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ATA Nº 3.953 

Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2013, às 18h20min no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 46ª 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. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005/2013, de autoria da MESA DIRETORA - Declara PONTO 
FACULTATIVO, nos dias 23 e 30 de dezembro de 2013,e, 2 a 3 de janeiro de 2014, com 
posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 264/2013 (Executivo Nº 213) Autoria o Município de 
Taquara a firmar Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis com a Brigada Militar do Estado do 
Rio Grande do Sul, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 89.175.541/0001-64, com a finalidade 
de desenvolvimento de ações relativas ao PRONASCI ABIGEATO. PROJETO DE LEI Nº 
265/2013 (Executivo Nº 221) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros no 
valor de R$ 3.000,00 para a Associação de Moradores Nossa Senhora Aparecida, CNPJ nº 
05.701.109/0001-70. PROJETO DE LEI Nº 266/2013 (Executivo Nº 203) Dispõe sobre a 
reestruturação do Sistema de Controle Interno do Município e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 267/2013 (Executivo Nº 204) Altera o Quadro de Cargos em Comissão e 
Funções Gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Municipal, constante do artigo 4º, da Lei 
Municipal nº 3.771/2006, e, revoga as Leis Municipais nº 2.757/2001, 4.004/2007, 
4.563/2010, 4.724/2010 e 4.734/2011 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 268/2013 
(Executivo Nº 205) Dispõe sobre o Plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 269/2013 (Executivo Nº 223) Autoriza o Poder Executivo a 
firmar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel com a empresa ELOIR MAIER DE VARGAS – 
ME, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 270/2013 (Executivo Nº 225) Dispõe sobre 
as Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. PROJETO DE LEI Nº 271/2013 
(Executivo Nº 224) Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de permissão de Uso de Bem 
Imóvel com a Empresa VILMAR RIBEIRO MÓVEIS – ME, e, dá outras providências. PROJETO 
DE LEI Nº 272/2013 (Executivo Nº 222) Revoga a Lei Municipal nº 3.673, de 04 de agosto de 
2006, que autorizava o Poder Executivo a doar área de terras para a empresa ELOIR MAIER 
VARGAS – ME, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 303/2013 VEREADOR 
EDUARDO KOLHRAUSCH: Com base no inciso I do art. 142 do Regimento Interno, eu, 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, solicito ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Taquara/RS, Vereador Nelson Martins a Retirada de Pauta do Projeto de Lei nº 105, de 29 de 
maio de 2013 que: - Institui o “Domingo na Júlio”, que trata de disponibilizar, uma rua do 
município de Taquara destinada à momentos de lazer à todas as crianças, jovens, idosos e 
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famílias  taquarenses, em todos os domingos à partir da publicação  dessa lei. Nº 304/2013 
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao cumprimenta-lo cordialmente venho através deste solicitar 
ao Diretor da FACCAT, Professor Delmar Backes, que encaminhe através da Coordenadora do 
Curso de História uma cópia completa do estudo realizado por esta Instituição referente aos 
prédios históricos deste Município. Certo de contar com vossa atenção, desde já agradeço a 
compreensão. Nº 305/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste solicito ao setor 
competente da RGE que solucione o problema dos fios de um poste, depositados na calçada 
da Rua Coronel Evaristo, em frente ao número 1417, pois não se sabe se estes fios soltos 
representam algum tipo de perigo. Seguem fotos em anexo mostrando a situação no local. 
Certo de contar com vosso apoio, desde já agradeço a atenção. Nº 306/2013 VEREADORES 
TELMO VIEIRA E LAURI FILLMANN: Por meio deste enviamos Votos de Congratulações à Igreja 
Adventista do 7º dia, na localidade de Padilha, a qual foi inaugurada no último dia 15/12. 
Enaltecemos o sonho de uma comunidade que se concretizou com a luta e o empenho por 
uma realização. Nº 307/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste solicito ao 
Presidente desta Casa, Vereador Nelson Martins, que encaminhe ao Ministério das Cidades 
Ofício (em anexo), solicitando que seja liberado, ainda neste exercício, o valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para a construção de uma pista de skate e 
bicicross no Parque do Trabalhador de nossa cidade. Nº 308/2013 VEREADOR LAURI 
FILLMANN, em nome da Casa: Venho através deste enviar Votos de Congratulações à 
Diretoria, Festeiros e demais pessoas que se empenharam para a realização da Festa da 
Comunidade Católica Nossa Senhora Aparecida de Olhos D’água, realizada neste final de 
semana. Parabenizamos pela receptividade e o alto grau de confraternização. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: Nº 132/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 
encaminhe a este Vereador um relatório contendo os gastos gerados com despesas na 
manutenção da Patrulha Agrícola do ano de 2013. INDICAÇÕES: Nº 908/2013 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente proceda na manutenção de um bueiro localizado na Rua Professora Noely klain, 
próximo ao nº 3109, no Bairro Santa Maria. Segue foto em anexo. Nº 909/2013 VEREADOR 
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
estude a viabilidade com urgência do aumento de tempo da sinaleira localizada na Rua 
Marechal Floriano, esquina com a Avenida Sebastião Amoretti, sentido Bairro/Centro. 
Justificativa: Conforme relato de uma munícipe, as fotos em anexo tiradas no dia 10/12, 
próximo passado, às 13h15min, a mesma precisou aguardar que o semáforo abrisse e 
fechasse cinco vezes até conseguir cruzar a Avenida. O tempo das outras duas sinaleiras 
daquele local é em torno de 40 segundos cada uma, enquanto esta é de no máximo 15 
segundos, ou seja, passam aproximadamente cinco carros cada vez. Outro agravante são os 
veículos que abastecem no Posto de Combustíveis localizado na esquina, que ao saírem do 
Posto entram em fila dupla e quem precisa fazer a conversão à esquerda é impossibilitado 
por aqueles que querem descer a Rua Marechal Floriano. Nº 910/2013 VEREADOR TELMO 
VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente viabilize 
com urgência a inclusão do recolhimento de lixo doméstico na localidade de Padilha Velha e 
Cruzinha, pois as mesmas não contam com este serviço sendo que muitas vezes acabam 
dando outro fim no lixo o que pode vir a prejudicar o solo. Nº 911/2013 VEREADOR VALDECIR 
DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Trânsito 
proceda na colocação de placas indicativas nos dois sentidos da Rua Júlio de Castilhos que 
antecedem a APAE, informando a existência de “Escola Especial”. Nº 912/2013 VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: Através desta Indicação encaminho ao Executivo Municipal Projeto 
Sugestão (em anexo), que: Institui o “Domingo na Júlio”, que trata de disponibilizar, uma rua 



Ata nº 3.953, de 16 de dezembro de 2013.                                                                                                     Página 3 de 17 

 

do município de Taquara destinada à momentos de lazer à todas as crianças, jovens, idosos e 
famílias  taquarenses, em todos os domingos à partir da publicação  dessa lei. Nº 913/2013 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal através da Vigilância 
Sanitária Municipal institua e/ou intensifique campanha de combate ao mosquito da dengue, 
junto à comunidade. Tal medida se faz necessária, pois o verão está chegando e as chuvas 
são mais escassas, fomentando ainda mais a proliferação do mosquito, principalmente em 
terrenos baldios sem manutenção e nas residências mais carentes. Nº 914/2013 VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente providencie a colocação de um quebra mola na Rua Santo Antônio da Patrulha, 
no Bairro Empresa, para evitar que alguns veículos trafeguem em alta velocidade podendo 
causar acidentes. Nº 915/2013 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda com a máxima urgência  no 
conserto do calçamento na Rua Mundo Novo, pois lá foi realizada troca de encanamento e 
ainda não foi feita a devida reposição dificultando a entrada dos moradores com seus 
veículos em suas residências, inclusive com danos aos mesmos devido às pedras soltas no 
calçamento. Seguem fotos em anexo. Nº 916/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o 
serviço de patrolamento na estrada conhecida com “Estrada do Wagner”, na localidade de 
Padre Tomé. Nº 917/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito ao Poder Executivo, 
juntamente com a Secretaria de Trânsito, que realize estudos para fins de regulamentação do 
transporte de cargas, bem como o descarregamento de mercadorias, na zona central da 
cidade. O pedido se justifica em função do grande fluxo de veículos e pedestres na zona 
central de Taquara. O trânsito destes veículos que transportam cargas pesadas e o 
descarregamento de mercadorias acarretam sérios problemas ao bom andamento do 
trânsito em horário comercial. Este estudo e as medidas necessárias a serem tomadas, visam 
atender os interesses comuns dos cidadãos, comerciantes e lojistas de nossa cidade. Nº 
918/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Diante da solicitação (em anexo) da 
Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, indico ao Executivo Municipal a viabilidade 
de nomear como ERCILIA NEVES MACHADO a Creche Municipal daquele Bairro, tendo em 
vista o grande trabalho realizado pela mesma. Ressaltamos que bem antes de ser fundada a 
Associação de Moradores, Dona Ercilia já desempenhava um papel fundamental junto à 
criação do Bairro, onde promoveu diversas ações em benefício da comunidade carente em 
eventos como Natal, Páscoa, Dia da Criança e outros. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 
RECEBIDA: Cartão de Natal da Equipe de Apoio Ensino Religioso. Convites para Formaturas 
das Escolas: Júlio Maurer; Alípio Sperb; Rodolfo Von Ihering; Antônio Martins Rangel e 
Theóphilo Sauer. Convites para Festa Natalina das Escolas João Martins Nunes e Antônio 
Martins Rangel. Ofício da Ordem dos Advogados do Brasil acusando o recebimento da Moção 
de Repúdio nº 040/2013, do Vereador Arleu Machado, que trata da redução de 40 para 10 
salários mínimos para pagamentos devidos pelo Estado na forma de RPV-Requisição de 
Pequenos Valores. Ofício do Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
atenção ao Requerimento nº 086/2013, dos Vereadores Valdecir de Almeida e Lauri Fillmann, 
contido no Ofício D.L nº 167/2013. Após a leitura da matéria Presidente deu início a Palavra 
em Expediente, concedendo o tempo de 07 (sete) minutos a cada Vereador, seguindo a 
ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudou o Senhor Presidente, presentes, demais 
vereadores, ouvintes da Radio Taquara e imprensa.  Parabenizou a Direção da Escola 
Educação Infantil Harda Liana Muller, pela belíssima festa que teve na semana passada, a 
qual estive presente, estando muito bonita, causando surpresa ate mesmo à escola, pelo 
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grande número de público que esteve presente no CIEP. Representando a Câmara e demais 
colegas, também parabenizou todos os formandos do Segundo Grau das turmas 301 e 302 do 
CIEP, que realizou a formatura no sábado a noite nesta Casa, agradecendo a Diretora e Vice 
Diretora Senhoras Nedir e Emanuele. Parabenizou o Vereador Moisés Cândido Rangel, 
organizador juntamente com os Pastores, da Segunda Marcha para Jesus, estando presente 
neste evento com o Senhor Prefeito, e que cresça cada vez mais. Salientou também, que o 
Senhor Prefeito possa aprovar os projetos no calendário oficial, com musica gospel em 
eventos culturais do Município. Também parabenizou os formandos da oitava serie da Escola 
IACS. Na tarde de hoje, também participou de reunião com os Diretores da CORSAN, Correios 
e Representantes da Secretaria Segurança, sobre as Câmeras, ficando surpreso com a demora 
que as mesmas ainda terão para entrar em funcionamento, sem previsão de inicio. Também 
salientou que estão realizando a ultima seção do ano e, que no dia da inauguração da UPA, o 
Senhor Prefeito informou que nos próximos dias realizaria uma reunião com os Vereadores 
para discutir a compra do terreno ao lado para os Bombeiros. O ano esta encerrando e ainda 
não foram chamados para que possam definir este terreno para os Bombeiros na RS 020, 
proporcionando assim uma melhor agilidade no atendimento à comunidade. Também 
solicitou ao Secretário de Trânsito, junto ao senhor Prefeito, a colocação de uma placa de 
identificação junto a APAE, por ser uma escola especial, não possuindo nenhuma sinalização. 
Solicitou patrolamento na Estrada do Vagner, na localidade de Padre Tomé. Foi informado 
pelo Secretario de Segurança, através da Senhora Raquel Arruda Gomes, chefe de gabinete, 
que não será entregue para Taquara o caminhão de Bombeiros e, convida para participarem 
da entrega de seis caminhões para os Bombeiros de outras cidades vizinhas. Pede o apoio 
dos colegas da Casa, para um projeto de lei 271/2013 e o Executivo 224, para firmar convênio 
para a permissão de uso de um terreno a Vilmar Ribeiro Móveis, empresário que vem 
crescendo, confeccionando em grande maioria os móveis para São Paulo, e que hoje, tem 
maquinas que não consegue montar devido ao espaço pequeno.  O senhor Eloir Maier de 
Vargas entendeu que não pode cumprir as metas e esta devolvendo metade do terreno para 
que outro empresário possa ocupar o mesmo. Foi concedido mais um prazo  para que este  
possa cumprir a Lei. Desejou um Feliz Natal e um Feliz 2014, com grandes alegrias e grandes 
inaugurações, que, possa ser inaugurada a UPA, a qual, quando foi secretário da Saúde 
assinou o convenio com o Ministério da Saúde em Brasília de grande importância para a 
comunidade. Que 2014 sejam um ano muito próspero que Deus ilumine os corações de 
todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saudou senhor Presidente, Vereadores, 
presentes, imprensa e ouvintes da Rádio Taquara. Na quinta feira anterior, nesta Casa, 14 
pessoas receberam o título de Cidadania por terem realizado durante anos trabalhos 
voluntários para a comunidade. No domingo participou da festa em Olhos D Água, 
parabenizando todos os organizadores pelo belo evento. Também no domingo, participou da 
festa de Natal das crianças no Bairro Cruzeiro do Sul sendo pelo quinto ano consecutivo que a 
Associação de moradores junto com demais patrocinadores realiza esta festa. Foi aprovado 
nesta Casa, projeto 256 deste vereador, que tem o objetivo de punir os vândalos que picham 
prédios públicos, prédios particulares da nossa cidade. Quem passa pela Vila Santa Teresinha 
vê a Igreja e Barracão Católico todos pichados, prédios particulares, citando o da Alice 
Imóvel, também danificados. Salientou que a população tem que denunciar a polícia quando 
isto ocorrer e, o município também tem que ter fiscais, para que este e outros projetos 
possam funcionar. Esta é a última seção ordinária do ano, desta Casa e demonstrou estar 
muito satisfeito com o trabalho realizado de todos os Vereadores, hoje foi inaugurado às 
reformas realizadas, o Plenarinho que homenageou o Senhor Ari Jaeger. Também neste 
evento, foram mencionados pelo Presidente os resultados obtidos neste ano por todos os 
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vereadores, resultados muito bons que apareceram, e, que sirva de exemplo para 
administração municipal também possa fazer economias neste sentido para que o município 
ande melhor. Soubemos que o primeiro ano sempre é difícil, mas muitas coisas poderiam ser 
melhores. No próximo ano o Prefeito vai ter que trocar algumas peças do xadrez para que 
ande melhor. Quero que seja um ano melhor do que este. Por ser a última seção do ano, 
quero deixar uma mensagem de Natal. São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a dia 
que devemos proporcionar o mínimo de alegria e compreensão a todos que nos cercam que 
o espírito natalino encha nossos corações. Que o Natal seja mais um momento que as pessoa 
acreditem que vale a pena viver um Ano Novo. É o que eu, esposa e filho desejamos a todos. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou o Senhor Presidente Nelson Martins, 
colegas vereadoras e vereadores, comunidade, imprensa e todos presentes. Senhor 
Presidente, na semana passada havia feito uma indicação para um conserto de rua no Pega 
Fogo Baixo e, anteriormente o vereador Guido também havia feito, fomos atendido 
queremos agradecer a Secretaria de Obras que ficou sensibilizada com aquela comunidade e 
já foram feitos alguns consertos naquelas ruas. Também fez uma solicitação baseada numa 
visita que foi feita com o Prefeito no Bairro Empresa sobre o calçamento em algumas ruas o 
qual, fez algumas anotações que faria nos próximos dias e ainda não iniciou. Peço que ele 
interceda e peça para ser feito, tem algumas ruas que esta difícil o trafego de carros, inclusive 
na Rua Montevidéu, por ser  uma subida muito alta, próxima do Mercado do Lemos, 
ocasionando danos à um veículo  por ter pedras soltas no calçamento, então faço uma 
solicitação verbal para que ele possa mandar um pessoal para realizar os concertos. Senhor 
Presidente, quero falar em uma questão que debatemos a tempo, que é o Conselho Anti 
Drogas que achamos necessários, e votamos a lei, mas não conseguindo efetivar. Perdemos 
dinheiro e é muito triste ver em algumas localidades, bairros a drogadição, crianças de dez, 
doze quinze anos, se drogando e não temos um conselho onde podemos buscar valores de 
verbas para prevenção e cura deste mal que esta acabando com os jovens. Peço que o 
Senhor Prefeito fique sensibilizado e consiga colocar logo em pratica este conselho com a 
máxima urgência. Também gostaria de falar do evento da Associação do Bairro Empresa, da 
criança carente, que reúne em torno de 1 mil e quinhentas a duas mil crianças. Quem quiser 
colaborar a Carina tem uma rifa ao custo de um real com cinco prêmios, pois muitas crianças 
estarão sendo agraciadas com um único brinquedo. Hoje nesta Casa tivemos uma reunião a 
respeito das câmeras de vigilância e fico em duvida, pois, foi feito um Projeto e colocado a 
central junto, a Secretaria de Educação pra que pudesse ser feito uma prestação de conta do 
Projeto e a Brigada da Segurança do Estado para fazer um convênio tem que haver uma 
troca, a qual poderia levar seis meses. Também não ficou claro se haverá efetivo para fazer o 
monitoramento destas câmeras. Foi feito pelo governo anterior com intuito de alguém que 
não seja da Brigada para fazer o monitoramento Quero desejar em nome de minha família 
um Feliz Natal ao apoio que toda a comunidade tem dado a este vereador, um Ano Novo 
repleto de realizações aos servidores e Vereadores. VEREADOR ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA: Senhor Presidente, vereadores e demais membros da mesa, infelizmente tenho 
que começar abordando um tema, um problema crucial que á a ponte do Rio dos Sinos, onde 
uma pessoa é baleada, pois uma professora da FACCAT, voltando para casa foi baleada. É 
uma vergonha o que o DAER vem fazendo com os cidadãos do Paranhana e toda região que 
vem para cá. Parece que fazem por querer já tinham que ter feito o laudo técnico. Como sou 
filho de ex-funcionário, meu pai era capataz do DAER e, em épocas passadas quando houve 
problema na ponte ele mesmo arrumou com os turmeiros da época. Hoje me sinto 
envergonhado o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul com o desprezo feito 
com a população não resolvendo o problema da ponte, e nós Vereadores do Partido 
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Progressista vamos ficar atentos e vamos cobrar muito, aguardando somente o prazo do 
Ministério Público. Não para retirar a sinaleira, mas que o DAER cumpra com o que 
prometeu, Fornecendo o laudo técnico dizendo se a ponte tem ou não algum problema. 
Outro tema que irei abordar é sobre os RPVS, que o Governador está baixando de quarenta 
para dez salários mínimos os precatórios relacionados aos RPVS, não sei se o requerimento 
feito aqui, com assinatura dos Vereadores. Pressão da OAB do Rio Grande do Sul, o 
Governador retirou o projeto da RPV da Assembleia Legislativa do Estado, porque seria 
vencido pelos deputados, o Governador enviou o projeto e quando pressionado retirou o 
mesmo. Está liberado aos professores, demais funcionários públicos que tem precatórios, 
requisições de pequeno valor como RPVS, até quarenta salários mínimos, terão direito a 
receber. Também na semana passada tivemos a entrega de títulos, na Câmara de Vereadores 
uma grande festa, pessoas agraciados com diversos títulos e cada Vereador foi muito feliz em 
trazer estes para os munícipes de Taquara. Também convido toda a comunidade para que 
sextas-feiras, dia vinte de dezembro às dezoito horas, venham até a Câmara de Vereadores 
onde teremos a posse da nova Presidência para a partir de primeiro de janeiro estar aqui na 
Câmara. Finalmente aproveito para desejar a toda comunidade, todas as pessoas que o ano 
de dois e quatorze seja diferente do ano dois mil e treze, diferente de nos termos mais paz, 
amor, produção, nós da família progressista desejamos, vereadores progressistas, suplentes 
de vereador do PP, filiados do PP, desejamos um ano repleto de felicidades e harmonia. 
Porque queremos progresso sim, desenvolvimento sim, que o município cresça sim, acima de 
tudo queremos felicidade, paz, harmonia e que nós taquarenses demos o exemplo para o 
resto Rio Grande do Sul que aqui se vive com tranquilidade.  Câmara de Vereadores que em 
dois mil e treze fez um excelente trabalho na Presidência do Senhor Nelson Martins que está 
deixando um legado muito grande de coisas boas feita na Câmara de Vereadores. Ao longo 
do tempo as pessoas verão, e, nós estaremos em aqui em dois e quatorze dando seguimento 
no trabalho que ele realizou também deixo um abraço a todos os funcionários da Casa. Peço 
que todas as famílias se voltem para o altar, para Deus e peçam em orações por todo o Rio 
Grande do Sul, pelo Brasil, e principalmente pela humanidade tão carente de amor, de 
carinho que precisa muito como dizia Mandela o mundo precisa muito mais de Paz do que 
progresso. Boa semana e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Boa noite Senhor Presidente Nelson Jose Martins, Vereadores e Vereadoras, imprensa, 
comunidade que nos acompanha na Casa, que nos acompanham pela Radio Taquara, pela 
internet. Inicio meu último pronunciamento de dois mil e treze falando da minha satisfação e 
apoio dos senhores do Projeto de Lei, Pelé e o Gol Mil, que se tornará lei. A criançada tem me 
procurado em minha casa, no Bairro Empresa agradecendo a criação já a partir de janeiro de 
dois mil e quatorze, de um local para a prática de futebol sete para as crianças do Bairro 
Empresa, em um terreno em frente a Elétrica Pires deste bairro. Obrigado a todos os doze 
vereadores que aprovaram o projeto, pois já ouvi do Prefeito Titinho que será sancionado, 
tornando-se lei municipal. Também agradeço ao Prefeito Titinho por acreditar nesta ideia, 
melhorando assim a vida de muitas crianças. Quero parabenizar o Prefeito Titinho e o 
Secretário de Educação Professor Edmar Teixeira de Holanda, por terem criado a partir de 
dois mil e quatorze aqui em Taquara, o ESTAJA-Escola Taquarense de Jovens e Adultos. 
Semelhante ao supletivo de primeiro e segundo graus que ocorre em Parobé, o qual é 
chamado do ENEJAP, onde muitos taquarenses se deslocavam ate Parobé para realizarem o 
curso. Tive oportunidade de fazer o Supletivo em Parobé, onde muitos tiravam folgas nas 
suas empresas para poderem estudar e agora a partir de quatro de fevereiro as inscrições 
estarão abertas na Secretaria Municipal de Educação, antigo CNEC, e funcionara das dezoito 
ás vinte duas horas, onde o valor da inscrição será de três reais por disciplina, onde os 
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exames serão realizados nos finais dos meses de fevereiro e março de dois mil quatorze. Na 
tarde de hoje aqui na Casa tivemos uma reunião, onde sete vereadores participaram com á 
Gerencia dos Correios e Banco do Brasil, referente ao projeto de minha autoria, onde os 
senhores aprovaram que é sobre as filas nos Correios, onde o Jornal Panorama destacou na 
edição de sexta feira. O projeto visa um tempo de quinze minutos em dias normais e vinte 
minutos em vésperas de feriados e finais de mês. Mas a gerencia dos correios disse que este 
tempo esta dentro dos padrões e segundo informações, onde a imprensa também se fez 
presente, tentarão derrubar este projeto, por achar que não podem interferir em questões 
federais, mas podemos tentar cassar o alvará deles, e, o Correio terá que lutar para derrubar 
a lei, como dizia o vereador Arleu. O que quero é que a comunidade espere menos tempo na 
fila para serem atendidos. Desejos a todos taquarenses, servidores da Casa, Vereadores, 
comunidade, que tenhamos mais Jesus Cristo em nossos corações, menos gastos, pois as 
pessoas ficam com dividas Vereador Telmo, e o amor fraternal fica de lado. Agradeço pela 
gestão do Senhor Presidente e boa sorte nos três anos de mandato como vereador e boa 
sorte ao futuro Presidente Vereador Arleu. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saúdo 
nosso Presidente, demais vereadores e vereadoras, pessoas que nos ouvem em suas casas. 
Faço agradecimento ao Deputado Renato Molling, por ter empenhado uma emenda de 
duzentos mil reais para a Saúde de Taquara. Defendo muito a área da saúde e serão 
comprados diversos equipamentos e veículos para os seguintes postos: Central, Fazenda 
Fialho, Rio da Ilha, Padilha, Pega Fogo, Santa Cruz, Santa Teresinha, Eldorado, Piazito, a 
emenda é de duzentos mil reais e o orçamento é de cento e noventa e seis mil e duzentos 
reais, pois tem que ter uma margem de erro. Também agradeço a Deus por estar aqui este 
ano, parabenizo o Santos Futebol Clube que se sagrou campeão do Campeonato Municipal e 
um Feliz Natal a todos, maravilhoso dois mil e quatorze com muita e paz e muitas realizações. 
Parabéns ao Presidente pela inauguração da reforma na Câmara, do Plenarinho que leva o 
nome de Ari Nestor Jaeger homem que fez muito por Taquara. Que Taquara ruma ao 
desenvolvimento, com muitos empregos, oportunidades, agradeço também por ter estado 
com os catorze vereadores e funcionários desta Casa. Feliz Natal a todos. VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Boa noite senhor Presidente, demais vereadores, imprensa e demais pessoa. 
Parabenizo o evento da Batingueira, comunidade pequena, mas que merece nosso respeito. 
Época de confraternizações, festas, escolas formaturas, realmente um período muito 
inspirador no mês de dezembro. Parabenizo a Escola Júlio Maurem por ter feito um bonito 
trabalho de encerramento, com Papai Noel. Parabenizo também a Comunidade Católica de 
Olhos D água na sua festa anual, pela grande união e perseverança na elaboração de eventos 
de grande qualidade. Parabéns também a comunidade Adventista do sétimo dia de Padilha, 
pela inauguração de uma igreja, vereador Telmo também se fez presente. Vereador Eduardo, 
recebe um investimento muito importante na questão de construir, buscar melhorar o povo 
de Deus. Grupo de senhoras da Vila Teresa, que faz um excelente trabalho de 
confraternização com as crianças, com presença de Papai Noel, levando mensagem positivo 
para seguir a caminhada. É lamentável o investimento de um milhão de reais nas câmeras de 
segurança, que está disponível á quase três anos, e, ainda não se tem uma data certa para 
entrar em funcionamento. É uma vergonha, deboche para com a comunidade, cada dia que 
passa mais problema com a falta de segurança e, com certeza estas câmeras ajudarão. No 
sábado sai da Batingueira mais fortalecido de que o Município precisa fazer um investimento 
no equipamento para a secretaria de obras, rolo compactador. O secretario de Padilha fez 
um bom trabalho com cascalho natural da localidade, pós-chuva, mas com o rolo ficaria 
muito melhor. Pensando nisto, uma das minhas emendas junto ao PPA é buscar ajudar 
construir a ideia de um rolo, para que a secretaria de obras possa compactar melhor. Neste 
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momento o Vereador Valdecir, para contribuir, visitou uma cidade no Paraná, e, o 
calçamento é feito com o rolo, ficando igual ao asfalto, parabéns pela sua ideia. Dando 
continuidade, o Vereador Lauri Fillmann finaliza com os votos de muita saúde, paz, boas 
festas aos servidores desta Casa, aos colegas vereadores, um ano muito construtivo, estendo 
em especial meus parabéns ao Presidente Nelson, e que possamos em dois mil e quatorze 
toda comunidade taquarense buscar melhores condições de vida. Salientou também sobre o 
grande cuidado no transito onde muitas vidas são ceifadas, que tenham muita cautela para 
um inicio de dois mil catorze com muita saúde e paz. Muito Obrigado. VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da mesa, senhores vereadores 
e vereadoras, imprensa, ouvintes da radio Taquara e demais pessoas. Gostaria de falar 
algumas palavras sobre o titulo de Cidadão Taquarense ao qual ofereci ao Tenente Teodoro, 
titulo este que se estende a toda família brigadiana e, desejar um Feliz Natal a todos. 
Participei da Formatura dos Soldados Mirins, um projeto da Brigada Militar que enobrece e 
reforça o caráter da criança e adolescente que através deste adquirem um espírito de 
companheirismo, de colega, irmão fortalecendo assim o caráter de cada um. Fizeram-se 
presentes também neste evento o Senhor Prefeito, as Vereadoras, Sandra e Carla, 
Secretários Edimar e Paulo Müller. Quanto ao trabalho da Brigada militar referente a este 
projeto, eles prestam também outros trabalhos como Bombeiros, Policia Rodoviária Estadual, 
Patrulha Ambiental, Guardas de Presídios e patrulhamento ostensivo que nos proporciona 
segurança, quando estamos recolhidos em nossos lares. Também agradeço o Secretario de 
obras, senhor Ferreira, atendendo requerimento de recolocação de pedras soltas nas Ruas 
Medianeira e Carlos Von Kortz, devido as chuvas terem danificado. Na Rua Pinheiro Machado 
também esta sendo realizado a recuperação do calçamento. Senhor Presidente, desejo Boas 
Festas de Natal e Ano Novo, a todos os taquarenses, Vereadores, Prefeito Titinho, Vice 
Prefeito Dr. Pimentel, Servidores da Casa Funcionários Públicos, amigos e amigas, esposa, 
filhos e seus familiares. Peço que possamos continuar com o espírito solidário honesto e 
guerreiro que esta Casa tem a apresentar na pessoa de todos os Vereadores, muitas vezes 
divergindo, mas de maneira respeitosa pois o povo taquarense merece isto, esta Casa tem 
dado exemplo de trabalho, honestidade e muito respeito a este povo. No ano que se 
aproxima será continuo este trabalho pois o espírito de cidadão taquarense paira nesta Casa, 
dando um exemplo de que em todos os momentos nós os  quinze Vereadores, não 
decepcionamos aqueles nos escolheram. Agradeço a Deus e que continue iluminando à 
todos, pois só venci na vida quando dele me aproximei. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL: Saúdo Senhor Presidente, demais Vereadores, comunidade presente, minha 
esposa, filhos. Parabenizo o Conselho Interdenomiassional de Ministros Evangélicos de 
Taquara CIMETAQ pela realização da Segunda Marcha Para Jesus, que ocorreu no centro de 
nossa cidade.  Considero importante que o poder publico invista neste evento, por ser 
diferenciado dos demais, pois ao final, não foi juntado uma lata de cerveja do chão, uma 
bagana de maconha, sem qualquer ocorrência policial, sendo necessário então, que se invista 
nestes eventos onde tem a família que busquem a valorização da mesma , pois só assim se 
poderá mudar este pais. Envio pedido de informação ao Executivo, informando a este 
Vereador o custo de manutenção da patrulha agrícola deste município no ano de dois e treze. 
O Prefeito Municipal em uma entrevista na rádio disse que, tudo que juntando tudo recebeu 
da patrulha, não dava uma bicicleta, então o investimento deve ter sido bem grande. 
Agradeço ao Presidente que reiterou os pedidos de informação deste Vereador, feito ao 
longo do ano, o qual repito que não tive nenhum pedido de informação. O Prefeito na 
oportunidade disse que o Executivo não tem nada a esconder, mas deste Vereador está 
escondendo, portanto espero que ele envie resposta do pedido acima citado, para que 



Ata nº 3.953, de 16 de dezembro de 2013.                                                                                                     Página 9 de 17 

 

possamos analisar se o investimento foi mesmo tão grande. Reitero o pedido para a 
Secretaria Distrital de Rio da Ilha, para que realize o conserto da Estrada que liga Açoita 
Cavalo a Quarto Frio, conforme solicitação dos moradores. Os mesmos informaram ainda, 
que já haviam relatado para os Vereadores Guido, Lauri, Telmo e Adalberto, citando seus 
nomes com suas permissões, pois também me incluo. É um clamor daquela comunidade por 
este trecho de estrada, pois o escolar não passa mais, é urgente que esta secretaria de uma 
atenção especial a esta estrada. Peço também um pouco de paciência a comunidade de 
Batingueira, relativo ao conserto da estrada, pois obtive a informação de que a máquina 
estragou. Ficamos no aguardo de que mais rápido possível possa ser realizado o serviço pela 
Secretaria Distrital. Faço um requerimento verbal, para que a Secretaria de Saúde estude a 
possibilidade do ônibus da saúde que leva os pacientes a Porto Alegre e passa às quatro e 
meia da manhã na Escola Theóphilo Sauer, possa passar em frente ao Posto de Saúde da 
Mundo Novo, pois os mesmos relatam ser um horário de risco, já que às nove horas da 
manhã, que não apresenta risco o ônibus passa nos dois locais inclusive em frente ao posto 
citado anteriormente. Parabenizo a comunidade de Açoita Cavalo e organizadores da festa de 
encerramento anual. Também parabenizo a comunidade de Olhos D’água pela bela festa 
realizada. Parabenizo a Escola IACS pela formatura. Deixo um Feliz Natal e um abençoado 
Ano Novo a toda comunidade, parabenizo o Presidente pela excelente administração onde 
podemos resgatar a credibilidade desta Casa. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor 
Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos escuta, especialmente 
fazer uma saudação especial senhor Osmar Gonzaga Presidente do PP ao colega Igor 
Nascimento da juventude do PMDB, ao coordenador de políticas públicas da Prefeitura para 
a juventude, Otavio Augusto Fontes, onde nos repassou alguns convites das seguintes escolas 
municipais e estaduais. Haverá formatura nas escolas Alípio Sperb, Getúlio Vargas, Júlio 
Maurer, Rodolfo Von Ihering, na Câmara de Vereadores, Antônio Martins Rangel em Olhos D 
Água com show natalino. Solicito a Vigilância Sanitária que intensifique as fiscalizações contra 
o mosquito da dengue, por ser uma época de chuvas e calor intenso, onde há maior 
incidência de proliferação do mosquito. Peço a intensificação da Secretaria de Saúde e 
Vigilância Sanitária, nas ações que já vem ocorrendo para que casos adversos com relação ao 
mosquito da dengue não ocorram. Encaminho também à Secretaria de Obras, para que 
consiga realizar no seguinte ano, a solicitação de reparo na Rua Noeli Klein, próximo ao 
numero 3109, onde um caminhão da Prefeitura danificou a canalização, gerando grande risco 
a comunidade como mostram fotos anexadas ao relatório. Encaminhamos também o 
levantamento dos projetos, e esta como ultima seção do ano, esta Câmara votou ou ira votar 
até o final desta noite ou em outras seções extraordinárias que irão ocorrer, duzentos e 
sessenta e três projetos. Juntamente com os demais Vereadores foi encaminhado uma 
economia de mais de seiscentos e cinquenta mil reais, o qual já foi feita prestação de contas 
pelo Presidente Nelson. Foi realizada a festa comunitária no Bairro Santa Maria, onde 
tivemos uma maior motivação para continuar o trabalho, com a presença de cento e dez 
famílias, superando um publico em mais de quinhentas pessoas. Foram convidados 
autoridades municipais, Senhores Prefeito e Vice, demais autoridades municipais. Senhor 
Nelson se fez presente prestigiando o grande evento realizado. Saliento os destaques da 
administração que deve ser publico e notório, conforme Senhor Prefeito relatou, os asfaltos 
feitos no ultimo ano, certamente superou aos dos anos anteriores, e que com este ritmo, nos 
próximos anos esperamos poder atender e contemplar a comunidade. Conforme 
reivindicações de pessoas que utilizam o Parque do Trabalhador, foi solicitado identificação 
de marcação da Raia, na pista de ciclismo e caminhada, evitando assim acidentes. Informo 
que esta demanda já foi atendida como tantas outras questões do Parque que já fora 
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realizadas, como jogos de vôlei, de hagby, pracinha, jogos de futebol, pracinha, lazer, onde as 
pessoas vão para tomar  chimarrão.  Encaminhamos também, quem sabe podemos ser 
contemplados como presente de natal, a solicitação de patrolamento e colocação de saibro 
nas ruas da Vila Santa Maria e Loteamento Eldorado, pois devido as chuvas que ocorreram, 
ficaram bastante danificadas causando muito desconforto aos moradores.  Ao finalizar, 
muitos falam da política e dizem que o problema é a Político, o Partido, o Prefeito, os 
Vereadores, mas quando surgem realmente os problemas, como doença, ou uma demanda 
que não seja resolvida, para quem as pessoas ligam? Para o político, aquele agente 
comunitário que faz a política no seu bairro ou ate mesmo nós Vereadores, Prefeito e Vice 
Prefeito. Quero deixar aqui um chamamento, falando de política, especialmente para aqueles 
que me tocam. O PMDB e o PTB penso que eles não podem deixar a responsabilidade 
exclusivamente ao Prefeito, Vice Prefeito e aos Vereadores, aos quais foram escolhidos para 
fazer no mínimo este ano de gestão. Faço um chamamento mais forte ao partido o qual faço 
parte, PMDB, que sente nestes dias a dificuldade de administrar devido ao orçamento, que 
façam uma avaliação, se aqueles indicados do PMDB, fizeram um bom trabalho, com um bom 
planejamento para os próximos três anos, se trouxeram recursos para o município, se 
possuem uma boa afinidade nas esferas Estadual e Federal.  Por outro lado faço um 
chamamento de uma cobrança muito forte ao Partido dos Trabalhadores, que o governo do 
Tarso foi um desgoverno, não cumpriu com os professores, com a Brigada Militar, falando 
mais perto, não cumpriu com as nossas rodovias dois três nove, cento e quinze, zero vinte, 
maior proximidade ainda, a nossa ponte aqui do Rio dos Sinos, que vai para a Fazenda Fialho, 
Entrepelado, que os Vereadores vêm trabalhando incansavelmente para realizarem uma 
ação positiva. Se formos listar outras tantas coisas que fizemos fica difícil, pois este Governo 
Tarso não fez para nossa cidade e nem mesmo para o estado, nos achatando de maneira 
isoladora. Desejo um Feliz Natal e um Bom Ano Novo e que nós sejamos em dois mil e 
quatorze mais vitorioso do que fomos neste ano. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Quero saudar Senhor Presidente, senhores Vereadores, 
comunidade presente, imprensa. Seguindo a linha de colocação do Vereador Regis, quero 
iniciar meu pronunciamento de hoje. Infelizmente o caos está instalado na saúde do estado e 
acaba refletindo em todos os municípios. É lamentável, uma vergonha o que vem sendo feito 
nas políticas públicas do governo do estado. Temos observado a decadência dos hospitais a 
cada dia que passa, exatamente isto Vereador Regis, nós acabamos ficando abandonado pelo 
governo do estado, uma falta de respeito e consideração. Mesmo com todas estas questões, 
a que mais me atinge, mais vejo a falta de respeito é na área da saúde, pessoas morrendo 
nos hospitais, falta de investimento publico e aqui, considero e culpo também o Governo 
Federal, porque hoje os repasses dos recursos, principalmente do IPI, do imposto de renda, a 
maior fatia fica com o Governo Federal e ficando a menor fatia com os Municípios, isto tem 
que mudar. A comunidade tem que ficar atenta a estas questões, porque enquanto não 
houver investimento publico não teremos política e saúde com qualidade. Isto reflete aqui 
em nosso hospital, na nossa saúde, pois o atendimento que tínhamos em Porto Alegre, o 
Presidente Nelson sabe disso, hoje não temos mais, pois os hospitais que atendiam a 
comunidade do interior não atendem mais, decadência absoluta da saúde do Estado. Quero 
também Senhor Presidente, falar sobre uma lei que estou propondo, referente as filas nos 
supermercados a exemplo que foi  feito nos bancos pelos Vereadores Guido Mario, Telmo, 
aos Correios e nossos supermercados também. Portanto estou trabalhando uma lei, que 
apresentarei nos próximos dias, para que regule, pois é comum chegarmos nos 
supermercados onde  tem trinta a quarenta pessoas e somente três caixas funcionando em 
dias de movimento. Temos que buscar mecanismos de regulação, pois não é mais possível 
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continuar da maneira que está.  Por solicitação de moradores do Bairro Santa Rosa, estive 
reunido com os mesmo, pois estavam com queixas de que o asfalto não passaria por lá. 
Conversei com o Prefeito e estou no aguardo da agenda do Prefeito para me reunir com a 
comunidade onde o Prefeito se fará presente, para esclarecimentos sobre o asfalto da Santa 
Rosa. Quero também dizer que estive participando pela vigésima quinta vez, junto com o 
Gabinete Móvel, onde tive oportunidade de um contato direto com a comunidade.  O 
Gabinete Móvel é algo fantástico, é uma dificuldade de todos os vereadores poderem estar 
próximo da comunidade porque a demanda do trabalho ao contrario do que alguns pensam e 
dizem a demanda da Câmara de Vereadores é bastante grande, bastante forte, pois hoje 
mesmo tivemos reunião a partir das treze horas até o horário da seção e, quando não é 
assim, são outras formas de trabalho que o Vereador tem, visitando os órgãos públicos em 
Porto Alegre, as Secretarias, cobrando as ações. Com o Gabinete Móvel tive oportunidade 
junto à comunidade de buscar informações, cobranças, para serem passadas ao Executivo 
Municipal e sabemos que muitas políticas avançaram em nosso município, mas muito ainda 
tem que ser feito. Ressalto ainda a questão das calçadas, a compra do terreno do Corpo de 
Bombeiros, o Vereador Valdecir falou sobre isto e também comungo desta ideia, precisamos 
com urgência a compra deste terreno para um melhor atendimento a nossa comunidade. 
Falo também sobre uma reunião que tivemos hoje sobre as câmeras de vigilância, estando 
presentes o Major Zanini, Tenente Azevedo da DGO, Secretario Paulo, os Vereadores, Nelson, 
Guido Valdecir, Sandra, Sirlei, Regis, Adalberto Lemos, Arleu, o departamento jurídico da 
Câmara, através do Dr. Hélio. Esta é uma preocupação da comunidade e todos os vereadores 
desta Casa, com relação a isto estive em visita à DGO, para ver como estava o andamento  
das câmeras de vigilância do nosso Município e, infelizmente nos deparamos com uma 
informação que não a mesma do município, por isso foi feito a hoje nesta Casa a reunião, 
constatando alguns pontos que não  estavam em sintonia, mas acredito e tenho certeza que 
nos próximos dias entrem em funcionamento as câmeras de segurança. Foram esclarecidos 
alguns fatos em que a comunidade e mesmo nós, não estávamos entendendo, Os tramites 
destas câmeras acabou tramitando de forma errada ate chegar na DGO, onde chegou na 
semana passada, onde deveria ter iniciado neste órgão, com isto fez o caminho inverso, mas 
ficando o compromisso do Comandante em agilizar para que não fique prejudicado o 
andamento das câmeras de segurança. Quero desejar um Feliz Natal a todos, que Deus nos 
conduza um futuro com respeito e dignidade e até lá se assim Ele nos permitir. Obrigado a 
todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. 
Hoje é a ultima Sessão Ordinária de 2013, momento de reflexão do nosso trabalho como 
Vereadores, momento de agradecimento daqueles que participaram deste processo, dando a 
sua contribuição para que pudéssemos continuar da melhor maneira possível as nossas 
funções ao longo do ano. Um obrigado especial ao meu marido e a minha família, pois muitas 
vezes deixei de atender as suas necessidades, pois como Vereadora sou convocada a atender 
as necessidades da população. Obrigada a Presidência dessa Casa, colegas Vereadores e 
todos os funcionários que com a parceria e união, facilitaram as atividades, obrigada aos 
amigos e aos voluntários da APATA pela contribuição e compreensão e obrigada a todos que 
de alguma forma contribuíram com sugestões ou criticas construtivas e indicações. Nosso 
trabalho só é possível com união, pois sozinho nada se faz, regato agora algumas falas minhas 
ao longo do ano que considero ainda atuais. Taquara uma cidade que é privilegiada com a 
localização geográfica, com 54.656 habitantes de acordo com o IBGE de 2010 e com um 
enorme peso histórico merece de nos Vereadores eleitos pelo voto popular um trabalho serio 
e digno. Em Taquara existem problemas crônicos e históricos, exemplo, as enchentes em 
época de aquecimento global, muita chuva em pouco espaço de tempo. Soma-se há isso um 
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precário sistema de escoamento e o lixo depositado nas ruas e bueiros, resultado, 
alagamentos em varias partes da cidade e isso é um problema que a Administração Municipal 
precisa resolver. E a questão do animal de rua, não passa um dia sequer que tenha um 
pedido de socorro, um atropelamento, uma ninhada abandonada e um animal doente ou 
uma família que se mudou e deixou seus animais. E urgente à parceria entre o poder publico 
privado e a APATA, passando por programas de castração e educação a saúde do taquarense. 
A Saúde é uma área critica de uma administração e não e de se estranhar, somente de algum 
tempo para cá que estão sendo implantados Projetos de prevenção e a solução somente vira 
a longo prazo. Através de programas de alimentação equilibrada que previna a hipertensão, 
diabetes, colesterol e os triglicerídeos, mais áreas de praticas de exercício em todos os 
bairros de nossa cidade, saneamento básico para todos os moradores. Programa de 
prevenção de acidentes de trabalho e trânsito, regularização de calçamento e sinalizações, 
cultura e lazer para todos, onde uma dessas áreas não é trabalhada os problemas na Saúde 
continuaram aumentando. Ao longo do ano muitas reuniões com representantes do 
Município do Vale do Paranhana e do DAER, para tentarmos soluções para uma melhor 
segurança nas ERS que cortam os Municípios dessa região. Inclusive fizemos uma mobilização 
que trancou ao mesmo tempo trechos da ERS020, 115 e 239 e ate agora nada mudou, mas 
um verão esta ai e um movimento para gramado e o litoral é intenso. E o Governo do Estado 
age como se tudo estivesse muito bom, ao longo de 2013 muitas denuncias de escândalos, 
corrupção envolvendo os políticos, a população acordou e foi as ruas em sinal de protesto. A 
classe política é uma classe desacreditada e o exemplo que deveria vir de cima, acaba por 
confirmar essa descrença, porem através da união, da parceria e da seriedade a Câmara de 
Vereadores de Taquara provou que o trabalho pode ser feito de uma fora diferente. Uma 
grande economia foi feita ao longo do ano e muitos repasses foram feitos para órgãos, 
entidades e secretárias e quem sai lucrando com isso é a população. Encerro dizendo que o 
melhor presente é espalhar tanta alegria e amor por onde você passa e que todos os dias se 
tornam natal e que 2014 os sonhos de hoje sejam conquistas. Desejo que todos sejam muito 
felizes, com muita saúde e com muita paz, muito obrigada pela atenção e que todos 
possamos ter uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quando nós decidimos concorrer há um 
cargo seletivo, como há de um Vereador, nós temos uma preocupação ainda maior sendo da 
mesma sigla partidária do Prefeito de que este mandato do Executivo de certo. Iniciamos um 
pouco inseguros, trabalhamos com pouco de reservas, mas hoje pela tarde na reunião pedida 
pelo Vereador Beto Timóteo, ouvindo o nosso Major Zanini falar que no mês em que ele 
assumiu que foi o mês de janeiro de 2013. Teve na corporação uma equipe enviada pelo 
nosso Prefeito, para fazer já transferência da central de monitoramento, isso me mostrou ao 
ouvi-lo que o nosso representante do Executivo esta interessado em resolver a questão das 
Câmeras de Vigilância. E o que não se efetivou ate então, foi por uma questão de tramitação 
legal, uma tramitação legal para a assinatura de um convenio, hoje a tarde foi falado por um 
representante do Governo que está tramitação legal, seria normalmente de seis messes, pois 
não e o caso das câmeras de vigilância do Município de Taquara. Porque já existe uma 
tramitação e isso já está indo para o final, foi esta a colocação dele, o que houve me parece é 
uma procedência do recurso vindo do Governo Federal e um nível de exigência de prestação 
de conta que não está sendo compatível com a orientação recebida do Governo Estadual. E 
isso segundo o nosso Secretário de Transporte e Segurança será resolvido ainda essa semana, 
foi importante da intervenção do Legislativo nessa questão, parabenizo o Vereador Beto 
Timóteo, pela iniciativa ganha o povo taquarense, na agilidade com a reunião realizada nesta 
Casa hoje à tarde. Estive na formatura dos jovens mencionados pelo Vereador Balbino do 
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nosso Pelotão do Policiamento Mirim, vi há algum tempo atrás há incansável Soldada Maicá 
vislumbrando e idealizando o Projeto do Policial Mirim e tenho muito orgulho em dizer que 
assisti toda a criação que o Sargento Fabio junto com a Soldada Carla, parceiros incansáveis. 
Realizar um belíssimo trabalho defendendo a participação da juventude dos jovens e das 
crianças em Projetos que os afastam do mundo das drogas e da marginalidade. Projetos da 
esfera dessa, promovida pela nossa brigada e é um Projeto excelente que tenhamos no ano 
de 2014, a continuidade desse Projeto e o incentivo como terem no ano 2013 do Legislativo 
Municipal e da Prefeitura Municipal. São Projetos que melhoram nossa comunidade e deixam 
os nossos jovens sargentos, formando no sábado como precursores do bem, crianças 
preparadas para levarem outros no mesmo caminho, o caminho do bem, da Saúde e de uma 
juventude bem estruturada. Neste final de semana eu fiz uma caminhada e dei uma volta no 
interior e ouvi bastante elogios do nosso Secretário Distrital Glomar, só que pediram e eu 
gostaria de fazer um requerimento verbal, senhor Presidente. Pediram-me um patrolamento 
e ensaibramento na Estrada da Linha São João, me parece que ele esta sendo bem elogiado e 
alguém me disse para lembrá-lo de passar nesta via, porque ela esta precisando de uma 
reestruturada, os carros dos habitantes estão sentindo bastante falta e um patrolamento e 
ensaibramento. Quero desejar a toda a comunidade taquarense um Natal de muita paz e 
harmonia e um Ano Novo repleto de muitas realizações. Que tenhamos em nossos corações 
muito amor para com o próximo, que a gente utilize a razão, mas que a gente se respalde 
também da emoção e que tenhamos um olhar ao outro, aquele mesmo olhar que queremos 
que seja lançado para nós, um olhar de amor, compaixão e carinho, porque quem de nos não 
gosta disso. Eu fui convidada a participar e fui ate o fechamento do Força Livre, que é um 
time de futebol do nosso Município e lá eu ouvi um discurso da equipe diretiva que falava 
que eles estão agora somando e eu vi lá muitos ex-alunos presentes. Inclusive ex-alunos de 
Projetos, participando e ingressando no esporte do Força Livre e um dos dirigentes no 
momento falou sobre a questão, família. Que eles recebem os jovens para participarem dos 
esportes e eles começam a fazer parte de uma família pia a mais de vinte anos que o Força 
Livre existe e existe para juntar jovens, para jogar e participar do evento futebolístico, com o 
intuito de que eles se sintam dentro de uma família e que eles assim amparados queiram e 
amem o esporte e permaneçam no caminho do bem. Ratifico aqui a minha fala de uma vida 
inteira é através do esporte que nos vamos fazer a nossa comunidade, uma comunidade mais 
justa e melhor para vivermos. Então senhores que tenhamos todos nos um ano cheio de 
muita luz, muita paz e principalmente de muito amor e harmonia. Agradeço a atenção de 
todos e uma boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes e uma boa noite especial ao irmão de farde da PE, João Dexheimer e também ao 
ouvidor do Hospital, Levi, parabéns pelo seu trabalho Levi. Hoje estou enviando uma 
solicitação ao Secretário de Trânsito e Segurança para que estude a viabilidade de aumentar 
o tempo da sinaleira da Marechal Floriano, com a Sebastião Amoretti, sentido bairro, centro. 
Porque com forme relato dos usuários da mesma, a aglomeração de veículos e tão grande 
que é necessário aguardar do abrir e fechar sinaleira ate cinco vezes para se fazer à travessia. 
Outro agravante para esses transtornos são os motorista que usam o do acesso do pátio do 
posto do antigo Mega Pietro, para burlarem o sinal, formando fila dupla, impedindo o fluxo 
normal do trânsito e também estou enviando algumas fotos em anexos para mensurar o 
problema enfrentado por quem usa aquela via. Fiz outra indicação na qual estou solicitando a 
inclusão do recolhimento de lixo domestico na localidade de Padilha Velha e Cruzinha. Pois as 
mesmas não contam com esses serviços, na verdade não contavam, pois conversando com o 
Diretor de Compras Amarildo, posso dar à boa noticia de que esses serviços estão disponíveis 
para essas localidades, o recolhimento será nas sextas-feiras, no período das 12:00 as 20:00 



Ata nº 3.953, de 16 de dezembro de 2013.                                                                                                     Página 14 de 17 

 

horas. Fico grato ao Executivo ao Diretor Amarildo, por atender essa solicitação deste 
Vereador e contemplar essa demanda, também estou enviando os votos de congratulações à 
comunidade Adventista de Padilha, pela realização de um sonha que foi há Igreja Adventista 
do Sétimo Dia, na localidade da Padilha. A qual quero enaltecer a pessoa de Araci e Elizeu 
Lauk, pois penso que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que é 
compartilhado se torna real e concreto, parabéns a comunidade. Hoje estamos encerrando 
as Sessões Ordinárias e entrando em recesso, mas para o entender da população nosso 
trabalho não acaba aqui, este ano, pois teremos varias sessões extraordinárias, as quais 
atenderemos as demandas do Município também e discutiremos sobre proposições. Quero 
lhe parabenizar Presidente, por suas ações e atitude frente à Presidência desta Casa, 
abrilhantando o que antes estava opaco, estou falando da imagem desta Casa frente à 
comunidade. E agradecer os colegas Vereadores e Vereadoras, pelo comprometimento que 
foram tratados os assuntos, as proposições e todas as ações que tivemos em comum, para o 
desenvolvimento do nosso Município. Junto disso, quero enaltecer o Partido Trabalhista 
Brasileiro, por escolher a executiva um Prefeito que está com todo o gás e sangue, para fazer 
a diferença em nosso Município. Sabemos que essa Casa lhe da o respaldo, mas sabemos das 
dificuldades e dos recursos que são poucos para enfrentar as grandes demandas. Vimos e 
ouvimos falar da insatisfação de muitas localidades, principalmente a da Padilha, a qual é a 
minha comunidade, quero dizer que esse Vereador que aqui vos fala, não vai medir esforços. 
Porque é uma de minhas propostas e juntamente com o meu partido e do meu Prefeito e 
contemplar a localidade de Padilha com uma escola nova, uma escola na qual trará uma nova 
luz para o interior. E contemplara a necessidade hoje enfrentada na Júlio Mauer e também 
quero dizer que umas das propostas e da Escola de Educação Infantil hoje eu já sinto e já vejo 
a proximidade da contemplação e isso me deixa muito feliz. Porque sei da necessidade dessa 
comunidade, sabemos que o homem é falho, sabemos que o homem muitas vezes se 
depositarmos confiança, nós estamos muitas vezes perdidos. Confiança temos que ter em 
Deus, acreditar temos que acreditar em Deus, mas o que eu estou pedindo para vocês e um 
credito nesse Vereador que os fala, pois fui preparado para lutar, o exercito brasileiro me 
preparou para lutar por milhões de brasileiros. E vocês me elegeram para lutar por mais de 
50 mil taquarenses, acho que sou qualificado para essa luta e não vou medir esforços para 
que junto a essa Casa e ao Executivo, possamos sanar os problemas enfrentados desse 
Município e deslumbrarmos o desenvolvimento desse Município. Quero deixar um abraso 
especial a minha família e esposa, aos meus amigos e familiares, pessoas que muitas vezes 
nós não podemos estar juntos, porque temos uma causa a qual fomos eleitos e isso nos toma 
tempo e eu não reclamo desse tempo, pois fui eleito Vereador para lutar quatro anos 
juntamente com a comunidade. Presidente Nelson que o seu exemplo seja reflexo da nova 
presidência nesta Casa e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo há todos os taquarenses, uma 
boa semana e que Deus abençoe a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todas 
as pessoas aqui presentes. Quem leu há Zero Hora e ontem, deve ter se apavorado com os 10 
anos do Estatuto das Armas, porque pararam por ai diversas vezes, onde cidadão comum 
hoje tem uma dificuldade muito grande em possuir uma arma. Tem um gráfico aqui que diz o 
seguinte: Em 2010 no Brasil morreram por arma de fogo 38.992 pessoas, em 2004 já tinha 
sido 37.113, em 2003 39.325 pessoas mortas. E no Rio Grande do Sul em 2003 foram 6.400 
mortes, em 2004 16.300 e em 2010 16.300 pessoas mortas, isso é uma vergonha porque o 
Governo não coloca, diz que morreu menos gente, mas tem que dizer qual é o lado que 
morreu. Porque antes morriam dos dois lados, do bom e do ruim, pios as pessoas tinham 
armas para se defenderem, mas hoje só morre do lado bom e do ruim não morre ninguém. 
Então é uma vergonha que o Governo faça um gráfico desse, primeiro lugar os Governos é 
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dessa forma, Governo que é comunista primeiro ele desarmar o povo para depois tomar 
conta, isso é o exemplo e eu tenho bastante idade para conhecer esse exemplo do que 
aconteceu ao longo dos anos neste país e m outros países também. E eles não têm vergonha 
de colocar uma situação dessas no Jornal, no Rio Grande do Sul não diminuiu nada e o Estado 
do Rio Grande do Sul tem mais arma que Rio, São Paulo e Minas Gerais junto, mas são armas 
legalizadas que eu estou falando e na mão de pessoas boas. Parece que o Rio tem 5.000 há 
6.000 armas registradas e o resto está na mão de vocês sabem quem, então o Governo passa 
uma informação desses que não tem nem um meio de dar uma explicação convincente a 
população. O Vereador Adalberto Soares, falou também em relação ao almoço nos Olhos D 
Água e gostaria que em nome da Casa manda-se um oficio de reconhecimento pelo almoço e 
pela ótima recepção que tivemos lá. Vereador Lauri: Já foi feito um requerimento, Senhor 
Presidente. Retomando a palavra Vereador Nelson. Então se o senhor permite colocaremos 
em nome da Casa do Vereador Lauri. Bom, nós hoje fizemos uma prestação de contas desta 
Casa e quando eu digo dessa Casa, são dos quinzes Vereadores e de todos os servidores 
dessa Casa. Que não gastamos um centavo de passagem de avião e de ônibus, não gastaram 
um centavo de diárias, apenas foi gasto 133 reais para um servidor de essa Casa fazer o curso 
da Folha de Pagamento de Porto Alegre. Então isso se estende desde os Vereadores, ate o 
servidor dessa Casa, porque foi esse conjunto que nós conseguimos fazer essa economia e 
pra falar para vocês e o seguinte. Eu tenho dois Projetos meus, feito por mim nesta Casa com 
a aprovação de alguns não da totalidade dos Vereadores e outros com a totalidade dos 
Vereadores, pois que essa Casa tinha direito do décimo de 7%, um Projeto meu que essa Casa 
abriu mão, não dessa administração mais na administração passada de 1%. Esse 1% eu fiz as 
contas hoje, ficou este ano já nos cofres do Município mais de 500 mil reais, que nos 
poderíamos ter trazido para Casa e devolvido, mas já deixamos direto nos cofres do 
Executivo. E com aquele relatório que eu passei para vocês de 669 mil reais, que nós já 
repassamos a comunidade e ao Município e o que pretendemos repassar agora no final das 
contas, vai passar de 800 mil reais. Isto é uma coisa que nos estamos mostrando a 
comunidade, quando a comunidade achou que quinze Vereadores iriam ter um problema e 
pagamentos nesta Casa, porque eles achavam que pagar dez Vereadores no passado era 
difícil. E todos nós, os quinzes Vereadores e os servidores, estão repassando a comunidade e 
mostrando que não é desta forma que a gente vai gastar o dinheiro, com quinze Vereadores 
nós estamos mostrando que vamos devolver mais de 800 mil reais para esse Município. Com 
quinhentos que nós deixamos direto, passa de 1 milhão e 300 mil reais, dinheiro da 
comunidade que essa Casa economizou e devolve através de Projetos de ajuda e de repasse 
ao Município e esse dinheiro volta para a comunidade. Isto eu já havia feito no ano de 2001 
quando eu comprei esses terrenos da Casa que hoje vale mais de 1 Milhão de reais, foi desta 
forma também, então prova ai que quando os Vereadores se unem e buscam independente 
do partido um bem comum e tudo passa anda e a população é beneficiada por isso. Gostaria 
de desejar a todos os Vereadores e servidores dessa Casa um Feliz Natal e um prospero Ano 
Novo e especialmente toda a nossa comunidade, era isso. 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 243/2013 
(Executivo Nº 199) Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 3.902/2007, que 
autoriza a realização de Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a 
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a 
celebração de Contrato de Programa com a CORSAN, e dá outras providências. A Comissão 
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo 
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foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Valdecir 
de Almeida. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir, Nelson, Arleu, Régis, Balbino, Sirlei, 
Guido Mario e Roberto Timóteo. 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.  A 
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e 
Meio Ambiente apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original. 
Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Valdecir, Arleu, Guido, Lauri, Nelson e 
Telmo. Os Vereadores Valdecir e Arleu solicitaram que suas manifestações constassem nesta 
Ata como segue: Vereador Valdecir de Almeida: “Segundo informações do Diretor da 
CORSAN hoje aqui nesta Casa essa ocupação é subterrânea na calçada da Rua da Empresa, 
inclusive questionou se era na Rua Rockfeller, pois tinha preocupação quanto à realização do 
novo asfalto no sentido de depois de pronto ter que mexer para a canalização. Então quer 
que deixe registrado que o Gerente da CORSAN garantiu que é na Rua da Empresa na calçada 
e que não vai obstruir a mesma, pois é subterrâneo, por isso é favorável ao Projeto.” 
Vereador Arleu Machado: “Faz suas as palavras do Vereador Valdecir, pois foi prometido que 
será subterrâneo.” Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por 
unanimidade na sua forma original. PROJETO DE LEI Nº 259/2013 (Executivo Nº 214) 
Autoriza o Município de Taquara a firmar Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis com a 
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 
00.058.163/0001-25, com a finalidade de desenvolvimento de ações relativas ao PRONASCI 
Abigeato. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: 
Arleu, Nelson, Balbino, Guido Mario, Adalberto Soares, Régis, Lauri e Telmo. O Vereador 
Valdecir de Almeida solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata como segue: “É 
favorável, mas será que não é para transferirem para outro município que vão passar para 
Polícia Civil também? Assim como o próprio Comandante disse hoje aqui que nos próximos 
dias vão mais cinco brigadianos para operação golfinho, será que não vai algum da Polícia 
Civil também para andarem com as camionetas lá e o Governador fazer a onda de 
politicagem? Tem que ter cuidado.” PROJETO LEI Nº 261/2013 (Executivo Nº 218) Autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o Clube das Vovós Sempre Vivas de 
Taquara, CNPJ nº 00.711.586/0001-00, 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. 
PROJETO DE LEI Nº 262/2013 (Executivo Nº 219) Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros para a ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE TAQUARA, 
CNPJ nº 91.111.146/0001-60 e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se 
os Vereadores: Valdecir, Nelson, Régis e Guido Mario. PROJETO LEI Nº 263/2013 (Executivo 
Nº 220) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Escolinha de Futsal 
Força Jovem, CNPJ nº 03.842.469/0001-66, e, dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Guido Mario, Telmo, Adalberto Lemos, Régis e Roberto 
Timóteo. Após a votação o Presidente deu início à formação da Comissão Especial de análise 
dos Projetos PPA, LDO e LOA, sugerindo que a mesma fosse composta por três Vereadores de 
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cada Partido, iniciando os trabalhos a partir de amanhã. Nesse sentido por concordância 
unânime dos Vereadores a Comissão Especial de análise dos Projetos PPA, LDO e LOA foi 
composta da seguinte forma: VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP); VEREADOR 
TELMO VIEIRA (PTB) e VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT). Após manifestaram-se em Questão 
de Ordem os Vereadores: Arleu Machado e Sirlei Silveira. O Vereador Valdecir de Almeida 
pediu que constasse em Ata para que haja a compreensão de ocorrer Sessões Extraordinárias 
até a próxima sexta-feira, dia 20/12, às 17h o mais tardar e que o restante dos dias de 
dezembro não ocorra mais Sessões, porque todos têm família e compromissos, inclusive com 
relação a viagens. Na sequência 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 303 a 308/2013. Pedido de Informação: Nº 132/2013. Indicações: Nº 908 
a 918/2013. Atas: Nº 3.952, Ata da Sessão Solene do SER Santos e Sessão Solene de entrega 
dos Títulos de Cidadania. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 1º - 
Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto do 
calçamento na Rua Montevideo, em frente ao Mercado JC Lemos, bem como ao longo da Rua 
e nas Ruas Arlindo Cândido Rangel e Osvaldo Aranha, junto a Elétrica Pires, todas no Bairro 
Empresa. VEREADOR MOISÉS RANGEL: 2º - Solicita que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente estude a viabilidade do ônibus da saúde que passa às 04h30min no 
Colégio Theóphilo Sauer possa passar pelo Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo. Tal pedido 
se faz necessário, pois o horário mencionado causa insegurança às pessoas que precisam se 
deslocar até o referido Colégio para pegar este transporte. VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 3º - 
Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço 
de patrolamento e ensaibramento na estrada de Linha São João, para proporcionar melhores 
condições de trafegabilidade. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 4º - Solicito ao Executivo 
Municipal informações sobre a real situação do veículo Fiat Uno com placa IPY 0328, 
adquirido através do PRONASCI, o qual se encontra guardado sem uso na Secretaria 
Municipal de Educação.  Finalizando os trabalhos o Presidente comunicou que diante da 
incompatibilidade de horário no dia de hoje a 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 será realizada amanhã, dia 17/12, às 14h, no Plenário desta 
Casa. O Presidente solicitou se possível à presença de todos os Vereadores, pois pode haver 
uma Sessão Extraordinária para votação de projetos que estão em tramitação. Nada mais 
havendo a tratar, às 21h20min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. 
E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, 
lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos Servidores Mateus Diovani e Maria Lucia 
Souza, os quais transcreveram a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também 
será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 16 de dezembro de 
2013............................................................Silvana Lopes, Mateus Diovani e Maria Lucia Souza. 

 


