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ATA Nº 3.945 

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 42ª 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 deu início a Homenagem aos Conselheiros Tutelares desta cidade, 
solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos documentos. Diante do 
Requerimento Nº 252, datado de 29 de outubro de 2013, de autoria do Vereador Valdecir 
Vargas de Almeida, aprovado em Sessão Ordinária deste mesmo dia, e de acordo com o 
Artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, será destinando parte desta Sessão para prestar 
Homenagem aos Conselheiros Tutelares de nossa cidade. A seguir o Presidente concedeu o 
tempo de três minutos ao Vereador Valdecir de Almeida, Propositor desta Homenagem, o 
qual inicialmente solicitou a leitura de um breve histórico do Ex Conselheiro Luis Fernando de 
Souza, o qual veio a falecer do dia 25 de janeiro do corrente ano. Depois da leitura, a pedido 
do Vereador Valdecir também foi realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
ao referido Conselheiro. Na sequência foram entregues os Certificados de Honra ao Mérito 
pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade taquarense aos seguintes 
Conselheiros Tutelares: GILMAR BREIER (Certificado entregue pelo Vereador Valdecir de 
Almeida); JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVEIRA (Certificado entregue pela Vereadora Sirlei 
Silveira); LAURA FAGUNDES PRESTES (Certificado entregue pelo Vereador Moisés Rangel); 
RENATO FRANCISCO SCHNORR (Certificado entregue pela Vereadora Sandra Schaeffer) e 
SILVIA ISABEL PRASS (Certificado entregue pelo Vereador Guido Mario Prass). Após a 
Homenagem o Presidente concedeu o uso da palavra ao Conselheiro Gilmar Breier, o qual se 
manifestou em nome dos demais Conselheiros presentes. Dando segmento aos trabalhos da 
noite o Presidente solicitou a leitura dos Ofícios e das matérias que deram entrada nesta 
Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 902/2013, 
encaminha Leis Municipais nº 5.347 a 3.353, sancionadas em 06 de novembro de 2013. 
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010, de 18 de novembro 
de 2013 de autoria da MESA DIRETORA - Autoriza o Poder Legislativo receber em doação 
obra de arte e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011, de 13 de 
novembro de 2013, de autoria do VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS - Concede o 
Título de Benemérita Cidadã Taquarense a Senhora SILVANA MARIA DA SILVA. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 012, de 18 de novembro de 2013, de autoria do VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao senhor Helio 
Teodoro Ferreira Dias. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013, de 18 de novembro de 
2013, de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA - Concede o 
Título de Cidadã Taquarense a Senhora MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 014, de 18 de novembro de 2013 de autoria do VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor RUI BARBOZA SILVA. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015, de 18 de novembro de 2013 de autoria da 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER - Concede o Título de Benemérita Cidadã 
Taquarense a Senhora LECY TEIXEIRA MARTINS DA ROSA. PROJETO DE LEI Nº 234, de 12 de 
novembro de 2013 (Executivo Nº 195) Autoriza o Poder executivo a conceder auxílio 
Financeiro para a empresa LUIZ FERNANDO GRUN – EPP, CNPJ nº 14.255.773/0001-23, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 236, de 13 de novembro de 2013 de autoria do 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL - Institui Dia Municipal de Marcha para Jesus, e inclui a 
mesma no Calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 237, de 18 
de novembro de 2013 de autoria do VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Denomina de 
JOÃO NICOLAU DILLENBURG uma Rua do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 238, 
de 13 de novembro de 2013 (Executivo Nº 197) Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros para Ariel Borges Moraes, a fim de participar do Concurso Mister Brasil 
World Turismo 2014. PROJETO DE LEI Nº 239, de 18 de novembro de 2013 de autoria do 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Denomina de ALZIRO DILLENBURG uma Rua do 
Município de Taquara/RS. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 037/2013: ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS, Vereador da Bancada do PP, com apoio dos demais Vereadores da 
Câmara Municipal de Taquara/RS, que abaixo subscrevem, vem através do presente, 
encaminhar Moção de Apelo ao Governador do Estado do RGS, Tarso Genro, com cópia da 
mesma ao Secretário de Segurança Pública do Estado e ao Comando Regional da Brigada 
Militar. Por meio desta pedimos a compreensão e a agilização na assinatura do convênio que 
trata do monitoramento das câmeras de vigilância já instalas em diversos pontos de nossa 
cidade. O pedido se faz urgente e necessário, pois os equipamentos encontram-se 
devidamente instalados desde o ano passado, aguardando apenas os profissionais que farão 
o monitoramento, onde tal serviço depende deste convênio.  Em nome da comunidade 
taquarense desde já agradecemos a atenção. REQUERIMENTOS: Nº 267/2013 VEREADORES 
VALDECIR DE ALMEIDA E NELSON MARTINS: Por meio deste enviamos Votos de 
Congratulações a Direção, Professores, alunos e todos os envolvidos que possibilitaram a 
realização da Feira do Livro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 17 de Abril, no dia 
14/11, próximo passado. Parabéns a todos. “A leitura aciona a emoção, estimula imagens e 
ideias e tem papel fundamental no desenvolvimento da criança. Pelo imaginário ela dá os 
primeiros passos na compreensão de si mesma e do mundo”. Nº 268/2013 VEREADORES 
VALDECIR DE ALMEIDA E NELSON MARTINS: Por meio deste enviamos Votos de 
Congratulações a Banda Marcial do Colégio Municipal Theóphilo Sauer, pela belíssima 
apresentação na abertura da Feira do Livro, na Escola 17 de Abril no dia 14/11, próximo 
passado. Parabéns a todos. Nº 269/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao cumprimentá-
lo cordialmente, venho através deste solicitar ao departamento competente da RGE que 
proceda com urgência na troca de um poste localizado na Rua Adalberto Pereira dos Santos, 
próximo ao nº 2976, no Bairro Eldorado. Tal pedido se justifica, pois o referido poste 
encontra-se no final da rede elétrica, bem próximo a Escola daquele Bairro e está causando 
perigo a todos que por ali transitam. Certo de contar com vossa compreensão, desde já 
agradeço. Nº 270/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente venho através deste solicitar ao Departamento competente da Empresa 
Gaúcha de Rodovias – EGR, um pedido de colocação de proteção chamada de “parapeito” 
na parada 151, em frente à Rua Jovino Vitorino da Silva, Loteamento Bristotti, ERS 020. Tal 
pedido se faz necessário e urgente, pois trata-se de um trecho que não existe acostamento 
tornando-se assim uma armadilha para os desavisados com um imenso perau muito próximo 
da rodovia. Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço. Nº 271/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho 
através deste solicitar com urgência ao Departamento competente da Empresa RGE, um 
pedido de retirada de postes que se encontram dentro da Rua Jovino Vitorino da Silva, 
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Loteamento Bristotti, Morro da Cruz, os quais estão causando transtornos aos moradores. 
Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço. Nº 272/2013 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, pelo 17º Congresso da União Feminina da AD de Taquara - UFADT, 
realizado neste final de semana, com o Tema: “Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo 
de Israel, o nosso Rei.” Salmos 89,18. Parabenizo a todos nas pessoas do Pastor Presidente 
Enilton V. Bitencourt e da Superintendente da UFADT Mírian de O. Bitencourt. Que Deus 
continue os iluminando para a continuação e o crescimento desta obra. Nº 273/2013 
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste 
requer ao Comando da Brigada Militar de Taquara que designe ao Centro de nossa cidade, 
um maior efetivo, para que durante o dia e a noite esteja presente para coibir à depredação 
dos enfeites natalinos, e oferecer segurança a população que caminham na zona central quer 
seja buscando lazer ou fazendo as compras natalinas. É notório que neste período há um 
maior número de pessoas circulando na zona central da cidade e verificamos que não existe a 
presença em número suficiente de policiais militares. Nº 274/2013 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao departamento 
competente da RGE a troca de um poste localizado na Rua Guilherme Lahn, próximo ao nº 
1402, no Centro de nossa cidade. Tal pedido se faz necessário e urgente, pois o poste foi 
danificado na última semana e encontra-se rachado na parte de cima e de baixo, conforme 
fotos em anexo, causando um grande perigo, pois trata-se de uma Rua com grande fluxo de 
veículos e pedestres. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a 
compreensão. Nº 275/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem através do presente, 
enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Albino Rhudolf Ebling que veio a falecer no dia 
de hoje 18/11/2013. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, 
pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. 
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio 
dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 276/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste 
envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério 
Restauração, pelo 4º Encontro de Missões, transcorrido na última semana com encerramento 
no domingo, o qual tive a oportunidade de participar na quarta-feira a noite do Evento onde 
o Pastor Esequiel de Mattos, Missionário nos Estados Unidos, apresentou o trabalho lá 
desenvolvido e trouxe uma palavra colocando a importância da Obra Missionária. Parabenizo 
a todos nas pessoas do Pastor João Neri dos Santos e do Irmão Genes Pinto, desejando que 
Deus os continue os iluminando para a continuação e o crescimento desta obra no Brasil e 
em outros países. Nº 277/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste requer ao 
Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, que seja colocado em votação o 
requerimento datado de 09 de setembro de 2013, Protocolado nesta Casa sob Nº 1597, que 
denomina de Dr. Gilberto do Amaral Saraiva o Plenarinho localizado no andar térreo do 
prédio da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. Segue em anexo o material protocolado por 
este Vereador. Nº 278/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Encaminho Votos de 
Congratulações aos integrantes e fieis da Igreja Apostólica, localizada na Rua Farrapos, pela 
passagem do 27° Aniversário em nossa cidade, sendo as comemorações ocorridas no último 
dia 15 de novembro. Nº 279/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito ao Presidente desta 
Casa, Vereador Nelson José Martins que seja realizada uma Audiência Pública para tratar da 
viabilidade de transformar em sentido único o trecho da Rua Farrapos até a Rua Alcenira 
Nunes, ficando a Avenida Sebastião Amoretti como sentido ao Bairro. INDICAÇÕES: Nº 
840/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie a desobstrução de um bueiro localizado na Rua Milton 
Teixeira Brodbeck, próximo ao nº 601, Bairro Petrópolis, pois o esgoto está correndo a céu 
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aberto causando transtornos aos moradores. Solicito ainda que seja refeito o patrolamento 
da referida rua. Nº 841/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS E BANCADA DO PP: Por meio 
desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que 
o prazo do Ministério da Saúde para Ordem de Serviço de UBS é até dia 16, de dezembro de 
2013. Segundo a Portaria Nº 1.902 de 3 de setembro de 2013 do Ministério da Saúde, 
publicada no Diário Oficial da União do dia 04/09, fica prorrogado, para o dia 16 de dezembro 
de 2013, o prazo para a emissão e inserção da Ordem de Início de Serviço estabelecido no 
art. 23 da Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013, no art. 25 da Portaria nº 
340/GM/MS, de 4 de março de 2013 e no art. 23 da Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março 
de 2013. Art. 23 da Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013 Portaria Nº 339, de 4 de 
março de 2013 Art. 23. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados até o ano de 
2012 com financiamento previsto nos termos da Portaria nº 2.394/GM/MS, de 2011, ficam 
sujeitos ao cumprimento dos seguintes prazos para execução e conclusão das obras: I - 6 
(seis) meses, a contar da data de publicação desta Portaria, para a emissão da Ordem de 
Início de Serviço e sua inserção no SISMOB; e II - 18 (dezoito) meses, a contar da data de 
publicação desta Portaria, para conclusão da obra e devida informação no SISMOB. Art. 25 da 
Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 PORTARIA Nº 340, de 4 de março de 2013 
Art. 25. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados até o ano de 2012 com 
financiamento previsto nos termos da Portaria nº 2.226/GM/MS, de 2009, ficam sujeitos ao 
cumprimento dos seguintes prazos para execução e conclusão das obras e efetivo início de 
funcionamento das unidades: I - 6 (seis) meses, a contar da data de publicação desta Portaria, 
para a emissão da Ordem de Início de Serviço e sua inserção no Sistema de Cadastro de 
Proposta do Fundo Nacional de Saúde, cujo acesso encontra-se disponível no site eletrônico 
http://www.fns.saude.gov.br; II - 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação desta 
Portaria, para emissão do Atestado de Conclusão de Edificação da Unidade e sua inserção no 
Sistema de Cadastro de Proposta do Fundo Nacional de Saúde cujo acesso encontra-se 
disponível no site eletrônico http://www.fns.saude.gov.br; e III - 90 (noventa) dias, após a 
conclusão da obra, para início do funcionamento da unidade. Art. 23 da Portaria nº 
341/GM/MS, de 4 de março de 2013 Portaria Nº 341, de 4 de março de 2013 Art. 23. Os 
entes federativos que tiveram projetos habilitados até o ano de 2012 com financiamento 
previsto nos termos da Portaria nº 2.206/GM/MS, de 2011, ficam sujeitos ao cumprimento 
dos seguintes prazos para execução e conclusão das obras: I - 6 (seis) meses, a contar da data 
de publicação desta Portaria, para a emissão da Ordem de Início de Serviço e sua inserção no 
SISMOB; e II - 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação desta Portaria, para 
conclusão da obra e devida informação no SISMOB. Nº 842/2013 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS E BANCADA DO PP: Por meio desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito, 
Tito Lívio Jaeger Filho que o Município de Taquara faz parte das Propostas Pendentes no 
Ministério da Saúde. A proposta de Construção de Unidade Básica de Saúde que foi 
contemplada pelo Ministério da Saúde recebeu o parecer de diligência a mais de 30 dias e até 
o momento esta em adequação, ou seja, as correções que foram solicitadas no parecer ainda 
continuam pendentes. Informo que após sanar as pendências é necessário clicar no botão 
"Finalizar Proposta" para que a mesma seja encaminhada para analise da área técnica. Segue 
o link do Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB) com documentos instrutivos sobre o 
Programa de Requalificação de Unidades Básicas. Vamos fazer uma força para não perder 
estes recursos. Nº 843/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS E BANCADA DO PP: Por meio 
desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito, Tito Lívio Jaeger Filho que a 
FUNASA divulgou Portaria para pleito de recursos para implantação de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), vinculada ao Ministério da Saúde, 
tornou pública a Portaria nº 1226 de 23 de outubro que traz critérios de elegibilidade e 
prioridade para aplicação de recursos orçamentários e financeiros, do Programa de 
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Saneamento Básico, para a Ação de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD). 
O objetivo da Portaria é fomentar a construção/instalação de MSD para controle de doenças 
e prevenção de agravos ocasionados pela falta ou inadequação das condições de saneamento 
básico nos domicílios. A Portaria foi publicada no Diário Oficial da União, dia 23 de outubro 
de 2013, na Seção 1 Página 62. Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções 
promovidas nos domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de 
saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao 
uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares. São passíveis de 
solicitação os itens de saneamento domiciliar como, por exemplo: ligação 
domiciliar/intradomiciliar à rede de abastecimento d’água, poço raso, cisterna para 
armazenamento de água de chuva, reservatórios para armazenamento de água potável, 
lavatórios, banheiros, pias de cozinhas, tanques de lavar roupa, filtros doméstico, sanitários, 
tanque séptico/filtro biológico, sumidouros, vala de infiltração/filtração, ligação 
intradomiciliar à rede de esgotamento sanitário, recipiente para resíduos sólidos, dentre 
outros. Os proponentes deverão formular os pleitos com base nos critérios estabelecidos nos 
anexos da Portaria nº 1226 de 23 de outubro e no Manual de Orientações Técnicas para 
Elaboração de Propostas para o Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, disponíveis 
na página da FUNASA. E efetuar o cadastro e envio da proposta por intermédio do Sistema de 
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – (Siconv).  O prazo para o envio de 
propostas/plano de trabalho para análise no Siconv é de 30 dias a partir, 23 de outubro de 
2013. Nº 844/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência a limpeza e a 
manutenção de um bueiro que se encontra obstruído na Rua Sete de Setembro, em frente ao 
nº 386. Nº 845/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria de Trânsito e Obras, estude a viabilidade de remover um 
canteiro central situado na Rua Edmundo Saft, saída da Rua General Emílio Lúcio Esteves, 
sentido Hospital/Prefeitura. Tal pedido se justifica, pois o canteiro causa transtorno aos 
veículos que precisam entrar e sair nesta Rua. Nº 846/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, providencie o 
serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Sebastião Bristotti, Bairro Fogão Gaúcho. 
Nº 847/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com a Secretaria Distrital de Entrepelado, providencie o serviço de patrolamento e 
ensaibramento da Estrada dos Renk, na localidade de Linha São João, bem como a 
reconstrução da Ponte e bueiros que foram destruídos com as últimas cheias. Nº 848/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
Distrital providencie com a máxima urgência a troca de canos dos bueiros localizados na 
Estrada dos Renk, próximo da divisa dos Distritos de Entrepelado e Santa Cruz da Concórdia, 
bem como sugere-se o levantamento deste trecho de 15 a 20cm. Justificativa: Parte da Ponte 
localizada nessa mesma estrada caiu com a última chuva e hoje os moradores só podem se 
deslocar de suas propriedades por este caminho que em dias de muita chuva ocorre 
alagamento impedindo a passagem de pedestres e veículos. Nesse sentido a troca por canos 
maiores e o levantamento da estrada facilitaria a vazão d’água e amenizaria este problema. 
Nº 849/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria Distrital providencie o conserto de um bueiro localizado na Estrada dos Renk, 
próximo à propriedade do senhor Sibel. Seguem fotos em anexo. Nº 850/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital 
providencie a desobstrução de um bueiro localizado na Estrada dos Renk, próximo à 
propriedade dos Renk, Linha São João, pois a situação está causando transtornos a todos que 
passam pelo local, conforme mostra as fotos em anexo.  Nº 851/2013 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital providencie 
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o serviço de patrolamento, ensaibramento e conserto da Ponte na estrada que liga a 
localidade de Linha São João ao Morro do Meio, conhecida também como “Estrada da 
Mangueira do Senhor Teobaldo”. Seguem fotos em anexo. Nº 852/2013 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Competente 
proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada do Balneário João Martins 
Nunes conhecido com “Prainha”, para dar melhores condições de uso aos visitantes do local. 
Nº 853/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente 
com o Setor de Iluminação Pública providencie o conserto de uma luminária localizada na 
Rua Adalberto Pereira dos Santos, próximo ao nº 2976, no Bairro Eldorado. Nº 854/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito ao Executivo Municipal através da 
Secretaria de Educação proceda com urgência na abertura de uma Sindicância para apurar 
uma possível agressão ocorrida na Escola Municipal João Martins Nunes, ao neto de 07 anos 
da senhora Maria Flutuosa da Costa moradora na Rua Medianeira, nº 213. Peço ainda que 
envie cópia desta Indicação a Secretaria de Educação, Gabinete do Prefeito e Conselho 
Tutelar. Nº 855/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através das Secretarias competentes proceda nos serviços de poda de árvores e 
abertura de boca de lobo, na Rua Eulália F. de Vargas, Bairro Santa Teresinha. Nº 856/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda com urgência no conserto de um cano quebrado localizado 
na Rua Adolfo Knauth, em frente ao nº 125 no Bairro Santa Teresinha. Nº 857/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente providencie com urgência uma carga de aterro na Rua Adolfo Knauth, 
nº 73 (fundos), no Bairro Santa Teresinha. Tal pedido se justifica por se tratar de uma senhora 
aposentada em situação de vulnerabilidade. Nº 858/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública 
providencie com urgência o conserto de uma luminária na Rua Alziro Honório Mattos, 
no Bairro Empresa. Nº 859/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através das Secretarias competente proceda com urgência nos serviços 
de patrolamento, ensaibramento e conserto de canos de esgoto na Rua Jovino Vitorino Silva, 
Loteamento Bristotti, Morro da Cruz. Nº 860/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o 
conserto de canos de esgoto quebrado localizado na Rua Osvaldo Aranha, nº 1541 e na Rua 
Osmar Schaefer, nº 1570, no Bairro Empresa. Nº 861/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito uma ação mais 
efetiva junto aos moradores das Ruas Carlos Chagas, Sete de Setembro, Nilo Dias, Travessa 
Ludwig, Rodeio Bonito, aos finais de semana, devido aos veículos que retornam da praia. 
Sugiro a colocação se placas indicativas de acesso somente local, bem como de cavaletes na 
saída das Ruas Sete de Setembro, David Canabarro e Farrapos e ainda colocação de redutores 
se velocidade nestas Ruas. Nº 862/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos verifique junto ao Beco da 
Tristão Monteiro próximo a Travessa Santa Rosa um buraco na entrada e no final da Rua em 
frente às casas, pois o cheiro é insuportável e já foram feitos vários pedidos para solucionar 
este problema. Nº 863/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito ao Executivo 
Municipal, dentro da divisão de proteção da fauna e da flora da Secretaria do Meio 
Ambiente, que implemente um programa especial, objetivando contemplar a esterilização de 
cães e gatos de rua e também para aqueles cujos donos possuem baixa renda. Nº 864/2013 
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos proceda na instalação um bueiro "novo" na Rua Palmeira das 
Missões, em frente ao nº 1229, Loteamento Jaeger, Bairro Empresa. Tal pedido se justifica, 
pois quando o serviço de patrolamento e ensaibramento vai até a rua, causa o acúmulo de 
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água e barro em frente às residências. Nº 865/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com 
urgência no calçamento da Rua Jovino Vitorino da Silva, Loteamento Bristotti. Esta obra se faz 
necessário por ser um morro e a cada chuva o mesmo desmorona levando parte para cima da 
rodovia ERS 020, causando transtorno e risco de acidentes a quem passa pelo local. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Brigada Militar de Taquara, em atenção 
ao Ofício D.L nº 625/2013, indica o Sgt Flavio Pedro Maboni, como Bombeiro Destaque do 
ano de 2013. Ofício da Polícia Civil de Taquara, em atenção ao Ofício D.L nº 627/2013, indica 
o Servidor Lemartine Venzo, como policial Civil Destaque do ano de 2013. E-mails do Hospital 
de Cambará do Sul e Hospital de São Francisco de Paula, em atenção ao Requerimento nº 
240/2013, de autoria do Vereador Guido Mario Prass. E-mail da Abicalçados, convidando 
para reunião que tratará sobre exportações de calçados à Argentina a realizar-se no próximo 
dia 22/11, em Novo Hamburgo. Após a leitura da matéria Presidente deu início a Palavra em 
Expediente, concedendo o tempo de 03 (três) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem 
descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saúdo a todas as pessoas 
presentes. Quero parabenizar o Vereador Valdecir pela iniciativa, parabenizando o Conselho 
Tutelar pelo belo trabalho desempenhado no nosso Município. Em nome da Silvia, quero 
homenagear todos os Conselheiros Tutelares, porque realmente o trabalho do Conselho em 
Taquara nos orgulha, parabéns a vocês pelo trabalho em uma área tão importante que a da 
criança e do adolescente, pois sabemos que é muito problemática e é onde tem que ter um 
carinho muito grande e especial e eu sei que vocês têm. Quero colocar aqui que tivemos hoje 
de manhã as 9h nessa Casa o Secretário de Segurança do nosso Município, esteve aqui 
porque convidamos para que ele estivesse aqui para nos trazer umas explicações em relação 
as câmeras de vigilância. E o Município nos mostrou que vem desenvolvendo o trabalho 
como deveria de ser e hoje as câmeras estão aguardando a assinatura do convênio com o 
Governo do Estado e com o Comando da Brigada Militar. E quero dizer e agradecer os colegas 
Vereadores que já assinaram a Moção aqui, estamos fazendo uma Moção de Apelo ao 
Governador do Estado que assine esse documento de uma vez, para que a Brigada Militar 
possa vir fazer o monitoramento dessas câmeras, para que possamos ter mais segurança no 
nosso Município. Gostaria de falar rapidamente, que nós precisamos retomar Vereador 
Eduardo e senhores Vereadores a questão da ERS239, pois continua o caos e o DAER parece 
não se sensibilizar e não ta nem aí para cada movimentação que essa Casa fez. A cada 
protesto que é feito da comunidade, parece que piora essa situação, pois não é possível que 
a gente não consiga sensibilizar o Governo do Estado, as autoridades para que vejam que 
providências precisam ser tomadas. Nós estamos falando de vidas que estão se perdendo 
naquela rodovia, por irresponsabilidade do Estado, falávamos ainda hoje de manhã que 
começaram a duplicação depois da ponte, sendo que o problema maior está no 
estrangulamento aqui na passagem da cidade. Precisamos tomar com urgência uma iniciativa 
mais dura contra o Estado, temos que fazer alguma coisa e com urgência. Obrigado a todos. 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. 
Parabenizo os Conselheiros Tutelares pelo seu trabalho exemplar em uma área tão delicada 
que é a área do cuidado para com as crianças e adolescentes, é difícil exercer um trabalho 
aonde o produto que se trabalha e um ser em desenvolvimento e nós sabemos da dura 
realidade do dia-a-dia o que essas crianças e jovens enfrentam. Então parabéns por esse 
trabalho exemplar de vocês na nossa cidade. Na esteira do que falou o Vereador Beto 
Timóteo com relação às câmeras de vigilância, eu hoje fiz um requerimento ao Comando da 
Brigada Militar de Taquara, para que aumente o efetivo na área central da nossa cidade, 
porque estamos em época de festejos natalinos, quinta-feira será inaugurada a decoração do 
Natal Mágico de nossa cidade, uma decoração tão bem preparada ao longo do ano por 
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voluntárias valorosas que dedicam parte do seu trabalham para embelezar a nossa cidade 
nesta época. A cidade fica tão linda que atraem um número muito grande de pessoas para a 
zona central e está faltando um efetivo o suficiente para coibir atos de violência, assaltos, 
depredação de toda essa área central da nossa cidade. Então que essa questão seja analisada 
de uma forma um pouco mais focada nessa questão, porque nós não podemos fazer com que 
o comercio realize atividades e promoções e que atraiam um público para o centro e essas 
pessoas não estão com a sua segurança completa nesse local, então fica um pedido aqui para 
que se verifique melhor essa situação. Sábado vai haver a festa de dez anos da APATA 
Associação de Voluntários da qual eu participo há quase onze anos, vai ser na Taberna 1976, 
a partir das 22h30min e além de ser uma causa para os animais, também visa o Natal da 
criança carente, porque um valor do ingresso vai ser utilizado para APATA, outro para a 
criança. E quem quiser levar um presente para ser usado também nesses festejos das 
crianças vai ser bem vindo. Eu agradeço a atenção, desejando a todos uma boa semana. 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes. Quero iniciar a minha fala dizendo aos Conselheiros Tutelares o quão importante 
é o trabalho de vocês, tenho lembranças Gilmar que o Projeto com a Turma Deixa Disto que 
acontece ate hoje no Bairro Empresa. Nasceu de uma intervenção tua com um problema 
disciplinar de alunos envolvendo inclusive pais de alunos da escola, desde então existe o 
Projeto com a Turma do Deixa Disto que a gora esta associada ao Projeto do Bem Bairro 
Empresa Melhor, criado pela Doutora Luciana que também acontece ate hoje na localidade 
da Empresa. Então tenho eu boas lembranças da intervenção de vocês sabem o quão difícil e 
o trabalho de vocês, mas certamente homenagens como esta dão incentivo ao trabalho se 
realizar com ênfase e com mais dedicação, parabéns aos conselheiros. Quero dizer que na 
semana passada falei a respeito do baile que será feito para angariar recursos em beneficio 
do Jeremias de Medeiros e não disse o dia que ocorreria o baile, alguém me chamou a 
atenção a respeito disso, o baile será no próximo sábado, dia 23 e o local é a Associação 
Comunitária Passo do Mundo Novo. Temos cartões para vender e o Jeremias é uma pessoa 
que sofreu acidente, ele está em uma cadeira de rodas e precisa de uma restauração na sua 
residência que está caindo. Ele é irmão do funcionário da Prefeitura o Sapinho e do Valdir, o 
Sapinho é motorista da ambulância e também tem cartões para vender, então eu vou repetir 
a fala da semana passada. Coloquemos-nos e agradecemos a isso, na condição de quem pode 
ajudar e não de quem precisa ser ajudado, o cartão é cinquenta reais e eu gostaria que as 
pessoas, os Vereadores da Casa estão colaborando também. E gostaria de dizer que o Parque 
do Trabalhador esta sendo bastante elogiado pela comunidade taquarense, há três ou quatro 
semanas atrás, talvez um pouco mais, uma moradora próxima ao parque, pediu para que eu 
transmitisse e parabeniza-se o poder público, pelas arrumações do parque e pela facilitação 
de uso. Passar pelo Parque do Trabalhador nos sábados e domingos é muito bom, a gente vê 
a comunidade taquarense reunida, então em nome dessa moradora quero agradecer ao 
nosso Prefeito. Eu que eu tinha para falar pra hoje era isso, uma boa semana a todos. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente 
parabenizar os Conselheiros Tutelares por essa congratulação homenageada pelo Vereador 
Nego e todos nós aqui, porque vocês merecem pelo tamanho da sua excelência que é o seu 
trabalho. Estive semana passada estive no Paredão na Escola Rudi Lindenmayer, 
contemplando um evento no qual visa o dia da Consciência Negra, que é um evento especial 
para mim que sou descendente Afro-Americano e tenho a postura de ser o primeiro negro 
eleito pelo voto direto dessa população taquarense. Digo que a luta começou com o Zumbi 
dos Palmares, lutando pela liberdade e essa bandeira tremula ate hoje, mas quero dizer que 
nós negros e todo o cidadão que tem a sua etnia, muitas vezes sendo degradada pela sua cor, 
pela sua raça. Eu digo que o ser humana não se mede por sua cor ou por sua raça, mas 
infelizmente ainda no Brasil isso é mascarado, mas parabéns e louvo o coração de cada um 
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que tem a humildade de dizer que somos igualmente iguais. Temos uma igualdade de raça, 
temos uma Lei, proposta pelo Senador Paulo Pain que institui o Estatuto de Igualdade Racial, 
esta Lei destina garantir a população negra a efetivação da igualdade e de oportunidades a 
defesa dos direitos éticos e individuais, coletivos e difusos e combate a difamação e as 
demais formas d intolerância étnica. Estamos em pleno século XXI e mesmo assim ainda 
estamos a sombra deste vulto, mas que todos os negros e todas as pessoas que se sentem 
injustiçadas e desmerecida, preste atenção nestas Leis. Senhor Presidente gostaria de fazer 
dois requerimentos verbais primeiro, solicitando ao Secretário Distrital da Padilha, que 
proceda com a conclusão nos trabalhos na Estrada do Feixe e o segundo, solicitando a 
Secretária de Obras para que providencie o concerto do bueiro na Rua Armindo Eugenio 
Bôer, nas proximidades da ponte do Bairro Tucanos, que esta causando um grande 
transtorno no trânsito. Por hoje era isso desejo a todos uma boa semana e que fique com 
Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. 
E quero dar uma saudação especial ao nosso Conselho Tutelar, pelo dia nacional do Conselho 
Tutelar que é hoje e compartilho com os demais essa homenagem com os demais colegas há 
vocês pelo excelente trabalho prestado. Também é importante que o Prefeito atendeu ao 
requerimento que fizemos junto com a Bancada do PP, assinamos o décimo terceiro e férias 
ao Conselho Tutelar porque é muito justo pelo trabalho prestado. Mais nesse final de semana 
participei de eventos importantes como aconteceu junto ao Vereador Nelson, na Escola 17 
de Abril que foi a abertura da Feira do Livro e está de parabéns a Direção, pela aquela 
excelente feira que iniciou ali. E também a Banda Marcial do Colégio Theóphilo Sauer, que fez 
uma belíssima apresentação e estão todos de parabéns. Na quarta-feira participei também 
enviando votos de congratulações á Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério 
Restauração, pelo 4º Encontro de Missões ocorrida nesse final de semana, na quarta-feira 
feira quando participei estava presente o Ezequiel de Matos, Missionário dos EUA, o qual tem 
um grande trabalho e está de parabéns o Pastor Neri e o Irmão Genesis pelo trabalho 
prestado. No sábado pela manhã tive a honra de participar dos 85 anos do IACS, convidado 
pelo Ex-Prefeito Ari Rodrigues ao qual teve um momento de conta sua historia de vida, 
quando veio para Taquara e logo em seguida houve uma homenagem aos Pastores do inicio 
do trabalho do IACS. Também me surpreendeu em um momento no qual a Senhora 
Margarida me chamava como Vereador presente de um Vereador que sempre está parceiro 
do IACS, em nome da Câmara de Vereadores para receber o troféu dos 85 anos, conforme 
tenho aqui na mão e o chaveiro lindo, também uma revista muito bonita do trabalho 
prestado ali. Neste final de semana ocorreu o 17º Congresso da União Feminina da 
Assembleia de Deus, estão de parabéns a todos os organizadores na pessoa da Mirian 
Bittencourt, estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que houve. Estou solicitando ao 
Prefeito Municipal que providencie o conserto de canos de esgotos quebrados na Rua Osmar 
Shaefer e na Rua Osvaldo Aranha e também o patrolamento e ensaibramento no Bairro Tito e 
Eldorado e na Estrada do Rio da Ilha, entrada da ERS239 até o Rio da Ilha que está um pouco 
ruim. Também dizer que apresentei uma emenda ao Projeto de Lei que veio do Executivo 
para suprimir a letra D do desconto dos aposentados, se nós não aprovarmos essa emenda 
vai ficar da mesma forma que veio o Projeto. Então nós temos que sim, pois só aumentou 
quinhentos reais e não mudou nada, então eu peço o apoio dos demais para nós aprovarmos. 
Uma boa semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes, especialmente quero 
saudar os Conselheiros Tutelares que vem empenhando ai um excelente trabalho. Na ultima 
sexta-feira estive visitando a localidade de Linha São João, pois lá fui chamado porque essa 
localidade depois das ultimas chuvas, estão enfrentando dificuldades, pois caiu uma ponte e 
interrompeu todo o trânsito. O leiteiro tem dificuldade de buscar o produto, pois tem que 
andar vários quilômetros, mas já falei com o Secretário Glomar que está aqui presente e 
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também com o Prefeito, eles estão se empenhando para que mais rápido possível possa dar 
as condições de tráfego naquela localidade. No mesmo dia estive no Paredão Alto e verifiquei 
que as estradas daquela localidade após o cemitério necessitam de melhorias, esperamos 
que o Secretário responsável faça o mais rápido possível. No sábado eu participei da 9ª Copa 
União de Ciclismo lá no Parque do Trabalhador, sexta-feira, aliás, evento esse organizado 
pelo nosso Vereador Eduardo que tanto se empenha nessa modalidade e quero lhe dar os 
parabéns por esse evento. Fiz uma indicação para que a Secretária de Obras e Trânsito possa 
retirar um canteiro central da Rua de Edmundo Saft aqui acima da Prefeitura, pois aquele 
canteiro foi feito quando a Rua General Emilio do Hospital ainda não existia. Então faço essa 
indicação para que seja retirada, pois ali quem vem do Hospital e quer descer para a 
Prefeitura o canteiro está bem na frente e quem vem da FACCAT também atrapalha. Então 
eu peço a essas Secretárias para que estude com carinho sobre a retirada daquele canteiro, 
pois vai facilitar demais para as pessoas que ali transitam. Fiz uma indicação para que seja 
feito um patrolamento e ensaibramento da Rua Sebastião Bristotti no Bairro Fogão Gaucho, 
porque neste ano ainda não recebeu as melhorias. Quero dizer que a comunidade de Ilha 
Nova aguarda por melhorias nas estradas que não estão boas, também quero parabenizar a 
comunidade de Quarto Frio pela excelente festa realizada no dia de ontem, a Comunidade 
Evangélica do Quarto Frio. E a Estrada do Rio da Ilha entre o trecho Dionísio Pires até o 
Smaniotto que também está em péssimas condições e esperamos que a Secretaria de Obras 
possa o mais rápido possível providenciar a manutenção daquele trecho. Aqui quero elogiar o 
trabalho do Servidor Afonso e toda a sua equipe da Iluminação Pública, pelo serviço prestado 
nesse setor, pois eu acho que eles estão se empenhando bastante e tem atendido aos 
pedidos desse Vereador. Soubemos que tem coisas a melhorar, mas estão se esforçando 
bastante. Por hoje era isso, tenham todos uma boa semana, muito obrigado. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Hoje pra gente é 
um motivo de muito orgulho de estar fazendo essa homenagem ao nosso Conselho Tutelar, 
digo orgulho porque muitas vezes nós que moramos nos bairros mais distantes e mais 
carentes como é o meu caso tem solicitado o Conselho Tutelar, o qual tem sido solícito e na 
mesma hora tem nos atendido e antes falava com o Conselheiro mais popular que se chama 
Nenê e na conversa estava falando pra ele que só o motivo de ver uma criança a salva, como 
foi o caso que eu solicitei ao Conselho e ontem passando lá, estou eu fazendo minhas 
compras e ele me disse assim: Daí parceiro e fui olhar o menino estava saudável e bonito, 
uma criança que andava na rua se drogando em um estado deplorável, que acolhido pelo 
serviço, esteve até em coma num Hospital e hoje vemos assim. Parabéns a todos vocês, que 
Deus ilumine o trabalho de vocês e continue nesse caminho, porque realmente estão fazendo 
com que a comunidade precisa e merece. Gostaria de fazer uma resalva, na sexta-feira estive 
também na 12ª Etapa da 9ª Copa União de Ciclismo, que foi realizada pelo Vereador Eduardo 
e foi um belíssimo evento e esta de parabéns á tua pessoa pela organização, desempenho, 
desenvoltura e confiamos muito em quem trabalha com esporte, pois o esporte é uma coisa 
que tira a criança da rua, eleva o nome do nosso Município. Porque ali você só não estava 
com Taquara estava com toda a região, varias partes do Rio Grande do Sul ali se fazendo 
presente, então isso eleva o nome da nossa cidade, para nós é um motivo de orgulho e 
continue assim e parabéns mais uma vez por esse trabalho. Estive aqui hoje também falando 
com o Prefeito, pois ele esteve aqui nessa Casa e na saída estive falando pra ele da situação 
precária que se encontra as ruas do nosso Bairro Empresa. Uma pela questão daquela 
enxurrada que deu e que realmente abriu valetas sim e esta muito difícil de trafegar lá, 
inclusive um carro caiu em uma valeta semana passada, se eu não me engano foi na sexta-
feira, causando sérios danos e quase que houve um acidente mais grave, mas felizmente não 
houve. E ele prometeu que essa semana vai fazer o possível, pois ele disse que está sendo 
difícil trabalhar devido ao quebramento de algumas máquinas. Queria também me reportar a 
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respeito da ERS239, mas o nosso tempo é escasso e fica para próxima semana, uma boa 
semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes. Quero saudar o Conselho Tutelar que se encontra na Casa e o trabalho do 
Conselho não precisa enaltecer, pois se sabe do grande trabalho que o Conselho Tutelar de 
Taquara faz e é um trabalho imprescindível para que seja aplicada uma Lei certa para a 
juventude, as crianças junto com a Vara de Menores do Fórum, Juizado de Menores. Eu só 
não fiz hoje ainda uma Moção, mas possivelmente farei e eu gostaria da atenção dos 
Vereadores pra uma coisa muito seria que o Governador do Estado está fazendo com o 
Projeto de Lei que está entrando na Assembleia Legislativa do Estado, eu quero ler pra vocês 
e depois rapidamente eu explico. RPV novo Projeto, o Governo do Estado encaminhou ontem 
na Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que propõe ampliar os recursos destinados ao 
pagamento de requisições de pequeno valor de 1,5 de receita quântica líquida do Estado 
para 2%. O texto, porém, reduz o limite de enquadramento em RPV de 40 para 10 salários 
mínimos em um período de cinco anos, rapidamente explico. O Governador mandou um 
Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Estado, fazendo uma média como se estivesse 
aumentando o valor para 2% da renda líquida pros precatórios e é difícil de explicar agora 
sobre precatórios, pois em outro momento explicarei melhor. Mas o que está acontecendo, o 
Governador do Estado quer tirar o direito das pessoas que recebem o RPV, 40 salários 
mínimos e baixar para 10, já é uma dificuldade para receber os que não estão sendo pagos e 
vão ter seis messes para pegar, tá baixando para dez que é uma miséria, são 6 mil, 7 mil reias. 
Então é um pega ratão e eu gostaria que todos aqueles que tem contato com seus Deputados 
na base de Porto Alegre, peguem isso aqui se precisar ou eu passo essa recorte de jornal que 
eu tenho aqui e conversem com seus Deputados independente de sigla partidária, porque é 
um absurdo o que o Governador que fazer para as pessoas que tem menos dinheiro, que 
normalmente não recebem o precatório, mas tem esperança de receber o valor de 40 
salários mínimos. Então peço a todos aqueles que têm contato com o seu Deputado Estadual 
e faça contato com as suas bases como eu vou fazer com a nosso Partido Progressista, 
porque isso independente de partido. É uma vergonha o que o Governador do Estado manda 
para a Assembleia Legislativa do Estado, não pode passar esse Projeto de Lei, pois não passa 
de um calote com todas aquelas pessoas que tem precatório para receber, tem RPV 
principalmente as Professoras que têm precatório, aposentados que estão esperando na fila 
e não vão receber além de 10 salários mínimos. Tenham uma boa semana e fiquem com 
Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, demais 
colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente na Casa na noite de hoje, 
comunidade que nos acompanha pela internet e pela rádio Taquara, Conselheiros Tutelares 
que foram homenageados na Casa na noite de hoje, e imprensa presente na casa. Inicio o 
meu pronunciamento falando do sucesso que foi a 12ª Etapa da 9ª Copa União de Ciclismo, 
realizada no feriado e foi um grande evento, contou com ciclistas de várias regiões do Nosso 
Estado, assim como de muitas autoridades, entre eles, o Vereador Adalberto sSares, 
Vereador Beto Lemos, Vereador Moisés, Vereador Telmo, da imprensa e do Masutti que 
também prestigiou a Copa União de Ciclismo e o Prefeito Municipal que ficou a tarde toda 
conosco, inclusive ajudando a desmontar a estrutura do evento, os atletas gostaram muito 
do local, esperamos voltar em 2014, obrigado Prefeito Titinho e Vice Pimentel pela estrutura 
oferecida aos ciclistas. Semana passada o Prefeito Titinho esteve nos postos da brigada no 
interior, juntamente com o Major Zanini, e lá foi prometida para a comunidade a reativação 
dos postos da brigada de Santa Cruz e Fazenda Fialho, parabéns ao Major Zanini e ao Prefeito 
Titinho por essa visão de segurança no interior do município de Taquara. Está exposta na 
Praça a Nova ambulância da Samu que o Prefeito conseguiu junto ao Governo do Estado, na 
verdade virá mais uma moto e a repercussão foi tão boa, uma vez que o Governador Tarso 
Genro entregou 17 ambulâncias, e a entrega que saiu no site do Governo foi a foto do 
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Prefeito Titinho recebendo a ambulância do Governador Tarso Genro, mais uma boa notícia 
ainda virão muitas por aí segundo informações do Prefeito ainda em 2013, teremos algumas 
ruas asfaltadas em Taquara. Mais uma vez quero dar os parabéns ao IACS, pelos 85 anos, já 
tinha feito a Sessão Solene em março, inclusive recebi hoje uma ligação do IACS, onde me 
informaram que há um troféu para mim me aguardando e um para a Câmara de Vereadores, 
não pude ir no sábado, mas foi uma grande instituição que valoriza a família. Agradeço ao 
Senhor Deus por estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez, uma ótima 
semana a todos e fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e quero dar uma saudação especial ao Conselho 
Tutelar que nos visita essa noite e uma homenagem merecida pelo trabalho desempenhado 
em prol da comunidade taquarense. Quero iniciar falando mais uma vez sobre a ponte do Rio 
dos Sinos que é uma vergonha, agora esse final de semana passou uma jovem de moto e 
quase foi assaltada, sorte é que o pai vinha atrás com um caminhão e enfiou por cima desse 
meliante e ele foi ao mato, se não teria acontecido mais um assalto na ponte, temos que 
tomar uma providencia eu sei que a Bancada teve junto com a Doutora Ximena e ela também 
está empenhada em resolver a situação, porque é uma vergonha o que estão fazendo com a 
comunidade taquarense. Estamos encaminhando um pedido de arrumação nas estradas do 
Interior, pois também lá caiu uma ponte centenária e que o Vereador Adalberto até fez um 
requerimento e hoje as pessoas ficam impedidas de vir pelo distrito de Entrepelado tendo 
que sair pela Santa Cruz e lá tem um local de uma baixada que precisa ser levantada 15 ou 20 
centímetros da estrada e também troque um bueiro para que as pessoas não fiquem ilhadas. 
Queremos ressaltar que ficamos muito preocupados com o que vimos ontem no Fantástico, 
que um contêiner de dezesseis toneladas de bijuterias vindas da China, onde com mais de 
30% do material é Cádmio altamente toxico. Nos Estados Unidos o teor de Cádmio pode ser 
de 0,03, na Europa 0,01 e o que está vindo para o Brasil é com mais de 32% desse produto 
que é muito tóxico. E curiosamente a ANVISA e o Meio Ambiente disseram que nada pode se 
fazer, e no momento que esse produto entra em contato com o suor, principalmente com as 
crianças faz com que entrem pelos poros e pode causar câncer, então pedimos para as 
autoridades para que resolva isso o mais rápido possível. Estamos encaminhando Votos de 
Pesar pelo falecimento do Senhor Albino Rudolf, pois veio a falecer nesse dia 18, era uma 
pessoa maravilhosa e fica aqui meu sentimentos por toda a família. Muito obrigada e até 
semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. 
Um abraço especial aos nossos amigos do Conselho Tutelar em nome da Laura homenageio 
todos os demais. Hoje quero falar um pouco sobre a questão de segurança, o Vereador 
Eduardo falava da ida do Capitão Zanini até o Fialho e isso muito me anima, porque hoje 
falava juntamente com o Vereador Telmo que nossa região esta a cada dia mais complicada 
em relação aos assaltos. Eu quero pedir rapidamente a cada um que infelizmente é visitado 
por esses larápios que venham registrar o acontecido, pois isso é muito importante, porque 
muitas vezes Delegados dizem: falam de tantos casos mais não é registrado, então é 
fundamental que seja registrado, para que nesse caso as autoridades agilizem e pensem com 
mais carinho na questão de segurança que é muito séria. Semana passada há duas Sessões 
atrás eu falava de uma Unidade Móvel que por três meses falhou em Cruzinha, na quarta-
feira era dia de Unidade de Saúde na localidade de Batingueira e as pessoas estão esperando 
até hoje, ninguém avisou e nem foi até lá. Eu torno a dizer aqui que é preciso mais do que 
nunca investir em uma nova Unidade, um novo ônibus da Saúde, porque esse trabalho não 
pode para. E dia de Unidade Móvel no Interior é dia sagrado, então vamos levar a sério e 
peço à equipe que comanda esse trabalho junto com a Saúde que olhe com carinho essa 
questão do mau funcionamento da Unidade Móvel no Interior, pois esse trabalho da Saúde é 
muito importante. Quero deixar aqui meus Votos de Pesar aos familiares do Senhor Nicolau 
que faleceu hoje à tarde na localidade de Morro Alto, pessoa muito estimada e que 
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juntamente com sua família fazia um grande trabalho comunitário naquela localidade e 
deixamos aqui nossos pesares, pois infelizmente para a família esses são os momentos mais 
difíceis. Desejo a todos uma semana iluminada e que possamos estar trabalhando pelo 
desenvolvimento do nosso Município, muito obrigada. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e uma saudação especial ao Ex-Vereador 
do PP que se faz presente e ao Conselho Tutelar. Gostaria de salientar que tenho visto com 
bastante frequência a viatura doada por essa Casa fazendo seu patrulhamento no Interior. 
Hoje estavam na região do Fialho, Pega Fogo, então eles se fazem presentes e a viatura tem 
trabalhado bastante. Como também a patrulha que vimos aqui em nossa cidade no período 
da noite em alguns locais estratégicos. Quero dizer aos moradores do Bairro Ideal, que hoje 
se inicia um patrulhamento pela Rua Francisco Alves e esperamos dar continuidade no mês 
de janeiro e que também está sendo feito um calçamento na Rua Pinheiro Machado, onde 
realmente estava horrível, agora quero dedicar o resto do meu tempo para falar do Conselho 
Tutelar. Espero não ter causado uma impressão quando me coloquei favorável e ainda penso 
dessa maneira, senhores Vereadores, que a partir do inicio de janeiro o Conselho volte a ficar 
com as portas abertas e um plantão permanente lá. Não plantão dos Conselheiros, mas sim 
um motorista e um guarda para que se faça o primeiro contato. Volto a insistir que tive um 
contato com o Prefeito que vai viabilizar isso junto com os Conselheiros a partir do mês de 
janeiro vendo que os senhores conquistaram um direito em uma luta legítima dos seus 
direitos trabalhistas e contaram com o apoio de todos esses Vereadores e em momento 
algum eu fui contrário a isso, pois fui muito claro como meus colegas Vereadores de que os 
senhores e senhoras tem o direito trabalhista legítimo por Lei, assegurado a qualquer 
trabalhador brasileiro, nesse ponto eu sempre fui contundente, juntamente com os demais. 
Mas volto a dizer, não é nada pessoal, pois posso me vangloriar de ter uma amizade com 
todos os Conselheiros e dizer também que em nenhum momento disse que o Conselho 
Tutelar quando foi procurado por mim ou por alguém, não foi atendido. Disse da dificuldade 
de algumas pessoas de não terem crédito para conseguir ligar para o Conselho Tutelar em 
determinados momentos e isso é um fato que acontece. Quero dizer que tive o privilégio de 
trabalhar no Conselho Tutelar como motorista e lá aprendi muito com os bons Conselheiros 
que estiveram lá e felizmente Conselheiro Gilmar, o senhor tem razão que o Conselho Tutelar 
de Taquara sempre se destacou a nível de Rio Grande e sempre ouve um reconhecimento 
pela grande maioria dos Conselheiros, pois sempre foram pessoas de ótima índole e se 
dedicaram na defesa da criança e do adolescente. E quanto a isso eu nunca contestei sem 
dúvida o seu trabalho, mas nada e por acaso que hoje foram agraciados com uma 
homenagem a essa Casa indicada pelo Vereador Valdecir que está de parabéns por esta 
iniciativa. Encerro com a alma tranquila de que tenho certeza que os senhores entenderam, 
não irei citar nomes de Conselheiros passados, porque não seria justo, porque foram tão 
bons Conselheiros e acabaria esquecendo alguns e não vou mencionar os maus Conselheiros, 
porque isso não vem ao caso. Continuem com seu trabalho, contem com essa Casa e com 
todo o meu respeito. Obrigado senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero iniciar parabenizando o Conselho Tutelar 
pela homenagem de hoje, dizer que é difícil ser Vereador, mas imagino que ser Conselheiro é 
muito mais, então parabéns pela homenagem. Quero também parabenizar a comunidade de 
Quarto Frio pela excelente Festa na tarde de ontem, pois é muito importante esses eventos 
para valorizar o nosso Interior. Parabenizar o nosso colega Vereador Eduardo pelo excelente 
evento de Ciclismo, feito ontem no Parque do Trabalhador, Vereador Eduardo que busca 
sempre promover o esporte e promovendo a nossa cidade também, então está de parabéns. 
Lamentável o que escutei na sexta-feira da boca do Prefeito Tito, quando olhou para mim 
dizendo que não atenderia mais os pedidos desse Vereador. Quero dizer ao Prefeito Tito que 
todos os pedidos feitos por esse Vereador e por todos os Vereadores dessa Casa não são 
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pedidos particulares, são pedidos da comunidade que elegeu todos nós, elegeu ele inclusive 
e eu gostaria que o Prefeito Tito tivesse a hombridade e a coragem de ir à imprensa e repetir 
o que ele disse na última sexta-feira, para mim, Vereador Beto e tinha muito mais gente 
ouvindo. Ele tem que ter a coragem de repetir e explicar para a comunidade que ele não vai 
mais atender as solicitações desse Vereador. Também na última sexta encerrou o prazo dele 
enviar a esta Casa a LOA, 15 de novembro era o último prazo, estou aqui com a constituição 
desse Município, a Lei Orgânica e quero ler aqui o artigo 99, os Projetos de Leis previstas no 
caput do artigo anterior, serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara de Vereadores nos 
seguintes prazos: Projeto do Plano Plurianual até o dia 30 de junho do primeiro ano do 
mandato do Prefeito, trinta de junho e nós já estamos chegando ao final do ano e ele ainda 
não mandou. Será que o Governo não tem planejamento, não tem metas, seis messes 
atrasados e ainda não mandou. Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, anualmente até 
30 de setembro e ainda não foi mandado, Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de 
novembro de cada ano e ele não mandou ainda. A estratégia dele é mandar na última hora, 
para que essa Casa tenha que aprovar de olhos fechados eu faço parte da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização e nos não vamos aprovar isso não vai acontecer e a 
comunidade não vai ser prejudicada. Muito obrigada Presidente. VEREADOR RÉGIS BENTO 
DE SOUZA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Venho nessa Tribuna apresentar 
algumas ações que íamos tomando durante os últimos dias, tivemos através da solicitação do 
Vereador Beto Timóteo uma reunião hoje com o Secretário de Segurança de Trânsito aonde 
demonstrou que o Município faz sua parte com relação à questão das câmeras vigilância. Elas 
estão filmando e aguardando agora, um pessoal habilitado e a Brigada Militar no seu 
comando maior, fazer a assinatura do convênio para que assim possa ser utilizada mais essa 
ferramenta de trabalho para a segurança do nosso Município e posteriormente ser ampliado 
em mais diversos locais da nossa cidade e Interior. Também quero destacar uma ação 
positiva com relação ao Hospital, tanto na Diretoria Técnica e Administrativa e na parte do 
interlocutor Professor Levi. Diversos dias encontramos dificuldades, mas agora nos próximos 
dias após algumas reuniões que tivemos lá, parece que as coisas vêm se ajeitando e se 
arrumando. Com relação à Secretaria de Obras encaminhamos alguns pedidos e destacamos 
aqui uma ação feita na Rua Farrapos, após o Mercado Rede Forte, em frente à Igreja 
Apostólica foi limpado, feita a manutenção da rua, também um destaque pela canalização ao 
final daquela rua encaminhado por bastante pessoas da comunidade. Destacar uma ação 
positiva da Assistência Social que vem tratando e recebendo o pessoal de maneira muito 
importante, quero destacar também da questão da Ambulância para o Samu que amplia o 
serviço de Saúde do nosso Município e atendimento a comunidade, conquistada pelo nosso 
Prefeito, pelo seu Vice e pela Secretaria de Saúde. Como os Vereadores colocaram aqui 
anteriormente sobre a questão dos asfaltos, é uma demanda que se precisa em nosso 
Município, uma das prioridades como tantas que temos. Certamente nos próximos dias 
estaremos recebendo ali na Rua 13 de Maio, Princesa Isabel, Coronel Diniz até a Santa 
Catarina e da Santa Catarina até a Rua Pernambuco e de tantas outras ruas que no futuro 
poderão comemorar bem próximo o asfaltamento das ruas. Também estamos trabalhando 
em relação ao Bairro Santa Maria ali da Rua Rio Branco do lado de Santa Maria um 
calçamento por bloquete, estamos trabalhando com recursos federais para que possamos ter 
esse êxito, também a Rua Cincinato Cardoso para concluir o asfalto daquela rua que são as 
metas do Governo, são as metas estipuladas pelo Prefeito Tito e tantas outras como 
Francisco de Freitas, Cassandra Fritscher e Professora Noely Klain. Destacar aqui 
encaminhamento de Votos de Congratulações aos 27 anos de aniversário da Igreja 
Apostólica, a Congregação aqui de Taquara que aniversariou nesse último dia 15 de 
novembro na sexta-feira. Agradecer ao Secretário de Obras, Secretário de Trânsito ao 
Prefeito pelas ações ali tomadas em beneficio daquela comunidade. Também a solicitação e 
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diversas outras demandas como na Tristão Monteiro, Pinheiro Machado onde certamente as 
soluções estarão sendo tomadas. Era o que tínhamos no momento, muito obrigada. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria mais 
uma vez elogiar o trabalho do pessoal do Conselho Tutelar e quero aqui contar um fato para 
vocês, que quando não existiam asfaltos para Mostarda, o asfalto terminava em Capivari um 
dia o Carlos me pediu para eu ir ao outro dia, eles tinham que levar uma criança daqui lá na 
Mostarda, chamada “estrada do inferno” e o motorista não conhecia me perguntaram se eu 
não iria junto pra ele não atolar lá e mesmo assim o trabalho era feito igual. Então dizer que 
nós ao longo dos anos, Taquara está de parabéns pelo serviço que vem sendo prestado a 
nível geral. Olhei uma coisa no jornal, foi quinta ou sexta-feira, o José Genuíno e o José 
Dirceu com o braço levantado na primeira página do jornal, isso é uma vergonha, porque eles 
não disseram quantas pessoas morreram pela falta do dinheiro que eles tiraram dos cofres 
públicos. Quantas pessoas não tiveram exames, médicos, leitos e quantos morreram por falta 
de remédio, pelo dinheiro que eles desviaram para pagar Deputados para a votação, isso é a 
maior vergonha e ainda tiveram a cara pau de aparecer no jornal. Olha pessoal, só no Brasil. 
Eles tinham que ser presos na hora que foram lá no jornal a gente sabe da falta de dinheiro 
nesse país e é a minha área no sindicato, radioterapia, quimioterapia, vocês do Conselho 
sabem disso, eles dizem que em sessenta dias a pessoa vai ser atendida, após isso muitas 
vezes já vão estar mortas. Às vezes a doença precisa ser atacada de imediato e eles colocam 
que é sessenta dias, mas tem gente que está esperando há mais de 120 dias e ainda não foi 
atendido. Não tem o dinheiro para comprar o aparelho de radioterapia ou para pagar as 
químios que são caras, porque dessa área eu conheço bem, então me aparece àqueles dois 
caras de pau no jornal com o braço erguido. Tinha de fazer um levantamento das pessoas 
que morreram por falta de medicamentos, atendimento, médico e ai colocar o porquê que 
eles estão sendo presos e porque pegaram o dinheiro público, que tinha que se gasto na 
Saúde e jogaram porta fora. Eu fiquei indignado quando vi isso no jornal e quero dizer bem 
claro aqui que eu não estou falando do partido deles, o partido não tem culpa, eles e que são 
uns caras de pau, olha já tinha que ter sido preso há muito tempo. E que eles nunca tinham 
participado e quando participaram viram o tamanho do bolo e meteram a mão. 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: DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2013 de autoria do Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor LEANDRO DA 
SILVA PACHECO. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na 
sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 008/2013 de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos - 
Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor PAULO MARQUES DE OLIVEIRA. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e 
o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. DECRETO LEGISLATIVO Nº 
009/2013 de autoria do Vereador Lauri Fillmann - Concede o Título de Benemérito Cidadão 
Taquarense ao Senhor Délcio Hugentobler. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator 
Vereador Arleu Machado apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original, 
acompanhado de voto favorável ao Parecer do Vereador Régis e voto contrário ao Parecer da 
Vereadora Sirlei Silveira. Posto em discussão, seguido de votação o presente Projeto foi 
REJEITADO com 10 (dez) votos contrários dos Vereadores: Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, 
Arleu Machado, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Régis de Souza, Luiz Carlos 
Balbino, Eduardo Kohlrausch e Adalberto Soares. E, 04 (quatro) votos favoráveis dos 
Vereadores: Lauri Fillmann, Valdecir de Almeida, Adalberto Lemos e Moisés Rangel. 
Manifestaram-se os Vereadores: Sandra, Guido Mario, Adalberto Soares, Balbino, Arleu, 
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Eduardo, Nelson, Valdecir, Lauri, Adalberto Lemos e Moisés Rangel. DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 010/2013 de autoria do Vereador Nelson José Martins - Concede o Título de Benemérito 
Cidadão Taquarense ao senhor MARCO AURÉLIO ANGELI. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestou-se o Vereador Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 207/2013 de 
autoria do vereador Guido Mario Prass Filho, Telmo Vieira e Eduardo Carlos Kohlrausch - 
Estabelece, às agências bancárias, obrigações relativas ao tempo de atendimento, à 
destinação de banheiros aos seus clientes e usuários e à instalação de dispositivos de 
segurança nas agências e postos de atendimento, visando acessibilidade ao público. O 
Vereador Eduardo Kohlrausch apresentou as seguintes Emendas: 1ª Supressiva, 2ª e 5ª 
Aditiva, 3ª e 4ª Modificativa. A Comissão Geral de Pareceres apresentou as Emendas: 1ª e 3ª 
Supressiva, 2ª e 4ª Modificativa e uma Subemenda que retira a 5ª Emenda Aditiva 
apresentada pelo Vereador Eduardo. O Presidente com a concordância dos demais 
Vereadores colocou em bloco a votação das referidas Emendas e as mesmas foram 
APROVADAS por unanimidade. A seguir o Projeto acompanhado das Emendas também foi 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Telmo, Guido e Eduardo. 
PROJETO DE LEI Nº 227/2013 de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho - Fica 
autorizado o fornecimento de alimentação diferenciada às crianças portadoras de diabetes, 
hipertensão arterial, doença celíaca e intolerância à lactose na merenda escolar de creches e 
escolas municipais do Município de Taquara/RS, e dá outras providências. A Comissão Geral 
de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Telmo, Guido e Sirlei. 
PROJETO DE LEI Nº 228/2013 (Executivo Nº 175) Institui o Programa de “Medicina de Família 
– Método Clínico Centrado na Pessoa”, a ser implementado nos Postos de saúde do 
Município e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda de 
Redação e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. A seguir o Projeto 
acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Adalberto Lemos e Lauri. PROJETO DE LEI Nº 229/2013 (Executivo Nº 191) 
Prorroga o prazo de contratação temporária dos servidores que atuam na Estratégia de 
Saúde da Família no Bairro Eldorado, prevista na Lei nº 5.044, de 22 de maio de 2012, 
alterada pela Lei Municipal nº 5.300, de 29 de agosto 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 230/2013 (Executivo Nº 
192) Altera a Ementa e o artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.280/2013, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de 
fomento – RS, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO com 12 (doze) votos 
favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos e Sandra Schaeffer. 
Manifestou-se a Vereadora Sandra. PROJETO DE LEI Nº 231/2013 de autoria do Vereador 
Guido Mario Prass Filho Institui a Semana Municipal de Combate à Evasão Escolar, a ser 
realizada anualmente no Município de Taquara. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestou-se o Vereador Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 232/2013 
(Executivo Nº 193) Autoriza a concessão de férias e décimo terceiros salários aos 
conselheiros tutelares, e, dá outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentou Parecer favorável ao Projeto e a Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Emenda de Redação sendo a mesma APROVADA por unanimidade. A seguir o 
Projeto acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-
se os Vereadores: Arleu, Nelson, Valdecir, Balbino, Adalberto Lemos, Guido Mario, Telmo, 
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Roberto Timóteo e Lauri. PROJETO DE LEI Nº 233/2013 (Executivo Nº 194) Altera o artigo 1º, 
da Lei Municipal nº 5.313/2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos sobre 
o valor do IPTU aos aposentados, às pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ainda não 
aposentados, aos inativos, pensionistas e deficientes físicos e mentais, para o exercício de 
2014, e, dá outras providências. O Executivo Municipal encaminhou Mensagem Retificativa, 
através do Ofício nº 908, de 13 de novembro do corrente ano, alterando o caput do Artigo 1º, 
mantendo todas as Alíneas com a mesma redação. Os Vereadores Valdecir de Almeida e Lauri 
Fillmann apresentaram Emenda suprimindo a Alínea “D” do Artigo 1º e acatando 
parcialmente a Mensagem Retificativa. A Comissão Geral de Pareceres se manifestou contra 
a Emenda Supressiva, apresentando Parecer favorável ao Projeto 233, acatando a Mensagem 
Retificativa do Executivo na sua totalidade. Na Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização a Relatora Vereadora Sandra Schaeffer também apresentou Parecer contra a 
Emenda Supressiva, sendo favorável ao Projeto acatando a Mensagem Retificativa do 
Executivo na sua totalidade, os demais membros da COFF Vereadores Adalberto Lemos e 
Moisés Rangel manifestaram-se contra o Parecer. Manifestaram-se sobre a matéria os 
Vereadores: Arleu, Valdecir, Nelson, Roberto Timóteo e Guido Mario. O Vereador Lauri 
solicitou que sua manifestação contasse nesta Ata como segue: Vereador Lauri Fillmann: - 
Respeitando o Parecer das Comissões, mas discordando, como colocava o Vereador Valdecir, 
o Projeto volta de forma diferente é um Projeto novo, então temos todo o direito de 
apresentar Emendas e com todo o respeito pela Associação dos Aposentados, especialmente 
pela Direção e seu grupo, com todo respeito quero enfatizar bem, mas com certeza não é a 
vontade de todos os aposentados, vai sim ficar ainda uma brecha e muito grande. Então que 
conste em Ata do meu voto favorável ao Projeto, mas fica essa observação, sou contrário que 
se derrubem a Emenda, gostaria do Projeto com essa Emenda. O Presidente colocou a 
referida Emenda em votação e a mesma foi REJEITADA com 10 (dez) votos contrários dos 
Vereadores: Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, Arleu Machado, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, 
Guido Mario, Régis de Souza, Luiz Carlos Balbino, Eduardo Kohlrausch e Adalberto Soares. E, 
04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores: Lauri Fillmann, Valdecir de Almeida, Adalberto 
Lemos e Moisés Rangel. O Vereador Valdecir solicitou que sua manifestação constasse nesta 
Ata como segue: Vereador Valdecir de Almeida: - Quero que conste em Ata na íntegra meu 
pronunciamento que vou votar favorável porque aumenta 500 reais, mas entendo que como 
é uma Lei bem clara e diz que suprimir ou alterar o artigo, qualquer Vereador tem direito 
constitucional para apresentar a Emenda que quiser, seja para suprimir ou mudar, então 
dessa forma entendo que para poder beneficiar os aposentados teria sim que ser suprimido a 
alínea D, mas votarei favorável porque aumentou 500 reais e vai beneficiar alguns 
aposentados, mas não todos. Após o Presidente colocou o Projeto em questão com a 
Mensagem Retificativa do Executivo em votação e o mesmo foi APROVADO por unanimidade 
dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 235/2013 (Executivo Nº 196) Autoriza o Poder Executivo 
a repassar recursos financeiros para a senhorita Camila Cunchert Pacheco. 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: Eduardo e Valdecir. Após a votação o Presidente com a 
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir. Nesse 
momento o Vereador Régis de Souza solicitou votação separa dos Requerimentos nº 277 e 
279/2013, lidos anteriormente nesta Sessão. O Presidente acatou a referida solicitação, mas 
primeiro colocou em deliberação do Plenário a matéria em bloco, a qual foi APROVADA por 
unanimidade: Moção de Apelo nº 034/2013. Requerimentos: Nº 267 a 276/2013 e 
278/2013. Indicações: Nº 840 a 865/2013. Atas: Nº 3.942 e 3.944. Requerimentos Verbais: 
VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
Distrital competente proceda na conclusão dos trabalhos de recuperação da Estrada do 
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Feixe, Distrito de Padilha. 2º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente providencie o conserto de um bueiro localizado na Rua Armindo Eugênio Bohrer, 
proximidades da Ponte no Bairro Tucanos. Votação Separada: REQUERIMENTO Nº 277/2013, 
de autoria do Vereador Valdecir de Almeida que denomina de Dr. Gilberto do Amaral Saraiva 
o Plenarinho localizado no andar térreo do prédio da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. 
O referido Requerimento foi REJEITADO com 09 (nove) votos contrários dos Vereadores: 
Régis, Guido, Telmo, Arleu, Sirlei, Timóteo, Balbino, Adalberto Soares e Eduardo. E, 05 (cinco) 
votos favoráveis dos Vereadores: Sandra, Adalberto Lemos, Moisés, Valdecir e Lauri. 
Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir, Régis, Guido, Telmo e Arleu. REQUERIMENTO Nº 
279/2013, de autoria do Vereador Telmo Vieira que solicita Audiência Pública para tratar da 
viabilidade de transformar em sentido único o trecho da Rua Farrapos, no Bairro Santa 
Teresinha. O referido Requerimento foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Telmo, Régis, Guido, Arleu, Nelson, Balbino e Timóteo. Em seguida o Presidente 
Convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada logo após 
o término desta Sessão, para apreciação e votação do Projeto de Lei nº 238/2013 que 
autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para Ariel Borges Moraes, a fim de 
participar do Concurso Mister Brasil World Turismo 2014, o qual foi dado publicidade nesta 
noite. O Presidente informou ainda que também será tratada durante a Sessão 
Autoconvocada a composição da Mesa Diretora deste Legislativo para o exercício de 2014, 
conforme previsão legal do Artigo 10 do Regimento Interno desta Casa. Nada mais havendo a 
tratar, às 21h19min, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, agendando outra 
para o dia 25 de novembro 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, 18 de novembro de 
2013...........................................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani. 

 


