a respeito do acampamento Farroupilha, os ranchos estão sendo desmanchados lá no parque 
do CTG, para realização da EXPOCAMPO, e sei que o Executivo está negociando, mas até 
agora não tem uma definição concreta se vai sair o acampamento ou não se realizará. Tenho 
conversado com os organizadores, pois não sabem o que irá acontecer, pois acho que 
executivo deveria se esforçar para ter uma definição para que o evento se realize. O 
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acampamento Farroupilha precisa ter seu espaço. E ainda falando de EXPOCAMPO também 
estou encaminhado um pedido de informações para saber o valor que será gasto na 
contração do MC GUI, eu achei de uma incoerência um fanqueiro que canta músicas de 
apologia, drogas, sexo, a violência um evento para nossos agricultores, que é ligado à 
agricultura ao tradicionalismo do evento. Quero que o executivo me informe quanto sairá e 
dá onde vai sair esse recurso.  Também quero parabenizar o executivo, parabenizar o 
Prefeito, pela troca do Secretário da Agricultura, assumiu na semana passada o Nenê, pois 
fará um excelente trabalho. Fiz duras criticas ao antigo secretário a qual o Prefeito junto ao 
Secretário foram a rádio de Taquara e disseram que eu estava mal informado e que o 
Secretário estava fazendo um excelente trabalho . Agora o Prefeito retira o Secretário e 
coloca outro não entendi, se ele estava fazendo um bom trabalho. Não sei o porquê da troca, 
mas isso prova que o Prefeito não estava certo, mas sim eu tinha razão, pois a comunidade 
deve fazer a avaliação. Quero fazer um requerimento verbal solicitar que a Secretária Distrital 
do Rio da Ilha, providencie o conserto da estrada em Açoita Cavalo, o ensaibramento, 
recasadas como em todo interior as coisas estão bem difícil. Conversei com alguns 
funcionários e me informaram que a Secretaria está com apenas uma recadeira, tinha duas, 
mas agora só tem uma, e não está dando conta.  É preciso consertar a que está estragada e 
adquirir mais uma, algo deve ser feito, pois isso não pode continuar assim como está, deixo 
esse requerimento verbal pois que seja providenciado essa manutenção nesta localidade. O 
que eu tinha por hoje erra isso Senhor Presidente Obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS: Quero saudar o Presidente e os demais colegas Vereadores, também esta menina 
que se elegeu Garota Verão do Estado. Já é a segunda vez que acontece esse fato em nosso 
Município que participo, pois em noventa e dois, Andréia Lauck também teve sorte de ser 
eleita Garota Verão do Estado. Nestes eventos, o Executivo tem que proporcionar ajuda, pois 
quando a candidata chega onde chegou, é o nome do município que está sendo divulgado 
para todo o Estado e ate mesmo para o país. Taquara circulou por todos os meios de 
comunicação. É de suma importância para todos nós taquarenses, esta divulgação positiva. 
Fica o alerta para que nos próximos concursos, o município proporcione ajuda antes.  No  
domingo recebi pedido de ajuda de um morador que se encontrava na Estrada que liga Olhos 
D’Água  à Cachoeira Grande. Esta pessoa estava em um carro zero, onde pelas condições que 
se encontram a estrada, arrancou toda surdina deste veiculo. Digo para todos, ao invés de 
colocarem um saibro no reparo da mesma, puseram um cascalhão, o que causou o dano no 
veiculo. Quando colocarem estas pedras, tem que por cima distribuir saibro. A Secretaria de 
Obras tem que ajudar a Secretaria Distrital. Quando trabalhei nesta secretaria, ajudávamos 
todas as secretarias distritais. Penso que isto tenha que voltar, pois com o apoio da Secretaria 
de Obras tudo funcionara melhor. Quando iniciar a colheita do arroz, com certeza teremos 
pneus de carretas cortados. Tem que ser atendido à prioridade, desta forma é que a 
Prefeitura andará. Farei a cobrança no dia de amanhã junto ao executivo, para que resolvam 
esta situação. Por hoje era isto. VEREADOR REGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente 
colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que nós escuta e a imprensa. Inicialmente 
trago minha satisfação e acompanhamento dos trabalhos da casa, colocar diante de todos os 
Vereadores em especial Vereador Arleu e Vereador Balbino pelas condições dos trabalhosos 
requerimentos que vem se tratando no recorrer dos trabalhos e o atendimento aqui na 
Câmera de Vereadores. Encaminhando os trabalhos desta semana tratamos hoje com todos 
os colegas vereadores, a grande maioria sobre a UTI NEONATAL, na ultima semana eu pude 
acompanhar e sentir na pele o sofrimento de uma família.  Em questão a estas tratativas e a 
necessidade de termos uma UTI NEONATAL em nossa Região para que se não resolva, 
amenize esta situação as tratativas Vereador Balbino, Vereador Valdecir trabalham nessa 
área e sabem muito mais do que nós, a dor que as famílias têm com a falta deste serviço em 
nossa região. Anterior mente viemos trabalhando com a coordenadoria Regional do PMDB do 
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vale do Paranhana, e ai estipulamos algumas bandeiras entre elas a UTI NEONATAL. Dessa 
forma nos definimos o plano de trabalho e hoje já seguimos na metade do caminho em 
captar o recurso par disponibilizar esse serviço a nossa cidade. Deixo aqui um pedido e as 
portas abertas e também nossa parceria para todos os vereadores do PTB, PP, PSDB, PDT, 
PSC, PROS, todos os partidos que compõem a câmera que vão a seus deputados apresentem 
a eles essa ideia para que todos nos pudessem viabilizar este serviço para nossa cidade que é 
uma instalação da UTI NEONATAL, que certamente a nossa comunidade precisa há muitos 
anos. Acompanhamos também um trabalho na Rua Carlos Chagas e Danilo Dias ali no Bairro 
Santa Teresinha as margens da dois, três, nove quase divisa do Bairro Empresa referente ao 
patrolamento e ensaibramento e a canalização daquelas ruas ao incertamente vai viabilizar 
uma melhor infraestrutura e trafego das pessoas e dos veículos naquela localidade pois ai 
certamente necessitam. Futuramente o Prefeito estará encaminhando isso, uma 
pavimentação para que tenha um conforto melhor àquelas famílias. Mas quero agradecer lá 
a secretaria de obras os servidores onde vem realizando um excelente trabalho, como tal 
realizaram também com uma dificuldade que tinha na Santa Maria, na Rua João Manoel 
Corrêa em direção há Igrejinha perto do cemitério, perto ao depósito de areia. Os caminhões 
vinham achando dificuldade de tráfego intenso de veículos pesados a Secretaria de obras 
tomou perto da floricultura na saída da RS cento e quinze tratativas onde melhorou e 
amenizou muito agora os veículos pesados podem sair pela outra opção e ai continuar seu 
trabalho sem prejudicar aquela comunidade. Também uma satisfação uma satisfação o 
serviço da Secretaria de Obras a vários dias fazendo um excelente trabalho. Deixo aqui uma 
solicitação também a questão de uma parada de ônibus na RS cento e quinze, perto da Rua 
Luiz Carniel, antes da Akesse, telhas estão ali quebradas existe, uma questão de roçada que 
precisa. Certamente vândalos realizaram aquilo a gente pede uma atenção especial que seja 
ali feito a manutenção. Pedimos também a reposição de uma luminária na Rua Eloi Fernando 
Wolkart, em frente ao numero vinte e cinco sessenta por completo a luminária tá sem 
funcionamento e certa mente auxiliará na segurança dos moradores daquela rua. Também 
deixar aqui minha satisfação meus votos de congratulação e satisfação em receber a nova 
Diretora na Escola Alípio Sperb no Bairro Santa Maria dizer para ela que estamos à disposição 
não só eu, mas toda câmera de Vereadores encaminhar tratativas para que venham melhorar 
a comunidade escolar daquele bairro. Deseja e reforçar meus votos de satisfação também de 
termos a Garota Verão Marina aqui no nosso Município parabéns a ela a sua família a sua 
pré-disponibilidade levando a cidade de Taquara e a todos os lugares de nosso Rio Grande. E 
com a relação há EXPOCAMPO a teremos do dia vinte e três há vinte e sete de abril lá 
teremos várias atrações musicais, e muitas outras programações. Destacar que apresentei 
também que apresentei o projeto de lei inserção de placas contra abando e maus tratos de 
animais em lugares estabelecidos nesta lei. Peso o apoio dos vereadores que leiam 
certamente poderão orientar melhor nossa comunidade trazer um sucesso e harmonia entre 
as pessoas e também entre os animais. Obrigada e uma boa semana a todos. VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Boa Noite a todos quero saudar a mesa 
diretora Presidente colegas Vereadores, comunidade presente, Presidente do Partido 
Progressista nosso Partido Osmar Gonzaga, a imprensa toda comunidade. Inicio fazendo um 
pedido verbal  para o executivo municipal uma solicitando um desmembramento de Tucanos 
e Alto Tucanos da Secretaria do Rio da Ilha, porque Rio da Ilha não da atenção para esta 
localidade quando chove e sempre o mesmo problema. Sabemos que a Secretaria Citral do 
Rio da Ilha tem bastante estrada para cuidar fica um impasse, pois Altos Tucanos e Tucanos 
ficam mais perto da sede do que do rio da Ilha para ser atendido. Vereador Lauri Fillmann 
quero lhe informar que dia seis de março ira ter uma audiência pública pelo Deputado Mano 
Changes da Assembleia Legislativa um momento muito importante que ele deveria estar lá é 
uma lastima que é no mesmo dia que nos temos diversas  atividades aqui na câmera de 
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vereadores é quase impossível de estarmos lá. Mas seria importante de questionarmos a 
questão das câmeras de vigilância que já deveria de ser assinado este convenio com o estado, 
estão brincando com o povo e o dinheiro da comunidade é lamentável o que esta 
acontecendo. Gostaria Senhor Presidente também de fazer uma pequena provocação em 
relação à data da audiência pública com relação aos alagamentos. Sabemos que precisamos 
discutir sobre este assunto e a comunidade esta precisando que seja discutida esta questão, 
o bairro Cruzeiro e outros bairros enfrentam esta questão, pois por qualquer chuvinha da um 
alagamento monstruoso. Quero falar também em relação a questão ao Bairro Mundo Novo 
que tivemos a oportunidade de junto com abancada do PP com Vereador Guido Mário com 
todos aqui , seu Osmar que é Presidente do Partido na questão do recurso do asfaltamento 
da Rua Mundo Novo que já foi exposto para o Prefeito sobre este assunto. Pois o executivo 
vai investir esta emenda parlamentar no deputado Alberto Moller, no Bairro Mundo Novo é 
um grande ganho para toda comunidade e para-nos todos, pois as ruas estão intransitáveis. 
Pois deixo o registro, pois acho importante deixar exposto.  Quero dizer que continua aquela 
situação dois, três, nove, o Vereador Nelson costuma dizer que não adianta conversar com 
DAER, estou seriamente acreditando nisso, pois é uma vergonha, pois o DAER esta deixando 
a desejar pois no governo esta faltando pulso, faltando um governador que mande pois na 
verdade temos uma pessoa lá que esta brincando de governar. Ta sendo uma vergonha, pois 
eu desafio o governador do estado vir aqui e me provar o contrario.  Na verdade nos temos 
um governo omisso, irresponsável assim é todas as políticas do estado se pegarmos a 
educação esta muito ruim esta no inicio do ano letivo, com problema de falta de contratação 
de professores. No bairro Empresa estão querendo aumentar as turmas para dispensar 
professores, eles vem para cá dizendo que tem dinheiro sobrando no estado, mas não 
cumpre a política pública do Estado. Vou guardar meus ultimo minutos para falar da minha 
indignação com o Estado hoje eu recebi aqui nesta casa uma criança que foi encaminhada 
pelo Município que fez o papel dela detectou um problema na perna dela foi encaminhado a 
Porto Alegre. Está aguardando uma cirurgia, já faz um ano, esta criança não esta conseguindo 
caminhar mais, isso é uma vergonha, tive encaminhar hoje para o Ministério Público para que 
a devida providência seja tomada, devemos começar nos revoltar com essas coisas. Gostos 
das coisas muito claras veem estes agente do estado vindo aqui e mentindo para 
comunidade, tem dinheiro, tá sobrando dinheiro, está faltando projeto vamos parar com está 
demagogia, nos temos que começar questionar estas pessoas é uma lastima. Que não temos 
poder para expor nossas palavras, mas temos que ter voz pra podermos dizer o que sentimos 
e pensamos, está é minha indignação de ver uma criança de três anos praticamente sem 
poder caminhar por falta de uma cirurgia. Tá sendo uma vergonha ai os políticos vem dizem 
que esta tudo bem, que nada aconteceu. Obrigada a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER: Boa Noite Senhor Presidente demais componente da mesa, colegas Vereadores, 
imprensa, senhoras e senhores. Semana passada recebi um pedido de socorro da unidade 
básica do Bairro Santa Maria, normal que as pessoas quando tem algum problema 
relacionado a animais me procurem, e não foi diferente uma ninhada de sete cachorrinhos 
foi abandonada no local sem a mãe. As funcionarias do posto acabaram investigado pelo 
bairro e encontraram a cadela que era mãe dos filhotes, e devolveram os filhotes para a mãe. 
Pediram-me socorro para olhar como estava a situação dos filhotes. Quando cheguei lá eu 
não gostei nada da situação na qual a cadela e seus filhotes se encontravam, no chão batido 
numa caixa de papelão toda arrebentada sem estar abrigada da chuva, do sol. Resumindo fiz 
uma campanha rápida no faceboock, e uma das voluntaria da pata esta abrigando estes 
animais, com todos os cuidados que ela merece neste momento. Esta é uma situação diária 
que passamos aqui em Taquara, todo dia nos procuram para informar sobre algum abandono 
de algum animal. Mas existe uma luz no final do túnel que esta se acendendo, me sinto muito 
feliz por causa disso. Semana passada juntamente com o Secretário Paulo Muller estivemos 
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procurando um imóvel de aluguel em nossa cidade que vai servir para ser instalada uma 
Clinica Veterinária Pública. Pois poucos Municípios no Brasil tem Clínica Veterinária Pública e 
eu tenho certeza que nesta administração isto acontecerá.  Isso me deixa muito feliz e 
realizada não só da minha parte, mas todas as voluntarias e todas as pessoas que gostam dos 
animais. Também vai deixar estas pessoas que não se importam com esta causa satisfeita. Se 
cuidamos da causa animal também estamos cuidando da saúde publica da população de uma 
cidade.  Este fator é bastante positivo e tenho certeza que irá acontecer. Sábado a tarde em 
Capão da Canoa a belíssima candidata de Taquara Marina Stait, foi eleita Garota Verão de 
dois mil e quatorze.  Eu e a Vereadora Sirlei estivemos presentes no júri, que a elegeu Garota 
Verão de Taquara somos testemunhas da beleza física da Marina, mas também do seu 
preparo, inteligência, classe e elegância. Fatores que com certeza conquistaram os jurados 
em Capão da Canoa. Parabéns Marina é uma linda representante da tradicional beleza da 
mulher Taquarense. Como sendo uma pessoa otimista, gosto de Taquara e acredito nas 
possibilidades do nosso Município estou fazendo uma serie de indicações que visam 
melhorar o visual de nossa cidade. Taquara sendo uma cidade mais bonita e limpa com 
certeza mudara o pensamento negativo e persistente que aqui nessa cidade nada acontece. 
Dizem que Taquara é o cidade do latinha eu não acredito nisso. Eu vejo Taquara uma cidade 
com grandes possibilidades de crescimento, desenvolvimento, e qualidade de vida para seus 
moradores. Será que só eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui em Taquara, 
acredito que não, muitas pessoas torcem e trabalham para que isso realmente aconteça. 
Para essa doença que se instalou no pensamento das pessoas, é preciso um esforço geral.  
Pequenas atitudes do cidadão Taquarense fazem muita diferença. Já fiz indicação para que 
seja feito a arborização urbana no Município e que a cidade seja arborizada com Mana Cá da 
Serra que é uma árvore que dá umas flores brancas e roxas, lindas que pode embelezar as 
ruas. Estou entrando agora com uma indicação para que na zona central de Taquara seja 
colocado muitos bancos ao longo das ruas, que sirvam para que as pessoas descansem, ou 
façam o seu lanche, ou tomem seu sorvete, tomem sua água. Eu acho que existem algumas 
medidas pequenas, que não tem um custo elevado, e que melhoram e muito a estima da 
população pelo local onde elas morram. Agradeço atenção de todos desejando uma 
excelente semana. VEREADORA SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Comprimento 
o nosso Presidente Dr. Arleu Machado os demais componentes da mesa, colegas Vereadores 
o público aqui presente e aos ouvintes da rádio Taquara. Não poderia me furtar voltar ao 
nome da nossa Garota Verão Marina Streit, foi muito bom ter participado do júri e ter 
escolhido junto a Vereadora Sandra e demais jurados a Marina para representar Taquara. 
Venceu a etapa em Igrejinha, e nos representou belamente no concurso Garota Verão do 
Estado do Rio Grande do Sul em Capão da Canoa. Pensar que isso não significa e não pensar 
no nosso Município, sempre que mencionarem pelo ano a fora de dois mil e quatorze, o 
nome da Garota Verão estarão relacionando o diretamente ao nome de nosso Município. 
recebi uma critica a esses dias que alguém falou em política do pão e circo. Isso aconteceu no 
passado dizer que esse concurso e termos recepcionado com uma pequena carreata a nossa 
representante é pão e circo é pobreza de espírito e é não ter o reconhecimento de que a 
política do pão e circo foi na época em que o povo não era esclarecido, fazer menção de uma 
política de pão e circo a um concurso da grandiosidade do Garota verão é no mínimo uma 
pobreza muito grande de espírito. E mais considerar o povo Taquarense burro, mas não 
acredito nisso, pois o nosso povo é inteligente tem visão e entende. O que significa ter uma 
representante num concurso de tamanha magnitude como Garota Verão, penso que 
devemos saber reconhecer quando um evento é importante, quando uma pessoa merece ser 
reverenciada. Reverencio nossa Garota Verão e fico muito feliz. Quantos assistimos a nossa 
cidade aparecendo na mídia apenas com fatos negativos, que bom que ela veio e vai levar o 
nome de nossa Cidade por este País a fora pelo Mundo. Porque com certeza com o 
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brilhantismo, capacidade dela, irá muito longe, é jovem, linda, carismática, e inteligentíssima 
isso é muito importante. É uma bela representante. Quero também aproveita Senhor 
Presidente para fazer um requerimento verbal solicitando a pintura de uma faixa amarela na 
frente a Escola Municipal de Educação Infantil Alice Maciel, no Bairro Santa Terezinha, é um 
pedido dos transportadores das crianças que precisam deixar o carro  muito distantes do 
portão enquanto eles são uma pessoa e transporta vária  crianças é para segurança delas, é 
um pedido urgente. Também quero falar que entrei com um requerimento nesta casa, 
solicitando que o nosso Excelentíssimo Senhor Prefeito, gestione junto a Secretaria da 
Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimento, a questão do nosso lixo. Nós temos uma lei 
federal doze mil trezentos e cinco, de dois de agosto de dois mil e dez, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos que tem como princípios uma gestão ideal dos resíduos sólidos 
um aproveitamento destes resíduos. Tem uma preocupação está lei e visa um resgate 
ambiental social, cultural, econômico, tecnológico, e de saúde pública, porque não, pois 
quando jogamos lixo no céu aberto pilhas, lâmpadas, estamos causando problemas ao Meio 
Ambiente, terá problema quem passar por ai li para sua saúde também é um problema de 
saúde pública. Duas semanas atrás uma reportagem me preocupou muito no nosso jornal 
panorama da nossa usina de reciclagem porque o lixo chega até lá e muitas vezes eles não 
conseguem utilizar porque vai misturado borra de café, papel, latas, plásticos. Então estou 
pedindo ao nosso Prefeito que ele tenha uma atenção especial e proceda um trabalho de 
parceria com as Secretarias citadas por mim par que implementem espaços nos órgão 
públicos municipais, escolas, secretarias ,a separação do lixo, um sistema de separação do 
lixo. Para fins de apresentação de uma coleta seletiva, nesta casa eu preciso ressaltar que o 
nosso presidente nos permitiu colocar lixeiras e separarmos o lixo aqui era uma preocupação 
que a gente tinha, mas não tínhamos efetivado e agora estamos separando. Precisamos ter 
os nossos órgãos públicos preocupados e fazendo a separação para entregar o lixo a coleta 
seletiva de forma certa para que a renda aumente para que a preservação ambiental 
aconteça. E peço neste mesmo requerimento que o nosso prefeito providencie locais para 
que a gente possa estar depositando todas as pilhas, lâmpadas incandescentes e florescentes 
que estão em nosso poder e nos não sabemos a onde coloca-las, pois não tem lugar a onde 
coloca-las, que seja providenciado. E junto as escolas me refiro aqui, não só as crianças e a 
escola se adaptem a separação mas que também eles possam estar levando para casa está 
informação e passem para os pais a separação correta do lixo para termos um futuro no 
planeta melhor porque o lixo vai terminar com nosso mundo, pois é muito lixo e não temos 
onde colocar. Eu agradeço e desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Boa Noite Senhor Presidente Dr.Arleu, aos demais membros da mesa , Vereadores ao 
povo que me prestigia, aos ouvintes da Rádio Taquara os demais veículos de comunicação 
que nos acompanham. Inicio parabenizando a jovem Marina Strait, pela sua conquista e pelo 
titulo de Garota Verão, Taquara já é um celeiro de Miss e mulher bonita.  Infelizmente não 
pude estar reunido, congratulando a chegada desta garota, acompanhando a segunda 
caminhada cavalgada de integração familiar do Bairro Santa Rosa o qual eu estou enviando 
os votos congratulações, aos organizadores Zeca, Zé, e Sergio.  Os quais mostraram o grande 
o qual o Vereador Lauri também pode acompanhar e outros vereadores. Quero fazer um 
requerimento verbal para que o executivo, juntamente com a Secretaria competente 
proceda com uma poda, na árvore situada na esquina com a Guilherme Lahn com a Júlio de 
Castilhos, porque esta árvore esta obstruindo a sinaleira que existe ali. Voltando as palavras 
do Vereador Roberto Timóteo, quando se diz que estamos a mercê quando dependemos do 
Estado e da união, a nossa saúde está um caus. Caros colegas Vereadores  e Vereadoras, 
todos sabem que não existe sistema de saúde no mundo que consegue resolver os problemas 
da comunidade, mas nós aguentes políticos, nós vereadores podemos tentar ajudar o 
cidadão a melhorar a sua situação. Por isso estou enviando ao executivo um projeto 
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sugestivo, no qual existe um programa social de auxilio para alimentação de pacientes do SUS 
de baixa renda que tiver submetidos a tratamento de saúde continuado.  A implementação 
de programa obstinando destinar auxilio alimentação aos pacientes do sistema único de 
saúde de Taquara caracterizado como de baixa renda e que estiver submetidos a 
tratamentos de saúde continuado tendo necessidade de deslocamento para outros 
municípios. O programa poderá ser constituído de valor em dinheiro, ticket de alimentação, 
ou outro meio de crédito, que possibilita prover alimentação para os pacientes de baixa 
renda nos períodos que tiverem que se deslocar par tratamento de saúde, como consultas 
médicas, exames, odontológicos e outros. Enquanto tais circunstancias que há necessidade 
de permanecer mais de um turno em outros municípios. Poderá ser implantado com parceria 
da Secretaria e da Assistência Social, incluindo avaliação do beneficiado e da sua inclusão no 
cadastro prévio, a partir de cada encaminhamento de cada cidadão que se enquadre nestas 
condições do programa a partir dos registros na Secretaria de Saúde. Faço isso e coloco para 
o executivo para sermos um diferencial entre no Brasil, pois não existe este programa eu digo 
isso porque acompanhei pessoas até Porto Alegre para ter consultas e muitas vezes esse 
tratamento continuou essas pessoas recebem o vale, as passagens e ficam um dia todo sem 
ter muitas vezes dinheiro para sua alimentação. Parece uma piada, mas estamos falando de 
pessoas de baixa renda pessoas que tem comprometido o seu salário com alimentação de 
sua família e precisam se deslocar a outro município para tratar de seu problema de saúde  e 
não tem dinheiro para sua refeição isto é muito sério. Esperamos que o prefeito tenha 
sensibilidade porque se nos vermos que o cadê único que é o cartão da assistência social 
,podemos fazer uma rubrica o Prefeito poderá fazer para destinar este auxilio, através da 
Secretaria da saúde o cadê único. Temos que ter ideia para que melhorem as condições do 
nosso cidadão. Também hoje estou enviando a casa para a apreciação dos nobres vereadores 
o Projeto da Liga Rio Grandense de Ciclismo, essa liga foi fundada em dois mil e oito, organiza 
eventos em todo Rio Grande do Sul, levando o nome de Taquara em todo Estado do Rio 
Grande do Sul. Em dois mil e treze foi feito dois eventos em Taquara, dia quinze na copa 
união de ciclismo no parque dos trabalhadores, no dia primeiro de dezembro evento que saiu 
de Taquara a São Francisco de Paula, meus colegas esses eventos não custaram um centavo 
aos cofres públicos. Criei para tornar a Liga Rio Grandense de Ciclismo de utilidade pública, 
pois com isso, a liga poderá buscar recursos no Estado e na União já que não está sendo 
onerado aos cofres públicos. Pois está noite peso o apoio de todos os colegas Vereadores 
hoje à noite na apreciação. Uma Boa Noite e uma Boa Semana a todos fiquem com Deus. 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente e os demais 
colegas Vereadores (as), plateia que nos assiste e ouvintes da Rádio de Taquara. Quero enviar 
votos de congratulações a Igreja assembleia de Deus no loteamento Tito, décimo terceiro 
encontro de jovens realizado na pessoa do Vitorino Chicatte, Leandro Oliveira, e jovens Osiel 
e Elisangela, estão de parabéns pelo trabalho feito. Vereador participou de uma reunião no 
plenário, sobre a UTI NEONATAL, acho de grande importância que bom que os Vereadores se 
preocupam com isso, pois ano passado no inicio antes da votação da consulta popular este 
Vereador levantou esta bandeira esteve em varias cidades como: Parobé, Igrejinha, Três 
Coroas na hora das reuniões para definir e foi aprovada por unanimidade em nível Regional a 
vinda de uma UTI NEONATAL sem valor alocado para o município de Taquara isso é de grande 
importância que bom que estão se preocupando para buscar este recurso. Também fiz um 
requerimento juntamente ao Vereador Lauri Fillmann sobre nossas câmeras de vigilância é 
uma vergonha, dias atrás tiveram a os representantes do Estado, mas não deram retorno. 
Liguei varias vezes, mas não obtive resultado, continuei insistindo semana passada hoje não 
atenderam de novo é um absurdo. Estou pedindo uma faixa de segurança em frente à Escola 
anexo Santa Terezinha de Educação Infantil. Também uma limpeza geral no terreno baldio na 
Rua Três de Maio próximo a fabrica de camisas que está precária a situação, na Rua Osvaldo 
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Cruz da Empresa onde colocaram tachões para dividir as pistas, tem estacionamento de um 
lado, pois tem dado vários acidentes naquela curva que seja providenciado com a máxima 
urgência. Estou solicitando dois quebra mola próxima a antigos Calçados Bibi na Vila Tereza 
onde tem uma Fabrica de Brinquedos Heidrich passa caminhões pesados ali e carregados de 
madeiras com perigo de dar acidentes e prejudicando os funcionários na hora da saída. Faço 
essa reivindicação com a máxima urgência o ensaibramento e o patrolamento do terreno na 
mesma localidade Rua Farrapos. Quero fazer um requerimento verbal, para conserto de três 
lâmpadas queimadas na Rua Osvaldo Souza próximas ao número seiscentos e trinta e cinco 
para manutenção.  Quero expor a respeito da surpresa de receber o folder da EXPOCAMPO, 
poderá comentar que sou evangélico, mas um fanqueiro onde fica o respeito com nossos 
gaúchos, com nossas tradições gaúchas, trazer um fanqueiro numa Festa Agropecuária do 
produtor, do colono. A onde e um absurdo não foi consultado á Te Agro, não foi consultado o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais nem a Emater, é uma feira EXPOCAMPO do produtor 
rural isso é um absurdo. Tem mais, porque tiraram o Show Gospel que deu incentivo ao povo 
Evangélico do município, valoriza o tradicionalismo, tem Bandas Gauchescas Evangélicas 
muito boas, para contratar e traze-las, por exemplo, Banda Opus Dei que é uma Banda 
Tradicionalista muito famosa em todo o estado que é evangélica, faltou um pouco de 
compreensão, não sei se o prefeito participou junto dessa decisão mas é uma lastima uma 
Festa Agropecuária trazer um fanqueiro. Pois a decisão não foi nossa quem vai responder 
para a comunidade serão os organizadores que sempre a Te Agro fez uma grande Festa, 
deixo aqui meu voto de repudio a essa decisão, pois é uma lastima ver a posição que este 
fanqueiro faz para nossos jovens, para nossas crianças verem. Deixo meu voto de indignação 
com essa atitude. Deixo a todos uma Boa Semana que Deus ilumine o coração. E para 
encerrar Taquara teve uma boa noticia a nossa Garota Verão Marina Strait, parabém pela 
beleza de Taquara está em todas as manchetes Regionais do Estado. Tem um jornal com sua 
sede em Taquara que não publicou nada inclusive tenho assinatura por respeito não vou 
dizer nome aqui. Um grande abraço. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA 
PRONUNCIOU: Gostaria de fazer uma observação ouvindo já vários oradores, esse folder da 
EXPOCAMPO, ele saiu no afogadilho não é definitivo vai sair outro folder mais explicativo, foi 
feito as presas só quero dizer as seguintes músicas o que vem para qualquer tipo de evento 
ele tem que atingir todas as camadas da sociedade. Pois concordo que pode vir Gospel, pode 
vir Gaúcha, Sertaneja. O que pretendo dizer a voz do povo é a voz de deus, tudo que for 
música tudo que for cultura evidentemente não estamos falando de pornografia verbal. 
Também sou contra, agora não podemos também dizer que isso vai acontecer quando uma 
pessoa vir aqui fazer um trabalho cultural como é o MC GUI, que a gurizada gosta muito. 
Então acho que tem que atender todos os públicos esse folder que está aqui ele vai sair 
inclusive nem a câmera esta no folder. Vai sair com a câmera e vai sair também, estou 
fazendo contato com os músicos de nossa cidade previstos aqui, pois trinta por cento tem 
que ser músicos Taquarenses juntos no folder também. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Quero cumprimentar Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhores Vereadores, 
Servidores da Casa, pessoas aqui presentes na plateia, imprensa e todos os ouvintes da Rádio 
de Taquara. Inicialmente quero parabenizar a Garota Verão dois mil e quatorze, Marina 
Strait, pelo titulo de beleza recebido no ultimo sábado. Desejo a ela que continue lutando, 
pois é com muita luta que se consegue realizar os sonhos. Este ocorrido divulgou o nome de 
Taquara em todas as emissoras de TV, é muito bom para todos Taquarenses.  Na ultima 
semana nos chocou algo foi o corte de quarenta e quatro milhões, que seriam destinados aos 
Estados e aos Municípios, através de emendas parlamentares. Isso compromete 
investimentos na área de saúde, Educação, Segurança entre outros. Estou na expectativa de 
receber uma emenda para Taquara de duzentos e cinquenta mil, esperamos que com esse 
corte não venha afetar essa emenda, que seria para a pavimentação de ruas. Foi sancionado 
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um projeto de lei doze mil oitocentos e oitenta de dois mil e treze, da Senadora Ana Amélia 
Lemos do PP, que obriga os Planos de Saúde o tratamento contra o câncer em casa, com 
remédios de uso oral. Este projeto tem um grande alcance social, pois torna o atendimento 
mais acessível e aumenta as chances de cura. A iniciativa prevê ainda cobertura de 
procedimentos rádio terapêuticos e de Omo terapia, desde que esteja relacionada à 
continuidade a assistência prestada à internação hospitalar. Conforme a Senadora Gaúcha 
cerca de quarenta por cento dos tratamentos otológicos empregam medicamentos de uso 
domiciliar.  Em quinze anos oitenta por cento dos casos serão tratados em casa até agora, no 
entanto aos planos de saúde eram obrigados a arcar com os custos em ambulatório.  É um 
projeto muito importante foi sancionada semana passada e mais informações da para 
consultar o set da Senadora que vale apena conferir os detalhes desse projeto. Quero fazer 
um pronunciamento verbal que seja feito o patrolamento e ensaibramento da estrada que 
vai até Olhos D’Água que passa ali pelo colégio Pinto Bandeira aquela estrada está 
intransitável, segundo informações semana passada teve unidade móvel em frente ao 
colégio, pois quase não conseguiu estacionar, pois tinha muito buraco. Faço esse pedido ao 
executivo que agilize mais rápido possível aquele patrolamento e ensaibramento. Também a 
estrada dos Arrozeiros está em péssimas condições. Encaminhei um requerimento a CORSAN 
para que providencie o conserto de vazamento de água na Rua Armindo Eugênio Bohrer, em 
frente ao numero oitocentos e vinte e nove, no Bairro Tucanos. Mais um pedido verbal para 
que seja feito concerto de luminárias na localidade de Açoita Cavalo pouco antes da 
floricultura do seu Heitor, este pedido foi feito varias vezes, hoje me ligou o pessoal de lá, 
para que seja consertado o mais breve possível. Hoje me informaram por telefone que na 
localidade de Pinheiros, está precariedade as estradas, precisando ser roçada. Falei com o 
Secretário Glomar, presente aqui que irá solucionar o problema daquela localidade. Quanto a 
EXPOCAMPO quero parabenizar a administração por ter retomado esse evento tradicional da 
nossa cidade o ano passado não foi possível realizar, este ano se realizará novamente está 
feira, com varias atrações que vai contemplar todos os gostos. Pois isso é muito importante 
como falou o Presidente Arleu, que sejam contemplados todos os gostos. Muito obrigado 
tenha uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o 
Senhor Presidente os demais colegas da Mesa, colegas Vereadores(as), o publico presente , 
imprensa ,e as pessoas que nos ouvem. Senhor Presidente eu gostaria de fazer uma 
solicitação verbal na Secretaria de Obras competente para que proceda num concerto de 
esgoto na Rua Paulo Boslei,número quatrocentos e oitenta ,pois entupiu o beiro e está 
entrando na casa das pessoas. Quero fazer outra solicitação verbal para o concerto de um 
calçamento feito pela Secretaria de Obras, mas afundou de novo, foi feito faz quinze dias, 
prejudicando a passagem dos carros, na Rua Farrapos número duzentos e setenta e um. 
Senhor Presidente temos procurado sempre que solicitado pelo executivo projeto, tudo que 
é bom para a comunidade estamos aqui para defender, e não estamos vendo uma oposição 
que ataque o governo que diga que está tudo ruim.  Pois tem horas que nos indignamos com 
certas coisas, pois e feito solicitações, e se estamos fazendo é porque a pessoas nos cobram 
na rua. Pois somos a porta voz da comunidade e passamos para o executivo, e é uma vã 
coincidência que vão nos atender em verdade não é o Vereador que quer o beneficio e sim a 
comunidade. Acredito que o Executivo também queira da mesma forma, pois foi para isso 
que foi eleito. Gostaria de agradecer ao Secretario Paulo Muller, pois fiz uma solicitação que 
foi feita dia quatorze e já foi executada, era uma valeta que tinha no asfalto, que foi aberta 
pela CORSAN, para instalação de água, que é na Rua Maranhão numero mil trezentos e 
oitenta e já foi feito. É tão bom quando somos atendidos a comunidade fica contente e com 
certeza nós Vereadores também. Quero expor sobre a reunião que convoquei quinta-feira 
que é de estrema importância quero que a comunidade a saiba o que está acontecendo nas 
obras do Pack. Meu pedido foi com referencia às casas, podemos estender também temos 
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outras obras que é de calçamento e aquela do valão do Bairro Empresa no Arroio Sonta. 
Muito triste o vemos lá nas casas a onde as pessoas invadiram, tiraram piso, tiraram portas 
enfim só ficaram as paredes, olhamos chega ser desolador o que vemos lá. Pois é o dinheiro 
publico que está indo pelo ralo então porque não agilizar, nesta reunião de quinta que 
tenham uma justificativa plausível para esta situação. Porque estas casas ainda não foram 
entregues, porque não foi resolvido ainda, sabemos que as pessoas mais humildes que serão 
contempladas com estas casas estão sem moradia ou até morando na rua é muito triste está 
situação. Faço esse pedido ao Prefeito junto com os outros convidados solucionem este 
problema na reunião. Parabenizo também a nossa Garota Verão Marina Strait, uma situação 
tão boa que esteve nesta Casa a duas semanas e conversando com a Vereadora Sirlei me 
falou esta menina tá preparada, ela vai longe e realmente a Vereadora teve razão. Que bom 
que isso aconteceu levanta o alto estima do Município, vi nela uma coisa muito importante à 
humildade. Senhor Presidente solicitei uma roçada em frente ao CIEP já faz alguns dias, pois 
as aulas da escola já começaram a alguns dias, mencionei também que tem mil alunos na 
escola e o mato está tão alto, moradores já estão reclamando. Peso encarecidamente que 
solucionem este problema.  Boa Semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente começo minha fala dando uma parte do meu 
tempo ao Vereador Guido. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Senhor Presidente e 
Vereador agradeço a sua parte no meu tempo não tive tempo suficiente só quero 
encaminhar os votos pesar aos familiares de Renato Antônio Cornélio, mais conhecido como 
Renato da Ilga, do Figuerão perto do campo de futebol que veio a falecer no ultimo dia 
dezoito. Deixo meus sentimentos a toda família, pois era meu amigo e a toda comunidade 
figueirão que perdeu uma grande pessoa. Muito obrigado Vereador pelo seu aparte. 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Obrigado Vereador Guido, saúdo mais uma 
vez ao Presidente da Casa Guido demais Vereadores e Vereadoras, comunidade presente que 
nos assiste hoje, que nos ouve pela rádio Taquara pela internet e imprensa presente na Casa. 
Quero iniciar meu pronunciamento dando os parabéns para Marina Strait, segunda 
presidente a ganhar Andrea Lauck estava presente lá continua linda, e foi a primeira Garota 
Verão a ganhar em noventa e dois. Então esta de parabéns o Vereador Beto como muitos já 
pronunciaram ela é muito humilde. Estava comentando com Vereador Telmo no mesmo 
tempo ficamos contentes, mas também entristecidos, pois vemos que estamos ficando 
velhos antigos. Pois tem idade para ser nossa filha, não e fácil, mas ela está de parabéns. 
Parabenizo o Prefeito Tito e ao Secretario Lamperti, pois no dia três de março estará 
iniciando seus trabalhos aqui em Taquara Ana Vitoria Calçados uma grande impressa de Três 
Coroas ser radicada na Picada Gravata numero dez quinze, cem empregos diretos no inicio. 
Atualmente o Prefeito esta com a questão da Beira Rio ainda não resolvida, mas estão 
buscando outras alternativas. Hoje falei com o Secretario Ferreira ate por causa das criticas 
que ocorreram semana passada. Pois ele me falava no estado dos maquinários, a patrola, 
retro e o caminhão tombadeira, pois os maquinários da Prefeitura foram leiloados, seu 
Nelson na época votou contra, eu por falta de experiência  votei a favor achando que o 
Prefeito Delcio iria comprar mas não foi isso que aconteceu. Então Secretario Ferreira, tem 
pessoas que acham que ele é muito duro, mas temos que admitir que é sério. Temos que dar 
esse voto de confiança ao Secretario Ferreira, pois fala senhor Presidente a ideia, pois 
respeitamos muito sua administração, que é amigo de todos e nos o elegemos a Presidência. 
Pois ver uma forma de economizar, como já esta fazendo e comprar uma retro para o 
Município, pois está difícil como todos já viram. Ajudamos muito a Brigada merecido, ajudou 
o Corpo de Bombeiros, mas não podemos esquecer que a cidade de Parobé ganhou cinco 
viaturas e nós ganhamos uma, acharam que são bonzinhos e vão nos ajudar. E se ano que 
vem damos um retro, no ultimo ano do Guido, conseguimos que nosso cidadão consiga 
aquela carga de saibro, na obra na frente de sua casa. Pois tem obras já sendo feitas, questão 
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de conserto de calçamento, mas nosso solo é tão prejudicado que na frente da fabrica de 
pasteis, no Bairro Empresa foi consertado, pois ficaram só dez dias, e já esta danificada 
novamente. E não é problema de Secretario e sim problema no solo. Temos que buscar 
recursos para asfaltar, na decida da rua Treze de Maio, o Senhor se lembra que sempre 
estragava colocando calçamento ,ai o Prefeito asfaltou terminou o problema. Pois agora dura 
dez, quinze anos e não dará problemas, temos que ter este projeto, o Prefeito Tito tem um 
projeto para asfaltar de dez a quinze quilômetros em Taquara, ai mudará a historia da Cidade 
nenhum Prefeito fez isso, já passaram seis, sete não estou criticando, mas é um problema 
que tem em Taquara. Os taxistas reclamam por causa desta situação, a partir do momento 
que se gasta com concerto de carro, vai deixar de comprar na padaria, no mercado e é uma 
coisa que o Prefeito esta muito certo. Venho através de este pedir a Senhora (os), ao 
Secretario de Obras Ferreira, pois podemos falar qualquer coisa dele, mas uma coisa não 
dizer que ele não é serio, pois é uma pessoa séria. Obrigada senhor Presidente, obrigada a 
todos e uma boa semana. Fiquem todos na paz de Jesus. ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Fez 
uso da palavra: Vereador Eduardo só para ajudar estive esse final de semana em Mostarda na 
Festa da Colheita do Arroz, companhia do seu Prefeito e demais Secretários de lá. Nós 
constatamos retro escavadeira para vender, e achei bem acessível para o Município e o 
Perfeito me dizia que imediatamente tem intenção de comprar em comprar duas retro 
escavadeiras, se puder ajudar na compra será disponibilizado. No interior e também as ruas 
que não tem calçamento nem asfalto, precisam de melhoras. Então se comprarmos duas 
retro escavadeiras imediatamente, ou até três com certeza o Município dará um salto grande 
e de qualidade nesta área. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente 
demais Vereadores. Vários aspectos tinham para comentar hoje, vou tentar resumir, pois não 
sei fazer muito resumo do que falo, mas vou tentar. Primeiro lugar estou fazendo uma 
indicação, de uma Rua Marechal Floriano em frente ao número mil novecentos e sessenta e 
cinco, onde tem a Igreja Evangélica Luterana, ali segundo me foi solicitado pois há um risco 
grande de acidente pois os carros andam em alta velocidade e não tem mais nem faixa de 
segurança. Estou fazendo este requerimento se possível se coloque um redutor de 
velocidade no Marechal Floriano altura dos mil novecentos e sessenta e cinco onde está 
localizado a Igreja Evangélica Luterana. Temos que cuidar mais de nosso transito, pois virou 
uma roleta russa andar na Cidade de Taquara tá muito perigoso. Outro assunto que quero 
abordar com vocês, recebi varias ligações continuando com o velho problema, da ponte da 
ERS vinte, a ponte sobre o Rio dos Sinos. É lastimável o que o Estado está fazendo com 
município de Taquara e outros Municípios ao redor. Temos pessoas do Rio para lá se 
comunicando comigo, cada vez mais apavoradas ouve varias tentativas de assalto naquele 
local essa semana. Estiveram na Câmera para falar comigo, com criança, a Polícia Rodoviária 
Estadual não esta dando atenção para o que está acontecendo, o Governo do Estado não se 
preocupa, o DAER não está preocupado. Quando acontecer algo mais sério naquela ponte 
por desleixo do Governo do Estado que até este momento não fez nada, colocaram uma 
placa na frente dizendo que fariam estudo isso é para inglês ver, pois não teria acontecido 
nada. É um absurdo não importa o partido, não importa o que seja eles tem que ter vergonha 
na cara. Depois que acontecer algo mais grave, como já aconteceu aproveitar para dizer o 
fato que houve na frente dos Calçados Bibi de novo onde morreu pessoas, por falta de 
sinalização estamos perdendo vidas humanas importantes aqui por falta de vergonha do 
Governo Estadual. Que seja colocadas sinalizações, quebra-molas, do tamanho do carro que 
ele passe só de lado, se for possível para salvar vidas, é lastimável o que esta acontecendo 
com a segurança. Quebra-molas não pode ser colocado, mas as vidas podem morrer a 
vontade, isso tem que acabar. Então a ponte do Rio dos Sinos as pessoas que estão me 
escutando neste momento que pediram para expor esta situação, tem que imediatamente 
tirar aquela sinaleira famigerada de lá, tem que arrancar ela daquele local.  Sou a favor do 
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seguinte ou libera totalmente, ou fecha total e ai fechando total que vão resolver o problema 
assim como está não pode continuar. Pessoas que fizeram contato esta semana tem toda 
razão, infelizmente somos muito pequenos pelo que o Estado está fazendo com a ponte do 
Rio dos Sinos. Rapidamente quero falar algo que aconteceu aqui no final de semana foi muito 
bom, aconteceu o Enduro dos Pampas, em nossa cidade. Que evento maravilhoso tivemos 
em nossa cidade foi muito bom se tivéssemos mais eventos assim em nossa cidade e 
estrutura para recebemos seria maravilhoso. Está chegando a EXPOCAMPO, esperamos que 
funcione desta vez muito bem. Quero finalmente ir para o final e cumprimentar a nossa 
Marina Streit Seolino, que nos da Câmera podemos dizer que somos pé quente porque ela 
esteve aqui antes de ser coroada como a Rainha desse Estado, como Garota Verão. Ela esteve 
por aqui e nós a admiramos pela cultura e também pela beleza, e dizer que eu me sinto como 
Presidente esse ano vou ficar na historia, também por ser o Presidente que trouxe o nossa 
Garota Verão. E fico satisfeito ainda porque fui convidado para ser jurado aqui em Taquara e 
deleguei esse poder a Sandra Café que foi beldade no passado, também como rainha das 
Piscinas, ela também esteve lá junto com os demais jurados escolhendo a nossa Garota 
Verão. Foi maravilhoso e muito bom para Taquara, a cidade se encontra com uma aureola 
positiva, pois precisávamos deste ar de positividade para nosso Município. Foi muito bom 
este titulo a nível estadual, pois irá alavancar também a nossa região. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Fez uso da palavra dizendo: Saliento o desleixo referente 
a ponte, citado por você anteriormente, reforço também que em Morungava está caindo o 
asfalto e, está sendo colocado galhos e pedras. Vão esperar cair para depois tomarem uma 
providencia. É lastimável, o Governo do Estado está brincando. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA: Cabe uma intervenção aqui no Estado que não está sabendo lidar 
com a nossa segurança, a nível de estradas. Agradeço a todos os ouvintes, Vereadores e 
desejo que tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente 
manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: Telmo, Guido Mario, Roberto 
Timóteo, Balbino, Eduardo, Nelson e Arleu. Todos discutiram sobre o assunto referente ao 
problema da Ponte do Rio dos Sinos, junto a ERS 020. Nesse sentido o Vereador Eduardo 
solicitou ao Presidente desta Casa para dar continuidade nas reuniões realizadas com as 
Câmaras de Vereadores vizinhas, o DAER, a EGR e órgãos competentes para juntos traçarem 
soluções mais objetivas em relação às ERS que cortam nossa cidade. O Presidente acatou a 
solicitação e o Vereador Eduardo deixou pré-agendada uma reunião para o dia 19 de março 
do corrente ano, às 14h. Na sequência 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 042/2014 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA - Autoriza o Poder 
Legislativo a doar monitores de computador para o Círculo de Pais e Mestres da Escola 
Estadual de Ensino Médio Dirceu Marílio Martins, e dá outras providências. A Comissão Geral 
de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Em seguida o Presidente com a concordância 
dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi 
APROVADA por unanimidade: Requerimentos: Nº 027 a 032/2014. Pedidos de Informações: 
Nº 012 e 013/2014. Indicações: Nº 103 a 119/2014. Atas: Nº 3.965 e 3.966. Requerimentos 
Verbais: ADALBERTO LEMOS: 1º - Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda no conserto de calçamento e cano de esgoto, na Rua Farrapos, em 
frente ao Nº 271, pois o mesmo foi aberto pela Prefeitura e não foi devidamente fechado, 
causando risco de acidente a todos que por ali transitam. 2º - Solicita que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto de um cano de esgoto na 
Rua Paulo Bossle, em frente ao Nº 480, no Bairro Campestre, Habitar Brasil, pois o mesmo 
encontra-se obstruído fazendo com que o esgoto retorne para dentro das residências. 
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VEREADOR ADALBERTO SOARES: 3º - Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente providencie o patrolamento e ensaibramento na estrada que liga a localidade de 
Olhos D’água, que passa na Escola Pinto Bandeira, pois a mesma está intransitável. 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: 4º - Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria 
Distrital de Rio da Ilha providencie o ensaibramento e roçada na estrada de Açoita Cavalo. 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 5º - Solicita que o Executivo Municipal através do Setor de 
Iluminação Pública providencie a troca de luminária completa na Rua Eloi Fernando Volkart, 
próximo ao Nº 2560. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: 6º - Solicito que o 
Executivo Municipal estude a possibilidade de fazer uma mudança, no sentido em que a 
estrada de Tucanos hoje atendida na sua manutenção pela Secretaria Distrital de Vila Teresa, 
possa ser atendida pela Secretaria Geral de Obras.  VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 7º - Solicita 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito providencie a pintura de faixa 
amarela em frente à Escola de Educação Infantil Alice Maciel, no Bairro Santa Teresinha, para 
possibilitar maior segurança no transporte escolar. VEREADOR TELMO VIEIRA: 8º - Solicita 
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras realize uma poda de árvore na 
esquina na Rua Guilherme Lahn com a Rua Júlio de Castilhos, pois a mesma está impedindo a 
passagem de pedestres. VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 9º - Solicita que o Executivo 
Municipal através do Setor de Iluminação Pública providencie a substituição de três lâmpadas 
queimadas na Rua Osvaldo de Souza, próximo ao Nº 635, no Bairro Empresa, pois o local 
encontra-se às escuras. Nada mais havendo a tratar, às 20h20min, o Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando uma Sessão Extraordinária 
Autoconvocada, para logo após, para votação dos Projetos 044 e 047/2014. E, para constar, 
eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a 
presente Ata, que segue assinada pela Servidora Eliane Beatris Kurtz Schakofski, a qual 
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos 
Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 24 de fevereiro de 
2014.................................................................................................Silvana Lopes e Eliane Kurtz. 

 


