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ATA Nº 3.949 

Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 43ª 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 foi convidado o Diretor do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS, 
Senhor Irineu Pereira Souza, para fazer uso da Tribuna Popular, com a finalidade de entregar 
ao Vereador Eduardo Kohlrausch um troféu pelos 85 anos deste Instituto e agradecer a todos 
os Vereadores desta Casa, pela Sessão Solene realizada neste ano. Após também foi 
convidado o senhor Cezar Eduardo Cordeiro Moreira – Corregedor Penitenciário para fazer 
uso da Tribuna Popular pelo tempo de 15min, para apresentar o projeto das tornozeleiras 
eletrônicas em presidiários, conforme solicitação contida no Protocolo nº 1631, de 11 de 
novembro de 2013, desta Casa. Na sequência a Diretora Legislativa registrou a presença do 
Delegado da Polícia Civil, Senhor Luis Carlos de Abreu, do Capitão André Lima da Silva, 
Comando do Corpo de Bombeiros, Tenente Costa, representando o Major Adriano Zanini do 
Comando da Brigada Militar, Senhor Evandro Oliveira Teixeira – Administrador do Presídio de 
Taquara e Senhora Viviane Hehn – representando o CONSEPRO. A seguir foi dado início na 
Homenagem aos Servidores da área da Segurança Pública de nosso Município com entrega 
dos Certificados de Destaque pelos relevantes serviços prestados a comunidade. Diante do 
Requerimento Nº 029, datado de 18 de fevereiro de 2013, aprovado por unanimidade na 
Sessão Ordinária deste mesmo dia, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, e, de 
acordo com a Lei Municipal Nº 3002 de 26 de novembro de 2002, será prestado nesta noite 
Homenagem Especial denominada Soldado da Brigada Militar e Soldado Bombeiro da Brigada 
Militar Destaque do ano de 2013. E, a Homenagem - Policial Civil de Taquara Destaque do 
ano de 2013, conforme a Lei Municipal 3003 de 28 de novembro de 2002. Nesse sentido 
foram chamados individualmente os seguintes homenageados para receberem os 
Certificados de Destaque do ano de 2013: SOLDADO EDSON MIGUEL AMBROZI - BRIGADA 
MILITAR DE TAQUARA/RS (Certificado entregue pela Vereadora Sandra Schaeffer); 
SARGENTO FLAVIO PEDRO MABONI, SOLDADO BOMBEIRO DA BRIGADA MILITAR DE 
TAQUARA/RS (Certificado entregue pela Vereadora Sirlei Silveira); SERVIDOR LEMARTINE 
VENZO, POLICIAL CIVIL DE TAQUARA/RS (Certificado entregue pelo Vereador Eduardo 
Kohlrausch). Também foram homenageados com Certificados de Honra ao Mérito os 
Soldados ALEX DA SILVA e EVERTON RODRIGUES BUTOLZ, pelo pronto atendimento por 
ocasião dos 7º Festejos Farroupilha ocorrido no dia 13 de setembro de 2013, no espaço da 
Câmara de Vereadores de Taquara na Sede Campestre do CTG O Fogão gaúcho, salvando a 
vida de um Servidor desta Casa, devido à rápida intervenção dos mesmos. A pedido do 
Presidente Nelson Martins os Certificados de Honra ao Mérito foi entregue pelo Servidor 
desta Casa, Pedro Paulo Santos Schaefcke, o qual recebeu o pronto atendimento na referida 
ocasião. Diante da impossibilidade do Soldado Everton Rodrigues se fazer presente, o 
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Certificado destinado ao mesmo foi entregue pelo Presidente da Casa ao Tenente Costa que 
veio representando o Major Zanini do Comando da Brigada Militar de Taquara, para ser 
entregue posteriormente ao Soldado homenageado. Depois disso o Presidente disponibilizou 
a palavra pelo tempo de 02min aos Homenageados que quisessem se manifestar. Dessa 
forma o Sargento Flavio Pedro Maboni fez uso da Tribuna para agradecer a homenagem e em 
seguida o Vereador Eduardo fez suas considerações finais. 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 918/2013, 
encaminha Leis Municipais nº 5.354 a 5.356, sancionadas em 13 de novembro de 2013. 
OFÍCIO Nº 921/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.357, sancionada em 14 de novembro de 
2013. OFÍCIO Nº 924/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.358, sancionada em 19 de 
novembro de 2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 241, de 22 de 
outubro de 2013 (Executivo Nº 186) Autoriza o Pode Executivo a repassar a quantia de até R$ 
9.000,00 para o ARSENAL CLUBE DE TIRO, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 242, 
de 19 de novembro de 2013 (Executivo Nº 198) Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros para a Sociedade Esportiva e Recreativa Santos, a título de incentivos, e, 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 243, de 19 de novembro de 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. PROJETO DE LEI 244, de 22 
de novembro de 2013 (Executivo nº 200) Autoriza o Poder Executivo a firmar protocolo de 
intenções para instituir Consórcio Público criado por Associação Pública, com personalidade 
jurídica de direito público e natureza autárquica, entre os municípios do Vale do Paranhana. 
REQUERIMENTOS: Nº 280/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem através do presente, 
enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor José Paulo de Oliveira, que veio a falecer no 
dia 19/11, próximo passado aos 53 anos. O falecimento de um ente querido significa a 
abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que 
nos dê forças para suportar esse momento de dor. “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 281 e 282/2013 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio de todos os Vereadores: Ao Diretor de 
Administração e Finanças do DAER, Senhor Elir Domingo Girardi e ao Diretor de Operação 
Rodoviária do DAER, Senhor André Luis Pinto Coelho - Ao cumprimentá-lo cordialmente 
viemos através deste baseado na reunião realizada no dia 16/10/2013, onde estiveram 
presentes 15 Vereadores de Taquara, Igrejinha, Três Coroas e Parobé, além do Presidente do 
COREDE Encosta da Serra, Professor Delmar Backes e dos Diretores do DAER Elir Domingo 
Girardi e André Luis Coelho. Na ocasião ficou acordado entre todos os presentes, de que 
faríamos nova reunião no DAER, no início do mês de dezembro do corrente ano, para 
tratarmos novamente de lombadas eletrônicas nas ERS 115, ERS  239 e ERS 020. Nesse 
sentido justificamos que tal reunião se faz necessária para sabermos como tem evoluído o 
nosso pleito junto ao DAER. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a 
compreensão. Nº 283/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 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 Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 03, de 12 de agosto de 2013, que: – Altera 
o caput do Artigo 15, da Lei Orgânica do Município de Taquara/RS. Nº 284/2013 VEREADOR 
VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Adventista do 
7º Dia, da Rua Sete de Setembro, no Bairro Santa Teresinha, pela belíssima Igreja construída 
neste local, o qual tive a honra de participar no sábado da inauguração deste novo Templo. 
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Que Deus continue iluminando essas lideranças no crescimento desta obra para que muitas 
vidas venham até ali ouvir a palavra de Deus. Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Rodrigo 
Machado e do Ansião André Schuck, André Lima, Luis Carlos Cardoso e Vilmar Rodrigues.  Nº 
285/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações 
ao Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke, a Câmara da Indústria, Comércio, 
Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana (CICS-VP) e ao LEO e LIONS Clube de 
Taquara/RS, pela participação, coordenação e iniciativa do Programa Miniempresa 
desenvolvido na Escola Dorothea, o qual resultou em dois belíssimos Projetos apresentados 
na última semana que são: Miniempresas - Indústria de Sabão Sustentável Sabom S.A/E, e, 
Inovação S.A/E. O Programa tem como objetivo trabalhar o conceito de empresa e suas 
origens, despertando o espírito empreendedor dos jovens, ainda na escola. Parabéns a todos 
os envolvidos e que Deus os iluminem para a continuação e o crescimento deste excelente 
trabalho. Nº 286/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste envio Votos de 
Congratulações aos Presidentes das Associações das seguintes localidades: Padilha Velha 
(Senhor Osmar Hugentobler); Fazenda Fialho (Senhor Marcos Momberger e esposa Raquel 
Momberger); Tucanos (Senhor Carlos Alberto Pereira Dias).  Parabenizo todas as pessoas que 
trabalharam de forma incansável para proporcionar momentos de alegria a todos que 
puderam prestigiar as belíssimas Festas realizadas nestas localidades neste final de semana. 
Nº 287/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que a Mesa Diretora 
encaminhe convite para reunião ao Gerente da CORSAN de Taquara, senhor Aurélio Rocha 
Pereira, se possível, para próxima segunda-feira, dia 02/12, às 15h  para tratar de melhor 
agilidade no fechamento e na recolocação do calçamento após ligações de água, conforme 
conversa preestabelecida anteriormente. Nº 288/2013 BANCADA DO PP: Ao Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Tarso Genro, bem como seja informada a remessa para 
a Promotora de Taquara, Dra. Ximena Cardozo Ferreira, com o seguinte conteúdo: Pela 
presente notificamos Vossa Excelência da atual situação da ponte sobre o Rio dos Sinos, na 
ERS-020, em Taquara/RS, a qual foi inicialmente interditada a mais de três meses, sendo que 
logo em seguida foram instalados semáforos em ambos os sentidos para travessia da ponte, 
por orientação do DAER, porém até o presente momento sem qualquer apresentação de 
laudo técnico que justifique tal intervenção. Ocorre que os semáforos para acesso a ponte 
estão em lugar totalmente desprotegido de segurança, pois situação na área rural do 
Município, com margens cercadas de mata cerrada, colocando em grande risco de assalto os 
usuários, sendo que de fato já ocorreram assaltos e roubos de veículos no local, 
demonstrando existência de risco de morte para os condutores de veículo que são obrigados 
a parar antes da ponte, seja durante o dia ou de noite, pois o semáforo não atua com sinal 
piscante no período noturno. Também motivos de risco para as pessoas a grande 
possibilidade de acidentes no local, pois os veículos trafegam na rodovia, como se sabe, em 
alta velocidade, enquanto que no sentido Porto Alegre a Taquara o semáforo antes da ponte 
situação no final de uma curva, dificultando a visualização mesmo existindo uma placa 
indicativa no local. Vários acidentes já aconteceram naquele semáforo, felizmente ainda 
causando somente danos materiais. Há uma semana um caminhão capotou no mato para 
não colidir com outros veículos que estavam parados no sinal vermelho. Enfim, existe 
iminente risco de morte de pessoas em decorrência de acidentes no local. A sinalização 
mencionada teria sido determinada pelo DAER para evitar fluxo intenso sobre a ponte, bem 
como reduzindo a autorização de travessia de carga no local para 15 toneladas, situação que, 
na prática, não se justifica, pois inexiste qualquer fiscalização naquela ponte, sobre a qual 
passam quase que diariamente caminhões com cargas excedidas, e com mais de cinquenta 
toneladas. Além disso, após ficarem parados no sinal vermelho, o tráfego acumulado de 
veículos passa todo ao mesmo tempo sobre a ponte. Tudo, enfim, que se verifica na prática e 
no dia a dia do local contraria a lógica da instalação do semáforo sobre a ponte do Rio dos 
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Sinos, na RS-020, o qual permanece sem qualquer laudo técnico divulgado, e também sem 
qualquer avaliação ou efetiva informação sobre qual o problema de fato da ponte, e qual a 
efetiva solução encaminhada pelo DAER. Reiteramos, entretanto, a contrariedade de toda a 
comunidade de Taquara e os usuários da rodovia naquele trecho, considerando o iminente 
risco de morte de cidadãos gaúchos no local, seja em decorrência de assaltos ou de acidentes 
por conta de um semáforo instalado na ponte, sem qualquer resultado prático diante da total 
ausência de fiscalização, servindo a presente manifestação para alertá-lo das 
responsabilidades na condição de gestor máximo do Executivo Estadual. Enfim, postulamos 
urgentes providências no sentido de resolver a situação que se demonstra urgentíssima, no 
sentido de determinar a apresentação de laudo demonstrando a necessidade de reparação, 
bem como o conserto da mencionada ponte, ou então, sua liberação e retirada dos 
semáforos daquele local, pois, conforme demonstrado, não resultam efeito prático algum 
para preservação da ponte. INDICAÇÕES: Nº 866/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Reitero a 
Indicação Nº 332, de 1º de abril de 2013 (em anexo), no que segue: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de comprar 
carne diretamente do produtor para a merenda escolar do município. Segue em anexo um 
roteiro informativo. Nº 867/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria Competente providencie o conserto de um cano de 
esgoto junto ao cordão e o calçamento na esquina da Rua Arlindo Cândido Rangel com a Rua 
La Paz, em frente ao nº 353, próximo ao Posto de Saúde, no Bairro Empresa. Nº 868/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda com urgência no rebaixamento de uma boca de lobo que 
está localizada na Rua Bahia, em frente ao nº 147, no Bairro Santa Teresinha. Tal pedido se 
faz necessário, pois a mesma se encontra em frente a uma garagem, onde inclusive a água da 
chuva só começa entrar na boca de lobo depois que entrou no pátio das casas dos vizinhos. 
Diante do exposto peço urgência na solução deste problema que atinge várias famílias. Nº 
869/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através do Setor de iluminação pública proceda com urgência  no conserto de luminárias na 
Rua Vila Verde,  próximo ao nº 694 no km 4. Nº 870/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço 
de ensaibramento num trecho que não é calçado, na Rua Mascarenhas de Moraes, 
proximidades da Igreja Evangélica, no Bairro Empresa. Nº 871/2013 VEREADOR MOISÉS 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
serviço de roçada, patrolamento e ensaibramento da Estrada Duque de Caxias, conhecida 
como “Estrada do Êlo”, na localidade de Batingueira, pois a mesma encontra-se em más 
condições de trafegabilidade, necessitando com urgência de tal recuperação. Nº 872/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento, ensaibramento e 
sarjeteamento na estrada de Fazenda Fialho, que vai até a residência do senhor Rodolfo 
Roberto Becher, bem como o conserto de um bueiro no mesmo local, entre a propriedade da 
Sra. Rosália e Sr. Nelson, próximo às “bananeiras”. Nº 873/2013 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a 
viabilidade de realizar asfaltamento ou calçamento (de 800 a 1.000 metros), em frente à 
parada 111, no acesso das localidades de Pega Fogo e Fazenda Fialho, pois trata-se de uma 
antiga reivindicação dos moradores que aguardam ansiosos por tal serviço. Sugiro ainda que 
a administração dentro da sua disponibilidade agende reunião com os moradores para tratar 
deste assunto. Nº 874/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um cano 
quebrado na Rua Princesa Isabel, em frente ao nº 1505, Bairro Cruzeiro do Sul, pois o mesmo 
já foi causador de vários acidentes. Nº 875/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito 
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que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto 
de calçamento na Rua Palmeira das Missões, no Bairro Empresa. Nº 876/2013 VEREADOR 
EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente proceda no nivelamento do calçamento da Rua Chile, próximo à Ponte, pois o 
mesmo encontra-se desnivelado em relação à Ponte, causando vários acidentes no local. Nº 
877/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie a construção de um bueiro na Rua 
Henrique Dias, próximo ao nº 2050, casa 4, no Bairro Mundo Novo, pois conforme mostram 
as fotos em anexo, são muitos os alagamentos nesse local devido a falta de um bueiro. Nº 
878/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de calçamento na Rua La 
Paz, esquina com a Rua Arlindo Cândido Rangel, no Bairro Empresa. Nº 879/2013 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o Setor de iluminação 
pública proceda com urgência na manutenção de uma luminária ao final da Rua São Francisco 
de Paula, próximo ao n° 354, no Bairro Mundo Novo. Nº 880/2013 VEREADOR ADALBERTO 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
providencie a reposição do calçamento na Rua 7 de Setembro, em frente ao nº 1354, 
estabelecimento “Simão Motos”, no Bairro Santa Teresinha. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 
038/2013 BANCADAS DO PMDB E PP: A Bancada do PMDB da Câmara Municipal de Taquara, 
seguindo a orientação da Coordenadoria de Vereadores do PMDB do Vale do Paranhana, 
juntamente com a Bancada do PP encaminha esta Moção de Apelo, solicitando à Secretaria 
de Saúde do Estado, ao Ministério da Saúde e Líder da Bancada Gaúcha na Câmara dos 
Deputados, a instalação de uma UTI Neonatal na região do Vale do Paranhana, mais 
precisamente localizada na cidade de Taquara. A Coordenadoria dos Vereadores do Vale do 
Paranhana definiu em sua pauta a busca da instalação de uma UTI Neonatal na cidade de 
Taquara, pelo fato de que o Hospital Bom Jesus, localizado na cidade, está passando de 
média para alta complexidade.  Além desta mudança de nível, o mencionado Hospital, já 
conta com uma UTI com 10 leitos, o que facilitaria a instalação de uma UTI Neonatal junto ao 
complexo. A UTI Neonatal é importante nos casos em que o bebê nasce sem condições de 
respirar sozinho e necessita de cuidados especiais para sua sobrevivência. Sabe-se que a UTI 
Neonatal melhora bastante as chances de vida de bebês prematuros. Melhora a qualidade de 
vida das crianças e de toda a família. Segundo o site Materplan, uma das características do 
período neonatal são as altas taxas de morbi-mortalidade, devido ser uma fase de grande 
fragilidade do ser humano e a alta propensão a ocorrência de sequelas, muitas vezes, 
incapacitantes e de longa duração. Para que essas taxas diminuam, e haja a recuperação de 
alguma patologia que venha ocorrer nesse período, sem que haja sequelas, é indicado o 
encaminhamento para Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). Na unidade de 
cuidados intensivos neonatais, são internados, principalmente, os recém-nascidos 
prematuros, que correm risco de vida e necessitam de cuidados 24h por dia, bem como 
aqueles que sofreram algum problema ao nascimento. Na instalação de uma unidade de 
atendimento ao RN (Recém-nascido) e gestante, tem-se seguindo o modelo de 'Sistema de 
Regionais Integrado e Hierarquizado'. Este modelo tem implícito a assistência integral à 
gestante e ao RN, sendo que a atenção é efetuada dentro do nível hierárquico em que o caso 
for indicado. No caso de maternidades, o sistema prevê três níveis com um adequado 
sistema de referência e contra-referência entre eles, a saber: (anexo à Moção oito folhas 
contendo um relatório completo das necessidades de instalação de uma UTI Neonatal). 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 040/2013 VEREADOR ARLEU MACHADO: Ao Projeto de Lei sob nº 
365/2013, apresentado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Tarso 
Genro, e que propõe a redução de 40 para 10 salários mínimos para pagamentos devidos 
pelo Estado na forma de RPV-Requisição de Pequenos Valores, após tramitação de processos 
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judiciais, além de prever a inconstitucional possibilidade de realização de pagamentos 
diretos, sem a participação de advogados. Ressaltamos que, se aprovado tal projeto de lei, 
serão diretamente prejudicados milhares de gaúchos que esperam receber seus direitos, 
após longos anos de tramitação na Justiça, sendo que tais ações somente existem porque o 
Estado descumpriu seus deveres e desrespeitou direitos. Lembramos ainda que tal decisão 
também afetará milhares de professores gaúchos, que esperam receber direitos há muito 
tempo negados pelo Estado, os quais somente conseguiram através de ações judiciais; além 
de outros milhares de gaúchos que demandaram seus direitos negados pelo Estado. Caso 
aprovado tal projeto, os valores acima de 10 salários mínimos serão remetidos para a vala 
comum dos precatórios judiciais, os quais não são pagos pelo Estado, resultando num calote 
que se constitui fato público e notório. Requer que a presente Moção seja enviada para o 
Exmo. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, para cada um dos Exmos. Srs. Deputados 
Estaduais, bem como para o CPERGS, para o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do 
Estado do Rio Grande do Sul, para a OAB/RS, em seu escritório central de Porto Alegre, RS, 
para a Procuradoria Geral de Justiça, bem como para imprensa em geral. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail do Hospital de Parobé, em atenção ao 
Requerimento nº 240/2013, de autoria do Vereador Guido Mario Prass. E-mail do Gabinete 
do Deputado Federal Ronaldo Caiado, registrando o recebimento da Moção de Apelo nº 
036/2013, da Vereadora Sandra Schaeffer, que trata do SUS Animal. Convite da 
Administração Municipal e Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, para evento que 
ocorrerá no próximo dia 27/11, das 17h às 20h, na Praça Marechal Deodoro. Convite da 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, para reunião com o CONACPAN, a realizar-se 
dia 27/11, às 18h, no Centro Educacional Índio Brasileiro César, tendo como pauta a Revisão 
do Plano Diretor – Apresentação da proposta elaborada, 2ª parte/plano regulador. 
Comunicados do Ministério da Educação, referentes aos recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 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: VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Parabenizo os Policiais Destaques de 2013, que 
receberam sua homenagem hoje e dizer que ser um policial nos tempos atuais não é uma 
tarefa nada fácil. Se já sempre foi uma função de fundamental importância na nossa 
sociedade, nos tempos atuais em que vivemos é cada vez mais necessários a sua presença. 
Quero cumprimentar também Evandro, Diretor do Presídio Municipal de Taquara, que é 
destaque no nosso Estado, os demais agentes penitenciários e que sabemos que vocês 
desenvolvem um excelente trabalho junto às pessoas que se encontram naquele local que 
realmente é de fazer com que aquelas pessoas novamente possam ser inseridas na 
sociedade. Não adianta colocar nada dentro de um espaço que elas não vão crescer e eu sei 
que aqui em Taquara, todos estão sendo preparados para que depois possam voltar para o 
meio da sociedade, então eu parabenizo vocês pelo excelente trabalho. Com relação ao que 
nos foi exposto, sobre o Projeto de tornozeleiras eletrônicas, se realmente funciona dessa 
forma e há uma economia de valores utilizando essas tornozeleiras, eu espero que essas 
economias sejam utilizadas para o reaparelhamento de toda a estrutura na quais vocês 
trabalham, porque eu sei que existe muita precariedade nesse setor, então que essa verba 
realmente seja reinvestida. Quero falar sobre quinta-feira a noite, participei da abertura da 
Decoração Natalina da nossa cidade do Natal Mágico e realmente o nome faz jus ao trabalho 
das voluntarias, pois passam o ano inteiro preparando essa decoração e que torna a nossa 
cidade, uma cidade mágica, com que façam com que as pessoas tenham um local para 
passear, caminhar, ir até a praça, pois nós vemos as famílias com os filhos e é um local que 
realmente tem muita magia e que trás uma paz, um conforto para essa época do ano, então 
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meus parabéns há essas voluntárias que dedicam parte do tempo do ano, fazendo todo esse 
trabalho de embelezamento da nossa cidade e que as pessoas saibam respeitar esse 
trabalho, para que essa decoração permaneça intacta até o último dia do Natal Mágico da 
nossa cidade. O tempo hoje foi curto, eu espero que todos possam ter uma excelente 
semana e agradeço a atenção de todos vocês. VEREADORA SIRLEI TERASINHA BERNARDES 
DA SILVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero dizer que receber uma 
homenagem, é ser reconhecido na função que desempenhamos, é importante como forma 
de motivação para que continuemos a desenvolver um trabalho. Parabenizo os Soldados, 
Sargentos e ao Policial Destaque dessa noite, repetirei a frase do Sargento Flavio, o Sargento 
disse que vivemos uma crise de autoridade e é uma verdade. Como Professora de mais de 30 
anos, percebo isso e é preciso que a gente tenha a decência e que tenhamos o 
reconhecimento de aplicar em políticas públicas, para que tenhamos o resgate dos jovens 
que se encontram por ai. Precisamos investir na família, porque a família educa e a escola 
ensina e muito estão deixando para a escola e ela não esta dando conta do papel, por isso as 
importâncias de termos Projetos Sociais sérios, que trabalhem a questão da adolescência e 
façam uma prevenção ao uso das drogas, pois temos isso muito presente nas nossas vidas. 
Precisamos imediatamente cuidar disto, eu tenho feito algumas pesquisas com relação às 
crianças e adolescentes e busquei na Secretária Municipal da Saúde um item que me deixou 
chocada. Nós temos crianças meninas entre 10 e 14 anos que são gestantes e temos um 
número de mais de cento e dez meninas entre quinze e dezoito anos que estão grávidas. Tem 
duas de dez a quatorze no ano de dois mil e treze e mais de cento e dez de quinze a dezoito 
anos, precisamos fazer um trabalho urgente em parceria com a Secretária da Educação, 
Saúde e Assistência Social, para trabalharmos a prevenção, pois é urgente e necessário. Antes 
de terminar o meu tempo eu queria dizer que essa semana terá a Feira do Livro em Taquara, 
importantíssimo que a população participe o tema da feira deste ano é “de assas a sua 
imaginação”, ocorrerá quinta-feira há sábado, na Praça Marechal Teodoro da Fonseca, a 
abertura oficial será as 18:30 do dia vinte e oito. Na abertura terá um show musical de Chico 
Paz, então eu penso que um programa importante para que os pais acompanhem seus filhos, 
pois é uma forma de afastar os filhos do mundo das drogas, cuidando da leitura e isso é 
muito importante. Obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo a 
todas as pessoas aqui presentes e em especial os Agentes da SUSEPE e ao Cesar um grande 
amigo. Quero parabenizar os homenageados dessa noite, mas quero generalizar e enaltecer 
o serviço da Segurança Publica, Policia Militar, Bombeiros, Policiais Civis e Agentes da 
SUSEPE, pois valorização é o que devemos enfatizar junto ao Governo Estadual. No ultimo 
sábado estive na companhia do Prefeito Titinho e com o Secretário de Obras Ferreira, 
Engenheiro Inácio e o Secretário da Fazenda João analisando algumas áreas de terra para a 
instalação de uma nova escola na Padilha e se tudo se encaminhar conforme o previsto, 
teremos uma nova escola para o ano que vem em cima disso a também tão esperada Escola 
Infantil e na ocasião aproveitando a visita do Prefeito, expus a ele algumas demandas dais 
quais são melhorias solicitada por este Vereador que foz fala. Assim como a revitalização do 
centro da Padilha, começando com pinturas dos cordões, nos postes de iluminação, também 
melhoria na ponte próxima ao Bar do Cindo, trazendo há ela uma manta asfaltica e a pintura 
do para peito. E também acertando com o Secretário Distrital Mário Pires, havia a 
possibilidade de fazer a canalização no valo do passe da ilha e assim tomando essa 
providencias, acredito que dará ao Distrito da Padilha a cara e a cor da nossa administração. 
Também quero convidar a comunidade de Padilha para o encerramento do Evento Azul, que 
ocorrerá no Pavilhão Evangélico as 18h00min, com um torneio de futsal e uma excelente 
palestra para a conscientização da prevenção ao câncer de próstata e diabetes. Quero 
convidar os moradores do Bairro Santa Terezinha, para a audiência pública que se realizara 
amanha as 19h aqui na Câmara, para tratarmos junto com a comunidade, quanto à 



Ata nº 3.949, de 25 de novembro de 2013.                                                                                                Página 8 de 16 

 

viabilidade da mudança do sentido Farrapos ate a Alcenira Nunes. Estou fazendo um 
requerimento verbal, solicitando ao Secretário de Obras, para que proceda com o concerto 
de um bueiro na Rua Bahia no Bairro Santa Terezinha, pois esse bueiro causou um 
afundamento no calçamento, trazendo transtorno a quem passa por ali. Também não posso 
deixar de resaltar o que o Cesar veio fazer aqui, é nos colocar a par dessa nova ferramenta 
que dará a maior segurança a nós, pois muitas vezes ficamos reféns de meliantes que saem 
do presídio e fazem as suas atrocidades junto as nossas comunidades. Então tudo aquilo que 
vier para a nossa segurança, devemos abraçar e agradecer ao Governo do Estado e a todas as 
entidades que estão enfatizando essa conquista para o nosso Município. Quero deixar o 
restante do meu tempo para o Vereador Guido Mário, uma boa noite a todos e uma boa 
semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo a 
todas as pessoas aqui presentes. E em especial ao Cesar que é Diretor Penitenciário que 
aceitou o convite no momento que fiz uma viagem de Taquara a Porto Alegre, não foi uma 
viagem longa, mas foi uma viagem de trabalho. Porque é importante o quanto a gente 
conversou no ônibus na qual ele me entregava e quero deixar ao senhor pra fazer copia e aos 
demais colegas, pois e muito importante o Projeto das Tornozeleiras. Quero passar ao 
Vereador Eduardo para que passe para o Senhor Presidente, para que faça copias para todos 
os Vereadores, pela importância que é esse Projeto. Também saudar na pessoa do Evandro 
Diretor do Presídio os demais agentes penitenciários que estão ai e uma saudação especial 
senhor Presidente, e pedir depois se possível abrir um espaço no mínimo de dois minutos ao 
Senhor Fernandes Diretor do Lar Padilha. Que conforme eu falava na semana passada aqui, 
quando surpreendemo-lo em um evento e fez a entrega do certificado de honra, pelos 
trabalhos prestados junto ao Conselho Tutelar e ao Lar Padilha. Participei na semana passada 
aqui na Casa da fundação da FEGAME, Presidente Adilson que esse Projeto FEGAME da um 
incentivo de desconto de vinte e cinco por cento da luz e no telefone de qualquer igreja 
dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então isso é importante, as entidades que fazem um 
trabalho excelente no ISMS, vinte e cinco por cento de desconto. No sábado pela manhã 
participei também da inauguração da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto a Rua 7 de 
Setembro, estão de parabéns ali por aquele belíssimo evento, igreja que foi quase 1 milhão 
de investimentos e esta de parabéns o Pastor Rodrigo Machado, os anciões Andre e Andre 
Lima, Luiz Carlos Cardoso e Vilmar Rodrigues e a todos os membros da Igreja. Pois ficou 
muito lindo ali e o tanque de batismo então ficou mais bonito ainda, vale apenar ir visitar. 
Semana passada eu participei junto ao Clube Comercial em um evento do Lions Clube, onde 
estão parabenizando pelo grande evento e também o Colégio Doroteia pelo trabalho de 
Microempresas que apresentaram ali junto aos alunos estava também à direção do colégio. 
Também a Câmara da Indústria e Comércio a CICS e ao Lions Clube de Taquara e ao Leo, está 
de parabéns por aquele belíssimo trabalho que foi apresentado. Estou enviando votos de 
congratulações, também ao Pastor Edivaldo em seu requerimento verbal, pela belíssima festa 
que teve ali ontem e eu me esqueci de lhe convidar Senhor Presidente, todos os anos o 
senhor almoça junto lá e só me lembrei quando estava perto do meio dia de lhe convidar. Eu 
quero pedir a todos os colegas dessa casa, aconteceu semana passada e não vou dizer que foi 
um ato maldoso, mas deveria primeiro ter passado na Comissão de Educação. Um 
requerimento do Vereador Beto Timóteo, pois foi infeliz quando fez esse requerimento, 
pedindo há abrir uma sindicância contra uma diretora de uma escola há quais todos nos 
aprovamos por unanimidade e que na hora de ler não foi visto. Então pedir para cuidar esse 
tipo de requerimento para não colocar mais, porque a gente sabe o quanto o Professor 
Edmar vem se esforçando para fazer o melhor para a nossa educação e o pessoal também. 
Um grande abraço á todos e que deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. E em especial aqui 
presente o Evandro Diretor do Presídio e toda a sua equipe, ao Fernandes Diretor do Lar 
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Padilha, faz um excelente trabalho naquela instituição e ao Cesar que esteve aqui explanando 
sobre as Tornozeleiras. Na segunda-feira passada no dia 18 de novembro, saiu uma 
reportagem no Jornal Zero Hora sobre as construções das UPAS no Estado do Rio Grande do 
Sul, Unidade de Pronto Atendimento e o titulo da reportagem diz: Desperdício da Saúde, 
unidades prontas e portas fechadas. São dezesseis unidades construídas no RGS, quatro delas 
já estão prontas desde dezembro de 2012, Alegrete, Bagé, Lajeado e Santo Ângelo e estão 
com as portas fechadas. Uns custos de 13 bilhões aos cofres públicos e sem uso deixam de 
atender de 400 a 900 pessoas por dia. O que me preocupa nessa historia é que esta sendo 
construído ou vai ser construído uma UPA, esperamos que o mesmo não aconteça com essa 
décima sétima unidade. Segundo o Presidente do CREMERS, a questão do dinheiro para a 
manutenção do serviço e o principal problema, para o funcionamento das unidades. A 
manutenção da UPA e o gerenciamento de pessoal fica por conta do Prefeito, o custo 
operacional são elevados os Municípios não tem capacidade manter esse custo, esperamos 
que não aconteça aqui na nossa cidade, que tudo funcione bem. Estive na semana passada 
visitando o Bairro Cruzeiro, acompanhando a obra de canalização, que foi feita na Rua 
Princesa Isabel e conversando com uma moradora, ela disse que alguém falou que semana 
passada alguém tinha solucionado o problema do Bairro Cruzeiro, mas não. Ali só vai ser 
solucionado há hora que for feita a galeria passando a ERS020, então o que foi feito ali foi à 
substituição de uns canos que estavam entupidos e não foi solucionado. Quero reforçar o 
meu pedido feito há alguns messes para o concerto de um calçamento ali no final da Rua 
Julio de Castilhos do lado da Fiat, sábado passei por ali e mais um senhor estava trocando 
pneu de carro que corta com aquelas pedras solta, então peço à administração que reforce 
aquele calçamento o mais rápido possível. Estive final de semana na festa da Comunidade 
Católica de Santo Antonio de Tucanos da mesma forma na Padilha Velha e quero parabenizar 
toda a diretoria por esses belíssimos eventos. Por hoje era isso, tenha a todos uma boa 
semana. VEREADOR ADALBETO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes. E saudar o pessoal da SUSEP, ao Evandro que tem feito um belo trabalho lá no 
presídio, o nosso querido Fernandes Diretor do Lar Padilha. Hoje quero me manifestar a 
respeito do menino aquele que foi ajudado o Ariel Borges Morais, para que ele representasse 
Taquara no Mister Brasil Turismo World em 2014. Com a ajuda do Prefeito Municipal e dessa 
Câmara com ajuda de custo, esse menino conseguiu e ficou em primeiro lugar lá, 
representando Taquara e Rio Grande. Então meus parabéns ai para o Ariel e agradecer muito 
ao Prefeito por ter entendido e conseguido dar esse valor para que pudesse ir e também a 
Câmara de Vereadores através da Presidência que o Senhor é o líder. Gostaria de parabenizar 
os policiais aqui homenageados, essa classe tão sofrida na questão salarial que é um 
problema, vem às vezes aqui pedir algumas coisas em valores que eu acho um absurdo, pois 
tinha que ser mais bem remunerado, porque é uma classe que no ajuda muito na questão de 
segurança publica. Com relação ao rapaz da SUSEPE que veio para falar a respeito das 
tornozeleiras, vi hoje uma reportagem, pois parece que fica uma duvida, uma pena que não 
deu para nós debater, pois ouvimos nos noticiários que não tem sido tão eficaz como foi 
apresentada aqui, então ficou um pouco assim a quem. A gente poderia se tivesse tempo, 
para fazermos um debate mais profundo, para que pudéssemos entender para não ficar mal 
entendido porque nos últimos dias tem se noticiado que não tem sido tão eficaz como foi 
dito aqui. Então a gente fica nessa duvida, que ficaria bom se pudéssemos em outro 
momento debater mais sobre esse assunto, para termos um entendimento melhor e também 
tranquilizar a nossa comunidade. Não poderia deixar de falar em um assunto que nos deixou 
muito chocados lá no Bairro Empresa, um menino de quatorze anos que foi esfaqueado por 
cinco adolescentes, ou seja, adultos porque na verdade eram maiores de idade. Alguns dizem 
que levou oito facadas e outras que cinco, enfim, o menino esta em Canoas se recuperando e 
realmente foi uma coisa muito séria. A gente vem aqui questionando e espero que logo saia 
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essa questão das câmeras, porque tem uma câmera bem na frente da escola e poderia ai 
pegar se e que esta gravando, poderia pegar como foi dito pelo Secretário de  Segurança 
Paulo Muller, que pode pegar para que consigamos ver quem fez isso, para poder punir esse 
tipo de atitude. Que não podemos deixar impunes, muito obrigado a todos e ate à próxima. 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero 
aproveitar hoje a importância da presença do pessoal da SUSEPE, que foram homenageados 
principalmente na pessoa do meu querido amigo Cesar e também do Evandro e saúdo todos 
os demais da equipe do SUSEPE que fazem um trabalho maravilhoso. Eu tinha outro tema 
que eu abordaria hoje, mas eu gostaria de ficar um pouco nesse tema “presídio”, pois vamos 
entender um pouco mais o que esta acontecendo e o problema é muito sério nesse país o 
problema dos presídios. Eu fico muito contente orgulhoso de ter o presídio que nós temos 
agora em Taquara e as pessoas que trabalham ali estão realmente fazendo um trabalho que 
deveria ser feito em todo o Brasil, com a atenção devida que todo o ser humano deveria ter. 
Aqui em Taquara não existe um depositário de pessoas, existe realmente um lugar onde 
pessoas têm de cumprir suas penas e nós temos que acabar com esse pensamento de que 
preso tem que ser mal tratado, judiado, passar fome, tem que ter ratos entrando em suas 
bocas quando está dormindo há noite. Porque nós não temos no Brasil pena de morte e nem 
prisão perpetua, isso que dizer o seguinte, todo o preso volta à sociedade se não morrer 
dentro do presídio e ele voltando à sociedade evidentemente do jeito que voltara pode ser 
pior do entrou. O intuito da pena no Brasil não é retribuitiva, ela é para trazer de volta o 
cidadão para há sociedade regenerado para viver melhor na sociedade. Isso é o que tem no 
código penal de 1940 e que infelizmente me parece que as pessoas ainda não entenderam, 
esses presos voltaram à sociedade, tem que ser tratados como cidadãos, evidentemente não 
com mordomias, mas como cidadãos que são e ser tratados com humanidade não se 
importando com que tipo de preso seja. Porque aqueles presos que vinte anos atrás 
cometeram um dos maiores crimes como homicídios, estupros e esses presos já estão na rua 
hoje depois disso que fizeram. Então nós precisamos cada vez mais pensar o seguinte, temos 
que ter presídios para reeducação daqueles que lá estão, tem de haver presídios como o que 
tem aqui em Taquara. Se nos tivemos presídios no Rio Grande do Sul todo como temos em 
Taquara, tranquilamente a criminalidade seria bem melhor que nós temos agora aqui no Rio 
Grande do Sul. Quero dizer para todas as pessoas hoje que ouvem e os senhores Vereadores 
nós temos de nos orgulhar do presídio e das pessoas que ali estão hoje e não é de hoje que 
esse trabalho vem sendo feito e é um trabalho respeitado pelo RGS todo e ate no Brasil o 
trabalho que é feito em Taquara. Os presos querem ficar em Taquara e ninguém quer sair 
daqui e quem ta fora quer vir pra cá. E infelizmente não cabe todo mundo e espero eu que no 
futuro os presídios no Brasil inteiro sejam modelo do presídio de Taquara. Muito obrigado a 
todos e tenham um bom finde de semana e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO 
CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo a todos as pessoas aqui presentes. Parabéns a todos os 
homenageados da noite de hoje e em nome deles em satisfação o Evandro do presídio 
estadual de Taquara e sua equipe. Gostaria que fosse enviado copia da Lei deste Vereador 
que foi aprovada por todos, Lei que dispõe sobre o tempo de atendimento nos correios. 
Gostaria que fosse enviado um copia dessa Lei ao Ministério Público ao PROCON da cidade de 
Taquara, Banco do Brasil, ao Senhor Luiz Carlos Masutti e ao Jornal Panorama que de inicio já 
esta aqui e também para o Jornal Integração. Esse projeto entre outras coisas fala da espera 
de quinze minutos em dias normais e ate vinte minutos em dias após feriados ou finais de 
mês. O atendimento dos funcionários do Correio não se discute, são todos muito bem 
educados, atenciosos e grandes profissionais, não é esse o debate. O que se debate aqui e 
que hoje o Correio está fazendo depósitos bancários para o Banco do Brasil, eu estava na fila 
do Correio na semana passada e lá um amigo me falou: Eduardo eu fui ao Banco do Brasil e lá 
me mandaram vir depositar o dinheiro aqui no Correio, pois achei que seria mais rápido e 
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demorou mais ainda. Isso tudo melhora para o Banco do Brasil, mas tem que haver melhora 
para o cidadão, o Correio todo o dia, volto a dizer quer não essa discussão não se trata do 
atendimento dos funcionários. Inclusive teve um esses dia que foi premiado pelo correio que 
foi o carteiro destaque do Rio Grande do Sul. O que eu estou puxando aqui para o debate é a 
questão do Banco do Brasil esta enviando no seu trabalho para o Correio, aquela questão de 
agente ir lá postar aquela carta, hoje demora quarenta minutos. Então eu quero Vinicius, 
meu amigo do Panorama, pautara a imprensa de maneira nenhuma, mas eu tenho ido direito 
ao Correio colocar correspondência de alguns eventos e a fila tem sido muito grande. Quero 
agradecer aqui há homenagem do IACS, pois naquela hora não tive a oportunidade de 
agradecer, pois lamentavelmente lá não tive a oportunidade. O que eu fiz na verdade dessa 
homenagem dos oitenta e cinco anos do IACS na sessão solene não foi nada mais que minha 
obrigação como cidadão taquarense, uma vez que o IACS trabalha com valores familiares, há 
questão espiritual e a gente sabe que a rocha da sociedade, como já dizia o bombeiro Flavio 
antes é a família. Tem uma passagem da Bíblia Provérbios 22 e 6 que diz o seguinte: Ensina a 
criança o caminho que deve andar, que mesmo depois de velha ela não vai se desviar dele, e 
o IACS fazem um grande trabalho nesse sentido, não é a toa que é uma grande honra para 
Taquara ter o IACS aqui na cidade de Taquara. Próximo domingo nos terá o quinto desafio 
das Hortência aqui na cidade de Taquara é um evento de ciclismo, sairá do Parque do 
Trabalhador e vai a São Francisco de Paula e lá na beira do Rio São Bernardo será servido um 
café e depois o pessoal volta aqui, com o acompanhamento da Policia Estadual. E dia 05 
convido a todos os senhores para participar as 19h em uma Sessão Solene proposta por mim, 
em homenagem aos 50 anos do Santos Clube de Futebol da cidade, agradeço ao senhor Deus 
por esta aqui representando a minha comunidade mais uma vez, uma ótima semana a todos 
e fiquem todos na paz de Jesus, muito obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. E quero dar uma saudação especial a todos os 
agentes de segurança que hoje foram homenageados aqui nesta Casa. Neste final de semana 
prestigiei a festa da Padilha Velha e também a festa na Padilha e em Tucanos, quero 
parabenizar o seu Osmar Hugentobler que é o Presidente, todos envolvidos naquela 
belíssima festa que ocorreu nesse domingo. Da mesma forma Marcos Momberger nosso 
conhecido Cazuza lá da Fialho e a sua Esposa Raquel pela belíssima festa na Fazenda Fialho e 
o Carlos Alberto Parreira Dias o Beto pela bela festa que se realizou aqui nos Tucanos. Indo a 
Padilha na festa lá no Passo da Ilha, na Padilha Velha pude detectar desde aqui do Tucanos 
até a Padilha, a estrada em perfeitas condições e dou meus parabéns ao Secretário do Rio da 
Ilha e o Secretário lá da Padilha. De Padilha Velha para Padilha tinham algumas coisas mais 
ela ainda estava em condições, então parabéns pelo excelente trabalho que estão fazendo 
naquela localidade. Na Fazenda Fialho estamos fazendo um requerimento, pedindo para que 
seja feito patrolamento e ensaibramento da estrada que termina na propriedade do Seu 
Rodolfo Roberto Becker e também um concerto de um bueiro entre a propriedade da Dona 
Rosália e o Seu Nestor, pois esta em péssimas condições. Também quero enviar um pedido 
ao Secretário Betão que o pessoal do Figuerão reclama muito da estrada que desce o 
Figueirão em direção a Santa Maria dos Caboclos e Monte Pelados, estão eles em um clamor, 
pois diz que quem mora ali não tem visto patrola há algum tempo. Também estamos 
encaminhando e pedindo um requerimento verbal que na Rua Professor Nestor Paulo 
Hartmann, próximo ao número 2313, tem um poste quase caindo e pode gerar riscos a quem 
passa por ali e que a Secretária veja de quem é a competência para concertar. Na esquina da 
mesma rua com á Henrique Bauermann tem um monte de lixo na rua, pedindo que a 
Secretaria recolha, pois é próximo ao Parque do Trabalhador aonde um grande número de 
pessoas vai aos finais de semana passam por ali e aquele monte de lixo não fica bem para 
nossa cidade. Também nesta quinta-feira começa a Feira do Livro que vai à quinta, sexta e 
sábado, nós vamos ter muitas apresentações teremos Sarau, hora do conto, musica, show, 
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teatro, apresentações de escolas e a abertura será nessa quinta as 18h30min e o 
encerramento no sábado no mesmo horário. Tenho em mãos um documento que prova a 
perca de recursos pelo Prefeito anterior de 100 mil reais que seriam utilizados para 
drenagem e canalização do Bairro Medianeira. Recuro entrou e como não teve Projeto e nem 
andamento a Administração passada perdeu e quem perdeu não foi o Prefeito, quem perdeu 
foi à comunidade de Medianeira, pois sabemos das necessidades que tem e isto é uma 
vergonha para uma Administração. Estão fazendo um requerimento pedindo ao Prefeito para 
eu estude a viabilidade de um asfaltamento e calçamento entre 800 mil metros na Fialho na 
parada 111 que vai em direção ao Figueirão e ao Pega Fogo, um reivindicação antiga da 
comunidade, daquele acesso aquelas comunidades. Pois ali há comercio, oficina tem vários 
serviços para a comunidade, então quero que o Prefeito estude a possibilidade de fazer o 
calçamento daquele local. Estamos encaminhando votos de pesar aos familiares do José 
Paulo de Oliveira conhecido por Zé, que veio a falecer no ultimo dia dezenove, ele que faz 
parte da família do TCC da Igreja Católica Senhor Bom Jesus. Quero dizer que a belíssima 
caminhada e acendimento da luz de Natal que aconteceu essa semana aonde foram entregue 
a chave do Município ao papai Noel. Que possamos ter belas festas e que o Município ande 
encontro das melhores coisas que todos nós esperamos. VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Inicio fazendo uma saudação especial ao Diretor do 
Lar Padilha o Fernandes, pois tenho certeza que poucas vezes o Lar em tanto tempo esteve 
em boas mãos, parabéns pelo seu desempenho lá. Da mesma forma saúdo o Evandro Diretor 
do Presídio em Taquara em tempos que se prepara o país para a Copa do Mundo, e você esta 
com uma bela seleção ai capitaneada por você, parabéns por esse grande trabalho e fico feliz 
em saber que temos reconhecimento por parte do Estado, pelo trabalho aqui desenvolvido 
por você. Tivemos a oportunidade de prestigiar um grande evento em uma localidade 
pequena do interior da Padilha Velha, sabendo das dificuldades que é nos dias de hoje e lá a 
direção chefiada pelo Osmar Hugentobler, conseguiram levar em torno de quinhentas 
pessoas para o almoço que é um grande feito. Fomos procurados por vários moradores do 
interior nos últimos dias, com queixas sobre a questão do problema do mosquito 
borrachudo, pedimos então a Secretária de Saúde e especialmente a equipe da Vigilância 
Sanitária, para dar uma olhada e ver o que se é possível fazer. Chegando o verão, colar, chuva 
e com certeza esses problemas a tendência e só piorar, então que seja olhada com muita 
rapidez, porque esse inseto se alastra e daí fica difícil o combate. Agradecemos a 
oportunidade essa semana e que possamos trabalhar em paz na graça de Deus. VEREADOR 
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero dar 
uma saudação ao Diretor do Presídio Evandro e toda a sua equipe, ao Diretor do Lar Padilha. 
hoje houveram grandes homenagens para as pessoas que se destacaram no Município, 
homenagens justas e por isso tive a ideia de apresentar um Projeto de Lei que ira beneficiar 
juntamente com o Vereador Moises, para homenagear Policiais Rodoviários, agentes 
penitenciários do nosso Município na mesma forma de que os outros estão sendo 
homenageados. Voltaremos a falara nesta Casa sobre o Auxilio dos Agentes Penitenciários, 
que os policiais civis e militares recebem do Município, como auxilio do seu aluguel. Nada 
mais justo do que estender essa auxilio aos agentes, pois os mesmos têm se destacados e de 
outras administrações e aqui não é nenhuma criticas as outras administrações, mas na 
maneira atual da administração tem sido como destaque na atuação das enchentes. Faz-se 
presente sempre os seus diretores e agentes e alguns albergados, pois ficaram ate de 
madrugada prestando serviço essencial naquele momento de dificuldade e sofrimento para 
aquelas pessoas, isso ate então havia sido passado a deriva, mas hoje colocamos em 
destaque isto. Desta forma também no dia 7 de Setembro, o Diretor Evandro esteve presente 
também com seus agentes, auxiliando na segurança e no transito, então e nesse ponto que 
eu digo que a administração entre outros quesitos que tem se destacado. Se fazendo 
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presente nos bairros e talvez devido a essa administração atual tenha se destacado e 
recebido homenagem. Hoje sem por cento dos presos detidos internamente trabalham e a 
maioria dos albergados também, só na Prefeitura tem em torno de trinta pessoas que 
trabalham conosco. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. E uma saudação especial ao Evandro Diretor do 
Presídio e toda a sua equipe que se faz presente hoje na Casa, também ao Fernandes Diretor 
do Lar Padilha que tem realizado um excelente trabalho. Como o Vereador Balbino disse a 
pouco, tivemos uma ideia simultânea em apresentar um Projeto de Lei, que homenagem 
também os Agentes Penitenciários e os policias rodoviários, pois são merecedores dessa 
homenagem que foi feito hoje as demais categorias de segurança do nosso Município. Estou 
enviando uma Indicação na noite de hoje, pois tive um chamado na comunidade de 
Batingueira na semana passada. Para ver uma estrada na qual eu já havia pedido no inicio do 
ano e não foi lá o ano inteiro, a Secretária de Obras não foi lá nenhuma vez este ano ainda, 
então a estrada esta como um leito de rio, muito ruim, o mato esta tomando conta, cerca de 
dez metros você não enxerga mais a estrada. Então quero pedir para o Secretário para que vá 
lá olhar e tome providencias, pois aquela comunidade está precisando desse trabalho, que é 
a Estrada Duque de Caxias. Também ira em votação na noite de hoje um Projeto de Lei de 
minha autoria, que institui o Dia Municipal da Marcha pra Jesus, é um evento há nível 
nacional que tem acontecido em todo o Brasil. Aconteceu ano passada a primeira edição aqui 
em Taquara e agora no dia quatorze, segundo domingo de dezembro como prevê a Lei, 
acontecera novamente na Cidade de Taquara. E convido toda a comunidade, autoridades 
para fazerem parte, também na próxima segunda-feira, acontecer uma Audiência Pública em 
defesa da EMATER. EMATER é aqui tinha a sua filantropia garantida através de uma liminar, 
teve essa liminar esse dias casada, então a EMATER perdeu a sua filantropia e corre o grande 
risco de fechar as portas. O governo pode estar cobrando ai cerca de 2 bilhões da EMATER, 
então isso é uma conta impagável que não terá como pagar e terá que fechar as suas portas. 
Eu quero fazer um requerimento verbal a Mesa, para que possamos fazer uma reunião na 
segunda-feira. Porque essa audiência publica inicia em Porto Alegre na segunda-feira as 
10h00min e desencadeara todos os Municípios do Rio Grande do Sul, em defesa da 
filantropia da EMATER. Então gostaria que essa reunião acontece-se antes da Sessão na 
segunda às cinco horas e que todas as autoridades, comunidade não só rural, mas também 
comunidade urbana, porque o que será do urbano sem o rural, então convido a todas as 
pessoas para fazer essa movimentação popular em defesa da EMATER. Muito obrigado a 
todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saúdo a todas as pessoas 
aqui presentes. Uma saudação ao pessoal da SUSEPE, pois ai está e dizer que estive lá 
visitando o Presídio e fiquei realmente impressionado com o trabalho de vocês. E eu tenho 
certeza que o presídio de Taquara é um exemplo para o Rio Grande do Sul e me senti 
orgulhoso de ser Vereador em uma cidade em que tem um presídio nas condições que é o de 
Taquara, parabém pelo trabalho de vocês. Quero aqui falar a respeito do Bairro Cruzeiro essa 
semana passada lá, tive a oportunidade de ir com o Engenheiro do DAER para verificar a 
questão do alagamento e verificando a situação, também quero aqui agradecer o Prefeito, 
pois ele esteve lá com nós olhando na busca da solução do problema. E parece que ficou bem 
encaminhado para se solucionar o problema do alagamento do Bairro Cruzeiro, pois é um 
Bairro com sérios problemas e parece que agora se encaminhou paras coisas acontecerem. O 
Prefeito esta mandando para essa Casa o pedido de autorização para que possa entrar em 
uma propriedade particular, pra fazer a canalização e deixar resolvido definitivamente a 
questão do alagamento no Bairro Cruzeiro. Quero parabenizar o Prefeito, pois fico muito 
satisfeito quando o Prefeito põe o pé no barro e vai à rua para realmente coloca a mão na 
massa. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar o Prefeito nessa ta visita lá e se 
encaminhou para se resolver o problema, então vamos aguardar os próximos dias. Também 



Ata nº 3.949, de 25 de novembro de 2013.                                                                                                Página 14 de 16 

 

quero convidar os senhores Vereadores para agora segunda-feira as 15h00min, estamos 
convidando o Seu Aurélio, Agentes da CORSAN para buscar a nova forma de concerto nessa 
canalização que é aberto pela CORSAN. Pois sabemos de algumas cidades que esta se 
acabando que fazem a canalização e o concerto e já fazem o acabamento e já deixa tudo 
pronto o serviço, então vamos discutir com eles para que busque essa nova forma de tocar o 
serviço e arrumar essa buraqueira que esta na nossa cidade com relação a isso. Quero falar 
também na questão das câmeras de vigilâncias, recebemos o Secretário dessa semana 
passada aqui na câmera de Vereadores e já pedimos também uma reunião com o Secretário 
de Estado de Segurança para que a gente possa fazer essa convenio com a Brigada Militar, 
que já possa imediatamente começar a atender as câmeras de vigilância em nosso Município. 
Com relação à Regularização Fundiária, estou pedindo que o Prefeito informe se já esta 
sendo feito o cadastramento para que busque a regularização de um Projeto Federal no 
auxílio aos Municípios para a regularização fundiária, então aguardamos os próximos dias 
para que esteja recebendo informações de que já esta sendo cadastrados os bairros em 
relação a isso. Obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes. Bem hoje tivemos no geral representada a todos os tutores da segurança de 
Taquara, nós entendemos que ainda faltam alguns policiais na área de Brigada, Bombeiros 
também e estão ate melhores ate, mas na brigada entendemos e a Casa já lhe deu uma 
Camionete para a patrulha rural e provavelmente no ano que vem o Arleu consiga dar outra. 
Pois eles estão fazendo com essa camionete algumas vezes a região da Padilha e não é o 
suficiente, mas na realidade o que a brigada precisa ter é mais pessoas para trabalhar. Mas 
temos tentado trazer mais policiais e eu digo que a segurança esta boa na nossa região, 
porque hoje praticamente não se vê queixa de nenhum policial da policia civil, brigada, 
bombeiros, ou seja, dos agentes penitenciários. Quando não há queixas e porque esta 
andando bem e é isso que nós esperamos para a nossa cidade. Quero ver o que nos podemos 
fazer para fazer uma homenagem para esse grupo de mulheres que fazem essa 
ornamentação do Natal Mágico da nossa cidade, talvez no dia em que vamos fazer a 
migração das salas ou talvez no dia vinte e três, antes do Natal. De repente na praça ou então 
nesse dia nós fazemos uma homenagem para elas, pois elas passam o ano inteiro montando 
gratuitamente, pois ninguém cobra nada e isso evoluiu ano a ano. Para que chegarmos hoje 
com alguns locais que não tinham ornamentação, então nada mais justo do que homenagear 
essas pessoas, pois elas largam seus afazeres, seus lares para se dedicar durante o ano, para 
fazer essa trabalho. Não sei se vocês tiveram na praça de noite, pois o numero de pessoas 
que tem vindo prestigiar o Natal Mágico e é necessário que façamos então uma homenagem 
há essas senhoras, eu vou pensar e conversar com vocês, para ver qual a forma melhor para 
tratarmos desse assunto. 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 223/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Institui a SEMANA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO 
MATERNO, e inclui a mesma no Calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. O 
Vereador Valdecir de Almeida apresentou 03 Emendas Modificativas ao Projeto e a Comissão 
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável acatando as Emendas. Postas em discussão, 
seguidas de votação, as Emendas foram APROVADAS em bloco por unanimidade. A seguir o 
Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir, Eduardo e Lauri. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 
224/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Institui 
homenagem especial aos CONSELHEIROS TUTELARES DE TAQUARA/RS, e inclui no Calendário 
de Eventos do Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda 
Modificativa e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Da mesma forma o Projeto 
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acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 
234/2013 (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. A Comissão Geral de Pareceres, Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização e Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente 
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 236/2013 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. 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 Moisés. PROJETO DE LEI Nº 237/2013 DE AUTORIA 
DO VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Denomina de JOÃO NICOLAU DILLENBURG 
uma Rua do Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestou-se o Vereador Adalberto Soares. PROJETO DE LEI Nº 239/2013 DE AUTORIA DO 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Denomina de ALZIRO DILLENBURG uma Rua do 
Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Após a votação o 
Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da 
matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade: Moções: Moção de Apelo nº 
038/2013 e Moção de Repúdio nº 040/2013. Requerimentos: Nº 280 a 288/2013. Indicações: 
Nº 866 a 880/2013. Atas: Nº 3.943 e 3.946 a 3.948. Requerimentos Verbais: VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 1º - Através deste encaminho Votos de Congratulações à 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Primitiva do Bairro Empresa, na pessoa do Pastor 
Edivaldo, pela belíssima Festa ocorrida no dia de ontem (24/11), o qual foi servido um 
excelente churrasco. Que Deus continue iluminando para o crescimento desta obra. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 2º - Solicita que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente providencie o serviço de roçada e limpeza junto a Praça do Habitar 
Brasil, no Bairro Campestre. Tal pedido se faz necessário, pois o mato e a sujeira estão 
tomando conta do local, e, como haverá um evento a limpeza é imprescindível. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 3º - Solicita ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson 
Martins, que seja envida cópia da Lei Municipal nº 5.319, de 03 de outubro de 2013, que: - 
Dispõe sobre o tempo de espera ao atendimento nas agências dos correios do Município de 
Taquara/RS, e dá outras providências, ao Ministério Público, PROCON e Banco do Brasil de 
Taquara, ao Senhor Luis Carlos Masutti, ao Jornal Panorama e ao Jornal Integração. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 4º - Solicita que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie o recolhimento de lixo na Rua Nestor Paulo Hartmann, 
esquina com a Rua Henrique Bauermann, próximo ao Parque do Trabalhador. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: 5º - Através deste solicito ao setor competente da RGE que 
proceda na substituição de um poste localizado na Rua Nestor Paulo Hartmann, próximo ao 
nº 2313, no Bairro Recreio, pois o mesmo está comprometido causando sério risco de 
acidente a todos que passam pelo local. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 6º - Na 
próxima segunda-feira, dia 02/12, ocorrerá em Porto Alegre uma Audiência Pública que 
tratará da defesa da EMATER, a qual perdeu sua filantropia e corre um grande risco de fechar 
as portas. Esta Audiência Pública desencadeará movimento em todos os Municípios gaúchos, 
nesse sentido solicito que a Mesa Diretora possa agendar uma reunião para próxima 
segunda-feira, dia 02/12, às 17h, convidando autoridades e comunidade em geral, para 
participar do movimento popular em Defesa da EMATER. Finalizando os trabalhos o 
Presidente fez os seguintes Comunicados: 1º - A Audiência Pública solicitada pelo Vereador 
Telmo Vieira, aprovada na Sessão Ordinária do último dia 18 de novembro ficou marcada 
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para o dia 26 de novembro do corrente ano, às 19h, no Plenário desta Casa, para tratar da 
viabilidade de transformar em sentido único o trecho da Rua Farrapos até a Rua Alcenira 
Nunes, ficando a Sebastião Amoretti como sentido ao Bairro. 2º - Dia 27 de novembro às 18h, 
ocorrerá reunião sobre o Plano Diretor no Cine Viena, onde todos os Vereadores estão sendo 
convidados pelo CONACPLAN. 3º - A Sessão Solene dos 50 anos da Sociedade Esportiva 
Recreativa Santos, será realizada no dia 5 de dezembro, às 19h, no Plenário desta Casa. 4º - A 
Sessão Solene de Outorga dos Títulos de Cidadania ficou marcada para o dia 12 de dezembro, 
às 19h, e os Vereadores receberão os convites que deverão ser entregues em mãos aos 
homenageados. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min, o Presidente encerrou a presente 
Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 02 de dezembro do corrente ano, às 18h no 
Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de 
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por e pelo Servidor Mateus 
Diovani dos Santos Lopes, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e 
aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 25 
de novembro de 2013...............................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani. 

 


