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ATA Nº 3.921 

Aos 05 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 28ª 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 (PDT). A pedido do 
Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins a Diretora Legislativa, senhora 
Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, primeira após o recesso 
do mês de julho, desejando boas vindas a todos os presentes, informando que as 
Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, 
às 18h. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a 
todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a 
Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram 
entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: 
Anexo V – Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
do Município de Taquara/RS, relativo ao 3º bimestre do ano de 2013. OFÍCIO Nº 
470/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 072/2013, do Vereador Guido 
Mario, contido no Ofício D.L nº 274/2013. OFÍCIO Nº 471/2013, em atenção ao Pedido 
de Informação nº 081/2013, do Vereador Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L n° 
303/2013. OFÍCIO Nº 481/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 055/2013, do 
Vereador Régis de Souza. OFÍCIO 503/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.242 a 
5.247, sancionadas em 19 de junho de 2013. OFÍCIO Nº 526/2013, encaminha relatório 
em atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de maio de 2013, para ser 
afixado no mural desta Casa. OFÍCIO 532/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.248 a 
5.250, sancionadas em 25 de junho de 2013 e nº 5.251, sancionada em 27 de junho de 
2013. OFÍCIO Nº 533/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 073/2013, do 
Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L nº 274/2013. OFÍCIO N° 535/2013 em 
atenção ao Pedido de Informação nº 077/2013, do Vereador Valdecir de Almeida, 
contido no Ofício D.L nº 276/2013. OFÍCIO 536/2013, em atenção ao Pedido de 
Informação nº 078/2013, do Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 276/2013. 
OFÍCIO Nº 552/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.254 a 5.260, sancionadas em 05 
de julho de 2013. OFÍCIO Nº 566/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.261 a 5.267, 
sancionadas em 10 de julho de 2013. OFÍCIO Nº 577/2013, em atenção ao Ofício D.L nº 
367/2013. OFÍCIO Nº 582/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.268 a 5.274, 
sancionadas em 19 de julho de 2013. OFÍCIO Nº 602/2013, em resposta a Indicação nº 
409/2013, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contida no Ofício D.L nº 231/2013. OFÍCIO 
Nº 603/2013, em resposta a Indicação nº 204/2013 do Vereador Adalberto Soares, 
contida no Ofício D.L nº 91/2013. OFÍCIO D.L Nº 604/2013, em resposta a Indicação nº 
205/2013 do Vereador Adalberto Soares, contida no Ofício D.L nº 91/2013. OFÍCIO Nº 
605/2013, em resposta a Indicação nº 258/2013 do Vereador Guido Mario, contida no 
Ofício D.L nº 126/2013. OFÍCIO Nº 606/2013, em resposta a Indicação nº 142/2013 do 
Vereador Telmo Vieira, contida no Ofício D.L nº 052/2013. OFÍCIO Nº 607/2013, em 
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resposta a Indicação nº 143/2013 do Vereador Telmo Vieira, contida no Ofício D.L nº 
052/2013. OFÍCIO Nº 608/2013, em resposta a Indicação nº 403/2013 do Vereador 
Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L nº 231/2013. OFÍCIO Nº 609/2013, em resposta 
a Indicação nº 400/2013 do Vereador Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L nº 
231/2013. OFÍCIO Nº 610/2013, em resposta a Indicação nº 534/2013 do Vereador 
Guido Mario, contida no Ofício D.L nº 338/2013. OFÍCIO Nº 611/2013, em resposta a 
Indicação nº 392/2013 do Vereador Régis Bento, contida no Ofício D.L nº 231/2013. 
OFÍCIO Nº 612/2013, em resposta ao Ofício D.L nº 219/2013, refrente a Moção de 
Apelo nº 007/2013, pela permanência da Patrulha Rural criada pela Companhia da 
Brigada Militar em nossa cidade. OFÍCIO Nº 617/2013, encaminha relatório em 
atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de junho de 2013, para ser 
afixado no mural desta Casa. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 008, DE 05 DE AGOSTO DE 2013, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA - 
Autoriza a abertura de rubrica nas dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores, 
e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 125, DE 25 DE JUNHO DE 2013, DE 
AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA Institui o ENCONTRO DE 
VIOLEIROS, e inclui este no calendário de eventos do município de Taquara/RS, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 153, DE 05 DE AGOSTO DE 2013 DE AUTORIA 
DO VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES Denomina de ANÁLIO FEIJÓ BORGES uma 
repartição pública municipal, do município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 154, DE 
01 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 129) Autoriza o Poder executivo a Criar Rubrica 
Orçamentária e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 155, DE 1º DE AGOSTO DE 
2013 (Executivo Nº 130) Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos financeiros 
para o CONSEPRO – CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE TAQUARA, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 156, DE 02 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 131) 
Autoriza o poder executivo a firmar Convênio para Uso de Bem Imóvel com a empresa 
Infosuporte Tecnologia de Informática Ltda, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 157, DE 05 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 132) Altera artigo 1º, da Lei 
Municipal nº 5.278, de 29 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros ao CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de 
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 158, DE 05 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 133) 
Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº 5.282, de 30 de julho de 2013, que autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o CONSEPRO – Conselho 
Comunitário Pró Segurança Pública de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 159, DE 05 DE 
AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 135) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
financeiros no valor de até R$ 2.000,00, para a Associação Taquarense de Piscicultores, 
CNPJ 07.135.192/0001-92. MOÇÕES: MOÇÃO DE APLAUSO Nº 018/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Viemos por meio desta Moção de 
Aplauso parabenizar a Festa dos Motoristas, onde é homenageado São Cristóvão o 
Protetor dos Motoristas, reconhecida pela Bancada do PP de Taquara e demais 
Vereadores desta Casa Legislativa como a maior “Festa Popular” e a mais antiga de 
nosso Município. Neste sentido felicitamos os organizadores e os nossos cumprimentos 
por mais esta grandiosa Festa ocorrida no dia 28 julho de 2013, e em reconhecimento 
do empenho de muitas pessoas que já não estão mais entre nós, mas deixarão seu 
legado de luta pela Festa dos Motoristas e que São Cristóvão continue nos abençoando 
com sua proteção divina Hoje, Amanhã, Sempre. MOÇÃO DE APOIO Nº 019/2013 
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MOISÉS CÂNDIDO RANGEL, Vereador da Bancada do PSC, com apoio dos demais 
Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS, que abaixo subscrevem, vem através 
da presente, encaminhar Moção de Apoio ao Deputado Federal Alceu Moreira (PMDB), 
pela criação do Projeto de Lei nº 3312/12, que desobriga tratores e demais máquinas 
agrícolas do registro e do licenciamento anual feito pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran). O referido Projeto foi aprovado pela Câmara no dia 02 de julho de 
2013 e tramita no Senado. Segundo Moreira, duas resoluções do Contran, do fim do 
ano passado, e em vigor desde 1º de junho deste ano, exigem o emplacamento dos 
veículos rurais. “Apresentei meu projeto de lei antes mesmo das resoluções, para nos 
antecipar a medidas que possam onerar os produtores rurais. A medida é meramente 
arrecadatória, completou o Deputado gaúcho”. Cabe ressaltar que no último dia 26/07, 
foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 447/13 do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), onde suspende até o fim de 2014, o emplacamento de tratores 
usados na produção agrícola ou construção e pavimentação. Parabéns, iniciativas como 
esta é que representam a política séria no Brasil. MOÇÃO DE APELO Nº 020/2013 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER, Vereadora da Bancada do PSDB, com apoio dos demais 
Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS, que abaixo subscrevem, vem através 
da presente, encaminhar Moção de Apelo a ser enviada as V.Exªs Presidente da 
República, Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como aos 
líderes partidários, a fim de que empreendam os esforços necessários ao aumento das 
penas previstas para crimes contra a fauna no Projeto de Lei do Senado n° 236/2012, 
que trata da Reforma do Código Penal Brasileiro. Estamos convictos de que a Reforma 
do Código Penal é um momento histórico e um desafio para a militância em defesa dos 
animais! O artigo 32 da Lei 9605, promulgada em 1998 representou um passo 
importante para a defesa animal, mas se mostra hoje insuficiente para inibir as 
barbáries que acontecem diariamente com esses seres indefesos perante a crueldade 
humana! Precisamos aumentar as penas para que esse tipo de crime não seja 
qualificado como de “baixo potencial ofensivo”, e passe a ser combatido com mais 
rigor, seja através de penas restritivas de direito, seja através de multas, ou privação de 
liberdade! REQUERIMENTOS: Nº 157/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS, com apoio de todos os Vereadores: Vimos através deste parabenizar a 
iniciativa e o empenho do Secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Senhor 
Ciro Simoni e ao Médico Paulo Emílio Skusa Morassutti que foram incansáveis na 
conquista da Unidade de atendimento de Quimioterapia em nossa cidade, junto ao 
Hospital Bom Jesus. "Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas 
também sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar." Anatole France! Nº 
158/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Venho através 
deste, solicitar que a Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, 
juntamente ao órgão competente, encaminhe a esta Casa, cópia dos Estudos do 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) que são 
exigidos em toda atividade humana que em maior ou menor escala interferem no meio 
ambiente, bem como cópia do Relatório Não Técnico (RNT) que deve ter sido realizado 
no âmbito do estudo do Impacto Ambiental, por ocasião dos estudos e construção da 
Barragem do Salto, na cidade de Canela. Também solicitamos um Laudo de Engenharia 
atualizado, contendo informações referentes à situação atual da “estrutura e 
funcionamento” desta Barragem e da sua vazão de água. Justificativa: Muito se houve 
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falar da possibilidade de rompimento da Barragem do Salto, bem como a tragédia que 
pode ocorrer caso isso venha acontecer. Diante desta preocupação necessitamos 
destes relatórios e da informação técnica para tranquilizar ou criar mecanismo de 
proteção aos nossos moradores dos Bairros que alagam facilmente na cidade de 
Taquara. Não sabemos ao certo qual impacto teria se esta tragédia viesse acontecer. 
Certo de contarmos com essa informação, desde já agradecemos.  Nº 159/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, com apoio de todos os 
Vereadores: Vimos através deste parabenizar a iniciativa e o empenho do Grupo 
Voluntariado de Doadores de Sangue, que em uma época onde o individualismo 
prospera, iniciativas como esta devem ser exaltada para que sirva de exemplo a outras 
pessoas. “Doar sangue é o sentimento maior da vida para com o próximo. Esse líquido 
que em nele tudo se produz: Amor-Medicamentos-Salvamento.” Bindes, Fá - 
plaquetinhas. Nº 160/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que a Empresa RGE, através do setor competente  proceda em caráter de 
urgência na substituição imediata de pelo menos três postes de madeira por postes de 
concreto, em frente ao Cemitério Municipal de Taquara, antes que ocorra uma 
tragédia. Tal pedido se faz necessário devido a um poste estar inclinado e outros dois 
cedendo por causa do apodrecimento na parte de baixo paralelo à calçada. Nº 
162/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Vem através deste enviar Votos de Pesar aos 
familiares da senhora Clari Galla, que veio a falecer no último dia 31 de julho de 2013. 
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, como Jesus nos diz através da mensagem encontrada em JOÃO 11: 
25- 26. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto 
viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” Nº 163/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO, com apoio da Bancada do PP que associou-se 
em Plenário: Vem através deste enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Luiz 
Carlos Lamb, que veio a falecer no dia, 01/08, próximo passado. Sentimo-nos incapazes 
de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso 
profundo pesar pelo ocorrido. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu 
seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna” 
JOÃO 3:16. Nº 164/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Através do presente, 
envio Votos de Pesar aos familiares do senhor Diego Lanz, que veio a falecer no dia 
01/08, próximo passado. A dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus 
e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo 
nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Eu 
sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo 
aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” JOÃO 11: 25- 26. Nº 165/2013 
VEREADOR LAURI FILLMANN e Bancada do PDT: Através do presente, enviamos Votos 
de Pesar à família Hugentobler, pelo falecimento da Senhora Leni Hugentobler, 
ocorrido no dia 03/08, próximo passado. A dor da perda, somente é confortada na 
esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar 
palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo 
pesar pelo ocorrido. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que 
morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” JOÃO 11: 25- 
26. Nº 166/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através do presente, 
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enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Ederson William Valentini conhecido 
como Chico, que veio a falecer tragicamente no último sábado, dia 03 de agosto. 
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 167/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: À 
Gerente do SESC de Taquara/RS, Senhora Fabiane Luiz Oliveira e Diretor Regional do 
SESC em Porto Alegre/RS, Senhor Everton Dalla’Vecchia - Por meio deste solicito a 
possibilidade de ser instalado em Taquara, um espaço “Bem Estar do SESC”, nos 
moldes de como foi realizado na cidade de Cachoeira do Sul, conforme matéria 
publicada na Zero Hora (em anexo), do dia 10 de julho de 2013. Esse espaço destina-se 
a instalação de equipamentos híbridos para pessoas com deficiência e tem como 
objetivo a inclusão social dos cadeirantes de nossa cidade. Nº 168/2013 VEREADOR 
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito cópia dos últimos 04 (quatro) anos (2012, 2011, 2010 
e 2009) das prestações de contas, do Legislativo encaminhado ao Tribunal de Contas 
do Estado, e cópia do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre a 
regularidade das apresentações financeiras, na íntegra. Nº 169/2013 VEREADOR RÉGIS 
BENTO DE SOUZA: Solicito cópia da prestação de contas, protocolada nesta Câmara de 
Vereadores, com relação à APATA. Pois segundo contato com a representante da 
APATA nos informou que já fez o protocolo há alguns meses, e ainda não tivemos 
acesso a tais informações, conforme ofício emitido a mesma. Nº 170/2013 VEREADOR 
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito a emissão de ofício (todos com recebimento do 
destinatário), a todos os órgãos (públicos e privados) já cadastrados junto a Câmara 
Municipal de Taquara, e imprensa local escrita e falada, informando da criação da 
Comissão Especial de Trânsito, indicando o nome de cada um dos Vereadores (as) que 
a compõem, com fone e e-mail de contato de cada um, informando ainda o e-mail da 
Secretaria da Câmara Municipal, para recebimento de sugestões para melhorias no 
trânsito de nossa cidade, inclusive documentos que possam auxiliar na sugestão de 
ações que os governos municipal, estadual e federal, possam agir. Nº 171/2013 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Apresento como Líder da Bancada do PMDB, na 
Câmara Municipal de Taquara, Votos de Congratulações ao Prefeito, Vice, Secretário e 
Diretor de Esporte, pela ação de pavimentar a pista de atletismo do Parque do 
Trabalhador. Sugerindo ainda a Pintura da mesma, identificando a pista para 
caminhada e corrida, da pista de bicicletas, e ainda se possível indicar qual o sentido de 
andar se é sentido horário ou sentido anti-horário. Por fim, parabenizo a 
administração, por fazer ações de melhorias nas coisas que a gente da nossa cidade 
realmente gosta. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 094/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal envie a esta 
Casa Legislativa cópia do controle de horário de chegada e saída dos Médicos que 
atuam no Posto de Saúde do Bairro Santa Maria, juntamente com cópias dos livros 
pontos dos últimos 60 dias. Nº 095/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Saúde 
informe esta Casa Legislativa o que está originando a demora no atendimento da 
consulta de urgência com o Médico Neurologista ao Sr Gustavo de Quadra Dias, 
conforme protocolo de nº 86941 de 05/04/2013, portanto mais de 90 dias em uma 
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espera angustiante para ao referido paciente e seus familiares que tem que enfrentar 
convulsões quase que diárias. Nº 096/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
De acordo com a Indicação Nº 391, datada de 29 de abril de 2013, (em anexo), de 
autoria deste Vereador, peço informações acerca do que foi solicitado, no que segue: 
“Viabilidade de o Executivo requerer, junto a Delegacia Regional do Rio Grande do Sul 
que o Município de Taquara possa receber em forma de doação veículos que foram 
retidos pela Receita Federal e se encontram em depósitos das Delegacias Regionais.” 
Nº 097/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Diante da reunião realizada com 
o Prefeito Municipal, Senhor Tito Lívio Jaeger Filho, no dia 23 de junho do corrente 
ano, solicito informações sobre a instalação do “sinal piscante”, na ERS 239, travessia 
do Loteamento Ideal e Bairro Aimoré, pois ficou tratado que em trinta dias estaria 
instalado. Nº 098/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Caixa Econômica Federal informe a este 
Vereador sobre a situação em que se encontra a liberação para construção de 500 
(quinhentas) casas populares nos moldes do Programa Minha Casa Minha Vida, 
solidária para o Município de Taquara. Pedido efetuado através da Associação de 
Moradores do Bairro Santa Rosa. Nº 099/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal informe esta Casa 
Legislativa o porquê da demora do funcionamento das câmeras de vigilância, pois 
sabemos que foram aplicados recursos significativos e não podemos contar ainda 
com  este apoio a nossa segurança. Nº 100/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente informe esta Casa Legislativa o porquê da demora no início da obra de 
calçamento da Rua Santa Rosa, no Bairro Santa Rosa. INDICAÇÕES: Nº 564/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na 
cedência de dez canos de metro para que seja usado como lixeiras na localidade do 
Morro da Cruz. Nº 565/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito proceda na 
colocação de duas placas de sinalização, uma de sentido obrigatório  e outra proibindo 
o sentido na localidade de Morro da Cruz, para que se possam evitar acidentes. Tal 
pedido se justifica por se tratar de uma rua muito estreita e de grande aclive que ao 
passarem dois veículos colocam em risco os pedestres e por este 
motivo peço providência urgente. Nº 566/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda em caráter de urgência no serviço de patrolamento 
e ensaibramento na localidade do Morro da Cruz. Nº 567/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda em caráter de urgência na colocação de saibro ou piso 
na parada de ônibus, em frente a COOTALL, na Avenida Sebastião Amoretti. Nº 
568/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência 
na colocação de saibro na Rua paralela a Sebastião  Amoretti, em frente ao número 
3.160, na entrada principal Bairro Empresa. Tal pedido se justifica pelo trecho 
estar sendo utilizado por muitos motoristas como rua para desviar o grande fluxo 
de veículos da Avenida Sebastião Amoretti. Nº 569/2013 VEREADOR ROBERTO 
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TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda num estudo de viabilidade de mudança de nome da 
localidade do Morro da Cruz, onde através de pedidos de moradores passe a se chamar 
Morro da Cruz, Rua São Francisco de Paula, e não mais Rua da Antena. Nº 570/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria de Assistência Social proceda em caráter de 
urgência na elaboração de um Projeto de Habitação Social para a comunidade do 
Morro da Cruz. Nº 571/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Assistência Social proceda 
em caráter de urgência na elaboração de um Projeto de Habitação Social para 
as famílias que residem de forma irregular e precária, sem as mínimas condições e 

dignidade, na localidade do Bairro Empresa, atrás das Piscinas Beluga. Nº 572/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na 
solução de um problema que vem ocorrendo na Rua Santo Antônio, em frente à Creche 
Leonel de Moura Brizola, no Bairro Empresa, pois em dias de chuva se cria um bolsa 
d’água que impossibilita a passagem das crianças e pedestres vindos da referida Rua, 
causando grandes transtornos a todos. Nº 573/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de 
Trânsito proceda em caráter de urgência na colocação de uma placa de sinalização 
indicando a “Parada Obrigatória” (PARE), na esquina da Rua Palmeira das Missões, no 
Loteamento Jeager. Nº 574/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda 
em caráter de urgência na confecção de uma cobertura para a “Cancha Esportiva” da 
Escola João Martins Nunes, no Bairro Medianeira. Tal pedido se justifica, pois as 
crianças não têm onde brincar em dias de chuva. Nº 575/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Venho por meio deste reiterar a Indicação Nº 437, 
datada de 13 de maio de 2013, (em anexo) no que segue: “Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda no patrolamento e 
ensaibramento da Rua João Luiz Nicolini, no Bairro Santa Rosa”. Tal pedido se faz 
necessário e urgente, pois até a presente data o serviço não foi realizado. Nº 576/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na 
construção de uma “ponte de alvenaria” na Rua José Loureiro da Silva, esquina com a 
Rua Erechim, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Tal pedido se justifica, pois a referida 
ponte encontra-se dentro de uma área urbana e constantemente soltam as madeiras 
de cima, causando prejuízo aos moradores que precisam usar esta rua como passagem 
diária. Nº 577/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico proceda em caráter de urgência no contato com Empresa OI de Telefonia, 
para instalação de rede telefônica junto as Empresas que estão se instalando as 
margens da rodovia ERS 239, conforme pedido da Empresa INOVAR através de seu 
proprietário Sr. Dionei Ricardo, localizada na ERS 239, Km 56, Nº 2018 - Bairro Padre 
Tomé - CX. Postal 180. Tal pedido se justifica por ser Empresa que gera empregos 
em nosso Município e por este motivo peço atenção do Secretário de Desenvolvimento 
Econômico. Nº 578/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
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Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em 
caráter de urgência na aquisição de “carrinhos” para a condução dos funerais dentro 
do Cemitério Municipal, assim como já é usado em outros Cemitérios, oferecendo mais 
conforto aos familiares que acompanham e conduzem seus entes queridos. Nº 
579/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria de Defesa Civil proceda em caráter de 
urgência numa vistoria na residência localizada na Rua Carlos Chagas Nº 532, no Bairro 
Santa Teresinha, pois segundo a moradora quando chove a casa corre o risco de 
desmoronamento. Solicito ainda que após a vistoria de técnicos  da Secretaria 
Competente, seja remetido a Câmara Municipal de Vereadores um laudo informando 
quais providências foram tomadas. Nº 580/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda em caráter de urgência na colocação de uma cobertura, junto à 
parada de ônibus na ERS 239, Km 15, localidade de Moquém. Tal pedido se justifica, 
pois a mesma foi retirada pelo DAER em virtude da duplicação da rodovia e se faz 
urgente, porque muitas pessoas, principalmente crianças que vão para 
Escola dependem da parada para se abrigarem em dias de chuva. Nº 581/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no serviço 
de patrolamento, ensaibramento e canalização da Travessa Reis, no Bairro Santa 
Rosa. Nº 582/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto da 
calçada que foi parcialmente destruída pela Empresa CORSAN devido a colocação 
de rede na Rua Cincinato Cardoso até a Rua Tristão Monteiro, caso o reparo seja de 
responsabilidade da CORSAN que o Executivo  entre em contato para as devidas 
providências. Nº 583/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na 
colocação de 05 (cinco) caçambas de saibro, junto ao pátio da Escola Dr. Alípio Sperb, 
no Bairro Santa Maria, bem como o material seja emparelhado para que as crianças 
possam utilizar o espaço de forma mais adequada. Nº 584/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda em caráter de urgência na limpeza de um valo e 
colocação de canos na Rua Cincinato Cardoso, fundos da residência nº 2911, no Bairro 
Santa Maria. Tal pedido se justifica pelas possíveis enchentes que irão ocorrer em 
função do valo estar tomado pelo mato. Nº 585/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda em caráter de urgência na ocupação do terreno de propriedade 
da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Cincinato Cardoso, Bairro Santa Maria, pois 
o mesmo encontra-se abandonado e a comunidade local necessita de um espaço para 
lazer. Ressalto ainda, conforme sugestão dos moradores que ali seja feita uma 
academia ao ar livre nos moldes de outras que já existem em nosso Município, bem 
como uma Pracinha. Também conforme conversa com o Prefeito, encaminhamos cópia 
do documento de compra e venda do referido terreno. Nº 586/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no conserto do 
calçamento em toda a extensão da Rua Picada Gravatá até a Escola Municipal Rosa Elsa 
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Mertins, pois a mesma encontra-se em más condições de trafegabilidade. Nº 587/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento da Rua Roberto Halmel, no Bairro Empresa, para melhores condições 
de trafegabilidade tanto dos veículos como dos pedestres. Nº 588/2013 VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no conserto de dois buracos existentes na Rua Chile, 
próximos aos números 854 e 898, no Bairro Empresa, pois os mesmos vêm causando 
transtornos a todos que por ali transitam. Nº 589/2013 VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente providencie com a máxima urgência a limpeza de um valo, onde o esgoto 
encontra-se a céu aberto, conforme mostra as fotos em anexo, na Rua Adolfo 
Fernandes da Silva, nº 2140, Habitar Brasil, Bairro Campestre. Nº 590/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria de Trânsito proceda em caráter de urgência na autorização para 
o recuo da parada de TAXI, localizada frente ao Cemitério Municipal, aproximadamente 
vinte metros, onde existe um avanço do asfalto para a calçada. Tal pedido trará mais 
conforto  aos usuários, principalmente em dias de muito movimento nas Capelas, e 
também ao Taxista nas horas que fica parado no ponto. Nº 591/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através do setor de iluminação pública proceda em caráter de urgência na colocação 
de luminárias completas nos postes localizados em frente ao Cemitério Municipal, no 
sentido oposto da rua para iluminar dentro do Cemitério e assim evitar a entrada de 
vândalos. Nº 592/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda num 
estudo para calçamento da Rua Ervino  Bach no Bairro Jardim de Prado. Nº 593/2013 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento das ruas 
do Bairro Santa Rosa. Tal pedido se justifica, pois as mesmas se encontram em más 
condições de trafegabilidade. Nº 594/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a 
viabilidade da construção de um refeitório na Escola Municipal Zeferino Vicente Neves 
Filho, na localidade de Pega Fogo. Justificativa: Atualmente não existe um espaço 
adequado para que os alunos possam fazer suas refeições, para isso é utilizada uma 
área aberta ao centro do prédio da Escola ou em salas de aula. Nº 595/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade da construção de uma área de esporte 
junto ao pátio da Escola Municipal Zeferino Vicente Neves Filho, na localidade de Pega 
Fogo. Tal pedido se justifica, pois a Escola possui um amplo espaço e uma área de 
esporte certamente iria contribuir numa melhor qualidade de ensino. Nº 596/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de contratar e manter 
um profissional Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde em Pega Fogo, pois 
no mesmo não existe este atendimento tendo as pessoas que se deslocarem para 
localidade de Fazenda Fialho, muitas vezes com ferimentos ocasionados por acidentes 
nas pedreiras próximas, os quais poderiam ser sanados por um profissional na área de 



 
 

ATA Nº 3.921 

Página 10 de 32 

 

enfermagem. Nº 597/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de 
patrolamento e ensaibramento na estrada da Grota, localidade de Morro da Pedra, 
pois a mesma não está em condições adequadas de uso. Nº 598/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade de instalar junto ao antigo prédio onde 
funcionava a Escola Municipal Zeferino Neves em Pega Fogo, o qual encontra-se 
desativado, os seguintes serviços: Creche Municipal; Posto Médico – Subprefeitura - 
Central Telefônica. O pedido se justifica dado ao fato de que o referido prédio possui 
um espaço que poderia contemplar tal solicitação liberando assim o prédio que hoje 
funciona parte desses serviços, para uma reforma e possível construção de uma capela 
mortuária, atendendo as reivindicações dos moradores daquela localidade. Nº 
599/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no atendimento do 
protocolo nº 6432-07/07/2013, conforme determina a Lei Municipal Nº 3.825/2007, 
(em anexo), que autoriza a doação de cargas de aterro ou saibro no limite de até 03 
(três) cargas por pessoa. Tal solicitação se destina à Rua Ejo Macedo, nº 57, no Bairro 
Mundo Novo, pedimos urgência, pois os moradores dependem deste aterro para 
iniciar a construção de sua moradia, lembrando que os mesmos não têm condições de 
arcar com esta despesa, pois concentrarão todos os seus recursos para a construção da 
casa. Nº 600/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito 
ao Executivo Municipal que tome as providências necessárias e urgentes referente ao 
descaso e  abandono do setor privado das Gavetas no Cemitério Municipal, buscando 
assim a solução do problema que está ultrapassando todos os  
limites, inclusive ambiental com possibilidade de desmoronamento. Esta solicitação se 
faz urgente e necessária, pois lá encontram-se guardados os corpos dos entes 
queridos, que por ocasião da visita de seus familiares, os mesmos se deparam com 
uma cena lamentável e insuportável do descaso com as gavetas por eles adquiridas, e 
que não estão tendo a conservação esperada e paga por eles, por parte da Empresa 
responsável. Em respeito a todos os envolvidos, temos obrigação de exigir eficiência 
com relação a estes serviços. Nº 601/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
proceda com urgência numa notificação ao Sr. Diretor do Hospital Bom Jesus para que 
o mesmo proceda no conserto das calçadas em frente ao prédio do hospital, pois em 
diversos pontos ficaram ocas por baixo por alguma razão e em virtude da possibilidade 
de romper é que peço urgência antes que um acidente grave aconteça. Nº 602/2013 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento das ruas do Loteamento Olaria, no Bairro Empresa e Loteamento 
Jaeger. Tal pedido se justifica devido ao mal estado em que as mesmas se encontram. 
Nº 603/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o 
recolhimento de galhos que se encontram no Bairro Empresa, próximo a Igreja São 
João Batista, pois os mesmos estão causando transtornos a todos que transitam por ali. 
Nº 604/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o 
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recolhimento de todos os entulhos que se encontram no entorno da antiga Secretaria 
de Obras, próximo ao Posto de Saúde do Bairro Empresa. Nº 605/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie com urgência a revisão na canalização pluvial e 
cloacal da Rua Pinheiro Machado entre as Ruas Picada Gravatá e Bandeirantes. Tal 
pedido se justifica dado ao fato de que a tubulação não comporta mais o fluxo de água, 
onde talvez seja necessária a troca dos canos, pois tal situação pode vir a causar danos 
e riscos aos moradores. Nº 606/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o 
Executivo crie um Fundo de Amparo ao Animal de Rua, vinculado à Secretaria de Meio 
Ambiente e/ou Saúde, com destinação dos recursos para a clínica veterinária da 
Prefeitura. Os recursos seriam oriundos das multas de maus tratos, que, por sua vez, 
precisariam ser aplicadas com a devida fiscalização do órgão competente. Para a 
instalação e funcionamento de uma Clínica Veterinária Pública é necessária uma verba 
destinada a esse fim. A sugestão é que o Executivo pode preparar essa intensificação 
da fiscalização e com isso conseguir uma boa quantia em multas. Isso coibiria os maus 
tratos através da punição e ajudaria no custo de tratamento dos outros animais. Isso 
não onera o município e resolve dois problemas vinculados à causa animal de uma só 
vez. Nº 607/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Informo ao Executivo 
Municipal que estão disponíveis para cadastramento, via Sistema de Convênios 
(Siconv), Programas Federais que podem contemplar o município de Taquara no 
Ministério da Pesca e Aquicultura: a) Monitoramento da Atividade Aquícola e 
Pesqueira Nacional - Fomento e melhoria da infraestrutura de produção, 
beneficiamento, distribuição e comercialização do pescado extraído e cultivado. b) 
Implantação de Terminal Pesqueiro - Recuperação, ampliação, custeio, manutenção e 
promoção das cadeias produtivas da aquicultura e pescas nacionais de Terminais 
Pesqueiros Públicos. c) Apoio ao funcionamento de Centros Integrados da Pesca 
Artesanal - CIPAR; Apoio ao funcionamento das unidades integrantes da cadeia 
produtiva, nos espaços especialmente protegidos (unidades de conservação com 
interesse em pesca), para o desenvolvimento de atividades pesqueiras em sistemas de 
gestão compartilhada. Nº 608/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o 
Executivo, através da Secretaria do Meio Ambiente, junto a Empresa Onze responsável 
pelo recolhimento de lixo na cidade, reveja o horário de funcionamento na área central 
da cidade, principalmente nas Ruas Júlio de Castilhos, Bento Gonçalves e General Frota 
e transversais que cortam essas ruas. O recolhimento nessa área deve ser realizado 
após as 18h30min, em função de ser uma área de forte concentração de comércio, 
com grande fluxo de automóveis e pedestres. Após esse horário, já pode ser recolhido 
o lixo formado ao longo do dia nessa região de intenso comércio, para que não fique 
acumulado para o dia seguinte. Nº 609/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Vigilância 
Sanitária e Secretaria de Obras procedam numa diligência ao  Bairro Mundo Novo,  
Rua Um, atrás da Rua Santarém onde o esgoto está trancado e para piorar a situação, 
segundo os moradores o patrolamento feito na Rua Honório Lemos foi descartado em 
cima do valo que passa o esgoto. Pedimos o máximo de urgência, pois a falta de 
canalização e limpeza do valo está trazendo desconforto, mau cheiro, problemas de 
saúde às crianças e proliferação de ratos. Também segundo os moradores da 
Rua Santarém os sanitários não estão funcionando e em vistoria feita por este 
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Vereador se percebe que falta limpeza na continuidade do valo. Nº 610/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência na retirada de 
resíduos oriundos de limpeza da Rua Mascarenhas de Morais, em frente o nº 1660, no 
Bairro Empresa. Nº 611/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
proceda com urgência num projeto de construção de uma Pista de Skate, junto ao 
terreno da Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa. Nº 612/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente proceda com urgência no recolhimento de galhos 
provenientes de podas na Rua Auto João Muratore, no Bairro Santa Rosa. Nº 613/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência  na identificação de 
estacionamento das Topiques, junto a Escola Municipal Rosa Elsa Mertins, no Bairro 
Santa Rosa, bem como seja refeita a faixa de pedestre e placas de sinalização para 
garantir uma maior segurança no trânsito local, pois nos horários de maior movimento 
e em dias de chuva coloca-se em risco as crianças da escola. Nº 614/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através da Secretaria competente proceda na instalação de uma pracinha completa, 
junto ao terreno que foi doado para a Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, 
localizado na Rua Auto João Muratore, próximo ao Arroio, no Bairro Santa Rosa. Nº 
615/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente providencie o conserto de uma luminária localizada na 
estrada do Morro Alto, em frente à residência do Senhor Marcos “carvoeiro”. Nº 
616/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente providencie com urgência a limpeza do valão que 
encontra-se obstruído por dejetos e mato, atrás do Beco dos Marcianos, antigo lixão, 
no Bairro Empresa. Nº 617/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda em reparos na 
canalização na Rua Júlio Kohlrausch, esquina com o Beco da Oficina, na localidade de 
Padilha. Tal pedido se justifica, pois em dias de chuva muitas vezes a água chega a 
invadir algumas residências próximas, causando sérios transtornos aos moradores. Nº 
618/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente providencie a conclusão do término dos trabalhos de 
patrolamento e ensaibramento na localidade de Cruzinha Alta. Nº 619/2013 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal 
busque providências quanto à construção de acessos na ciclovia às margens da ERS 
115, por parte de duas Empresas, conforme mostram as fotos em anexo. Que a 
Secretaria competente preceda na liberação da ciclovia, para que os ciclistas tenham 
livre acesso sem perigo de acidentes. Nº 620/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
proceda no conserto de uma luminária na localidade de Quarto, em frente à residência 
do Senhor Ari Klein. Nº 621/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto da 
estrada de Açoita Cavalo, trecho onde o Arroio está invadindo tornando o tráfego 
perigoso. Nº 622/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo 
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Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na construção de um 
bueiro na Rua Ejo Macedo, próximo ao nº 1676, no Bairro Mundo Novo. Tal pedido se 
faz necessário para maior evasão da água. Nº 623/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
providencie o conserto do calçamento na Rua José Gonçalves das Neves, nº 640, no 
Bairro Mundo Novo, pois o mesmo afundou criando uma cratera. Nº 624/2013 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto da canalização, na Rua 
Waldomiro Mello, em frente ao nº 1717, no Bairro Empresa, conforme mostram as 
fotos em anexo. Nº 625/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que 
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto 
de um buraco localizado na Rua Leonardo Altmeyer, em frente ao nº 3105, no Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. Como mostram as fotos em anexo, o buraco que já foi 
matéria do Jornal Panorama, o qual foi aberto há mais de 60 (sessenta) dias, também 
foram realizados vários contatos com a Secretaria Municipal de Obras por moradores, 
mas o buraco continua no local prejudicando o trânsito que é passagem para a Faccat, 
e para diversas residências. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convites: 1- 
COMITESINOS, Celebração das Águas – Edição 2013, dia 14/08. 2- Escola Estadual 
Rodolfo Von Ihering, I Fórum Estudantil, dia 15/08. 3- Brigada Militar de Taquara, 
formatura de 5º anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – 
PROERD, dia 15/08. 4- Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – CIMOL, formatura 
dia 10/08. Participação Popular e Cidadã de 2013, dia 07/08, a partir das 8h, com urnas 
espalhadas em toda a cidade. Ofício da Secretaria Estadual da Segurança Pública, em 
atenção ao Ofício D.L nº 224A/2013. Após a leitura da matéria o Presidente deu início a 
Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, 
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA 
EM EXPEDIENTE: VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Eu gostaria de fazer um reforço na fala de nossa Diretora 
Marilene, com relação a Consulta Popular, dia 6 e 7 deste mês, quero reforçar aos 
ouvintes que, a única forma de vir verba estadual, para nossa região, para nosso 
Município, é através da consulta popular, que todos tenham então a boa vontade, ou 
de acessar na internet, ou de ir até uma volante, que vai ter com a Policia Rodoviária, 
com o Corpo de Bombeiros, na Câmara de Vereadores, nas Escolas Estaduais, Escolas 
Municipais, e inclusive nas escolas de educação infantil, importantíssimo a participação 
do povo, para que agente tenha votado as prioridades e a verba venha para nosso 
Município, importante, quero também dizer que a Assembleia Legislativa, junto com o 
OAB, fez um abaixo assinado, para a CPI da telefonia, nos temos senhores, a telefonia 
mais ineficiente, e mais cara do planeta, estamos correndo com esse abaixo assinado, 
na casa tem, alguns Vereadores tem também, e precisamos somar 1 milhão de 
assinaturas, para que vá até o Congresso, até o Ministério das Comunicações, para que 
agente tenha uma regulamentação, para que agente possa pagar menos e ter um 
serviço de melhor qualidade, importante que assinamos, na semana passada alguém 
me fez a seguinte pergunta, Vereadora tu acredita, eu acredito nesse documento, não 
acreditaria em um tempo atrás, mas agora senhores, qualquer documento que chegue 
em Brasília, tem uma recepção diferenciada, o povo foi as ruas, e agora todos os 
nossos pedidos estão sendo olhado com carinho especial, é um momento de 



 
 

ATA Nº 3.921 

Página 14 de 32 

 

assinarmos um documento, e remetermos para lá, quero também deixar registrado, e 
hoje esta Casa reuniu a Comissão Pró Criança e Adolescente, junto com os Órgãos, 
Sindiloja, Promotoria, Judiciário, LIONS, Lar Padilha, ROTARY, ACON, para que agente 
fizesse a leitura do documento elaborado pela Comissão, para que agente esteja 
fazendo uma denuncia junto a Promotoria Publica, para que as pessoas responsáveis 
pelas vendas dos equipamentos que existiam dentro do Lar das Meninas, deem conta a 
nossa sociedade, a esses moveis e equipamentos, na verdade o Professor Jorge Fabro, 
juntamente com o Professor Irineu, Diretor do IACS, e com o Pastor Giovam, 
procederam a venda, daquilo que era antes utilizado pelo lar das meninas, que foi 
doado pela comunidade Taquarense, para lá estar sendo utilizado, com a finalidade, de 
amparo a criança, nos tínhamos um problema até então, de um local para colocarmos 
as nossas crianças, que estão em vulnerabilidade, e que precisam ser atendidas dentro 
de uma instituição, nos não tínhamos o espaço, recebemos aqui o pessoal da Igreja 
Adventistas de Porto Alegre, e eles nos pediram 10 dias, e esses 10 dias eles fizeram 
com que a nossa negociação junto com a instituição dona do terreno, fosse 
impossibilitada, a AIS, que é a instituição dona do terreno, não foi possível um contato, 
nem com o Executivo, nem com o pessoal da Comissão, porque foi bloqueado o acesso, 
bom agora nos precisamos dar uma satisfação para a comunidade Taquarense, do que 
foi feito, que estava nessa instituição, porque nos precisamos pedir novamente 
paciência para nossa população, e que nos doe novamente o equipamento, camas, 
colchões, e tudo mais o que precisa, para que um lar se estabeleça, gostaria também 
de pedir, se alguma pessoa esta nos ouvindo, e conhece um local apropriado, para que 
funcione um lar, nos ajudem, nos estamos visitando locais, tentando locar, mas esta 
bem difícil, nos queremos uma casa que seja grande, e que seja acolhedora, e que 
nossa criança judiada, ao sair do lar, que ela tenha um ambiente bom, e que se pareça 
muito com o lar, muito confortável, e que seja muito acolhedor, portanto, se alguém 
souber e nos quiser dar essa dica, nos agradeceríamos, agradeço e uma boa semana a 
todos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Hoje estamos 
voltando os trabalhos transmitidos pela radio, estávamos em recesso, mas todos nos 
Vereadores estávamos trabalhando com muito afinco, para resolver as demandas que 
preiteio nosso cotidiano, e também as preposições que venho de encontro ao 
desenvolvimento de nosso Município, bem são varias as demandas que chegam até a 
mim, e dentro do possível, sem medir esforços, tudo junto ao Executivo e a Secretaria 
responsáveis, contemporizar, tomando providencias para que se leve a solução, a 
primeira demanda que chegou ate mim, foi referente ao desconforto, de quem precisa 
marcar uma consulta no Posto 24horas, essas consultas são em algumas 
especialidades, como neuro, oftalmo, traumato, as pessoas que me procuraram se 
sentem desconfortáveis, pois tem que madrugar na fila, porque as cotas para essas 
especialidades são poucas, e ficam ao relento a espera, tomando conhecimento disso, 
fui até a coordenadora do 24horas, Doutora Vera, e ela me pediu para informar a 
população que a partir do dia primeiro, as consultas serão marcadas as 13 horas, e o 
pessoal pode aguardar no saguão do posto, e também terá informativos no prédio do 
posto, para seu melhor atendimento e seu conforto, outra demanda, e sobre o 
recolhimento de galhos e entulhos na cidade, procurado por moradores dos bairros, fui 
ao encontro ao Secretario de Obras, Ferreira, no qual me deu boas noticias, será feito 
um mutirão no sábado, se o tempo ajudar, e serão recolhidos os galhos e entulhos de 
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nossa cidade, isso é uma boa noticia, também fiz algumas indicações, junto ao 
Executivo, e as Secretarias responsáveis, umas delas é que providencie, que seja 
concluído o termino dos trabalhos de patrolamento e ensaibramento na localidade de 
Cruzinha Alta, também solicitei que providencia o concerto de uma luminária, na 
estrada de Morro Alto, em frente a casa do Senhor Marcos carvoeiro, porque lá tem 
uma luminária estragada a algum tempo, e ta causando um problema para aqueles 
pessoal lá, também solicitei, juntamente com à Secretaria Competente, reparos a 
canalização na Rua João Kohlrausch, em esquina com o Beco da Oficina, na localidade 
da Padilha, pois quando chove, esta trazendo grande transtorno com os canos 
entupidos, também solicitei que se fizesse um reparo e concerto na Rua José Gonçalves 
Neves, 640, no Bairro Mundo Novo, pois lá cedeu o calçamento, e se criou uma cratera, 
e um afundamento no calçamento, e isso ta causando um transtorno, conversando 
com o Secretario de Obras, ele comunicou que ira atender o pessoal, porque sabe a 
necessidade de melhoria naquela região, também solicitei a Secretaria de Obra, para 
que fizesse patrolamento e ensaibramento nas ruas da Santa Rosa, e me comunicou 
que seria feito, e já fui informado, igual eu vi o Vereador Nego fazendo sua indicação, 
que será fita na semana que vem no Bairro Empresa, no Loteamento Olaria, que será 
feito o patrolamento e ensaibramento para melhorar aquela região, também fiz votos 
de pesar a família da Senhora Clari Galla, que ficou enlutada, seu Pedro Galla, seus 
filhos, e os demais amigos, porque aquela senhora era uma lutadora, e lutou nos 
dando uma lição, força foi o que ela pediu aos filhos, e a quem acercava, quando ela 
estava em seu fim, eu acho que é essa força que nos temos que ter para nossa vida, 
porque muitas vezes nos apegamos e somos fracos par resolver tão pouco, enquanto 
nos soubemos que podemos mais, eu gostaria de convidar a localidade de Padilha e Rio 
da Ilha, para participação popular, votem, fazem suas manifestações, porque essa 
manifestação sim, tem o efeito que todos nos vimos nas televisões, a juventude o povo 
na rua, assim nos teremos com esse voto, a força para educação, para saúde, e para a 
segurança, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS 
DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Com grande satisfação que volto 
hoje as nossas Sessões normais, transmitidas pela Radio Taquara, e nesse mês que 
ficamos fora, teve um evento, que ficamos de fora, que eu achei muito importante, e 
aqui quero parabenizar o Presidente do Sindicato, de Trabalhadores Rurais, Brito, e o 
Vereador Moises, foi um evento bonito, importante, aonde também fez a defesa da 
EMATER, eu acho que é de grande importância para os produtores rurais, ter esse 
apoio da Câmara de Vereadores, e fazer esse evento que fizerem, tava um evento 
muito bonito, serviram um almoço muito bom, estão de parabéns todos os 
organizadores do trator aço, outros eventos que tiveram na comunidade, que são 
vários e nos não temos tempo de citar todos, mas também fiz um pedido, solicitando 
ao Executivo Municipal, juntamente a Secretaria Competente, que providencie com a 
máxima urgência o recolhimento, conforme o Vereador Telmo já falava aqui, em 
questão dos galhos, próximo ao Posto de Saúde, perto da antiga Secretaria de Obras, ta 
uma vergonha, vamos combinar, ta muito difícil, ta feio, a entrada do Bairro Empresa 
ta muito terrível, neste momento o Vereador Telmo Vieira, pediu um aparte e 
pronunciou o seguinte: Estive conversando com o Ferreira, e será feito um mutirão, 
nos qual serão recolhido, galhos e entulhos no final de semana, era isso, neste 
momento o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, voltou com a sua pronuncia; É 
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importante Vereador, porque ta muito feio, o que ta acontecendo, o pessoal da 
limpeza, estão fazendo com o trator, tão limpando, ta ficando bonita as ruas, estão 
pintando os cordões, mas onde tem galho, eles não recolhem, eles pulam, não limpam 
o local, quero saber se depois que tirar os galhos, eles vão limpar, pintar os cordões, e 
recolher ali, porque ta bem vergonhoso, inclusive na rua de minha casa, já liguei varias 
vezes não fizeram ainda, que providencie, porque ta muito feia nossa cidade com esses 
galhos, e também pedi o patrolamento e ensaibramento do Loteamento Olaria e o 
Loteamento Jaeger, a situação esta bastante critica nesses dois loteamentos, a outra 
parte foi feita, aonde tem que ser elogiada, nos vamos elogiar, mas tem que cobrar, 
isso é urgente essa patrolamento, que seja feito com urgência, e também aqui, não 
poderia deixar de solicitar a toda a comunidade, que nos ajude, que venha, procurem 
as urnas, porque terá a votação da Consulta Popular, agradecer aqui o empenho e a 
dedicação da Presidente do COMUDE, Marilene, funcionaria dessa Casa, pelo o esforço 
que tem feito pela organização para a votação da Consulta Popular, é muito 
importante a participação de cada um, de cada morador, de cada voluntario que puder 
ajudar, haverá urnas em vários locais da cidade, vou citar alguns aqui, que é no Bairro 
Empresa, no CIEP, no Posto de Saúde, na Creche São João Batista, na Escola Breno 
Ritter, na Escola de Educação Infantil Leonel Brizola, e também haverá uma urna 
itinerante em frente ao Mercado Ebenezer, haverá outras urnas itinerante, o Vereador 
Beto também vai ajudar, eu também vou estar, para agente pega o maior numero de 
votos possíveis, porque se hoje nos temos equipamentos nos hospitais, temos UTI, foi 
através de Consulta Popular, e é muito importante a votação, porque nos temos 600 
mil de equipamentos para o Hospital Bom Jesus, 354 mil na segurança publica, e na 
educação, 200 mil reais, divididos em varias escolas, temos também na Patrulha 
Agrícola, Industrial e familiar, e alguns outros projetos da drogas, política para as 
mulheres, são varias demandas, é muito importante que a comunidade escolha 4 
demandas principais, e as demandas regionais, são duas muito importante que devem 
ser escolhidas, que é o UTI neonatal, junto ao Hospital Bom Jesus, e o caminhão ao 
Corpo de Bombeiros regional, no qual o Corpo de Bombeiros vai ficar na ERS020, e 
outro caminha na ERS115, então é de grande importância nessas demandas, e eu peço 
que a comunidade vá até as urnas e vote, é muito importante, não precisa levar o 
titulo, pode ser qualquer documento, mas vá até os locais de votação, começa as 8 
horas da manhã, e vai até alguns horários, até as 5horas e 30min, no horário que fecha 
as escolas, outras até as 9, igual ao CIEP, que vai até as 9 horas da noite, é muito 
importante que a comunidade participe, porque se nos não ganharmos esses recursos, 
e não fizermos a maioria dos números de votos, nos vamos perder par outros 
Municípios, como COREDE, que disputam com nos, como Rolante, Igrejinha, Três 
Coroas, Taquara, e demais Municípios, então é muito imperante que a comunidade 
venha participar da Consulta Popular nesta quarta feira, não façam outra coisa antes 
de votar, ou se vai para o trabalho cedo, que procure um urna e votem, é muito 
importante, eu agradeço a todos, e desejo um grande abraço e uma boa semana a 
todos, que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Neste espaço de hoje, eu quero fazer 
uma recapitulação desses 6 meses de Governo Municipal, e 6 meses de mandato deste 
Vereador, e quero dizer que andei bastante pela cidade, por nosso interior, pelos 
bairros, e agente tem constatado muitos problemas em nossa cidade, e o que agente 
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pode fazer como Vereador, é ouvir a comunidade e fazer as indicações para que o 
Executivo providencie tais pedidos, nesses 6 meses, eu fiz mais de 80 indicações, 
requerimentos, e foi atendido mais ou menos uns 35, e considera ainda que foi bom, 
por inicio de mandato, esses atendimentos, agente sabe e reconhece que inicio de 
mandato é sempre complicado para atender os pedidos, Governo pega com 
dificuldade, então eu considero esses 6 meses bom, sei que muita coisa pode 
melhorar, mas o que foi bom eu quero destacar, uma das coisas boas que aconteceu, 
foi a abertura do Posto 24horas, que agora atende realmente 24horas, com farmácia, 
sei que também tem coisas ali que também podem melhorar, mas vamos dizer que 
esta bom, a revitalização do parque do trabalhador, tem rendido elogios, do pessoal 
que vai la caminhar, tem elogiado bastante, outro ponto positivo, as principais estradas 
do interior, também vem se mantendo, sei que muita coisa tem que melhorar, com 
certeza tem que melhorar, mas pra tudo tem seu tempo, estive conversando com um 
agricultor de Olhos d’Água essa semana, perguntei para ele como tava o atendimento, 
na área da agricultura, fiz um pedido no mês de junho, queria sanear um pasto, vou 
dizer até o nome, o João Leiteiro, e não fui atendido, então passo o tempo da 
plantação e ele não foi atendido, mas ele fez um novo pedido para setembro, e 
esperamos que a Secretaria da Agricultura possa atender esse produtor, também 
tivemos semana passada aqui na Câmara de Vereadores, o lançamento, foi quinta 
passada, o lançamento do Programa Gaucho de Micro Credito, o que é o programa, é 
uma iniciativa do Governo do Sul, em conjunto com o Banrisul, coordenado pela 
Secretaria de Economia Solidaria de Apoio ao Micro de Pequenas Empresas, objetivo é 
de oferecer financiamentos simples, rápido, para todos que possuem pequenos 
negócios no Estado, para o Estado cresce cada vez mais, uma alternativa de credito 
para pessoas físicas, jurídicas, que desejam ampliar e investir em seu pequeno negocio, 
e não tem acesso ao sistema bancário tradicional, então assim pessoal, as pessoas que 
estiverem interessadas em pegarem financiamentos com juros baixíssimos, tem que 
comparecer na Prefeitura, na parte de baixo, e ali tem a disposição, quero dar um 
exemplo, quem tirar mil reais, e dividir em 12 vezes de 86, vai pagar em um ano, 
apenas 42 reais de juros, quem pegar 5 mil reais em 18 vezes de 295 reias, vai pagar 
apenas 312 reais de juros, em 18 meses, quem pegar 10 mil em 24 meses, vai pagar 
apenas, 451 de juros, então assim, é uma ótima oportunidade para quem quiser 
investir no seu negocio, é simples, é fácil, é menos que juros de poupança, então 
aquelas pessoas que quiserem investir em seu negocio, ta ai uma grande oportunidade, 
também fiz um requerimento, um pedido de informação ao Prefeito, quanto a 
colocação de um sinal piscante na ERS239, na travessia do Loteamento Ideal, e Bairro 
Aimoré, no ultimo dia 23 de Junho, estivemos reunidos com o Prefeito, e ficamos 
acertados que em 30 dias, seria ali estalado um sinal piscante, e até agora não foi 
colocado, também fiz uma indicação aqui, para que o Executivo, junto com a Secretaria 
Competente providencie o desentupimento de um valo, que se encontra abstraído lá 
no Loteamento Habitar, na Campestre, realmente o problema lá é critico, crianças 
brincam ao redor daqueles esgoto, a céu aberto, isso é saúde publica, e também, fiz 
uma indicação, solicitando ao Executivo, concerte 2 buracos existentes na Rua Chile no 
Bairro Empresa, próximo ao numero 854, e 898 no Bairro Empresa, e ali também causa 
perigo as pessoas que alio transitam, por hoje era isso ai, muito obrigado e uma boa 
semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as 
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pessoas presentes. Senhor Presidente, eu gostaria de me ater em um assunto que eu 
acho de suma importância, eu já falei outras vezes, mas gostaria de retornar ao 
assunto, que é a importância de nossas reuniões regionais, das Câmaras da região, isso 
foi uma ideia aqui de nosso Vereador Eduardo, e que propago, e que agente ta ai tendo 
bastante êxito com essas reuniões, acredito que só assim nossas demandas vão ser 
atendidas, daí não é uma Câmara de Vereador falando, são varias Câmaras falando, e 
isso da uma conotação maior, para que nossas reivindicações sejam atendidas, mas 
agente vê aqui, que o DAER parece que se faz meio perdido quando ele vem aqui falar, 
quando agente fala de nossas demandas e eles vem nos dar um retorno, agente vê que 
eles não têm uma meta uma conclusão, e o que nos precisamos, projetos maiores ai 
tem que serem feitos, mas pela demora, agente precisa de soluções paliativas, olha o 
que tem morrido de gente em nossas rodovias na volta de Taquara, impressionante o 
que tem dado de mortes, e nos temos sim, agora nos temos uma reunião no dia 21 de 
agosto, nos temos sim que fazer que eles nos ouçam, e façam algumas medidas 
paliativas, como foi aqui falado por vários Vereadores, o Presidente do COREDE, o 
Professor Delmar, que fez algumas colocações que foram bem sensatas, nos 
precisamos de um todo, mas como não da pra fazer um todo, que agente faça os 
paliativos, para que evite um pouco mais as questões dos acidentes, porque nos temos 
perdido muitas vidas, no entorno de Taquara e região, por falta de algumas coisas bem 
simples que possam ser feitas, como eu coloquei aquele dia, em época de praia, Bairro 
Empresa, Bairro Ideal, eles ficam ilhados, porque nos não conseguimos sair do bairro 
por conta do movimento, daí não é possível, agente tem que ter um paliativo para que 
isso melhore, gostaria também de parabenizar o Secretario de Obras, Ferreira, que 
assumiu, e logo em seguida eu convidei ele para ir no Bairro Empresa para ver as 
situações de nossas ruas, e o Vereador Valdecir fez um pedido do Bairro Olaria, eu o 
levei ao Bairro Olaria, levei lá em baixo, nos caso Empresa dois, para ver o quanto tava 
difícil o transito dos carros em nossas ruas, e ele de imediato, na semana retrasada, fez 
uma ação no final de semana, nos sábado, que a comunidade ficou bem contente, mas 
faltou o termino dessas obras, que foi o Bairro Olaria, e não deu, não sei se deu algum 
problema no meio do caminho que não deu, agora vi a reivindicação do Vereador 
Valdecir, justa, e não ta dando mais de transitar no Bairro Olaria, gostaria de pedir a 
sensibilidade do Vereador Valdecir, para o nosso Secretario, para que ele execute 
aquela obra que ele tinha falado e também a questão da rua lima que ele ficou olhando 
e o Prefeito disse, o autorizo a levar o engenheiro lá, para ver se era possível, porque 
tem uma canalização que descem e sai direto nas terras do pessoal ali de volta, 
inclusive dentro de um açude, onde realmente ta causando um transtorno muito 
grande para aquele morador, reivindica à muito tempo, e infelizmente não foi feito, 
falando aqui da telefonia Vereadora Sirlei, hoje ainda vi nos meios de comunicação, um 
leitor no FACEBBOK, reclamando onde tava os Vereadores, Prefeito, que não tomavam 
uma atitude com relação ao sinal, inclusive até lá na Padilha, infelizmente é uma 
vergonha essas telefonias, e todo mundo sabe que nos aqui da Câmara, Prefeito, temos 
agilizados para que aconteça alguma coisa, para que melhore o sinal, é uma vergonha 
não ter, onde se viu não ter na Padilha, e em outras regiões próximas, para mim 
atender o telefone em minha casa, tenho que ir ao portão, as vezes o pessoal acha que 
o cara é doido, por anda com o telefone para cima e para baixo na frente de casa, onde 
possamos atender dentro de casa, o pessoal pensa que ele não que fala o assunto 
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perto da esposa, é uma vergonha isso nos não temos sinal em telefonia, os caras 
ganham dinheiro feito água, nos logram, e ainda não tem sinal, que é o principal para 
nos, e nos não temos, quero dizer para a comunidade que participe ai da Consulta 
Popular, seja por meio da internet, e de suma importância, porque nos temos ai, tantas 
coisas que é importante para nosso Município, era isso Senhor Presidente obrigado. 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Passam 30 dias, dez da ultima vez que nos estivemos aqui em frente a esse microfone, 
dando publicidade daquilo que nos fazemos, e infelizmente passando esses 30 dias, 
Taquara se encontra de luto, pelas tantas mortes que aconteceram, das mais variadas 
formas, que muitas vezes não precisariam ter acontecido, tanto na área do transito, 
principalmente na área do transito, por falta das autoridades ouvirem essa Câmara de 
Vereadores, pode ter evitado algumas mortes na cidade de Taquara, precisamos 
continuar firmes aqui no Legislativo, fecharmos com a sociedade Taquarense, Pró 
Segurança de Taquara, em todos os sentidos, transito e segurança em geral, 
precisamos urgentemente de alguma coisa que diminua a velocidade dos automóveis 
que estão rodando, os veículos que rodam no Município, urgentemente, que seja 
através de qualquer tipo, não importa o que seja, qualquer coisa, não importa, 
qualquer coisa que se faça para diminuir a velocidade, a imprudência dos carros, é o 
que ta acontecendo, chegamos a ter uma morte aqui no centro da cidade, onde uma 
pessoa atravessou a faixa preferencial, batendo com outro automóvel, vindo a óbito 
uma senhora de 48 anos, se não engano, coisa que poderia ter sido evitada, se tivesse 
talvez até um pouco melhor a próprio sinalização, ou os quebras molas, se não são 
legais, mas teriam evitados, isso é um dos grandes dilemas que Taquara tem, esse 
problema de mortes e mais mortes que tem acontecido, sem falar nos homicídios, que 
acontece agora, nesse final de semana, um problema serio de latrocínio, de matar para 
roubar, jovens estão na meliança de Taquara, jovens que estão embrenhando no 
crime, a de ser fazer muita coisa na questão disso ai, e principalmente as famílias tem 
que cuidar mais de seus filhos, menores, para que rigidamente cuidem da educação 
deles, para que não aconteça o que esta acontecendo, com essa morte estúpida desse 
jovem Taquarense aqui, assaltado por menores aqui em Taquara, eu quero falar o 
restante do meu tempo, sobre o Hospital, me preocupa muito o fato do Hospital em 
Taquara, não o fato do atendimento dentro do hospital, o atendimento medico, me 
preocupa as pessoas que chegam para ser atendidas lá, já foi falado isso a muito 
tempo, inclusive já falei em reuniões aqui na Câmara a respeito, onde já tiveram 
médicos aqui e responsáveis pelo hospital, precisamos tratar as pessoas como seres 
humanos, e não como bichos, e não como numero, quando uma pessoa vai até o 
hospital para ser atendido, tem que se verificar ligeiramente o que essa pessoa tem, na 
semana passada um funcionário da Câmara passo mal, com dores no peito, e eu o levei 
até o hospital rapidamente, porque urgia naquela momento que eu fizesse isso, 
chegando no hospital, a pessoa que atendeu na frente, nada contra ela, uma pessoa 
burocrata, que ta atrás de uma mesa pegando documentação, nada contra ela, só que 
o seguinte, não tinha ninguém ali na frente para fazer uma triagem, se a pessoa tava 
morrendo ou não, e o rapaz tava mal, tava com dores forte no peito, era nosso jovem 
funcionário  da Câmara de Vereadores, mas tava passando mal, e Eli não tinha ninguém 
para fazer uma triagem, para ver se o cara tava morrendo ou não, o cara tava branco, 
faltando ar, com dor no peito e não tinha ninguém, eu Vereador to ali e não sei o que 
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fazer, daí do razão ao Beto Timóteo, preocupado por fazer um documento para entrar 
no hospital, porque o Vereador não tem esse condão de entra e resolver esse 
problema também, a de ter urgentemente, queria gritar para Taquara inteira ouvir, 
alguém lá na frente que entenda para fazer uma triagem para ver quem ta mal, ou não, 
nem que eu tenha que bater aqui os 4 anos de Câmara de Vereadores, o hospital 
precisa de alguém que entenda ali na frente, para ver quem ta passando mal, porque 
por um minuto morre uma pessoa, não é possível que eu fui lá no hospital, e aconteceu 
isso, e a pessoa que tava lá dentro não queria que eu nem entrasse para acompanhar a 
pessoa que tava mal dentro do hospital, e nem a esposa dele podia entra com ele, a 
parte burocrática vale mais que a vida de uma pessoa, esse assunto é muito serio, 
gostaria de nos Vereadores, botasse a cabeça concentrado nessa área, são seres 
humanos, quando chega pessoas pobres de bairros, vilas, pessoas humildes, sem ter 
capacidade que teria eu Vereador, e Advogado, chego e não consigo fazer nada, 
imagina uma pessoa do interior, pessoa de um bairro, pobre pessoas, que chega ali 
sem ninguém para ajudar, e vê seu amigo, parente, filho, morrendo, e não tem 
ninguém para fazer uma triagem, isso é coisa que o Secretario de Saúde tem que toma 
conhecimento, o Secretario da Prefeitura precisa faze alguma coisa, o corpo medico 
precisa fazer alguma coisa, a direção do hospital eu não acuso ninguém diretamente, 
todos precisam, a sociedade precisa faze alguma coisa, porque se chega alguém mal, 
com uma dor forte no peito, nos não somos médicos pra sabe o que ta acontecendo, e 
nem a pessoa que ta atendendo atrás do balcão burocraticamente sabe, na mesa hora 
que levei o funcionário da Câmara lá, tive que chama, pedi um enfermeiro de dentro 
do hospital, para vir atender a pessoa que tava passando mal, isso não pode acontecer, 
e se vier acontecer, se eu fica sabendo que na entrada do hospital tive falta de 
atendimento, e vier alguém a óbito, eu próprio quero ir ao Ministério Publico, e quero 
delata o que ta acontecendo no hospital, isso não é ameaça, é uma contestação que eu 
to fazendo e vou fazer, porque a vida das pessoas esta em primeiro ligar, obrigado 
Senhor Presidente, tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Neste 
momento o Vereador Nelson Martins, tomou posse da palavra, e pronunciou o 
seguinte: Vereador Arleu, sempre que o assunto é interessante, nos devemos sim, 
mesmo que passe do tempo, esse assunto é muito interessante, e ta na hora da 
Secretaria de Saúde, e a fiscalizadora chega nesse hospital e fiscalizar, eu quero trazer 
e perdi o convenio amanhã na Prefeitura, trazer a essa Casa, porque é o seguinte, 
existe uma Secretaria de Saúde nesse Município, essa Secretaria a obrigação é de 
fiscalizar o hospital, porque eles têm o convenio com o Município, e certamente se as 
coisas não mudarem nos vamos chamar aqui numa reunião nesta Casa, a Promotoria 
Publica a Secretaria de Saúde, e o hospital, e fazer que a Secretaria da Saúde faça seu 
trabalho, tão ganhando pra isso, fiscalize o hospital, porque eles têm que fiscalizar, 
porque eu sei que o Vereador que chega ao hospital e exigir as coisas são complicados, 
mas muitas vezes o Vereador tem que passa por cima de tudo, se na as pessoas não 
são atendidas, não é só lá, outros setores também estão falhando em relação à saúde, 
saúde é a prioridade que o Município escolheu na campanha eleitoral, portanto o 
Município também tem que escolher isso como prioridade, acho que quando tu chega 
na casa de uma pessoa, e ela demonstra a sua prioridade, e todos sabem aqui o que foi 
passado na campanha, a prioridade era saúde e segurança, e as coisas não tão indo por 
aquele caminho que deveriam estar indo, mas certamente se não melhorar, nos vamos 
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chama essa gente aqui, para que cada um cumpra sua obrigação,o hospital cumpra a 
dele, e a secretaria cumpra a dela que é fiscalizar hospital, era isso. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Excelentíssimos 
Vereadores e Vereadoras, eu inicio meu pronunciamento na noite de hoje, e falando 
de minhas indicações, a primeira dela, e sobre as ciclovias, as margens da ERS115, esta 
obstruída em dois locais, duas empresas construíram em cima da ciclovia, então eu fiz 
quando estávamos em recesso, um protocolo junto a Prefeitura, mas hoje inclusive 
com fotos, eu faço aqui uma indicação, aquele local de grave risco de acidentes para os 
ciclistas, que ali trafegam, eu acho que as empresas não podem ser donas das ciclovias, 
daqui a pouco vira uma moda, e todas as empresas começam a construir em cima da 
ciclovia, faço outra indicação se houver viabilidade financeira, pois como foi 
amplamente noticiado pelo Município de Taquara, foi recebido pela atual 
Administração do Prefeito Titinho, uma cidade de Taquara endividada, então se houver 
viabilidade financeira, se concerte um cano quebrado na Rua Valdomiro Melo, em 
frente ao Numero 1717, no Bairro Empresa, conforme fotos e anexos em minha 
indicação, outra indicação que faço essa noite, é o concerto de buraco, que atravessa a 
Rua Leonardo Altmeyer, de fora a fora, essa valeta que atravessa essa rua, que 
inclusive já foi noticiado pelo Jornal Panorama, ela é passagem para a FACCAT, então 
se houver viabilidade financeira, que seja arruma aquela valeta, o pessoal da Secretaria 
de Obras, estiveram lá, iniciaram o serviço a cerca de 2 meses, e não terminaram, 
então nos fizemos essa indicação ao Prefeito Titinho, com fotos em anexo para que ele 
possa realizar esse trabalho, eu li na semana passada no Jornal Panorama, entrevista 
do Diretor de Esportes da Prefeitura, o Senhor Alexandre, e ali ele divulgou o seu 
trabalho, me preocupou um pouco, aqui me explico, nos vivemos uma epidemia de 
crack, não só somente em Taquara, mas em todo o Brasil, e inclusive no mundo, 
portanto a minha preocupação e do sentindo de termos poucos eventos para os 
pequenos, eu não me refiro ao varzeano, ao campeonato veterano, eu me refiro a 
eventos para os pequenos, para os adolescentes, são realizado jogos estudantis 
Taquarense, que é muito importante, conforme foi noticiado, mas na minha opinião 
devia ter mais categoria de pequenos, tanto no futebol de salão, como em todos os 
esportes, é através de eventos assim, que a juventude não procurara as drogas, e não 
acontecera algumas coisas, conforme estão acontecendo em nossa cidade, que agente 
anda presenciando, eu me lembro quando eu fui Diretor dos Esportes, agente realizava 
uma taça de futsal menos para as crianças, fizemos isso durante os 4 anos que 
estivemos lá, eu sempre organizava o futsal menor, para as categorias, fraldinha, 
infantil, infanto-juvenil, e juvenil, é através de policias de esportes, que a juventude 
não procura as drogas, como eu falei anteriormente, e maio por exemplo, para vocês 
terem uma ideia, em maio teve uma rústica na cidade de Três Coroas, no aniversário 
do Município, dos 400 escritos, 150 era de Taquara, então nos poderíamos ter uma, 
duas ou três rústicas em Taquaras, tem demandas para esses esportes no Município, 
nos poderíamos organizar, se de 400 escritos, nos tivemos 150 lá, chega alguns 
Vereadores e começam acha que eu não to dando fé, eu sou coerente, eu sou 
Vereador da comunidade toda, eu não to cobrando, não deixa de ser uma cobrança, 
agora se eu estiver aqui para concordar com tudo, eu não preciso ta aqui dentro, 
conforme eu sei que alguns querem isso, e eu tenho um ditado Vereador Telmo que 
diz, amigo é aquele que diz o que tu tem que ouvir, não o que tu quer ouvir, tu que de 
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repende só ouvir flores e tal, mas não é assim a vida, como eu disse que nos 
poderíamos ter uma rústica em Taquara, e assim intensificar a política de eventos 
esportivos, quando nos estávamos no parque do trabalhador, inclusive nos 
emprestávamos bolas e jalecos gratuitamente, apenas com o fornecimento de um 
documento com foto, o atleta devolvia os jalecos, e no outro dia contava com eles 
novamente, fica aqui meu apelo, e estou a disposição para ajudar se for possível nessa 
pasta, para que a juventude não se perca, ao menos que agente contribua para que ela 
não se perca, outro dia vi uma matéria no Jornal Zero Hora, no dia 10 de julho, onde 
saiu uma matéria do bem estar do SESC, onde tem equipamento para cadeirantes, 
então eu faço dois requerimentos nessa noite, um a gerente do SESC em Taquara, dona 
Fabiana, outro o Diretor Regional do SESC de Porto Alegre, Senhor Everton, para que 
seja implantada em Taquara, um espaço bem estar, para que nos façamos assim um 
espaço para os cadeirantes, para que eles tenha condições para realizar exercícios nas 
cadeiras de rodas, eu peço na noite de hoje, uma Audiência Publica, no dia 22 de 
agosto, para tratar da questão dos pardais, e lombadas eletrônicas, nas ERS115, 239 e 
020, pois no dia 22 de agosto, o DAER nos prometeu voltar aqui na Casa e nos dar o 
cronograma de obras, um dia depois, eu peço a colaboração dos senhores e senhoras, 
informar a comunidade de quando vai começar as obras e qual é a posição, que nos 
devemos tomar, sendo assim eu coloco meu Gabinete a disposição do Prefeito Titinho, 
para tratarmos de assuntos relacionados a Taquara, agradeço ao Senhor Deus por esta 
representando minha comunidade mais uma vez, e que fiquem na paz de Jesus, 
obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Estamos retornando as Sessões transmitidas pela radio, mas dizer que 
durante todo esse mês, o grupo de Vereadores, trabalho e trabalho bastante em prol 
de nossa Cidade, começo minha fala, dizendo que estamos preocupados com o acesso 
na localidade de Entrepelado, no Passo do Mundo Novo, uma do Paulinho das Botas 
em Santa Cruz, e na Fazenda Fialho, na 111, próximo a Sociedade, e essa semana o 
Secretario de Segurança e Transito, estava com um técnico de Porto Alegre, e estava 
fazendo estudos, levou nesses locais, também os demais locais que correm risco em 
nossa cidade, para ser elaborado um projeto para nos resolvermos esse problema do 
transito que é muito serio em nosso Município, também informar as localidades de 
Santa Cruz, Fialho, essas regiões, que estão prontas as placas que proíbem o trafego de 
caminhões bi trem, nas estradas de Santa Cruz, Entrepelado, Arroio Grande, e a Linha 
São João, essa semana vai ser colocada as placas proibindo o transito desses veículos, 
porque trás um risco muito grande, também informar que a Bancada do Partido 
Progressista, conseguiu uma emenda com o Deputado Renado Molling, que é a 
aquisição de equipamentos para a área da saúde, onde são equipamentos para os 
postos de saúde, e também para uma academia de ginástica, para colocar na Padilha, 
onde a comunidade espera por isso, também estamos fazendo uma indicação para 
construção de um refeitório na Escola Zeferino Vicente Neves, pois hoje as crianças 
para fazer suas refeições, é numa área da escola, onde não trás, as crianças tem que 
estar no relento para poder fazer suas refeições, também solicitamos que seja 
construído uma sala de esportes, no pátio daquela escola, porque o espaço é grande e 
não tem nem uma área de lazer aos jovens, quanto ao Pega fogo, que contrate um 
técnico de enfermagem, para o posto de saúde no Pega fogo, que fique fixo lá, pois 
anteriormente era assim, agora quando qualquer se acidenta na pedreira, ele acaba 
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tendo que ir a Fazenda Fialho, pois não tem esse atendimento direto lá no posto de 
saúde do Pega Fogo, também estamos sugerindo que o Prefeito veja nossas estradas 
na região de Pega Fogo, Morro da Pedra e também no Morro Pelado,  a estrada da 
grota ta muito ruim, a estrada dos flores, é necessário que a Administração de uma 
atenção para aquelas comunidade que estão sofrendo e nos ligando a todo momento, 
para que a Administração de socorro, pois, tão lá produzindo e trabalhando, e precisam 
escoar as suas produções, e com certeza o Prefeito vai atender essas necessidade, 
também estamos pedindo que os Municípios de viabilidade de estalar junto ao antigo 
prédio da Escola Zeferino Neves, que se encontra desativada, na localidade de Pega 
Fogo, uma creche Municipal, uma sub Prefeitura, e uma central telefônica junto a esses 
prédios que estão parados, e que hoje a atual Secretaria e a central telefônica, fosse 
construído lá, uma casa mortuária, pois sabe que ninguém mais que, as igrejas não 
querem mais que as pessoas sejam veladas dentro  das igrejas, então o Município tem 
tudo na mão para resolver essa questão, que é de suma importância, e é uma 
reivindicação muito antiga, também enquanto a nossa telefonia, encaminhamos para 
todo nosso interior, para que as pessoas assinem, e que nos mostramos que estamos 
indignados  com o atendimento que nos estamos tendo nessa área de telefone, não 
funciona internet, isso é um problema, para encerrar, to encaminhando 3 votos de 
pesar, um aos familiares de Seu Luiz Carlos Lamb, uma pessoa amiga, seus filhos 
amigos da gente, fica aqui nossos sentimentos, isso aconteceu agora no ultimo dia 1, e 
também os familiares de Diego Lanz, que faz parte do CC da família Católica, também 
ocorrido no dia primeiro, e também no dia 3, aos familiares, Éderson William Valentini, 
filho de um grande amigo meu, e nesse trágico acontecido de uma jovem infrator, que 
fez essa barbaridade que nos deixa muito triste, então rompeu a vida de um jovem 
com filhos, e digo aos senhores, esse jovem é um assassino mas uma vitima do que ta 
acontecendo no mundo hoje, as drogas estão disseminadas por tudo, e falta aos 
Governos ter uma atenção, porque amanhã ou depois, pode ser qualquer um de 
nossas familiares, vamos ficar atento, deixo aqui um grande abraço a todos, e que se 
Deus nos permita, semana que vem estar aqui novamente. VEREADOR LAURI 
FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente também quero deixar 
aqui meu apelo, para que todos os Taquarenses participem da votação da Consulta 
Popular, parabenizar o trabalho da Presidente da COMUDE, Marilene, todo o grupo de 
apoio, isso é um grande trabalho, muito trabalho, e que nos dias 6 e 7, pela internet, e 
nas urnas nos temos a oportunidade de garantir, como dizia a colega Vereadora Sirlei, 
orçamento vindo do Estado, para áreas importantes como segurança, no valor de 354 
mil para segurança publica, 600 mil para o Hospital Bom Jesus, 280 mil, apoio água e 
indústria familiar, 200 mil para o projeto de combate ao uso de drogas, o Vereador 
Guido falava a pouco dessa problemática, entendo também que não se tem o domínio, 
o problema serio essa questão de que nossos Governantes não dão nossas assistências 
devidas, mas também a questão familiar, que dentro do possível, as famílias têm que 
procurar serem mais amigas, mais coesas, que também ajudem a inibir, não é fácil, não 
se acha o caminho, segredo para se evitar, mas continuando aqui das verbas, da 
Consulta, 100 mil para a política para mulheres, muito importante, e 100 mil, projeto 
de acessibilidade de projeto junto a APAE, então gente, 6 e 7 é muito importante para 
o nosso Município, é uma oportunidade única durante o ano, só perde um tempinho 
de dedicar um votinho, e para isso que estamos ai, esse grupo conduzido pelo 
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COMUDE, trabalhando muito, agora a comunidade tem que fazer a sua parte, 
lembrando ainda, que tem urnas espalhadas em zonas distritais, aos centros, escolas, 
órgãos públicos, então o acesso é muito tranquilo, então com já disse meu colega 
Vereador anteriormente, estávamos um mês de recesso, mas durante esse mês, muitas 
reuniões aconteceram, eu não lembro exatamente se foram 9 ou 10, eu não lembro, 
mas no meu entendimento por parte desses Vereadores, especialmente pelo 
Presidente, e toda a Mesa Diretora, é a questão da segurança, problema serio que 
temos ao no Município, no Rio Grande, Estado, País a fora, questão segurança muito 
bem encaminhada, então essas coisas, esse veiculo que esta Casa, ao entendimento de 
nosso Presidente Nelson, esta sendo encaminhado nos próximo dias no valor de 91 mil 
reais, para nossa Brigada, parabéns Presidente e a todo seu grupo de trabalho, por 
entender que isso é uma das prioridades, eu entendo que essa Câmara esta de 
parabéns, principalmente a Presidência, e com isso nos Vereador Telmo, Beto, que 
tanto brigamos, entre outros, Guido Mario, todos, em questão de segurança nos 
bairros, também no interior, vai possibilitar nossa esperança que o atendimento 
melhore com as visitas da Brigada a todas as localidades, e interior também, neste 
momento o Vereador Guido Mario, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: Só 
queria fazer um comentário, não é só mais roubo e assalto, é agressão, eles estão 
sendo agredidos, o pessoal de nosso interior, aqui na semana passada, na Linha São 
João, é um absurdo o que fizeram, já não é mais a noite, estão indo de dia, porque a 
coisa já ta por conta, esperamos que essa atitude da Casa aqui, as coisas voltem a 
melhorar em nosso interior, esse é nosso sentimento, obrigado Vereador, neste 
momento o Vereador Lauri Fillmann, voltou com a sua pronuncia: Vejo também que 
chega a Casa hoje, um projeto muito importante, principalmente pela localidade do 
Morro Alto, que é um convenio para o encaminhamento para a internet, que todas as 
localidades possam ter esse encaminhamento, foi começado  no Governo passado, e 
tem que ser dada continuidade urgentemente, porque comunicação é tudo nos dias de 
hoje, projeto de numero 156, tenho certeza que essa Casa e as Comissões vão da uma 
atenção melhor para esse projeto, para que seja realizada, aquela comunidade como 
recente disso, como escola, enfim, e para finalizar, parabenizar os formandos e a Escola 
Ermínia Marques, da primeira turma que se formou no ensino médio, do Grupo EJA, 
sexta feira passada, então parabéns a Escola Ermínia Marques, parabéns aos 
formandos, ensino médio é o primeiro grupo que se forma naquela escola, a todos 
uma boa semana, e que possamos caminhar na luz, durante toda a semana, em um 
bom desenvolvimento de nosso Município. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu só quero relatar Senhor Presidente, 
que nesse sábado o Doutro Pimentel fez a primeira reunião de capacitação com todos 
os funcionários da saúde, tendo como objetivo preparar todos os funcionários, sendo 
atendentes, motoristas, todos os funcionários da Secretaria de Saúde, sendo segundo 
encontro no mês de dezembro, Senhor Presidente, quero fazer um agradecimento ao 
Senhor Secretario de Obras, Seu Ferreira, pelo trabalho que ta sendo realizado no 
Bairro Medianeira, quando eu digo Bairro Medianeira, eu me refiro a todo aqueles 
Bairro Ideal, Aimoré, enfim, Loteamento Maciel, porque fiz o requerimento e foi feito o 
inicio do patrolamento e ensaibramento  na Rua São Francisco de Paula, a ser 
concluído na Rua Francisco Alves, posteriormente vai se feita a colheita de galhos que 
estão, pois eu indiquei a ele, os locais aonde existem esses galhos, quero agradecer 
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também  ao Diretor de Transporte, Valdir, pelo empenho de ver funcionando a frota de 
maquinas, fazendo um esforço bastante grande, principalmente na ambulâncias e os 
demais veículos da Secretaria da Saúde, Senhor Presidente, me chegou em mãos, 
enviado pelo Secretario de Obras, os concertos de lâmpadas, nos bairros, centros e 
nosso interior, chegando a um total de 604 concertos do mês de julho, colocado 17 
lâmpadas de sódio de 250 watz, alem de 47 novas instalações de lâmpadas de sódio de 
70 watz, isso vem demonstrado, porque foi trocada muitas lâmpadas florescentes, 
trocado por essas lâmpadas de melhor qualidade e luminosidade, passando assim a dar 
mais segurança as pessoas que por ali por ventura tenha que transitar, Senhor 
Presidente, o que me choca, e colocado pelo Vereador Guido Mario, o que me choca é 
saber que um jovem foi assassinado, esse é o termo correto, foi assassinado friamente 
num posto de combustível, é um jovem pai, marido, e por outros jovens, isso resulta 
pela impunidade de se jovem, e pouco tempo estarão nas ruas, e aquilo que chamam, 
terá que ser toma alguma atitude sócia educativa, que até então não tem dado 
resultado nem um, infelizmente, eu tenho pena desse jovem que cometeu o 
assassinato pelo o futuro que lhe espera, mas tenho muita mais pena da família que 
perdeu esse ente querido, aqui diz que o jovem deve ser acolhi a uma instituição, e lá 
ser tratado, e a dor da família, que consola, como explicar a seus filhos que seu pai foi 
covardemente assassinado enquanto trabalhava, quando estava em seu trabalho, e ali 
talvez pensando em sua família, quem diz isso, quem vai toma uma atitude, senhores e 
senhores, Senhor Presidente, o ano que vem é ano de eleição, e se discute muito a 
mudança do congresso da idade penal, diminuir, Senhor Presidente, eu temo porque 
também tenho família, tenho filhos, netos nessa idade que morreu, e eles sai a noite, 
trabalham a noite, isso realmente me preocupa, mas quando se vê a justiça em 
determinado momento prendendo um caminhoneiro que viaja por esse País todo, a 
policia federal, tiraram uma arma de dentro da cabine do caminhão, que usa para sua 
defesa, e o armamento que alguns demagogos de Brasília dizem, ainda falam em 
desarmamentos da população, mas e os bandidos, e esses pequenos criminosos que 
tão crescendo agora, e os adultos, andam armados e bem armados, e querem tirar o 
nossos direto de cidadão honesto, trabalhador, pagador de nosso impostos, de 
podermos ao mínimo proceder uma resistência, quando de alguma forma formos 
atacados, e porque não dizer violentados, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, na 
Administração passada eu tive a oportunidade de atuar como Diretor da Agricultura, 
no Município de Taquara, felizmente hoje Secretaria de Agricultura, uma das 
atribuições da Secretaria da Agricultura, é o sim, serviço de inspeção Municipal, e nos 
enfrentávamos uma grande dificuldade na época, e ainda enfrenta, conversei com a 
veterinária responsável nos últimos dias, por conte da lei que existe, que é uma lei de 
98, uma lei que mistura o serviço de inspeção Municipal, com Vigilância Sanitária, a 
Vigilância Sanitária, ela atua no comercio, e ela esta na Secretaria da Saúde, sim serviço 
de inspeção Municipal, ele atua na industria, apenas fiscalizando produtos de origem 
animal, então estou encaminhando ao Executivo Municipal, uma solicitação que seja 
revogada a lei 2.352 de 98, e que seja criada duas novas leis especificas, para cada 
setor, uma lei de serviço e inspeção Municipal, é uma lei para a Vigilância Sanitária, na 
inspeção Municipal foi criada, três esferas de inspeção, que é Municipal, Estadual e 
Federal, e suas exigências vem diminuindo conforme a esfera, e a Municipal ela tem 
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uma exigência menos, e a Municipal de 98, que foi criada, ele foi basicamente copiada 
do SIF, então ela tem as exigências do SIM, é praticamente as exigências de se ter, ela 
exige a Lei Federal, e a nova lei, e eu estou encaminhando junto com a solicitação uma 
proposta de lei, e já conversei com o Prefeito também, a possibilidade da gente sentar 
e mostrar isso para ele, da importância da gente diminuir as exigências, para as 
industrias, e as que vão ser criadas, e também ouvi do Prefeito, que ele tem a intenção 
de que o Município venha a aderir ao SUSAF, é o que vai permitir os SIM de serviços 
expressão Municipal de vender o seu produto em todo território Nacional, só que pra 
isso é preciso ter uma lei especifica do serviço de expedição Municipal, então nos 
próximos dias vou ta sentando com o Prefeito, vou ta explicando para ele, e espero que 
o Executivo entenda, e coloque em dia, porque é bastante importante, para as 
industrias de nosso Município, que vierem se instalar, é importante que essa lei esteja 
atualizada, também estou encaminhando na noite de hoje, uma moção de apoio a lei 
3.312 de 2012, do Deputado Alceu Moreira, que desobriga o emplacamento de 
tratores, e ai reforço aqui, que o Vereador Valdecir comentava, no ultimo dia 20, 
fizemos um tratoraço pela cidade, onde tivemos a oportunidade também, de fazer uma 
espécie de manifestação contraria as resoluções, do CONATRAN que obrigam, e 
também a favor da EMATER, casos que eu já havia dito aqui, também agradecer ao 
Prefeito Tito, que na quinta feira nos recebeu junto a Associação dos Piscicultores, e 
estará repassando uma ajuda de custo de 2 mil reais, para realização da festa da carpa 
que acontece no próximo dia 18, para encerrar fazer um requerimento verbal, que a 
Secretaria Distrital de Padilha, providencie o fechamento do valo que foi aberto para a 
distribuição da rede de água de Ilha Nova, foi feito a distribuição de rede da água, do 
posto comunitário, e esse valo esta aberto até hoje, e cada vez que chove, vira um 
transtorno para a comunidade, por hoje era isso Presidente, muito obrigado. 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Nos últimos 
dias, tivemos a oportunidade aqui, fazendo uma retrospectiva de nossos trabalhos, em 
conjunto com todos os colegas Vereadores, aonde participamos de uma proposta 
apresentada pelo Presidente da Casa, e moldada por todos os colegas, com relação a 
oncologia, que ta se estalando ao lado do hospital, também tivemos hoje a 
oportunidade de receber e convidar também agora a comunidade a participa a 
Comissão de Saúde Municipal aqui, formado pelos colegas Vereadores, onde tivemos 
oportunidade de fazer contato com o Pimentel, de um caso que aconteceu no hospital, 
onde estará recebendo, será acompanhado pelo Vereador Beto Timóteo, para 
encaminhar as situações, de mal atendimento, falta de encaminhamento, diversos 
problemas, que todos nos Vereadores estamos acusando em nosso hospital, também 
queremos aqui referendar com relação a pista atlética aqui do parque do trabalhador, 
onde foi pavimentada, agora posteriormente vai ser pintada, determinando a utilização 
do pessoas que faz a caminhada, pessoal que faz o ciclismo, para que tenha uma 
ordem uma organização, para que tenha cada vez mais, trazer um beneficio ao lazer de 
nossa comunidade,referenda também a conquista de três novos ônibus, para nosso 
interior, aonde tem uma demanda muito grande em nossa cidade, agente foi 
contemplado nos últimos dias, com esses três novos ônibus, para o transporte escolar, 
como os colegas Vereadores já colocaram aqui também, a realização do Micro Credito 
Gaucho, onde possibilita financiamento com juros bem acessíveis, administrado pelo 
Secretario Lamperti, da Secretaria de Desenvolvimento, a que a comunidade procure, 
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para se informar, porque certamente é uma das novidades que a Administração 
Municipal vem apresentando aos nossos micros e pequenos empreendedores, trabalho 
realizados pela Secretaria de Obras, do Birro Aimoré, Medianeira, e Empresa 2, o 
mutirão que vai ser realizado, para poder contemporizar buracos, galhos, limpezas das 
ruas, que causam um grande caos na nossa cidade, e vamos amenizar, também com 
relação aos buracos, agente teve ai obras, encaminhamentos, feitos reparações na Rua 
Federação, 13 de Maio, Tristão Monteiro, Julho de Castilho, organizado ai também pela 
Secretaria de Segurança e Transito, e Secretaria de Obras, Deixamos aqui nossos 
cumprimentos, e certamente tem muito a fazer, mas já conseguimos ali a suportar uma 
demanda que vai ser defasada, instituímos também, e certamente isso vem a somar, a 
Comissão Especial de Transito, onde ai estaremos contemporizando as informações 
locais, para que tenhamos nos Vereadores subsídios de buscar as forças que nos temos 
políticas, Estadual, para que agente possa o tanto quanto, de ter uma facilidade de 
implantar mecanismos de segurança, seja ela eletrônica, ou corretor de velocidade, a 
maneira mais rápida ou ágil, que não venha ai a ser nos omissos ou responsáveis, por 
não estar fazendo nada, pedimos que a comunidade procure a Comissão de Transito, 
pedimos que o requerimento seja aprovado na Casa, que a Casa informe que existe 
uma Comissão de Transito a roda a comunidade, aonde que certamente como a 
Comissão de Saúde, ou Comissão da Pro Criança e Adolescente, que agente constituiu 
nos encaminhamentos, que a comunidade nos procure, que estamos a disposição, para 
que possamos ter realizações realmente efetivas, deixamos aqui a atenção que 
solicitamos na manhã de hoje, o patrolamento e ensaibramento da Rua Osvaldo 
Brandão, tanto ali atrás do Supermercado Muller, tanto quando no Bairro Santa Maria, 
ali o pessoal é bastante carente, e certamente será contemplado com essa demanda, 
que a dias vem se tendo, até por causa de vinda as chuvas que tivemos, então 
reforçamos o pedido do Bairro Santa Maria e Osvaldo Brandão, os Trilhos, e atrás do 
Supermercado Muller também, deixamos também um chamamento e uma atenção 
especial, certamente nos próximos dias será administrado pela Secretaria de Segurança 
e transito, alguns redutores de velocidade na Rua 7 de Setembro, nos viemos 
acompanhando e certamente será contemplado nos próximos dias, com relação as 
lâmpadas, da iluminação publica, tivemos ai 336 concertos na região central e bairros, 
14 luminárias de vapor a sódio, novas e instaladas, 27 de vapor a sódio de 70 watz, e 
também encaminhamos na manhã de hoje, uma solicitação de que seja feito uma 
revisão no Condomínio Novo Mundo, no Bairro Santa Rosa, que existe ali algumas 
manutenções em reatores, que estavam queimados, o que tínhamos era isso para a 
semana, agradecemos a atenção, e deixamos aqui um forte abraço para cada um de 
vocês. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Se falo no recolhimento de galhos, eu acho que tão importante 
como o recolhimento de galhos, que seja criado um programa e organize o 
recolhimento de galhos, que agente percebe, porque daqui um pouco o caminhão vem 
e recolhe uma determinada rua, o vizinho vê que ta saindo os galhos ai, e largam mais 
galhos na rua, e o caminhão tem que volta lá de novo, por isso a importância do dia do 
recolhimento, tem que ser divulgado amplamente, para que não aconteça isso, 
gostaria de falar também, de um requerimento que fiz a dias atrás, com que seja tirada 
a Estrada de Tucanos, a Secretaria Distrital, e traga para a sede, porque acaba a Estrada 
de Tucanos ficando abandonada, porque ela fica longe do interir, para ser atendida, 
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hoje ta sendo atendida pela Secretaria do Rio da Ilha, então é importante que agente 
fizesse essa mudança, gostaria também de falar no curso de capacitação que a 
Prefeitura fez agora nos próximos dias, para rede publica de saúde, muito bom ter 
acontecido isso, apesar que nos viemos observando o atendimento nos postos de 
saúde, e o atendimento no posto 24horas, melhorou muito, esta realmente muito 
bom, e eu quero dar os parabéns aqui, por esse trabalho que vem sendo feito, com 
relação ao hospital Presidente, o senhor solicito que talvez nos próximos dias paca um 
reunião, chamando a Promotoria, Direção do Hospital, chamando o Executivo, eu acho 
de fundamental importância que isso já ocorra imediato, porque o atendimento no 
hospital ta uma porcaria, o atendimento no hospital ta muito ruim, ele ta sem 
comando, ta sem respeito, não tão respeitando as nossas pessoas, não tão 
respeitando, eu não consigo entender, uma pessoa passa tantos anos estudando para 
se formar, para ser medico, para ir lá tratar tão mal, como vem tratando a nossa 
comunidade naquele hospital, isso é uma falta de respeito, uma falta de consideração, 
tudo o que se pode imagina, ta faltando hoje dentro de nosso hospital, eu tenho 
acompanhado Senhor Presidente, as coisas que vem acontecido dentro do hospital, 
tem me deixado doente o que eu tenho visto acontecer, e posso dizer hoje, muitas 
vezes nas intervenções dos Vereadores dessa Casa, salvou vidas dentro do hospital, 
pessoas que relatam isso para nos na rua, e muitas vezes que os Vereadores não 
puderam atuar dentro do hospital, nos não tivemos a mesma sorte, isso nos temos que 
tomar providencia, nos temos que ter realmente um comando dentro daquele 
hospital, hoje falta comando, responsabilidade, falta vergonha no atendimento para 
nossas pessoas naquele hospital, e vou lhe dizer uma coisa Senhor Presidente, é de 
imediato o que nos precisamos, e vou dar nomes aqui, tem uma tal de Doutora 
Melissa, que atende no hospital, que deveria ta atendendo, eu não vou dizer aonde, 
porque graças a Deus meu pai e mãe me deram educação, eu tinha que dizer aonde ela 
tem que ta atendendo, porque não é ser humano que ela tem que atender, agente 
observa nos bichos um atendimento muito melhor do que nas pessoas, estão atirando 
as pessoas naquele hospital, fica lá dentro de um quarto, muitas vezes, 5, 6, 7 dias, sem 
um medico colocar os pés dentro do hospital, isso é inadmissível, isso não pode mais 
fica acontecendo em nosso Município, nos temos que chamar sim, chamar Ministério 
Publico, chama Judiciário, chama o Executivo, onde ta a falha, o que nos não podemos 
mais admitir, e que as pessoas sejam tratadas mais dessa maneira, isso tem que 
mudar, e mudar agora, já, é no momento, por isso eu acho salutares o Senhor pedir, e 
que faça essa reunião imediatamente, nos temos relatos, simplesmente assustador, 
tem coisas que acabam chegando para agente, que agente não dorme a noite 
preocupado, isso tem que acabar, e eu acho que é responsabilidade dessa Casa, 
responsabilidade de cada um dos Vereadores que estão aqui hoje, que são os fiscais do 
povo, eu to impedido de entrar no hospital, eu para conseguir ir lá , para ver uma 
fiscalização que estão me chamando, eu tenho que aguardar o horário de visita para 
pode entrar lá, e isso tem que mudar, e imediatamente, eu já disse, to apresentando 
uma lei, que essa semana vai ta aqui nessa Casa para votar, dando autonomia para que 
ele possa entrar no hospital, seja dia ou noite, esses dias mesmo eu recebi um 
telefonema, de uma paciente, que tinha um feto e uma placenta no banheiro, eu não 
pude entrar lá, hoje uma pessoa me informou que tem a foto, e vai trazer a foto para 
nos, então como um agente fiscalizador, eleito pelo povo, não vai pode entrar no 
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hospital para fiscalizar uma demanda que a comunidade ta precisando, obrigado a 
todos. VEREADROA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Como aquele que não trabalha, e frequenta a Câmara uma vez por semana, e para isso 
recebem um salário, eu mesmo compactuava com essa ideia, até que resolvi me 
inteirar do assunto, resolvi conversar com Vereadores, resolvi ler o que existe sobre o 
assunto, e vi que Vereador trabalha e muito, pela sua cidade, pelos seus Munícipes, me 
candidatei, e hoje estou aqui, encaminhando as minhas funções que não são poucas, 
conhecer as verdadeiras atribuições, e verdadeiras funções dos cargos Legislativos, é 
fundamental, não para apenas aqueles que almejar ocupar tais cargos, mas 
principalmente para os eleitores que quanto mais esclarecidos, melhor poderão 
escolher quem a ira representar, o Vereador tem duas funções principais, fiscalizar as 
ações da Prefeitura, e legislar, em grande parte do tempo, está nos Gabinetes, nas 
Comissões técnicas e em Plenário, onde são apreciados e votados a maioria dos 
projetos que podem se tornam em Leis Municipais, o Vereador não pode alterar a 
estrutura Administrativa da Prefeitura, gerar despesa publica fora do orçamento, as 
pessoas pensam que nos podemos fazer projetos mirabolantes, bem que gostaríamos e 
de executa-los, porem não podemos onerar o Executivo, e o Vereador não pode 
Legislar sobre assuntos da competência do Estado, ou união, o Vereador é o 
parlamentar mais próximo do povo, ele leva o conhecimento do Prefeito, os problemas 
dos cidadãos que representa, não existe uma reunião, um seminário que aconteça no 
Município, no qual os Vereadores não se façam presentes, e em cada um desses 
eventos, o Vereador é procurado pelos cidadoas e exponha suas dificuldades, o 
problema de sua rua, e seu bairro, uma simples caminhada ou um ida ao 
supermercado, já serve para uma reunião informal com os cidadãos da cidade, 
precisamos participar de todos os processos que visam a melhora em todas as áreas do 
Município, saúde, educação, transito e segurança, precisamos visitar todos os bairros, 
todas as ruas, todas as casas, atendemos diariamente incontáveis ligações em nossos 
celulares, trabalhamos em Comissões na Câmara, trabalhamos sábados, domingos, e 
muito no recesso, e mesmo assim acabamos sendo alvo de criticas, julgamento e 
avaliações, acabamos sendo culpados por todos os problemas do Município, pois como 
dizem por ai, não fizemos nada, hoje tenho certeza que um Vereador trabalha e muito, 
que todos nos que aqui estamos eleitos pelo voto, nos dedicamos muito para melhorar 
o nosso Município, então eu deixo como sugestão para os Munícipes, que nos 
procurem, atreves do telefone, redes sociais, através do site, que venham até a Câmara 
conversar conosco, tragam suas duvidas, suas criticas e sugestões, mas nos procurem, 
conversem conosco, somente com a participação de todos, teremos uma cidade mais 
desenvolvida, que cuida bem de todos, e isso que todos nos queremos, inclusive nos 
Vereadores, e quero terminar lembrando, que amanhã terça feira, e quarta feira, são 
dias muito importante, todo o cidadão tem em suas mãos o poder de trazer para o 
Município, uma verba que vai beneficiar vários setores de nossa comunidade, então 
não deixe passar esse oportunidade, votem, façam valer a vontade dos Taquarenses, 
obrigado pela etenção de todos, e desejo que todos possamos ter uma excelente 
semana. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. O 
caso do hospital, a saúde em geral, nunca nos vamos ter uma saúde de primeiro 
mundo, o que falta, e que algumas pessoas de nosso Município, culpam com a sua 
obrigação, tem que cumprir com sua obrigação, porque se existe uma Secretaria de 
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Saúde, é ela que deve fiscalizar o andamento do hospital, porque, primeiro, o hospital 
é do Município, e o Mãe de Deus só administra, e tem que administrar dentro das 
condições de nosso Município, que tão usando um bem publico, sem pagar aluguel, e 
ganhando um monte de dinheiro na filantropia, essa é a verdade, Secretaria de Saúde, 
por isso que eu quero eles aqui, saiam da cadeira e vão fiscalizar, esse Município 
precisa de ação, conversa meu filho, isso já termino, não adianta conversa, conversa e 
a coisa não anda, agente tem que conversa para as coisas andarem, e depois partir 
para ação e fazer as coisas, porque se não, conversar e não fazer, não adianta de nada, 
ta ai o resultado, todo mundo ta vendo, a situação complicada, eu quero dizer para 
vocês, sorte que nossos funcionários tem IP, nos transportamos todos os dias para 
Porto Alegre, Novo Hamburgo, se tivesse que ser atendido aqui, tendo IP, era muito 
difícil, porque, olha o falecido Dede ficou quantos dias no quarto quantos dias e não 
apareceu medico pelo IP, agora faz pelo SUS e vê como estão atendendo, não vão no 
quarto nunca, o cara morre e não vão lá, então eu acho que vamos estudar amanhã 
com o nosso pessoal como vamos fazer essa reunião, chamar aqui, o Executivo, 
Hospital, Secretaria da Saúde, Ministério Publico, e nos, e vamos ver a responsabilidade 
de cada um, que cada um faça seu trabalho, porque ganham para isso, também quero 
pedir a população que venha votar nesses orçamento, hoje a Consulta Popular, para 
que eles não cobrem de nos, que não estão tendo recursos, porque dez do primeiro 
recurso que era o Pronto Socorro Regional, que hoje é a UTI, foi trabalho do povo de 
Taquara que conseguiu esse dinheiro, todo mundo, um dia eu gostei do Vereador Beto 
Timóteo, na reunião dos Vereadores, que já tavão  querendo tomar par si, uma coisa 
que nunca fizeram, um dinheiro para o hospital, 600 mil, aquele dia eles não falaram 
em nada, falaram como se fossem eles que arrumaram, então eu acho que ta na hora 
de cada um pega com a sua parte, cumprir com sua obrigação, segurança publica, eu 
quero dizer para vocês que eu nunca engoli esse projeto, que começou pelo Lula, 
apoiado pela Dilma hoje, desarmamento, se pegar um de nos de madrugada, tiver que 
sair de casa, pegar um revolver 22 e levar junto, e for pego, a justiça vai te condena, 
condena a pessoa de bem, mesmo que esteja com o registro no nome, condena, ao 
menos tu vai pagar uma sexta básica, ou vai fazer um trabalho publico ai para pagar, 
quando na realidade, eles primeiro tinha que montar um segurança grande, que 
ninguém precisasse andar armado, mas hoje é muito pior do que antes, tu não tem 
nem o direito de se defender, olha isso nunca passo pela minha cabeça e pelo povo do 
Rio Grande do Sul, porque praticamente foi o Estado que votou totalmente contra isso, 
mas ta na hora de eles pensarem, porque tem uma eleição ai na frente, mas isso é o 
tipo das pessoas que pensam pela esquerda do comunismo, desarmar o povo, para 
depois tomar conta, essa é a realidade, isso não é de hoje, e eu tenho bastante idade 
para saber disso ai, até porque participei da legalidade, como soldado da legalidade, 
por isso que sei, bom pessoal, outra coisa, foi a Sandra que comentou, vocês sabem 
quantas reuniões no fizemos durante nosso recesso, Seu Lori ando botando que nos 
iríamos estar em recesso até o final do ano, a sorte que ele tirou, se não ele ia leva 
ferro, porque na ultima vez levou ferro, ele não sabe o que ta dizendo, e que a esposa 
dele trabalho aqui, no tempo onde tudo pode, então hoje é diferente e eles não 
aceitam esse tipo de coisa, no fizemos 26 Sessões durante o recesso, eu só não tinha 
conta, eu queria ter ido na radio na sexta feira, mas não pude ir, quero ver se consigo ir 
amanhã ou depois na radio para passar isso, até porque as pessoas não sabem, a 
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população não tem obrigação de saber, mas essa Casa tem obrigação de passar o que 
ela faz, pessoal em relação, eu tive já Prefeitura semana passada para acertar esse 
projeto que venho a Casa, que nos vamos votar agora em segunda reunião, para tratar 
do repasse do Brigadianos do Município, porque eu tive fazendo um levantamento, em 
Policia Rodoviária, Bombeiro e Brigada Militar, tem 123 nesse Município, esse 
Município tem mais de 60 mil habitantes, o correto para nos termos uma segurança 
mais ou menos, 600 Policiais, ou seja, 1% da população, da pra ver, 600 é muito pouco, 
e hoje tem 123, para tudo, então a nossa ideia e de cooperar junto com o Município, se 
alguém quiser vim para Taquara, essa sobra é porque daqui a pouco alguém goste de 
Taquara, porque tem um auxilio e vem para Taquara, e o carro, que no interiro 
ninguém aguenta, eu já fui chamado no interior em duas reuniões com a população, e 
a reclamação da questão dos assaltos, roubos, matança de gado, então se isso for bom, 
e isso tem que ser bom, porque a Câmara vai repassar ai um bom dinheiro em conta 
desse carro, vão ganhar um carro muito bom, se isso der um resultado bem positivo, e 
se tiverem pessoas para trabalhar, porque o interior é muito grande, nos tínhamos 
condições de até pensar em passar um outro carro, mas o correto seria que eles 
constituísse um posto na Santa Maria, e um na região Fialho, Santa Cruz, nos até 
poderíamos dar dois carros pequenos para eles, zero quilometro, porque a outra vez a 
comunidade comprou um carro usado, e acabo tendo um bom serviço e alguém entro 
e corto isso, vamos entrar nessa luta, para que isso seja novamente uma realidade 
desses postos avançado na região da Padilha, Rio da Ilha, e um Santa Cruz e Filho, 
aquela região, porque com esse auxilio dessa caminhonete, claro que nos teríamos 
uma segurança muito maior, era isso o que eu tinha que dizer hoje. Após a Palavra em 
Expediente o Vereador Eduardo Kohlrausch em Questão de Ordem perguntou ao 
Presidente da Casa porque os Requerimentos nº 161 e 172, datados do dia de hoje de 
sua autoria, não foram lidos nesta noite. Os Requerimentos tratam da criação de uma 
Comissão de Segurança Pública na cidade de Taquara e pedido de Audiência Pública, 
para tratar do assunto referente à instalação de lombadas eletrônicas e pardais na 
cidade. Respondendo ao Vereador Eduardo, o Presidente colocou que já existe uma 
Comissão de Trânsito formada nesta Casa, a qual também deve tratar dos assuntos 
solicitados nos Requerimentos supracitados. Nesse sentido o Presidente sugeriu que o 
Vereador Eduardo converse com os membros da Comissão de Trânsito para decidirem 
qual encaminhamento deve ser dado sobre o assunto. Neste tema manifestaram-se os 
seguintes Vereadores: Régis de Souza, Sirlei Silveira, Adalberto Lemos, Roberto 
Timóteo, Guido Mario e Telmo Vieira. Na sequência o Presidente falou que de acordo 
com a Resolução Nº 001/2013, promulgada por esta Presidência, que altera o 
Regimento Interno, instituindo novas Comissões Permanentes será preciso transformá-
las em permanentes as seguintes Comissões desta Casa: de Saúde e Assistência Social, 
e, de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação. Depois disso, também em Questão 
de Ordem, o Vereador Guido Mario sugeriu a possibilidade de ampliar as Comissões 
CGP e COFF, contemplando assim todas as bancadas na discussão das matérias. Sobre 
essa questão o Presidente relatou que se houver a concordância de todos os 
Vereadores, o Regimento Interno será alterado e as Comissões serão ampliadas. Sendo 
que a Comissão Temporária de Saúde existente nesta Casa fica transformada a partir 
desta Sessão em Permanente com todos os seus membros. Dando segmento aos 
trabalhos o Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou 
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em bloco a votação da matéria, lida anteriormente nesta Sessão e a mesma foi 
APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: Requerimentos: 157 a 160/2013 e 162 
a 171/2013. Pedidos de Informações: 094 a 100/2013. Indicações: 564 a 625/2013. 
Atas: 3.916 a 3.920. Requerimentos Verbais: Vereador Moisés Cândido Rangel: 1º - 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital de Padilha 
proceda com urgência no fechamento de um valo que foi aberto para distribuição de 
rede de água na comunidade de Ilha Nova. Tal pedido se justifica dado ao fato de que o 
referido valo foi aberto há quase dois e está causando grandes transtornos aos 
moradores. Vereador Telmo Vieira: 2º - Através deste encaminho Votos de 
Congratulações à Escola Estadual de Ensino Médio Profª Hermínia Gaewersen Marques 
da localidade de Rio da Ilha – Vila Teresa, parabenizando o 1º grupo de Formandos do 
EJA Ensino Médio, realizado na última sexta-feira, dia 02/08. Ressalto ainda a luta e 
determinação da Direção da Escola, juntamente com toda a comunidade que não 
mediram esforços na busca do primeiro EJA Ensino Médio do nosso Município, fazendo 
com que o Interior se torne referência em Educação Jovem Adulto, possibilitando a 
segunda chance para quem teve que abreviar seus sonhos ao longo do tempo. Nada 
mais havendo a tratar, às 20h45min, o Presidente encerrou a presente Sessão 
Ordinária, e diante da urgência da apreciação e votação do Projeto nº 157/2013, dado 
publicidade anteriormente nesta Sessão Convocou uma Sessão Extraordinária 
Autoconvocada, para logo após. E, para constar, lavrei a presente Ata, que segue 
assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo Servidor Diego Miranda, o qual 
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada 
pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 05 de agosto de 
2013..................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


