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ATA Nº 3.951 

Aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 45ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob 
a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença dos 
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 
Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 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 Nelson José 
Martins 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 a leitura dos Ofícios e das matérias que deram entrada nesta 
Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO N° 963/2013, 
apresenta Mensagem Retificativa para alterar o artigo 7º, do Projeto de Lei nº 249/2013 
(Executivo nº 208), que autoriza o Poder Executivo repassar recursos pecuniários aos 
Médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil. OFÍCIO Nº 965/2013, 
encaminha Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde, referente ao 2º Quadrimestre 
de 2013, bem como solicita agendamento de Audiência Pública para apresentação do 
mesmo. OFÍCIO Nº 976/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.368 a 5.370, sancionadas em 
04 de dezembro de 2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
012, de 09 de dezembro de 2013 de AUTORIA DA MESA DIRETORA - Denomina de ARY 
NESTOR JAEGER o Plenarinho, localizado no térreo do prédio onde funciona a Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 252/2013 (Executivo Nº 211) Altera o § 3º do 
artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.344, de 01 de novembro de 2013, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a instituir turno único no serviço público municipal, e, dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 253/2013 (Executivo Nº 212) Altera a redação do artigo 2º, 
da Lei Municipal nº 5.133, de 11 de dezembro de 2012, alterada pelas Leis nº 5.157/2013 e 
5.239/2013, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro 
de 1976, que institui e disciplina os tributos de competência do Município, e, dá outras 
providências, e, artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.134, de 11, de dezembro de 2012,  que 
dispõe sobre informações a serem prestadas pelas administradoras de crédito ou de débito, 
em conta corrente e demais estabelecimentos similares, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de 
fevereiro de 2013. PROJETO DE LEI Nº 254/2013 (Executivo Nº 215) Altera o artigo 1º, da Lei 
Municipal nº 5.325/2013, que autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terra (imóvel) 
para ampliação da EMEF Getúlio Vargas, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
255/2013 (Executivo Nº 216) Autoriza o Poder Executivo a repassar a quantia de até R$ 
5.000,00 para a Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, CNPJ nº 93.240.315/000-197. 
PROJETO DE LEI Nº 256/2013 de autoria do VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Cria o 
Capítulo XXIX com o artigo 187-A, na Lei Municipal Nº 740, de 18 de abril de 1977, Código de 
Posturas do Município de Taquara/RS, e alterações posteriores, definindo a sanção de 
reparação de dano a que está sujeita a pessoa que pichar ou conspurcar edificação ou 
monumento, públicos ou particulares. PROJETO DE LEI Nº 257/2013 de autoria do VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO - Estabelece a instalação de postes de concreto para rede 
elétrica e telefônica no Município de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
258/2013 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - Fica autorizado o Poder Executivo de 
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Taquara/RS, a incentivar o cultivo das plantas citronela e crotalária, como método natural de 
combate ao mosquito borrachudo e ao mosquito da dengue e dá outras providências. 
REQUERIMENTOS: Nº 294/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicita ao Presidente 
desta Casa, que seja feito um minuto de silêncio, na Sessão Ordinária do dia 9 de dezembro 
de 2013, devido à morte de Nelson Mandela. Contando um pouco dos seus feitos: Depois de 
uma vida dedicada à luta contra a discriminação racial e contra as injustiças sobre a 
população negra, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela morreu esta quinta-feira, aos 
95 anos. Também conhecido como Madiba, Nelson Mandela, foi um dos políticos mais 
conhecidos e respeitados do mundo. Esteve preso 28 anos (1962-1990), acusado de 
sabotagem e luta armada contra o governo racista da África do Sul e, em 1994, nas primeiras 
eleições livres e multirraciais, tornou-se no primeiro presidente negro do país. Mandela, que 
em 1993 recebeu o Prémio Nobel da Paz juntamente com Frederik de Klerk, governou a 
África do Sul até 1999 e tornou-se num dos grandes estadistas do século, sendo uma 
referência na luta contra a segregação racial, e visto pelos seus compatriotas como o 
patriarca da “Nação do Arco-íris”. Pronunciamento de Nelson Mandela: “Durante a minha 
vida me dediquei a esta luta dos povos africanos. Eu lutei contra a dominação branca e lutei 
contra a dominação negra. Tenho acalentado o ideal de uma sociedade democrática e livre 
em que todas as pessoas viverão juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal 
que espero viver. Mas, meu senhor, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para 
morrer". Nº 295/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS (Associaram-se em Plenário os 
Vereadores Adalberto Soares, Lauri Fillmann e Telmo Vieira): Vem através deste enviar Votos 
de Pesar aos familiares do senhor Florisberto Peixoto da Silva, que veio a falecer no dia, 
05/12, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse 
momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê 
não pereça, mas tenha vida eterna” João 3:16. Nº 296/2013 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações à Juventude da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Ministério Restauração pela 8ª Confraternização de Jovens realizada 
neste final de semana, com o Tema: “Não vos conformeis com esse mundo.” Romanos 12.2. 
Parabenizo a todos na pessoa do Pastor João Neri dos Santos e que Deus continue os 
iluminando para o crescimento desta obra. Nº 297/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 
Taquara pelo 22º Congresso de Jovens realizado neste final de semana, com o Tema: “Senhor 
renova os nossos dias como dantes.” Lm 5.21. Parabenizo a todos nas pessoas do Pastor 
Enilton V. Bitencourt e dos Superintendentes da JUADT: Pb. Adriano A. Araujo e Esidra. Que 
Deus continue os iluminando para o crescimento desta obra. Nº 298/2013 VEREADOR ARLEU 
DE OLIVEIRA: Envio Votos de Congratulações a Direção, Professores, Servidores, Pais e Alunos 
do Colégio Santa Teresinha, que na noite do dia 06 de dezembro do corrente ano, mais uma 
vez emocionou o público presente durante a apresentação do 4º Natal em Canto que ocorre 
anualmente por iniciativa deste Educandário. Nº 299/2013 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Através deste encaminho Votos de Congratulações a Sociedade Esportiva e 
Recreativa Santos, pelo quinquagésimo aniversário de fundação em nossa cidade, que 
ocorrerá amanhã dia 10/12/2013. Parabéns a todos que ao longo desses anos vem realizando 
um grande trabalho junto à comunidade taquarense. Nº 300/2013 VEREADOR EDUARDO 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Presidente desta Casa, Vereador Nelson Martins agende reunião 
com a  Direção dos Correios, Gerência do Banco do Brasil, e todos os demais Vereadores 
desta Casa, para discutirmos a aplicação da Lei Municipal nº 5.319 de 03 de outubro de 2013. 
Nº 301/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito informações da Gerência do Banco 
Itaú Regional e em Taquara, a fim de sabermos quais os motivos que levaram ao fechamento 
de 01(uma) das 02(duas) agências do referido Banco em nossa cidade, e como serão tratados 
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os clientes da agência fechada, pois no dia de hoje estive no Banco Itaú que ainda permanece 
aberto na Rua Júlio de Castilhos, esquina com Guilherme Lahn, e no mesmo havia apenas 
02(dois) caixas atendendo toda essa demanda, sendo 01(um) geral e 01(um) misto, em nosso 
entendimento esses clientes ficarão prejudicados pela falta de caixas atendendo. Nº 
302/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste envio Votos de Congratulações a 
Direção e Jogadores que disputaram a Copa do Interior de Futebol Sete realizada neste final 
de semana na localidade de Santa Cruz da Concórdia, sendo os vencedores, Campeão e Vice-
campeão da categoria força livre e veterano os respectivos Times: Esporte Clube Santa Cruz 
da Concórdia e Esporte Clube Flamengo Morro Negro. Parabéns a todos. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: Nº 131/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde informe a este Vereador qual é a data 
prevista para a inauguração do Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo, bem como quando irá 
iniciar seu funcionamento com farmácia para atender aquela comunidade que está a espera 
desta obra tão importante. INDICAÇÕES: Nº 896/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
proceda com urgência no conserto da parada de ônibus localizada em frente a Fábrica Beira 
Rio, no Bairro Santa Teresinha. Nº 897/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie uma alteração na 
placa situada na entrada da localidade de Entrepelado, pois conforme mostra as fotos em 
anexo, a informação contida nesta placa não apresenta clareza necessária para que as 
pessoas possam se situar, pois o fato de conter apenas uma seta indicativa se deduz que 
todos os locais citados seguem por uma única direção. Nº 898/2013 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
viabilize para que o caminhão da coleta de lixo possa passar pela estrada que inicia próxima 
ao antigo Abatedouro Rosa Gomes, após a Escola da localidade de Linha Gonzaga. O pedido 
se justifica, pois atualmente o trajeto utilizado pelo caminhão é por uma estrada paralela a 
mencionada e atende apenas um morador, sendo que o percurso solicitado atenderia cerca 
de dez propriedades e não mudaria significativamente o itinerário da coleta, pois conforme 
mostra a foto, as estradas acabam se encontrando logo após a bifurcação. Vale ressaltar que 
os moradores precisam deslocar-se por um longo caminho para depositarem o lixo. Nº 
899/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente providencie os serviços de patrolamento, ensaibramento, abertura de 
sarjeta com retroescavadeira e roçada na estrada de Olhos D’água, trecho compreendido 
desde a entrada de Padre Tomé até a Igreja. Tal pedido se faz necessário e urgente, pois a 
estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 900/2013 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal possa viabilizar em 2014 para que 
os Postos de Saúde do Bairro Empresa e Mundo Novo abram às 6h, como ocorria 
anteriormente. Tal pedido se justifica para que os pacientes possam aguardar o atendimento 
com um pouco mais de comodidade. Nº 901/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Diretoria de Trânsito, promova 
mudanças urgentes na circulação de veículos  e no estacionamento da Rua Arnaldo da Costa 
Bard. O pedido se justifica em função de construções que estão sendo feitas nos dois lados da 
rua e devido o estreitamento da mesma quando um caminhão estaciona para descarregar 
material, acaba impedindo que outros veículos possam circular por ali. Sem falar que a rua 
não comporta o tamanho e o peso destes caminhões, que estão comprometendo seriamente 
a estrutura em alguns pontos. O horário para que seja descarregado o material para as 
construções, não pode ser em horário comercial. Ou, no trecho das construções, não pode 
ser permitido estacionar em nenhum lado da rua. As providências a serem tomadas visam à 
prevenção de qualquer problema mais sério que possa vir acontecer. Nº 902/2013 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com as 
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Secretarias competentes, proceda no conserto e na capina da Rua Arnaldo da Costa Bard. O 
pedido se justifica em função da rua ser estreita e de muito movimento, inclusive veículos 
pesados, como caminhões. A circulação de enorme quantidade de veículos diariamente está 
estragando a estrutura da referida rua e em determinados trechos inclusive há 
desmoronamentos, motivo de preocupação para os que por ali circulam, pois a rua não 
deveria ser utilizada por veículos pesados. Outro problema é o mato que está tomando conta 
de certos trechos, causando uma impressão muito negativa no local. Nº 903/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente proceda  no conserto de calçamento na Rua Marechal Rondon, 
próximo ao nº 1345 no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 904/2013 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie 
com urgência o conserto de um buraco localizado na lateral da Rua Alziro Honório Mattos, 
esquina com a Rua Santo Antônio da Patrulha, no Bairro Empresa. O pedido se justifica pelo 
transtorno gerado aos moradores, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 905/2013 
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie com urgência o serviço de roçada, limpeza e retirada de 
entulhos de uma área verde da Prefeitura localizada na Rua Santo Antônio da Patrulha, 
esquina com a Rua Alziro Honório Mattos, no Bairro Empresa. Solicito ainda a viabilidade de 
que seja aterrado o referido espaço para possível construção de uma área de lazer. Seguem 
fotos em anexo. Nº 906/2013 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal viabilize com urgência o conserto do portão da residência de nº 869, na Rua 
Cambará do Sul, (Rua 07), Loteamento Olaria, Bairro Empresa. Justificativa: O pilar que 
sustenta o referido portão foi danificado durante a realização de um conserto de 
encanamento feito há muito tempo pela Secretaria Municipal competente e até a presente 
data não foi feito o devido reparo, sendo que a proprietária não pode colocar o carro na sua 
própria garagem. Nº 907/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste Reitero a 
Indicação Nº 634, datada de 12 de agosto de 2013 (em anexo), pois até a presente data o 
serviço não foi realizado. Segue a solicitação: “Que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no fechamento dos buracos causados pelo rompimento da 
rede de esgoto em frente à casa de número 512, na Rua Auto João Muratore, no Bairro Santa 
Rosa. O pedido se justifica em função do rompimento ter ocorrido há bastante tempo, 
causando o desmoronamento da calçada em frente à referida casa, sendo que a proprietária 
não pode construir um muro devido a tal situação. Vale ressaltar que outros dois colegas 
Vereadores realizaram o mesmo pedido em janeiro e março deste ano e até a presente data 
nada foi realizado. Seguem fotos em anexo”. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício 
da Assembleia Legislativa – Comissão de Constituição e Justiça enviando a Separata do 
Seminário intitulado: “O Papel da Comissão de Constituição e Justiça nos Parlamentos 
Municipais”, realizado em 21 de junho de 2013. Ofício do Gabinete do Governador do estado 
do RGS, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 037/2013, do Vereador Roberto 
Timóteo, que trata da assinatura do convênio referente ao monitoramento das câmeras de 
vigilância já instaladas em diversos pontos de nossa cidade. Convite da Assembleia 
Legislativa, Deputado Giovani Feltes, para o Grande Expediente em homenagem ao Tiro de 
Laço, a ser realizado no próximo dia 12/12, às 14h. E-mail da ACON, informando que dia 
28/12 será o último dia para destinação de até 6% do Imposto de Renda Apurado – Pessoas 
Físicas, ao “Imposto de Responsabilidade Social”. Após a leitura da matéria Presidente deu 
início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, 
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM 
EXPEDIENTE: VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. E também 
uma saudação ao nosso Secretário Glomar e ao Helinho. Hoje estou meio emocionado, 
porque eu vim com frases e pensamentos para enaltecer um homem cujo sua vida teve um 
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significado de estrema importância, não só para o seu país África do Sul, mas para todo o 
mundo. Tanto que se vê que a sua morte causou uma comoção mundial, um homem que 
lutou pela liberdade, pela igualdade racial e também contra a segregação racial em seu país e 
se tornou um mito. Nelson Mandela, um homem que tem essas palavras, bondade, ninguém 
nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou pro sua religião. Para 
odiar as pessoas precisam aprender e se elas aprendem a odiar podem ser ensinadas a amar, 
pois o amor chega mais fácil naturalmente ao coração humano do que seu oposto, a bondade 
humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. Nelson Mandela, um 
advogado, ex-líder rebelde, ex Presidente, mas um homem que vai se eternizar por sua luta e 
por sua rebeldia sobre a segregação racial em seu país. E por acreditar em um sonho que um 
dia acordaria e presenciaria um sonho, de que todos se levantassem ao e compreenderam 
que foram feitos viverem como irmãos. Então isso quer dizer, não basta nós sonharmos, mas 
temos que ter posições também em nossa vida, posições são atitudes, atitudes como esta no 
qual eu confiei a minha candidatura a um partido chamado PTB, há um Prefeito que tinha 
uma proposta e tem uma proposta de Governo na qual eu fico muito gratificante para mim. 
Quando eu vejo essas propostas sendo realizadas para o nosso Município, como o 
asfaltamento em varias ruas que esta sendo feito, o Posto 24 Horas funcionando realmente 
24 horas e no interior de nosso Município se trazendo melhorias. Sei da determinação do 
Prefeito e de quem esta em sua volta, hoje estive com o Secretário de Obras Ferreira vendo 
algumas demandas e reivindicações na Vila Santa Terezinha, já fiz essa solicitação e hoje fui a 
um local com o Ferreira na Rua Bahia no numero 444, em frente ao Bar do Juarez e ali tem 
um afundamento do calçamento devido a canos quebrados, também estivemos na Farrapos, 
na esquina com o Rede Forte onde tem uma boca de lobo estourada, mas sei da dedicação 
desse Secretário em atender essas demandas. Mas também sei da precariedade de 
maquinário em suas mãos, nós sabemos que sem ferramentas não da para fazer esse 
trabalho, mas eles vão fazendo em um bom tom e de modo solucionar os casos de 
prioridades. Estive no domingo na festa da Comunidade Católica em Padilha, onde 
parabenizo a diretoria e os festeiros pela excelente festa e congratulo o Vereador Lauri pela 
ótima recepção de todos aqueles que lá estiveram. Também no domingo estive participando 
do evento proposto pelo consulado do Inter o Natal da Criança Colorada, onde as crianças 
foram agraciadas com brinquedos, sorteios de bicicleta, picolés, cachorros quentes e 
refrigerantes e o grande ápice do evento foi à chegada do Papai Noel de helicóptero. Quero 
parabenizar e enviar os votos de congratulações para o Consulado do Inter de Taquara, ao 
Gabriel Rost, pela excelente virtude daquelas pessoas que pensam no social e em agraciar as 
crianças mais carentes do nosso Município. Hoje estive com o Secretário João e o Engenheiro 
Inácio na localidade de Padilha, atendendo a solicitação de nosso Prefeito que estamos 
procurando uma área de terra para estalar uma escola que será de grande importância para 
o distrito de Padilha. Já visitamos outras áreas, mas hoje tivemos a satisfação de estar com o 
Fernandes o Diretor do Lar Padilha, o qual nos mostrou uma área de terra que Deus queria 
que fosse aquela área a contemplada para a instalação da escola. Porque não podemos 
perder, sabemos que tem mais terras na Padilha, mas muitas pessoas visam o dinheiro e não 
a grande importância de darmos as mãos para uma causa maior, que é a educação. Já dizia 
Nelson Mandela: A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo. Então vamos ser mais solidários. Por hoje era isso, agradeço ao Vereador Eduardo 
pelo tempo e uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS 
DE ALMEIDA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Semana passada eu tive a honra de 
participar juntamente com alguns colegas da Casa, também com o Edson Melo, Vice-
Presidente do PROS, o Osmar da Ok Peças, da sessão solene em homenagem aos 85 Anos do 
Instituto Adventista dá Cruzeiro do Sul, juntamente com há Assembleia Legislativa. Quero 
parabenizar o Deputado Estadual João Fischer, por ter se lembrado daquela instituição que é 
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de grande importância para a sessão, ao qual foi muito importante ali há nossa presença. 
Também parabenizo o Odilon, me desmentiu hoje, pois na semana passada quando eu 
representava essa Casa, eu dizia que ela presente sempre na sessão e hoje ele não está, mas 
pelo belíssimo churrasco, almoço que foi servido ali na confraternização, pelo ano de 2013, 
também a todos associados ali da Associação dos Motoristas, está de parabéns. Estou 
enviando votos de congratulações para a Igreja Assembleia de Deus pelo Vigésimo Segundo 
Congresso de Jovens, realizado no final de semana, com o Tema “Senhor renova os dias como 
antes”. Parabenizando a pessoa do Pastor Enilto e do Presbítero Adriano e a Irma Ezida, pelo 
belíssimo trabalho e a todos os jovens ali. Também enviando votos de congratulações a 
juventude da Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração, pela Oitava 
Confraternização de Jovens que ocorreu nesse final de semana junto ao CIEP, com o tema 
“Não vos conformeis com este mundo”, na pessoa do Pastor Neri e toda a juventude, estão 
de parabéns por aquele belíssimo trabalho ali. Estou solicitando através de um requerimento, 
para que o Prefeito informe quando será há inauguração do Posto de Saúde no Bairro Mundo 
Novo e também quando ira iniciar seu funcionamento, com farmácia para atender aquela 
comunidade que esta a espera dessa tão importante obra. Também solicito ao Prefeito que 
veja a possibilidade de a partir de 2014, abrir novamente as 6h00min da manha o Posto de 
Saúde do Bairro Empresa e também do Mundo Novo, porque são os dois postos maiores, os 
que têm farmácia e é importante abrir porque a comunidade tenha mais comodidade para 
esperar o atendimento abrir mais cedo. Fiz alguns pedidos hoje diretos para o Prefeito sobre 
a Rua João Antônio da Silva, rede de esgoto quebrada, soube também daquela rede de 
esgoto que foi começada junto ao Peixe Bom e peço para terminarem logo a rede começada. 
Quero aqui fazer um requerimento verbal, para se providenciar com a máxima urgência 
aromar o calçamento na entrada do Bairro Empresa no Loteamento Heeger, pois aquilo esta 
uma vergonha e que seja providenciado com a máxima urgência. Gostaria aqui Senhor 
Presidente e Vereador Balbino, pois o senhor é o Presidente da Comissão da Saúde, porque 
convida não adianta tem que convocar o Secretário da Saúde e a Diretora Geral da Saúde, 
para vir a essa Casa o porquê Doutora Thais, Doutor Thiago pediram demissão através de um 
confronto que tiveram com o Secretário, segundo eu fiquei sabendo. E já há a um mês e 
pouco atrás Doutor Rafael da unidade móvel também pediu, estamos perdendo médicos 
importantes e tem que ver o que está acontecendo. Ate hoje o Secretário só veio há esta 
Casa na Abertura do Novembro Azul e pra dar informações para nós ele não veio, acho eu 
que esta na hora dele vir e dar informações para nós aqui. Fiquei surpreso quando olhava a 
resolução do dia 09 de Dezembro no dia de hoje na mesa da diretora, sinceramente eu achei 
um absurdo, nada contra o Seu Ari Nestor Jaeger como o nome do plenarinho desta casa, 
isso é legislar em beneficio de poder agradar o Prefeito porque é parente coisa assim. Aonde 
no dia 09/09 foi protocolado nesta Casa o nome para dar ao plenarinho de Doutor Gilberto 
Saraiva que foi um grande batalhador desse Município, fez um grande trabalho em prol da 
Saúde e sua esposa faz ate hoje e não foi aceito. Varias vezes pedi para que o senhor fizesse 
uma resolução desta Casa e o senhor não fez depois o colega queria o nome de Cezeck e 
agora pra minha surpresa vem o nome de Ari Nestor Jaeger do Plenarinho. Então eu acho 
que é um desrespeito com este Vereador, pois foi este Vereador, pois todos vocês sabem que 
eu não estou mentindo, foi este Vereador que deu a ideia de criar o plenarinho.  E daí não 
quiseram colocar o nome de Gilberto Saraiva, isso é um desrespeito e eu deixo essa minha 
indignação por este ato e estarei não contra o Ari Nestor, mas votarei contra para que o 
nome do plenarinho. Um abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo todas as pessoas aqui presentes. Na terça-
feira passada na bancada do PP, esteve novamente reunido com a Promotora Ximena para 
junto com engenheiro e advogado do DAER, para tratar sobre o assunto da ponte da ERS020 
de Passo Ferreira. Um assunto que já vem se arrastando há vários meses e ainda não teve 
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solução, conversando com a promotora foi dado mais trinta dias para que o DAER nos de 
uma resposta. Quinze dias para há contratação de uma empresa e mais quinze dias para fazer 
um estudo do que realmente tem aquela ponte, aquela ponte ali interditada, esta causando 
sérios transtornos para a comunidade como acidente, assalto e nós debatendo aquele dia, eu 
coloquei que eu achava de mais trinta dias. Já faz desde agosto que a ponte esta interditada e 
já tinha que ter uma solução, mas se tratando de DAER a coisa vai se arrastando e agora 
chega o final do ano, natal e ano novo e não soubemos ate quando vamos ter uma solução, 
mas não vãos desistir, vamos continuar na luta para que logo seja resolvido aquele problema. 
Na quarta-feira passada participei na Assembleia Legislativa da homenagem pelos 85 Anos do 
IACS, homenagem feita pelo Deputado Fixinha que foi feliz na sua homenagem, houve lá 
pronunciamento de vários deputados também parabenizando o IACS, pela sua boa conduta 
que tem tido ao longo dos anos em todo o Rio Grande do Sul e no Brasil. O IACS é um colégio 
que é invejado pro muitos Municípios pela sua postura, tive a oportunidade naquele dia de 
fazer parte da mesa diretora, para mim foi muito bom representar essa Casa. Hoje também 
aconteceu mais um fato inédito, atitude dessa Casa que foi o repasse do caminham de 
bombeiro novo, para fortalecer a corporação, na hora que mais precisamos tem mais um 
caminhão para auxiliar, então graças ao esforço da presidência e de todos os Vereadores 
dessa Casa foi repassado hoje de manha aquele lindo caminhão. No sábado, estive na 
localidade de Açoita Cavalo visitando moradores e conversando com eles, vendo as suas 
deficiências e eles me colocaram que seria muito bom colocar naquela localidade um zelador, 
acredito que em outras localidades do interior também se faz necessário, porque o trabalho 
do zelador ajuda e muito nas localidades.  Pode ajudar a abrir um bueiro, desentupir uma 
valeta ate mesmo uma roçada, então tendo um zelador em cada localidade mais distante, vai 
ajudar e muito na manutenção das estradas e também aquelas iluminações daquela 
localidade que precisa de melhorias, principalmente em frente das residências, então peço 
para há equipe de iluminação que faça uma vistoria naquelas luminárias. No domingo estive 
na localidade de Padilha prestigiando a grande festa da Comunidade Católica, bonito evento 
lá e quero parabenizar o Presidente Serginho e toda a equipe da diretoria pela bonita festa. 
Ontem também participei no Campo dos Santos da festa dos 50 Anos dos Santos, uma equipe 
que já levou muita alegria aos torcedores taquarenses, muitos campeonatos já disputaram, 
muitas vezes foi campeão em 82 foi campeonato de juniores pelo estado, então parabéns a 
toda diretoria dos Santos por aquele bonito evento. Por hoje era isso muito obrigado e 
tenham todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a 
todas as pessoas aqui presentes. Estive no sábado no Lar Padilha no evento que foi feito e 
esta de parabéns pelo belíssimo evento que apresentou para nós lá, esteve outros 
Vereadores lá e também o Prefeito Municipal. O Vereador Telmo também estava lá, muito 
lindo aquele evento, esta de parabéns o Lar Padilha, pois a gente sabe o quanto é difícil uma 
entidade tocar com tão poucos recursos, uma instituição do porte do Lar Padilha que 
acolhem aquelas crianças que estão em modo vulnerável, então esta de parabéns a diretoria 
do Lar Padilha e os professores. O Vereador Valdecir falava antes aqui da questão do Posto 
de Saúde do Bairro Empresa, realmente esta na hora sim de convoca, porque já foi convidado 
varias vezes o Secretário da Saúde há vir nesta Casa para dar algumas explicações. Primeira 
delas, na questão do Bairro Empresa hoje que antes abria as sete o pessoal reclamava e 
tínhamos uma pessoa que ia La para abrir seis horas da manha, hoje abre as oito e a 
comunidade nos procura e nos reclama e temos que dar uma resposta a isso. Porque que foi 
mudado tão rapidamente em termos de duas horas e a segunda questão em relação há 
Saúde é a saída do Medico Tiago lá do Bairro Empresa e de sua esposa do Bairro Santa 
Terezinha. Isso é lamentável, pois pela falta de profissionais que é há questão da área medica 
termos perdidos dois profissionais do gabarito do Doutor Tiago e de sua esposa. Doutor Tiago 
uma excelente pessoa que fazia visita nas casas e a gente sabe foi por causa de um 
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desentendimento com o Secretário de Saúde e isso é lamentável que um Secretário que tem 
uma posição de alta relevância, não tenha conseguido contornar a situação devido há esse 
problema que a falta do profissional medico. E peso ao Prefeito Municipal se tiver condições 
de ir atrás e de reverter essa situação que faça, porque profissionais bons, qualquer 
município quer e o Doutor Tiago eu posso atestar que vi o atendimento dele lá no Bairro 
Empresa e é um excelente profissional. E também senhor Presidente se justifica a 
convocação pela questão do Hospital, fui informada que sábado faltava plantão na 
emergência do Hospital, isso não pode acontecer de maneira nenhuma, como pode isso de 
vez enquanto a comunidade já vem reclamando que não há plantonista na emergência, isso 
não existe, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então nós precisamos que o 
Secretário de Saúde de uma explicação sim, o porque que vem ocorrendo esses vários 
problemas na Secretária de Saúde e porque que a gente esta deixando levar para essa lado 
de falta de profissionais, pois esta escasso profissionais médicos no mercado e quando a 
gente consegue alguns temos que fazer de tudo para não perder, principalmente bons 
profissionais. Gostaria de fazer um agradecimento, pois há muito tempo já havia convidando 
o Prefeito para ver alguns problemas que nós temos no bairro e hoje ele me acompanhou, 
naquela hora que nós saímos daqui que foi feita a entrega do caminhão de bombeiros. E ele 
poder ver os pedidos que esse Vereador fez não é pedido só por pedir e que realmente tinha 
mesmo sentido, todos os pedidos que esse Vereador fez e se comprometeu de analisar e 
fazer aqueles mais urgentes, pois não são tantos, mas que são de estrema urgência para 
fazer. Na capa do Jornal Panorama ou na contra capa, vinha ali uma matéria dizendo que o 
Presidente da Câmara tinha dado um puxão de orelha nos Vereadores, alertando sobre a 
questão dos nossos trabalhos depois do dia vinte. Eu acho que tem alguma coisa equivocada 
ou o jornal se equivocou ou o Presidente, pelo seguinte, porque todos os Projetos que estão 
vido para esta Casa LDO, PPA e outros mais, estão vindo por atraso do Governo e não por ter 
problema com os Vereadores, então tem algumas das partes equivocadas o jornal ou o 
Presidente. Isso é uma coisa que nós temos que ver, porque na verdade está lá no jornal 
escrito, havia dado um puxão de orelha nos Vereadores e acho isso uma injustiça para nós 
que temos trabalhado bastante, temos feito esforços em conjunto para que as coisas andem 
e não parem. Então fica ai esse meu pedido que se reveja. Por hoje era isso, uma boa semana 
a todos e ate à próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as 
pessoas aqui presentes. Nós tivemos um descontentamento mundial neste final de semana 
pelo passamento do grande líder Nelson Mandela, quero em poucas palavras dizer que foi 
um dos maiores lideres da historia do mundo, talvez o maior ou talvez disputando com 
outros que são lideres mundiais, principalmente Nelson Mandela pelo trabalho que ele fez 
em prol da humanidade. Um trabalho feito em um país onde a pobreza impera, onde a 
pobreza mata anualmente milhares ou talvez milhões de pessoas, Mandela que esteve preso 
por vários anos, injustamente preso, se manteve integro e saiu da prisão injusta e não 
procurou se vingar daqueles que o oprimiram durante aquele tempo. Pelo contrario, com 
muita humanidade e muito amor e carinho, ele tratou as coisas do seu país justificando o 
titulo de talvez o maior estadista que o mundo já viu isso faz muito bem para a humanidade e 
se hoje nos temos ai, por exemplo, a igreja católica que denomina santo, com certeza 
Mandela é um deles que esta o céu. Então fica aqui a minha lembrança modesta, simples 
desta pessoa fantástica que o mundo reverencia hoje, onde não há nenhum tipo de raça, 
qualquer regime político que não esteja consternado pelo passamento do grandíssimo 
Nelson Mandela. Quer também fazer referencia há grande festa do colégio Santa Terezinha 
fez acontecer na sexta-feira, onde através da sua cantata anual, sempre nesta época faz Natal 
Encanto do Colégio Santa Terezinha fez estremecer uma parte da Julio de Castilhos na frente 
do colégio, onde em torno de 2 mil pessoas estavam presentes na rua e as crianças também 
fazendo uma grande apresentação. Eu fico honrado por ter nesta cidade um colégio do 
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quilate e aqui não vai demagogia nenhuma do colégio Santa Terezinha, pois demonstrou 
mais uma vez nesta sexta-feira esse grande encontro. Aonde vimos desfilar ali pela frente do 
Colégio Santa Terezinha crianças, adolescentes dando verdadeiro show de interpretação e 
mostrando a qualidade do musico e das pessoas que exercem o canto, através de 
individualidades e também de corais apresentados no colégio. Portanto esta de parabéns o 
Colégio Santa Terezinha através das irmãs que ali representam e os pais por mais uma vez 
com mais uma vez ajudarem e com poucos recursos e com ajuda financeira de algumas 
empresas, fizeram uma grande festa nesta sexta-feira, parabéns, estou enviando votos de 
congratulações ao Colégio Santa Terezinha pelo seu grande trabalho. Os consumidores desse 
Município cuidem-se, pois estamos na véspera de natal e ano novo, onde o comercio esta 
procurando vender cada vez mais e ai a saga do comerciante aumenta um pouco, então 
temos o risco de cada vez mais aumentar de passarem a perna no consumidor. Como 
supermercados e alguns estabelecimentos comercias que procuram denegrir a imagem de 
bons comerciantes, logrando o consumidor taquarense e aqui eu sito o nome do mercado 
que eu fui à semana passada. Comprei alguns patês e não olhei e quando cheguei em casa e 
olhei eles estavam vencidos, então olha a violência disso ai, patê é uma coisa perigosa 
porque é uma pasta onde pode com o tempo vir a estragar e ainda quando esta vencida é 
pior. Previna-se eu vou estar atento e quero que vocês fiquem atentos também, senhores 
consumidores em relação aos mercados como principalmente produtos vencidos e produtos 
vendidos na gôndola e outro preço no caixa. Atenção, muito cuidado e qualquer problema 
que aja nesse sentido há Câmara de Vereadores através da comissão de consumidores esta 
aberta a verificar o problema e cobrar desses comerciantes. Os comerciantes que não visão o 
lucro para enganar as pessoas e consumidores menos avisados. Muito obrigado, tenham uma 
boa semana e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo a 
todas as pessoas aqui presentes. Quando foi criada a Lei Municipal 5.319, no dia 03 de 
Outubro de 2013, fala em que dias normais o tempo de espera na fila dos correios devera ser 
de ate 15min e ate 20min no após feriados prolongados. Eu na época, excelentíssimos 
Vereadores e Vereadoras nós como Vereadores não podemos legislar pensando no 
individual, pensando no correio ou no lucro dos bancos. E como eu já falei aqui algumas 
vezes o correio esta demorando para atender o cidadão, porque ele abre contas e faz 
depósitos e segundo informações Vereador Telmo, tem outros Municípios que nem Três 
Coroas que o correio não esta mais aceitando depósitos, pois viu que complicou a vida do 
cidadão. Diante disso, Senhor Presidente, eu eco na noite de hoje que possamos marca uma 
reunião com a direção do Banco do Brasil e a direção dos Correios em Taquara, porque eles 
entenderam erradas as coisas e ficaram bravos. Na verdade eles deveriam pegar essa Lei e na 
superintendência dos correios e pedir ajuda, porque em Taquara eu tenho nove guichês e 
apenas três atendendo, no contrario não precisa ter nove. E me informaram outro dia que às 
vezes demora 1h30min para abrir uma conta, daí vê como é que fica o cidadão. Estou 
encerrando senhor Presidente, falando de Mandela, como falaram os Vereadores Telmo e 
Arleu, depois de vinte a sete anos presos de 1964 a 1990, ele é um cidadão que realmente 
seguiu os passos de Jesus Cristo. Foi perseguido, teve filho morto quando foi preso e mesmo 
assim não saiu tomado de ódio pelo contrario ele saiu amando seu inimigo é um exemplo 
com certeza um grande ser humano. Obrigado ao Senhor Deus por estar aqui representando 
a minha comunidade mais uma vez e que fiquem todos na paz de Jesus, obrigada. VEREADOR 
GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Estive nos festejos de 
50 Anos dos Santos, um belo almoço foi servido há comunidade compareceu e esta de 
parabéns o Santos. Também com a bancada do PP e com a presença do Vereador Valdecir 
esteve na homenagem feita na assembleia aos 85 Anos do IACS que foi uma bela 
apresentação que com certeza orgulhou a todos que lá estavam e notava-se a vindo dos 
Deputados de seus gabinetes para prestigiar aquela bela homenagem. Estou encaminhando 
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um pedido para o recolhimento de lixo na estrada que entra no antigo Frigorifico Rosa 
Gomes, acesso há ERS242 e com a saída da escola após a linha Gonzaga, também acessando 
novamente a ERS242.  Pois ali atenderá um numero maior de residência e o trajeto atual 
atende apenas um morador, esperamos a sensibilidade e que possa contemplar esse serviço 
com maior número de pessoas. Também encaminhando votos de congratulações aos times. 
Direção e jogadores e também a torcida dos times que fizeram a final da Copa Interior de 
Futebol Set, aonde saiu dois campeões em duas categorias que é o Esporte Clube Santa Cruz 
que foi o independente Santa Cruz, foi uma junção do pessoal da Linha Gonzaga, Arroio 
Grande e de todo o distrito de Entrepelado. Também ao Esporte Clube Flamengo do Morro 
Negro que se sagrou vice-campeão nas duas modalidades e parabenizo a todos torcedores 
que levaram essa pratica de esportes. Na localidade de Gonzaga com a Linha Grande, 
pedimos que a administração olhasse aquela placa, pois quem chega ali fica na duvida 
porque existe apenas uma seta indicando todos os nomes relacionados ali e acaba dando 
uma dificuldade para as pessoas que querem ir para o Entrepelado ou para Santo Antônio e 
acabam indo em direção a Glorinha. O Lauri Fillmann encaminhou um pedido de 
ensaibramento para Três Irmãos, pessoas de lá também me ligaram solicitando que o 
Executivo fizesse esse serviço. Da mesma forma a Estrada do Pega Fogo, os moradores de lá 
estão indignados pois ate o Vereador Beto Lemos estava tentando refazer um pedido para lá, 
eu já fiz semana passada e vamos reiterar que a administração atenda os moradores daquela 
comunidade. A ponte do Rio dos Sinos, tivemos com a Ximena lá e parece que a coisa vai sair, 
mas o DAER é muito complicado, mas nos estamos fazendo a nossa parte. Estou 
encaminhando um pedido de 1 min. de silencio aqui nesta Casa em homenagem a Nelson 
Mandela, um homem que foi um exemplo para todos nós. Não tinha ódio no coração, dizia 
que a educação é a maior arma que pode transformar o mundo e que o esporte tem o poder 
de transformar as pessoas e as nações e peço para que votassem no requerimento 294 
separado. E também já solicitei há Marilene e estará solicitando um Projeto colocando o 
nome de uma Rua em Taquara de Rua Liberdade Nelson Mandela em homenagem há esse 
grande cidadão. Quero elogiar a todas as pessoas que fizeram toda esta ornamentação do 
Natal, tanto aqui nas ruas da cidade quanto no Parque do Trabalhador e quero elogiar as 
pessoas que estão utilizando o Parque do Trabalhador. Recolhendo lixo, mantendo limpo isso 
é um exemplo e eu fico muito feliz da comunidade ter esta atitude de manter e não estragar 
nenhum tipo de ornamentação natalina, esta de parabéns a comunidade taquarense. Estou 
encaminhando votos de pesar aos familiares do Senhor Florisberto Peixoto da Silva que veio 
a falecer no ultimo dia cinco desse mês, trabalhou há muitos anos como motorista do 
Comasseto, era pai do Enfermeiro Betinho da Helena que trabalhou por muito tempo na 
Prefeitura e era conhecido como Beto. E era motorista e nos deixou neste ultimo dia cinco e 
ficam aqui meus sentimentos a todos os seus familiares. VEREADOR LAURI FILLMANN: Saúdo 
a todas as pessoas aqui presentes. O Vereador Beto Lemos me pediu uma parte e seja muito 
breve, por favor. Vereador Beto Lemos: Obrigada Vereador, eu só queria fazer uma 
solicitação verbal de como já falou o Vereador Guido, de um patrolamento da Rua João Inácio 
dos Santos na localidade de Pega Fogo Baixo era isso, obrigada. Tomando a palavra 
novamente Vereador Lauri: Vereador Guido Mário eu queria da sua compreensão me 
associar assim como o Vereador Telmo desse encaminhamento de votos de pesar. Os filhos, 
o Beto e a Rose por oito anos foram meus colegas de banda de 1985 há 1993, então 
realmente aquela família e muito próxima e por isso quero me associar com sua permissão. 
Hoje aconteceu um momento muito especial aqui na câmara, daqueles que valoriza cada, 
entendo cada Vereador faz valer apena seu trabalho e nesse sentido quero parabenizar 
inicialmente a Mesa com o Presidente Nelson e todos os Vereadores. Pois com a economia 
da Casa que todos têm parte nisso, foi possível mais uma vez fazer um encaminhamento 
muito importante que vem beneficiar toda a comunidade taquarense e região. Que foi a 
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chagada da daquele caminhão para os bombeiros, nossa equipe de bombeiros aqui em 
Taquara e realmente diferenciada, tem esse reconhecimento na região e no estado e com 
esse caminhão com certeza vaso poder atender melhor a nossa comunidade nos momentos 
de sinistro. Parabéns, eu me atrevo dizer há essa Câmara por esse ato, especialmente ao 
Presidente Nelson que teve essa iniciativa. Tive durante a semana a oportunidade, me parece 
que foi na quarta-feira, de participar em Olhos D’água na casa do Seu Breno Rost e da Dona 
Noeli de um almoço que acontece todos os anos, promovido pela Associação das 
Pisciculturas e lá varias outras identidades do Sindicato Rural da EMATER, outras autoridades, 
presidente Nelson estava lá. E foi um momento muito especial e eu quero na verdade é 
parabenizar essa associação que desde os anos 90 no Governo Ari, ela foi criada e instituída, 
pois não presidente. Tomando a palavra Presidente Nelson: Vamos fazer um documento em 
nome da Casa, porque vale apena fazer. Retomando a palavra Vereador Lauri. Então são 
momentos assim que velem apena quando vemos que entidades criadas a mais de quinze 
anos, estão ai trabalhando e fazendo a diferença positiva no nosso Município. Temos entre 
tantas ações a venda do peixe na Páscoa, a Festa da Carpa em Agosto que já é um ato que 
acontece há vários anos e que faz a diferença no Município. Em nome do João Carlos que 
hoje é o Presidente, parabéns a todas aquelas pessoas e ao anfitrião daquela festa que Seu 
Breno e Família. Na ida a gente observava que as estradas ali em Olhos D’água, com certeza o 
Secretário de Obras tem ciência disso, pois estava lá também, precisa de melhorias e devido 
aos pedidos dos moradores de lá a gente encaminhou durante essa semana um pedido de 
patrolamento, roçada e ensaibramento. Especialmente falando com o Seu Agenor Brito que 
na sequencia ele falou diretamente com o Prefeito e Secretário de Obras, a gente pede 
encarecidamente que a Secretária olhe com carinho aquele publico e como tantas vezes dito 
aqui é uma das regiões muito produtiva na questão rural do Município. Assim como os 
demais, mas como estávamos lá estamos dando essa olhada, aqui eu quero fazer um 
agradecimento a todas as pessoas, assim como já fez o Vereador Telmo que também é da 
Padilha, do chamamento que fizemos na semana passada e a comunidade atendeu esse 
chamado e prestigiou o evento da Católica que aconteceu ontem lá. E em nome da direção, 
os festeiros e de toda a comunidade, fica aqui o nosso agradecimento e para encerrar nesse 
mesmo sentido, deixar o convite para aqueles que podem passar em Olhos D’água domingo, 
pois a comunidade católica também realiza o seu evento e sempre lembrando de que quando 
somos criticados, esses evento tem que ser divulgados, em minha opinião, pois é um trabalho 
voluntario e de que poucos ainda querem então domingo a Comunidade Católica de Olhos 
D’água estará fazendo uma festa anual e vale apena ser visitada. Vereador Valdecir tomando 
a palavra diz: esqueci de falar, mas queria parabenizar o Vereador Nelson por ter entregado o 
caminhão do Corpo de Bombeiros e hoje mesmo eu vi o Prefeito e é muito importante que 
ele esta adquirindo o terreno do lado para o Corpo de Bombeiros no qual eu e o Vereador 
Lauri havia consegui e ele pegou ali para a UPA, que é de grande importância também e que 
bom que ele compre logo o terreno ali para servir o Quartel do Corpo de Bombeiros que 
agora tem o caminhão novo. Vereador Lauri: É isso Presidente, desejo uma boa semana a 
todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALINO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes. Gostaria de dar os parabéns aos dirigentes do Clube Esporte Santos da Santa 
Terezinha, pela grande festa promovida, mas principalmente pelo trabalho que vem sendo 
feito junto aos nossos jovens e adolescentes nos últimos anos. Em relação à Câmara de 
Vereadores e gostaria de colocar que vamos fechar o ano e com certeza com há aprovação 
da grande maioria da nossa comunidade, pelos exemplos dados nesta Casa de todos os 
quinzes Vereadores, pelas suas lideranças pelos repasses feitos por esta Casa quando se dizia 
que com quinze Vereadores seria um absurdo administrar e o senhor provou juntamente 
com os funcionários da Casa competentes e a concordância de todos os outros Vereadores. 
Repassamos mais de 1 milhão de reais para o Município, hoje o caminhão dos bombeiros, 



Ata nº 3.951, de 09 de dezembro de 2013.                                                                                                     Página 12 de 21 

 

veículos para a Saúde, viaturas novas para a Brigada Militar, entre reparos também da 
brigada militar, mas principalmente pela seriedade e respeito que essa Casa manteve junto 
com a comunidade taquarense, devolvendo há ela uma tranquilidade e mostrando que 
mesmo com quinze Vereadores, pode se administrar com sabedoria e respeito e 
principalmente com seriedade. Pois aqui o Senhor e nós todos administramos o dinheiro do 
povo, eu tenho certeza que haverá continuidade nesse trabalho, um trabalho nessa direção 
nos últimos anos e nos haveremos de fechar os quatros anos de Governo com um alto índice 
de respeito da comunidade para com todos os quinzes Vereadores. Pois ate então e acredito 
que assim se manterá, temos demonstrado que estamos aqui e conquistamos o direito e 
merecemos estar aqui, respeitando principalmente o nosso povo taquarense. Em relação as 
ruas que estão sendo asfaltadas e isto é mérito da administração, porque em onze messes é 
um dos compromisso assumido em campanha e já estamos dando inicio há isso, mas eu 
gostaria de fazer um indicação verbal para  que fosse colocado nessas ruas, juntamente com 
os asfaltos os redutores de velocidade ou seja os quebra-molas, popularmente falando. Para 
que possamos assim evitar um transtorno maior, logo na frente, pois com certeza será 
transformada em uma pista de corrida pela aquela minoria de maus condutores de veículos 
que existem. Também um compromisso assumido durante a campanha e se mantém e que 
foi colocado logo no inicio de janeiro, há abertura do posto para que ficasse aberto 24 horas, 
também é um local que tem recebido apoio da comunidade e o reconhecimento da mesma. 
A farmácia aberta também é uma realidade, era uma das reivindicações do nosso povo e 
quero dizer que a preocupação do Prefeito para que os funcionários tenham maior respeito 
por aqueles que procuram nossos postos te si dado e hoje ele teve uma reunião com o 
Doutor Pimentel para que algumas situações fossem resolvidas e não tenho conhecimento, 
pois não participei desta reunião. Mais quero dar como exemplo que uma pessoa que foi 
contratada para atender na farmácia durante a noite, não estava correspondendo e posso 
dizer que fui um dos que fui ao Secretário e ao Prefeito e pedi para que fosse demitido. E fui 
atendido, pois a pessoa que lá estava não estava correspondo ao anseio de todos nos 
Vereadores e da administração como um todo, ou seja, de manter a farmácia aberta, ele 
chegou ao cumulo de ir embora as 6 horas e levar a chave junto, causando assim um prejuízo 
e descontentamento para as pessoas. Isso é coisa que na nossa legislação não podemos 
esconder isso e a atitude do Prefeito foi justa no momento em que o demitiu, por alguma 
ocasiões ele se afastou do seu local de trabalho fazendo com que as pessoas ali o esperasse e 
não é assim que funciona e não é desta maneira que o Prefeito Tito quer, que o Doutor 
Pimentel e nos Vereadores queremos e principalmente não é desta forma que o povo 
taquarense quer e ele merece todo o nosso respeito e principalmente dos funcionários. 
Existe uma lei que está exposta em todos os cantos do posto que ofender e agredir o 
funcionário é crime, também por outro lado é uma faca de dois gumes. Obrigada senhor 
Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. 
Quero iniciar parabenizando a comunidade de Entre Pelado, pelo baile a moda antiga 
realizado no ultimo sábado, também parabenizar o Lar Padilha, pela noitada cultural, 
também ocorrida no sábado a noite. Parabenizo a Padilha pela festa anual realizada o 
domingo. Também a diretoria do Santos pela festa e por seus 50 Anos e também a 
Associação do Piscicultores que realizou na ultima quarta-feira uma confraternização onde 
tive a oportunidade de fazer entregas da lei ao qual eu sou o autor, que inclui o peixe na 
merenda escolar, na qual podemos estar gerando renda para o nosso agricultor. Na ultima 
sexta-feira me preocupou a entrevista dada pelo Prefeito Tito e o Secretário na Rádio 
Taquara, onde ele iniciou dizendo que este Vereador esta mal informado, quero dizer ai 
Prefeito que as informações deste Vereador são da comunidade. O povo esta me ligando e o 
povo esta falando, também disse que as maquinas não estão no tempo, porque estão 
trabalhando. Eu convido toda a comunidade há passar na frente da Secretária de Obras, onde 
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estão as maquinas da agricultura, a Secretária é ali na Sebastião Amoretti em frente a 
MACOFER. A comunidade pode ir lá e ver com seus próprios olhos, não precisa acreditar nem 
no Vereador e nem no Prefeito há comunidade esta convidada a ir lá e ver se as maquinas 
estão no tempo ou não estão, a comunidade pode ir lá e verificar isso. O Prefeito também 
disso que eu não busquei declarações junto ao Executivo e que a Prefeitura não tem nada há 
esconder e que esta de portas abertas para responder a qualquer duvida e questão. 
Encaminhei um pedido de requerimento de informação número 126 de 2013, no dia 4/10 
que dizia o seguinte: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe há este Vereador copia de 
serviços prestados pela patrulha agrícola, constando o nome do produtor, serviço realizado e 
horas maquinas do ano de 2013. Então Prefeito, eu pedi as informações só que o senhor não 
me deu e já fazem trinta dias, a Lei orgânica do nosso município diz que o Executivo tem 
quinze dias para atender o pedido de informação. E eu quero dizer que fiz cinco pedidos de 
informação esse ano e não tive nenhum atendido, eu nunca tive um pedido de informação 
atendido pelo Prefeito, então a gente esta buscando. Só que o que é que se os agricultores 
estão me cobrando, pois eu peço informação e o Executivo na me da, ai eu tenho que usar a 
tribuna. O Prefeito disso que não quer briga com nenhum Vereador e eu também não quero, 
eu apenas quero resolver o problema do agricultor, pois o agricultor precisa ser atendido. Eu 
peço ao Presidente, ao Líder de Governo Regis que intercedam junto ao Executivo e ao 
Prefeito, para que ele me responde e me de essas informações, essas informações chegando 
aqui e se o Prefeito estiver correto, se está mesmo funcionado tudo muito bem e os 
agricultores estão errados, eu volto nessa tribuna e me retrato. Agora eu espero que se essas 
informações não estiverem de acordo como devem ser, que o Prefeito reconheça que é 
necessário uma mudança na Secretária da Agricultura, mas para isso ele precisa mandar as 
informações para que possamos analisar. Quero convidar toda a comunidade, acontecera no 
próximo sábado A Marcha Pra Jesus com concentração na frente da Secretária da Educação, 
com inicio as 3h00min da tarde, convido ai toda a comunidade e espero que possamos no 
sábado fazer um grande evento. Muito obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saúdo 
a todas as pessoas aqui presentes. Esta na mídia há questão do Nelson Mandela, a gente 
deixa aqui uma solidariedade a liderança que ele teve e ate eu brinquei hoje há tarde quando 
liguei para o Presidente da Câmara, que a África do Sul eles tem o Nelson Mandela e aqui em 
Taquara tem o Nelson Martins. E se mostra o tamanho da responsabilidade que nós temos, 
mas certamente um exemplo com daqui e podemos ai não compara-los, mas sim mostrar o 
trabalho que ambos fizeram pela nossa população e a população a nível mundial também. 
Encaminhando o trabalho que e fiz essa semana, quero destacar aqui como os demais 
Vereadores mencionaram a festa da Associação dos Motoristas, confraternização de Final de 
Ano, ao Odilon e toda a sua diretoria parabéns. Quero destacar aqui a questão do 
atendimento no Hospital, a gente teve algumas situações encaminhando no final da semana 
passada e no final de semana, situações essas que foram a contempla, deixa que 
infelizmente, não pela não de atendimento, mas por uma questão de natureza. Votos de 
pesar a Dona Maria Isabel Pereira da Silva, mãe de André Luiz Pereira de Almeida, pois a 
Dona Maria Isabel veio a falecer de uma questão natural e não por uma questão de mau 
atendimento. E quero deixar aqui registrada o excelente atendimento que o Hospital teve 
desde a recepção do Levi ate todo o tratamento na sala vermelha, depois na UTI, tratamento 
esse especial que queremos deixar registrado pela excelente equipe que vem desempenhado 
o trabalho ali. Pelo cuidado que esta tendo com a continuidade e manutenção do Parque do 
Trabalhador, a comunidade vem utilizando e gostando cada vez mais e a cada vez ajustes 
melhores estão sendo feitos. Destacar os asfaltos que vem sendo feito na nossa cidade como 
na 13 de Maio, agora lá na Picada Gravata e assim consequentemente as demais ruas que 
estão tendo na nossa cidade. Estamos analisando o PPA e o LDO, o Plano Plurianual e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, destacar a Rua Rodolfo Heeger, Nilo Dias, São Francisco de Paula, 
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Cassandra Fricher, Francisco de Freitas, ruas essas que são contempladas nesse conjunto de 
leis e certamente poderão ao longo da gestão ser contempladas tanto na canalização quanto 
pavimentações como outras tantas que nos temos no nosso Município, mas quero deixar 
destacado essa que nós temos atuação nesses locais. Destacar com relação a programas na 
questão da Educação, também nos Colégios Alípio Sperb e Getúlio Vargas na questão de 
ampliação da rede de esporte. Nas ultimas semanas a gente teve umas chuvas na nossa 
cidade, alguns problemas operacionais, tanto na administração quanto na população, na 
questão de encontrar as informações. E quero deixar destacado aqui a atenção que o 
Secretário Ferreira deu lá na Rua Francisco de Freitas no Bairro Santa Maria, onde está 
obstruído o único cano de vazão de água, esse cano está obstruído e ele se colocou a 
disposição de faze essa manutenção. Tivemos também um contra tempo com relação há 
algumas placas de sinalização que foram colocadas lá no Bairro Santa Maria na Rua Professor 
Neli Klein, onde forçaram os caminhões como carretas de areia, onde trouxe um 
constrangimento para aquela comunidade, pois os caminhões passavam na rua cheios de 
água e entrava na casa onde a água já estava no limite. Quero deixar um pedido de atenção 
bastante forte a Secretária de Segurança e Trânsito, onde que ela analise antes de tomar 
qualquer tipo de ação, para que converse com a comunidade para que não aja mais contra 
tempos. Também com relação à Secretária de Segurança e Trânsito, pois a gente teve uma 
excelente atividade aqui na Júlio de Castilhos com relação há Escola Santa Terezinha, mas a 
rua ficou trancada o dia todo e isso trouxe um constrangimento para os comerciantes locais, 
onde nos procuraram e quero deixar registrado aqui que tem um estudo, não que não 
liberem, mas que tenham uma atenção diferenciada em determinados horários ainda mais 
na sexta-feira, onde o comercio está mais movimentado. Encontrei o Secretário de Segurança 
e Trânsito hoje lá em Sapiranga, mas não tive a oportunidade de conversar com ele, mas com 
certeza em momentos oportunos trataremos essas questões aonde venha sanar as 
necessidades que a comunidade vem trazendo a esse Vereador. O que tínhamos para essa 
semana era isso, obrigado a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Parece que de novo está vindo à baila o 
assunto da Rua Coberta, de vez em quando passa mais surgi de novo e começa algumas 
pessoas a fazer a questão, para que a Rua Coberta seja feita o quanto antes. O meu 
posicionamento tem sido bastante claro com relação a isso e quero dizer que na verdade é o 
que eu já dizia antes, o que começa errado termina errado. Uma Rua Coberta no valor de 700 
mil reais onde já foi paga 300 mil e tem uma divida de 400 mil reais, para terminar de pagar 
pra que essa rua seja concluída, eu acho que a melhor solução apresentada foi a do Vereador 
Guido Mário que apresentou uma indicação ao Governo, para encaminhar um Projeto a 
Brasília para que viesse recurso final para terminar essa Rua Coberta. Daí o Governo da 10% 
da contrapartida, com 400 mil ele resolve um problema da Rua Coberta, fui contra já no inicio 
da construção dessa rua, usar recurso próprio, recuso sagrado do Município para fazer Rua 
Coberta, todas as cidades vizinhas fizeram as suas ruas com o recurso Federal, mas há nossa 
foi feita com recurso próprio. E eu não posso aqui concordar que se tire da Saúde e da 
Educação ou onde está faltando cano para colocar canalização, está faltando o mínimo como 
saibro para colocar nas ruas, lâmpada para iluminação, enfim, nos temos muitas outras 
prioridades antes de pensar em gastar 400 mil reais na Rua Coberta. Então eu já me 
posiciono dessa forma ai, para que a comunidade já conheça o meu posicionamento, quero 
alertar o Governo que o protocolo segundo informações, continua sendo cobrado 
novamente. Posto de Saúde no Bairro Empresa, Vereador Valdecir, Adalberto e todos os que 
tocaram nesse assunto, também não concordava com isso no Governo anterior, pois era uma 
pratica indecente no meu pensamento e não vou concordar agora e quero ajudar o Governo, 
ajudar com que as coisas saiam. Mas não posso concordar que as pessoas vão para lá as 
04h00min horas da manhã para serem atendidas as 08h00min horas, para ficar na chuva e no 
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mau tempo lá e acho que o Governo tem que tomar uma providencia, pois não pode deixar 
as pessoas esperando no tempo porque isso não é admissível. Esse final de semana foi 
denunciado à questão da Saúde no Brasil como um todo, pois está uma vergonha o que está 
acontecendo no nosso país que tem tantos investimentos para a Copa do Mundo e os nossos 
Hospitais continuam a cada dia pior. E o nosso aqui acaba não sendo diferente do outros 
tudo, hoje, por exemplo, tivemos uma denuncia seria na Saúde e vamos fazer um 
encaminhamento ao Presidente que não se encontrava no momento que a pessoa veio 
denunciar. Então temos que tomar providencia em relação há essas questões, porque está 
ficando muito seria e muito difícil. Quero alertar também a questão das nossas calçadas, pois 
a cada dia que passa esta ficando mais perigoso, fiquei satisfeito que o Prefeito anunciou que 
a partir do ano que vem já vai tomar providencias em relação às calçadas, pois é uma 
verdadeira armadilha para caminhar nas calçadas de nossa cidade, então estou satisfeito com 
isso ai. Na semana passada estive lá com relação às Câmeras de vigilância, conversando com 
o Coronel Mereb que provavelmente na próxima segunda estará aqui nesta Casa, 
conversando com nós, com relação às Câmeras de Vigilância e o convenio da Prefeitura 
Municipal com o Estado, os tramites que tem. Então é importante que a gente se faça 
presente, pois a partir de amanhã teremos essa reformação que a gente vai convidar todos 
os Vereadores para estar junto, para buscar solução deste problema. As questões das casas 
no Bairro Empresa sabem que tem muitas casas que as pessoas estão esperando e há 
pessoas que estão esperando para entrar nas suas casas e não estou chamando. Algumas já 
estão prontas outras não, então que o Governo agilize isso de uma forma bastante rápida, 
para que as pessoas possam assumir as suas casas para saírem do estado que elas se 
encontram. Muito obrigada a todos, que Deus os conduza com respeito e dignidade e ate lá 
se ele assim nos permitir, obrigado. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo a 
todas as pessoas aqui presentes. Eu fiz uma indicação ao Executivo Municipal juntamente 
com a Diretoria de Trânsito e Secretária de Obras, para que tomem uma providencia urgente 
com relação à Rua Arnaldo da Costa Bart, pois é uma rua que fica há uma quadra da 
Prefeitura e está se tornando intransitável e perigosa a meu ver. Não sou uma especialista, 
mas mesmo aos olhos de uma pessoa leiga da para perceber que aquela rua não suporta 
mais a carga que transita por ali diariamente, existem alguma construções e ai vem àqueles 
caminhões enormes descarregar material e não tem mais como estacionar naquela rua. Tem 
algumas partes que esta desmoronando e ela serve de aceso ao Hospital e por muitas vezes a 
ambulância passa pro ali, então eu acho assim muito complicado e tem que ser feito alguma 
coisa urgentemente, antes que aconteça algo mais grave. Porque depois não adianta ficar 
reclamando do que aconteceu, tem que tomar uma providencia para que não aconteça. E 
não posso deixar de mencionar aqui o nome de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela é 
aquela pessoa que ficara para sempre na historia mundial e o que é que ele fez. Ele 
conseguiu usar o poder que ele tinha para transforma o mundo em um lugar melhor e com 
certeza ele conseguiu, pois eu acho que nós temos que conservar o exemplo de que qualquer 
exemplo que nós tenhamos deve sempre ser usado para tornar esse nosso mundo em um 
lugar melhor. E poder não significa você ocupar um cargo público, você ocupar um grande 
cargo em uma empresa, o poder está na mão de qualquer pessoa, nós temos o poder de 
cuidar da nossa vida e como tal, priorizar a Saúde e isso é um poder. Nós temos o poder de 
cuidarmos da calçada da gente da nossa casa e não esperarmos sempre que o outro faça, nós 
temos que torná-las transitável e tem uma coisa que me deixou um pouco chateada, 
caminhando pelas ruas de Taquara à noite. Quando a gente vê que muitas das pessoas se 
empenham em transformar essa época do ano, para fazer da nossa cidade um lugar 
agradável, iluminado e bonito, mas existem aquelas pessoas que não dão nem um pouco de 
atenção para isso. Passando pela Júlio de Castilho, a meu ver, todas as lojas tinham que ter 
uma iluminação natalina, porque a gente vê que ao longo dos anos a voluntária se 
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empenham em fazer a decoração colocada nos espaços públicos. Mas eu penso que cada um 
tem que fazer a sua parte, tem que limpar a frente da sua calçada, arrumar as pedras que 
não estão bem colocadas, colocar uma iluminação e decoração. A noite ali perto da Praça 
Marechal Deodoro em frente à Prefeitura, uma praça que está lindamente enfeitada, você vê 
lojas fechadas e totalmente às escuras. Quando esse é o período que se sabe que mais as 
pessoas vão às ruas com seus familiares, filhos e é uma chance de você mostrar o seu 
produto para a população, comprar, iluminar a sua vitrine e fazer com que as pessoas 
consumam do comercio local. E você passa pela rua e vê aquela vitrine fechada e apagada, 
então eu acho que o poder não é você fazer uma coisa grandiosa, mas sim fazer aquilo que 
está ao seu alcance, aquele pequeno gesto é o que vai transformando o mundo aos poucos. 
Nesse sentido quero parabenizar também há Escola Poli Valente, que desenvolveu ao longo 
do ano o Projeto Seminário Integrado e o tema trabalhado foi o voluntariado, os grupos de 
alunos fizeram varias pesquisas nesse sentido e algumas ações concretas e em beneficio 
algumas entidades da nossa cidade. Esses jovens já estão exercendo o poder que eles têm 
dentro da sua comunidade, eles estão tentando fazer algo pelo próximo ou por alguma 
entidade e de uma forma ou de outra eles estão deixando a sua marca e fazendo a sua 
historia. O que eu tinha para falara hoje era isso e eu espero que todos podemos ter uma 
excelente semana e agradeço pela atenção e todos, muito obrigado. VEREADORA SIRLEI 
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Fiquei muito 
chateada de não poder ter participado da apresentação realizada no Lar Padilha, mas já 
fiquei sabendo por pessoas que lá tiveram e por Vereadores que aqui se manifestaram antes 
da minha pessoa que foi uma bela apresentação. Quero dizer ao nosso Diretor Fernandes que 
eu não pude estar por um compromisso anteriormente assumido, mas eu soube da maravilha 
que foi e de como e quanto se simbolizou a comunidade a apresentação lá realizada. Quero 
mencionar aqui alguns parceiros que tornaram possível no sábado a festa para as crianças 
atendidas pelo Francisco e pelo Projeto Bem no Campo do Palmeiras, onde podemos durante 
por todo o sábado, atender as crianças com o café de todas as manhãs que já é costumeiro, 
um almoço e mais um presente para cada criança participante. Ara que isso se realiza 
tivemos a parceria do Frigorífico Santo André, Monitoramento Matos e da COOTAL e eu 
agradeço os parceiros. Parceiros estes que se não existissem, tornaria impossível a realização 
dos Projetos Sociais, agradeço a estes parceiros. Fiquei triste ao saber da saída do Doutor 
Tiago, Vereador Beto Lemos, não o conheço pessoalmente, mas ao passar pelo Bairro 
Empresa e tenho contato com muitas pessoas que elogiam por demais o trabalho do Doutor 
Tiago. Que me parece uma pessoa muito envolvida com a população mais desfavorecida, 
uma pessoa do bem que visita os lares, então eu penso assim, que vivemos um tempo onde 
encontrar pessoas que merecem elogios não é assim tão costumeiro. Então o Doutor Tiago é 
uma pessoa bastante elogiada e é uma pena a saída dele, quem sabe o nosso Secretário uma 
pessoa lúcida, não posse rever isso, pois ele é uma pessoa tão envolvida com as questões e 
quer tão bem o desenvolvimento da Saúde do Município. Eu penso que a sua lucidez faça 
uma análise, converse com a população do Bairro Empresa que tem polo Doutor Pimentel um 
grande carinho e um grande apreço, isso eu verifiquei na campanha. Que ele de uma olhada 
e atenda, porque a comunidade deve estar bem triste, isso deve fazer muita falta para aquela 
população que tem o maior carinho pelo nosso Secretário da Saúde. Hoje escutei no rádio 
uma noticia que dizia que a justiça gaúcha proíbe a venda de andadores infantis em todo o 
país, proíbe motivada pelos mais de 850 acidentes envolvendo tal equipamento que a criança 
utiliza. Fiquei feliz em saber da proibição, porque não é só acidente que ela provoca, o 
andador ele acaba prejudicando o desenvolvimento da criança, muitos não se preocupam, 
mas eu gostaria de pedir há atenção das mães que tem crianças em casa. A criança quando 
bebe, ela primeiro sustenta a cabecinha, depois ela rola o corpo em bloco, ela arrasta-se e 
engatinha, depois fica em pé e por fim começa a andar. Se a criança não passa por todas 
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essas fases e etapa, ela não se amadurece e não tem um amadurecimento neurológico, além 
de o seu corpo estar se alongando, se fortalecendo e treinando a coordenação para todas as 
posturas da vida.  Então quando a criança vai para o andador ela ficam na ponta do pé, 
quando ela utiliza esse andar forçado tem atrasos inclusive na aquisição da fala, na planta dos 
pés, alterações ósseas nos pés, atrasos no equilíbrio e na coordenação motora fina, no 
esquema corporal e na orientação espacial, porque dessa minha fala aqui e agora. Porque 
por mais de trinta e quatros anos eu fui professora, fui pedagoga em escola e sempre falei 
para as pessoas não usar o andador para as crianças, pois queima etapas. A criança não 
engatinha, não descobre os seus espaços e tem dificuldade de aprendizagem na escola, isso é 
importante a gente prestar atenção, então fiquei feliz que partiu do Rio Grande do Sul a 
proibição. Eu sei que isso e inicial e que vai ser derrubado, mas quem sabe já desperta mal 
que o andador provoca em uma criança na fase de desenvolvimento. Eu agradeço ao tempo 
que me foi compensado e desejo uma boa semana a todas. Vereador Adalberto soares 
tomando a palavra diz: Vereador Guido Mário gostaria de me associar também aos votos de 
pesar do Senhor Felisberto Peixoto, falecido no ultimo dia cinco. Vereador Roberto Timóteo 
tomando a palavra diz: Eu esqueci e preciso agradecer por essa possibilidade, Batingueira é 
uma comunidade pequena e que luta com todos os esforços e sábado promove um evento e 
que vale apena prestigiar, Batingueira faz esse pedido e quem puder prestigiar muito 
obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Eu 
queria passar a vocês que nós vamos passar em nome da Casa um requerimento em nome da 
Associação dos Piscicultores, onde nós estivemos no fechamento do ano e é uma associação 
importante para o nosso Município. E também ao Odilon que convidou essa Casa, para se 
fazer presente também no fechamento do ano agora no sábado, então encaminharam a 
Associação dos Motoristas e lá estavam pessoas que já passaram há muitos anos como 
Nereu, Vovô estavam presentes, foram Presidentes da Associação a longos anos. Eu queria 
me manifestar em relação à entrega feita hoje desse caminhão da Câmara de Vereadores, 
eram 4h00min no facebook da Prefeitura parece que já havia se manifestado 170 pessoas, às 
quatro horas da tarde no facebook do Prefeito Tito. Nós que somos os Vereadores que 
estamos aqui na Casa como o Vereador Lauri que estava na Casa, não sei se o Vereador Nego 
estava na votação dos quinzes Vereadores. Mas estava aqui o Vereador Lauri, Eduardo, 
naquela época houve ate algumas pessoas podiam se conhecer a situação da Câmara e 
desconhecer uma parte que não de obrigação da comunidade. O Vereador Beto estava aqui 
quando algumas pessoas acharam que com dez Vereadores haveria uma dificuldade grande 
de pagar 10 Vereadores e que nós teríamos dificuldade para pagar 15 Vereadores. E como 
nós votamos nos quinzes Vereadores e se nós tivéssemos hoje nessa Casa 18 Vereadores, 
haveria trabalho para todos, porque nos sabemos do trabalho de todos os Vereadores fazem 
e nos sabemos que não conseguimos chegar a todos os cantos do Município, para atender as 
pessoas quando se é chamado. Então tínhamos que tirar essa imagem da Casa, uma imagem 
ruim criada ao longo dos anos de diárias, passagens de avião que eram compradas e as 
pessoas não viajavam. Comprava a passagem de avião, a câmara pagava e para apenas pegar 
1.800 reais de diária e não viajavam e ficavam com esses valores. Então essa imagem 
negativa e aprova está ai de que todos os Vereadores que estavam na Casa, que começaram 
o mandato e terminaram o mandato só voltou eu e o Vereador Lauri Fillmann, então nós 
tínhamos que tirar essa imagem, todos nós não só o Presidente, mas sim todos os quinzes 
Vereadores. E nós adotamos por esse sistema que hoje podemos dizer com tranquilidade que 
vamos fechar o ano e os Vereadores, as viagens nenhum centavo foi gasto, diárias zero e 
ressarcimento zero. Servidores dessa Casa também cooperaram com nós, diárias zero, 
passagens zero apenas um ressarcimento para que um servidor fosse fazer um curso para a 
folha de pagamento dessa Casa, no valor de 183 reais. Este foi o gasto que a Câmara teve de 
todo esse tempo em gastos pessoais de Vereadores e funcionários da Casa, então nós demos 
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um passo importante e com essa sobra de dinheiro nos conseguimos fazer o que ai está e 
ainda há de nossa parte que vai haver uma sobra de dinheiro no qual faremos um repasse ao 
Executivo e para que o Executivo e coloque um pouco de sue dinheiro e compre um 
caminhão e dois carros pequenos para a Saúde. Porque é necessário um carro no Fialho e um 
para atender o Loteamento Tito e Eldorado, isso é a nossa proposta que nós vamos levar ao 
Prefeito Tito amanhã. E com isso eu tive que falar com o colega Arleu, porque fica de um ano 
para o outro a Lei Social do Vereador Arleu vai pagar e nos podemos incluir junto nesses 
valores para que o município melhore um pouco a Saúde. Pois o Vereador Balbido sabe da 
necessidade de mais dois veículos pequenos, não são veículos de luxos, são veículos para 
transporte de pessoas que é uma necessidade grande do Município, então nós entendemos 
que essa era uma parte mais fácil. Vamos ainda conversar com o Prefeito Tito para ver se ele 
vai aceitar colocar um pouco de dinheiro e fazer está compra, que estou passando para vocês 
o que é nossa intenção de fazer, mas ainda voltaremos a conversar sobre o assunto. Era isso. 
Vereador Telmo pedindo uma parte fala: Eu não posso me furtar de pedir para que essa Casa 
envie ao Lar Padilha, votos de congratulações pelo evento que foi a Noitada Cultural. Porque 
sei da dedicação do Diretor Fernandes, dedicação dos educadores oficineiros no qual eu 
também sou oficineiro e principalmente aquelas crianças. Pois a dedicação que aquelas 
crianças têm em demonstrar o melhor que eles aprendem lá é uma coisa que nos motiva 
cada vez mais investir o que nós temos de melhor que é a solidariedade ao crescimento 
dessas crianças. Era isso. Vereador Nelson toma a palavra novamente. O senhor gostaria que 
fosse em seu nome ou em nome da Casa, então será feito. Após a Palavra em Expediente 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 083, de 13 
de maio de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Autoriza o Executivo 
Municipal a ceder área para praça esportiva e ou de lazer no Bairro Empresa e institui área de 
terras, à Praça Esportiva e de Lazer, ao Projeto “PELÉ E O GOL MIL”, para prática esportiva, 
plantio de árvores, colocação de bancos, pracinha de crianças, e outras formas de lazer. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original. 
Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Eduardo, Valdecir, Telmo, Adalberto Lemos, 
Moisés, Guido Mario, Balbino, Lauri e Nelson. O Vereador Valdecir solicitou que sua 
manifestação, bem como a do Vereador Eduardo constasse na íntegra nesta Ata como segue: 
Vereador Eduardo Kohlrausch: “Senhor Presidente primeiro lugar eu quero agradecer a 
Comissão, por ser unânime na questão de apoio ao Projeto. Quero dizer que há 
entendimento do Prefeito que o Projeto vai ser bom também àquela localidade, eu e o 
Vereador Telmo estivemos lá outro dia, o Vereador Arleu é conhecedor também da área, o 
Vereador Guido trocou alguma ideia e a criançada toda joga bola na rua, porque não tem 
uma área de lazer. Respeitando os outros projetos, pois acho que tem espaço para todos é 
um Bairro grande, 11 mil habitantes tem o Bairro Empresa, então com certeza vai ser um 
golaço mesmo de “Edson Arantes do Nascimento”. Eu agradeço muito realmente a Comissão 
(CGP) e peço que os senhores nos ajudem também a aprovar este projeto que logo no 
começo do ano já queremos dar andamento nesse sonho do Bairro Empresa pra que a 
criançada tenha mais um local para praticar esporte. Obrigado.” Vereador Valdecir de 
Almeida: “Senhor Presidente respeitando o Vereador Eduardo, inclusive já conversei com ele 
em outros momentos e ali foi solicitado um Pedido de Informação, mas não veio ao projeto e 
foi colocado em votação. Ali está previsto nas Obras do PAC um Centro Comunitário 
Profissionalizante junto com o término das “casinhas”, naquele terreno, é um recurso federal 
junto com as obras do PAC2, e, sugeri ao Vereador Eduardo dias atrás que fosse entre a Rua 
Palmeira das Missões e a Rua Santo Antônio da Patrulha, inclusive se quiserem ir olhar, tem 
todo um espaço que poderia ser deste projeto. Já que o Vereador entende que não pode ser 
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lá em frente ao CIEP, pois disse para mim que aquele lá é um projeto meu, eu respeito que 
seja dentro do Jaeger, mas que seja então na área que é para lazer entre a Rua Santo Antônio 
e Palmeira das Missões acho que são quatro terrenos que fica em divisa com os terrenos 
antigos das terras do Ebling no final da rua. Então eu peço que avaliem e se for ali eu estarei 
votando contra, porque está previsto este Centro Comunitário Profissionalizando das obras 
do PAC. Vereador Eduardo Kohlrausch: “Senhor Presidente e demais colegas o que devemos 
aqui nesta Casa do Legislativo é preservar a verdade. O Vereador Valdecir volta e meia 
maquia, às vezes, mas acaba mostrando o que ele pensa dos projetos alheios para 
desmerecer os projetos dos outros. Senhor Presidente quando eu falo em preservar a 
verdade no dia em que o Prefeito Municipal fez a prestação de contas das dívidas do 
Município, das verbas que se perderam eu me lembro que entre uma das verbas perdidas 
estava esse Centro de Agricultura, está lá, a não ser que se vai recuperar este dinheiro de 
volta, mas se perdeu esse dinheiro, ele não existe mais. E, também senhoras e senhores se 
puxar o pronunciamento do dia 13 de maio quando eu falei aqui do projeto a primeira vez, na 
época eu valorizei o projeto do Vereador Valdecir, valorizei o projeto da Vereadora Sirlei, eu 
fiz esse reconhecimento, porque não sou o dono da verdade, meu projeto não é o único que 
precisa para o Bairro Empresa, a Vereadora Sirlei, por exemplo, ela tem uma ideia que é 
louvável de se ter um ginásio ali na entrada do Bairro Empresa, perto do Mercado do Chico. 
Momento algum eu falei que lá não merecia, agora o que ainda Senhor Presidente nós temos 
que fazer quando eu digo na situação de preservar a verdade é dizer que na verdade ali tem 
uma Empresa que foi apoiadora do Vereador Valdecir na campanha política Congelados 
Haisler que quer o terreno para fazer uma nova fábrica ali. E ainda mais teceu comentários 
que as bolas iriam voar dentro da fábrica e seria complicado, essa é a questão, não é o 
projeto que eu estou pedindo Vereador Nelson apenas para a criançada poder jogar bola, 
agora aqui dizer Vereador Valdecir que eu falei contra o projeto do CIEP, por favor, o senhor 
puxe meu pronunciamento do dia 13 de maio, se não me engano, está aqui o projeto para 
ver se eu não valorizei o seu projeto e o da Vereadora Sirlei. Agora o senhor tem que dizer 
realmente que o seu apoiador político lá, o seu Celso do Congelados Haisler ficou contrariado 
com o projeto, porque ele queria aquele terreno para fazer uma nova fábrica e o senhor sabe 
disso, tanto é que o senhor fez uma campanha em volta ali para o pessoal não querer o 
projeto, o senhor tem que fazer esse tipo de coisa, agora não tente maquiar uma parceria 
muitas vezes quando o senhor por trás faz esse tipo de ação, o senhor procure meu 
pronunciamento anterior para ver se eu falei do CIEP. Obrigado senhoras e senhores”. 
Vereador Valdecir de Almeida: “Senhor Presidente na verdade o Vereador Eduardo tem que 
aprender a ter humildade quando um estiver contra um projeto teu tu respeitar e aceitar, tu 
viu que a maioria vai passar, por que que sou contra? O senhor não disse no 
pronunciamento, mas o senhor disse na minha sala que: não aquele projeto é teu, por isso 
que tu quer que seja lá. Por que eu citei a Rua Palmeira das Missões e a Rua Santo Antônio da 
Patrulha, porque é uma área para isso, ali está previsto não um centro de agricultura é um 
Centro Comunitário Profissionalizante, se o Prefeito que está e o pessoal dele perdeu o 
recurso, culpado não sou eu, não é o Prefeito anterior se perderam os recursos, mas estava 
previsto ali e o senhor tem que se respeitar porque o senhor não teve capacidade de 
convencer a sua família para votar no senhor porque é seu cunhado o Celso, então o senhor 
levou para esse lado, porque ele não lhe apoiou e apoiou eu agora o senhor quer 
descarregar, momento algum eu sou contra o Bairro Empresa e projetos ali, agora os 
empresários não querem o projeto, não é só o Celso, porque vai ter campo, vai sair bola ali, 
inclusive na Creche vai cair bola, vai dar um grande problema, então é isso que eu sou contra 
porque tem outras áreas e vou votar contra e justifico não sou contra o esporte sempre fui 
favorável a projetos do esporte conforme a poucos dias entreguei para o Prefeito um projeto 
importante em frente do CIEP”. Após as manifestações o Presidente colocou o Projeto em 
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votação e o mesmo foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário 
do Vereador Valdecir de Almeida. PROJETO DE LEI Nº 196/2013 (Executivo Nº 171) 
Denomina de Leopoldo Conrado, um logradouro no Município de Taquara/RS. A Comissão 
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 240, de 25 de 
novembro de 2013 de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Reconhece 
como cultura no município de Taquara a música Gospel nos eventos a ela relacionados. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 
o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 246/2013 
(Executivo Nº 202) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 
4.110, de 28 de novembro de 2008, alterada pelas Leis Municipais nºs 4.138 de 2008, 4.160 
de 2009, 4.176 de 2009, 4.201 de 2009, 4.238 de 2009, 4.283 de 2009, 4.389 de 2009, 4.470 
de 2010, 4.636 de 2010, 4.778 de 2011, 4.877 de 2011, 4.998, de 21 de 2012, 5.009, de 2012, 
5.110, de 16 de outubro de 2012, 5.164, de 19 de fevereiro de 2013 e 5.200, de 19 de abril de 
2013, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, 
Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e 
o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 247/2013 de 
autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Torna obrigatória a 
prescrição de receitas e laudos médicos e odontológicos, em letra de imprensa (forma), 
digitadas ou manuscritas e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Emenda de Redação ao artigo 5º e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Da 
mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Telmo, Sirlei, Nelson, Adalberto Lemos, Guido Mario, 
Balbino, Lauri, Roberto Timóteo, Eduardo, Adalberto Soares e Valdecir. PROJETO DE LEI Nº 
248/2013 (Executivo Nº 206) Autoriza o Poder Executivo a adquirir ingressos para o Parque 
Acamp Serra, em Gramado/RS, para alunos da rede pública de ensino municipal, 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 dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 250/2013 (Executivo 
Nº209) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação dos Ex-
alunos do Colégio Santa Teresinha - EXA. 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 dos Vereadores. PROJETO DE LEI 
Nº 251/2013 (Executivo Nº210) Autoriza o Município de Taquara a firmar Termo de 
Permissão de Uso com a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, inscrita 
no CNPJ sob o nº 92.802.784/0004-90, para implantação de Estação de Bombeamento de 
Esgotos, no Município de Taquara. O Presidente Nelson Martins Retirou o Projeto de Pauta, 
para melhor analisá-lo junto ao Executivo Municipal. 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: Requerimentos: Nº 294 a 302/2013. Pedido de 
Informação: Nº 131/2013. Indicações: Nº 896 a 907/2013. Atas: Nº 3.949. Requerimentos 
Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Através deste envio Votos de Congratulações ao 
Consulado do Internacional de Taquara, pois com recursos angariados junto à comunidade e 
empenho dos participantes promovem o grande evento social “Natal da Criança Colorada”. 
Parabéns a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA EM NOME DA CASA: 2º - Através deste 
enviamos Votos de Congratulações ao Lar Padilha de Taquara, pela belíssima apresentação 
realizada neste final de semana “Noitada Cultural”. Em nome da Direção parabenizamos os 
Educadores e os jovens Oficineiros que com muita dedicação desenvolveram excelentes 
trabalhos lá apresentados. Parabéns. VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 3º - Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento, 
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roçada e conserto de buracos na estrada  João Inácio dos Santos, localidade de Pega Fogo 
Baixo, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade  podendo causar 
acidentes com veículos que ali trafegam. Seguem fotos em anexo. VEREADOR LUIZ CARLOS 
BALBINO DE OLIVEIRA: 4º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente viabilize com urgência a colocação de redutores de velocidade junto às ruas que 
estão sendo asfaltada em nossa cidade, pois as mesmas ficarão propícias à alta velocidade de 
alguns motoristas infratores. O pedido se justifica para prevenir acidentes, ou algo mais 
grave, especialmente em ruas que possuem Escola. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
5º - Solicito que o Executivo Municipal informe a esta Casa todos os recursos que o Governo 
Federal disponibiliza aos Municípios e de todas as Indicações feitas pela Bancada do PP desta 
Casa ao Prefeito Municipal neste ano, quantos o nosso município se habilitou. A pedido do 
Vereador Guido Mario, conforme solicitado em sua Palavra em Expediente desta noite, 
requerendo votação separada do Requerimento nº 294, o Presidente deferiu tal solicitação 
destinando um minuto de silêncio em homenagem póstuma a morte de Nelson Mandela. 
Finalizando os trabalhos o Presidente fez os seguintes Comunicados: 1º - Será realizada 
Sessão Solene de Outorga dos Títulos de Cidadania no próximo dia 12 de dezembro, às 19h, 
no Plenário desta Casa. 2º - No dia 16/12, às 17h30min ocorrerá Audiência Pública referente 
ao relatório de Gestão Fiscal da Saúde do 2º Quadrimestre de 2013, solicitada pelo Executivo 
Municipal através do Ofício nº 965/2013. Nada mais havendo a tratar, às 20h40min, o 
Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 16 de 
dezembro do corrente ano, às 18h no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana 
Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que 
segue assinada por e pelo Servidor Mateus Diovani dos Santos Lopes, o qual transcreveu a 
Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores 
desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 09 de dezembro de 
2013...........................................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani. 

 


