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ATA Nº 3.925 

Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 18h20min no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 30ª 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, desejando boas vindas a 
todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de 
Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h. Nesse momento o Presidente deu início 
aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem a Oração do Pai Nosso. Após o 
Vereador Valdecir de Almeida solicitou a inversão de pauta devido a compromissos assumidos 
anteriormente. De imediato o Presidente colocou a referida solicitação em deliberação do 
Plenário e a mesma foi acatada por todos os Vereadores. A seguir o Presidente 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: OFÍCIO Nº 
655/2013, apresenta Mensagem Retificativa ao artigo 1º do Projeto de Lei 162/2013 (Executivo 
nº 137), que autoria o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o C.T.G O Fogão 
Gaúcho. OFÍCIO Nº 656/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.286 e 5.287, sancionadas em 13 
de agosto de 2013. OFÍCIO Nº 672/2013, convidando os Vereadores desta Casa para reunião 
com o Presidente da Fundação Cultural Piratini – Rádio e Televisão, Pedro Luiz da Silveira 
Osório, dia 22/08, para tratar da agenda “TVE e FM Cultura em Sintonia com o Rio Grande”, 
visando fortalecer a relação das emissoras públicas TVE e FM Cultura com o interior do Estado. 
PROTOCOLO DE VEREADOR: Nº 1580, de 13 de agosto de 2013, Vereador Eduardo Carlos 
Kohlrausch solicitando ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson Martins cópia de CD com 
áudio completo, das Sessões Extraordinárias do dia 15/07/2013. Nº 1581, de 13 de agosto de 
2013, Vereador Eduardo Kohlrausch, solicitando ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson 
Martins a criação da Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil, conforme já havia feito 
através de Requerimento encaminhado por este Vereador, no dia 05/08/2013, mas que não foi 
levado a Plenário, sendo assim, pede a criação desta Comissão para que possam ser fiscalizadas 
as ações referentes à segurança pública e defesa civil no município de Taquara, como a 
Comissão deverá opinar sobre todas as proposições que digam respeito a este assunto, bem 
como receber reclamações e denúncias encaminhando-as aos órgãos competentes. Nº 1582, de 
13 de agosto de 2013, Vereador Eduardo Kohlrausch, solicitando ao Presidente desta Casa, 
Vereador Nelson Martins agendamento de reunião com o Presidente do CONSEPRO, Senhor Luis 
Weber, nesta Casa, para discutir questões quanto ao auxílio moradia doa agentes da segurança 
pública de Taquara. PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 167, DE 19 DE 
AGOSTO DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH – Dispõe sobre o tempo 
de espera ao atendimento nas agências dos correios do Município de Taquara/RS, e dá outras 
providências. MOÇÕES: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 021/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH, com apoio de todos os Vereadores: Encaminha Moção de Repúdio a ser enviada 
ao Diretor de Operação Rodoviária do DAER, Senhor Cleber Domingues, com cópia ao Diretor 
Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira e ao Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, Senhor Tarso Genro. A manifestação é contra a entrevista concedida ao 
Programa Gaúcha Repórter comandado pelo jornalista Daniel Scola, na tarde do dia 14 de 
agosto do corrente ano, dada pelo Diretor de Operação Rodoviária do DAER, Senhor Cleber 
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Domingues, momento em que uma equipe da Rádio Gaúcha estava nas rodovias que cortam 
nossa cidade, (ERS 020, 239 e 115), ouvindo as reivindicações da comunidade taquarense que 
sofrem com os constantes acidentes e mortes ocorridos na maioria das vezes por falta de 
controladores de velocidade nessas estradas. Lamentavelmente o Diretor do DAER mostrou 
desconhecer a realidade do Município de Taquara, esquecendo que nossa cidade foi mãe da 
Região das Hortênsias e do Vale do Paranhana e é um Município com 127 anos de história. 
Nesse sentido fica a pergunta se é assim que o DAER trata os municípios e a vida dos seus 
contribuintes? MOÇÃO DE APOIO Nº 022/2013 VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA, com 
apoio de todos os Vereadores: Encaminha Moção de Apoio à Campanha Imposto Justo, 
promovida pelo SINDIFISCO Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, considerando o amplo benefício social que poderá ser alcançado com o 
sucesso da proposta atualmente apresentada pelo mesmo, cuja adesão pode ser efetuada 
através do site http://www.sindifisconacional.org.br. Neste sentido, reproduzimos o teor da 
campanha Imposto Justo, como uma iniciativa popular com apoio do Sindifisco (Sindicatos dos 
auditores-fiscais da receita federal do Brasil), que busca informar e mobilizar a população 
brasileira para corrigir, junto ao Congresso Nacional, as irregularidades observadas atualmente 
na tabela do Imposto de Renda. Queremos que a correção da tabela do imposto de renda 
acompanhe a evolução da renda anual dos trabalhadores mais a inflação, corrigindo assim 
distorções que, no final das contas, só beneficiam quem ganha mais. O país já tem um índice 
que mede essa evolução, calculado pelo rendimento médio mensal das pessoas com dez anos 
de idade ou mais e obtido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do IBGE. 
Além disso, o projeto prevê a possibilidade de abater do imposto devido até R$ 12.000,00 por 
ano em gastos com educação. Hoje, esse teto é de pouco mais de R$ 3.000,00. INDICAÇÕES: Nº 
640/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie uma revisão geral com posterior conserto 
das luminárias localizadas na estrada Travessa Riguel, Beco do Capitão, em Fazenda Fialho. Nº 
641/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Através desta Indicação encaminho Projeto 
Sugestão que trata da internet móvel Wi Fi nas praças públicas na área urbana do município de 
Taquara. PROJETO SUGESTÃO - Art. 1° Fica disponibilizado aos munícipes taquarenses a conexão 
e o acesso à internet móvel ‘Wi Fi’ por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e outros 
aparelhos que conectam a internet. Parágrafo único.  A conexão de internet disponibilizada em 
todas as praças públicas poderá ser gratuita. Art. 2° A Secretária da fazenda fiscalizará os 
serviços prestados de internet grátis via ‘Wi Fi’ nas praças públicas municipais. Art. 3° A 
disponibilização de internet via ‘Wi Fi’ será feita de forma gradativa e anual até o ano de 2017 
quando pelo menos 90% das praças deverão permitir o acesso a internet. Art.4° Poderá ter 
acesso principalmente os munícipes que estiverem com seu IPTU em dia. Art. 5° O Poder 
Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Art. 6° Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA AO PROJETO SUGESTÃO - Você esta na 
praça, em lazer ou a trabalho, em intervalo de descanso, liga o seu notebook e, imediatamente, 
está conectado à internet, em um ponto fixo de Wi Fi que vai acompanhar você. Entretanto, 
algumas cidades já oferecem este serviço a comunidade, principalmente aos jovens, saliento 
que transporte rodoviário, trens e até mesmo aviões já dispõem de conectividade com a web 
em tempo integral durante o trajeto. Como funciona esse processo? Qual é a segurança 
oferecida em conexões como essas? O funcionamento da internet Wi Fi nas praças públicas ou 
dentro dos ônibus e trens é o mais simples e óbvio possível, ao menos nos veículos que 
trafegam no Brasil. A maioria dos veículos recebe o sinal de internet via um modem 3G. 
Exemplifico que dentro do ônibus, um roteador garante a redistribuição do sinal para os 
usuários, mediante senha e autenticação de acesso. Isso garante que pessoas que não sejam os 
passageiros não acessem a rede de maneira a se aproveitar de eventuais brechas no seu 
equipamento. Embora incentivar as pessoas de bem a utilizarem nossas praças com Wi Fi 
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garante que seja algo convidativo. Assim permitiremos momentos de satisfação e 
entretenimento aos usuários dos coletivos. A busca dos pontos de acesso é similar à utilizada no 
smartphone. O sistema procura sempre o ponto de Wi Fi com maior intensidade de sinal, 
transitando de um para outro sem requerer uma nova autenticação, o que garante internet 
estável. Será possível checar emails, acessar sites e redes sociais ainda é o maior foco das 
velocidades disponíveis. Por isso seja paciente e esteja preparado para consideráveis oscilações 
de velocidade, daquelas de fazer você sentir saudades por estar longe da internet da sua casa. 
Ademais, em breve receberemos a Copa do Mundo de 2014 e essa iniciativa visa melhorar o 
acesso a internet e conectar de vez ao mundo com a internet, o que já ocorre em diversos locais 
do planeta, e assim receberemos inclusive possíveis turistas com mais conforto e com um 
diferencial no Vale do Paranhana, ficando Taquara  de olho no futuro. São essas as razões que 
nos levam a propor a presente iniciativa, assim contamos com o apoio dos nobres pares na 
aprovação da presente medida em favor da população em geral que utiliza diariamente a 
internet móvel e oferecer internet grátis via Wi Fi nas praças municipais é o mínimo que 
podemos oferecer de conforto a nossa comunidade, isto é o acesso a informações. Nº 642/2013 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Indico ao senhor Prefeito Municipal, em aplicar na Rua 
Tristão Monteiro, a modalidade de mão única sentido ERS 115, sentido Avenida Sebastião 
Amoretti, com uma excelente ciclovia interligando os dois extremos da cidade. Sugiro ainda a 
convocação  dos engenheiros e arquitetos que apresente projeto e o mais votado pela 
população seja o executado, tendo uma premiação ao projeto vencedor. Por fim ressalto que 
vossa gestão terá realizado um grande passo para mobilidade urbana e ambientalmente correta 
que o nosso município necessita. Nº 643/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito 
que a Secretaria Distrital de Fazenda Fialho proceda no patrolamento e ensaibramento da 
estrada “Beco do Arno”, bem como a estrada que faz divisa com a localidade de “São João do 
Deserto”, pois as mesmas necessitam melhorias. Nº 644/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda 
no concerto do asfalto na Rua Osvaldo Cruz, em frente ao nº 541, no Bairro Empresa. 
Justificativa: O asfalto cedeu abrindo uma vala sendo que foi colocado saibro, mas não resolveu 
o problema já tendo inclusive causado acidentes, o concerto já foi solicitado pelos moradores 
daquele local com protocolo sob o n° 8817/2013 no Protocolo Geral da Prefeitura. Nº 645/2013 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda na canalização da Rua Celeste Domingos de Souza, no Bairro 
Medianeira, pois a mesma não possui encanamento causando transtornos aos moradores. Nº 
646/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de lâmpadas  na Rua Roberto Halmel, n° 
871 no Bairro Empresa. Justificativa:  Duas lâmpadas encontram-se queimadas e há  trânsito 
intenso de pedestres que trabalham a noite, causando muita insegurança a todos. Nº 647/2013 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda no conserto de lâmpadas nas seguintes Ruas do Bairro Empresa, 
pois muitas delas encontram-se apagadas causando muita insegurança a quem passa pelo local 
durante a noite. - Rua Osvaldo Cruz (início), Rua Lapaz, Rua Brasilia, Rua Buenos Aires e Rua 
Almiro Nunes de Medeiros. Nº 648/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda 
com urgência no conserto de buracos na Rua Ejo Macedo e na Rua José Gonçalves das Neves no 
Bairro Mundo Novo. Tal pedido se faz urgente para evitar acidentes como já ocorrido na semana 
passada levando um morador que trafegava por ali de bicicleta caindo e tendo 
traumatismo craniano. Nº 649/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito disponibilize  a extensão da 
linha circular de ônibus pelo menos quatro vezes ao dia até o Residencial Santa Rosa, em frente 
ao Cemitério, para que atenda revindicações dos moradores daquele local que não são 
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contemplados com transporte público. REQUERIMENTOS: Nº 177/2013 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Venho através deste requerer ao Diretor de Operações de Projetos de 
Esgotamento Sanitário da CORSAN, cópia do projeto que contempla o município de Taquara/RS, 
para que possamos acompanhar o desenvolvimento do mesmo. O município de Taquara firmou 
convênio com este órgão através da Lei Municipal nº 3.902, de 28 de junho de 2007 que: 
Autoriza a realização de convênio com o Estado do RGS e com a Agência Estatal de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do RGS, a celebração de Contrato de Programa com a CORSAN. 
Segundo a Senhora Solange Vargas – Superintendente da CORSAN Sinos Regional, foi informado 
em reunião do Comitê Interlegislativo de Acompanhamento do Pró Sinos, realizada no dia 
14/08, próximo passado, que Taquara receberá um investimento para obras de saneamento no 
valor de R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões). Nº 178/2013 VEREADORES GUIDO MARIO 
PRASS FILHO E LAURI FILLMANN, (Bancada do PTB associou-se em Plenário): Através do 
presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares do senhor Oscar de Souza Pinto, que veio a 
falecer no dia 15/08, próximo passado, aos 98 anos de idade. 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 179/2013 BANCADA DO PP: 
VEREADORES ADALBERTO SOARES, ARLEU MACHADO, GUIDO MARIO E ROBERTO TIMÓTEO - Ao 
DAER; à Empresa Gaúcha de Rodovias; ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito de 
Taquara/RS e à Comissão Especial de Trânsito desta Casa Legislativa. Através deste solicitamos 
que sejam construídas duas rótulas nos seguintes trechos da cidade de Taquara: ERS 239 com 
ERS 020, saída para a cidade de Sapiranga e ERS 020, saída para a cidade de Rolante. 
Acreditamos que enquanto o governo do estado não puder realizar a obra projetada com um 
elevado naquele local, as referidas rótulas beneficiariam o trânsito. Justificativa: No último final 
de semana, dias 9, 10 e 11 de agosto do corrente ano, devido a problemas ocorridos com o 
regulador das sinaleiras localizadas nos trechos supracitados, as mesmas ficaram apenas com o 
sinal piscante e observou-se que o trânsito fluiu normalmente sem ocorrência de acidentes. 
Nesse sentido segue esta sugestão como exemplo das rótulas existentes nas cidades de 
Igrejinha, Três Coroas, Gramado e Estrada do Mar. Nº 180/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Através deste parabenizo a equipe da Rádio Gaúcha, nas pessoas do jornalista 
Daniel Scola e dos repórteres Felipe Daroit e Milena Schoeller, pela repercussão alcançada 
através do Programa Gaúcha Repórter transmitido na tarde do dia 14 de agosto do corrente 
ano, onde os referidos repórteres estiveram em nossa cidade, mais precisamente nas rodovias 
que cortam o município, (ERS 020, 239 e 115), ouvindo as reivindicações da comunidade 
taquarense que sofrem com os constantes acidentes e mortes ocorridos nessas estradas, onde 
na maioria das vezes se dá pela não existência de controladores de velocidade. Parabéns a todos 
pelo excelente trabalho desenvolvido e que continuem cada vez mais dando condições para que 
a população seja ouvida. Nº 181/2013 BANCADA DO PP: VEREADORES ADALBERTO SOARES, 
ARLEU MACHADO, GUIDO MARIO E ROBERTO TIMÓTEO - No momento em que as cidades 
passam por grandes dificuldades em relação à segurança pública, onde comércios e residências 
tem sido alvo de menores infratores envolvidos em furtos e arrombamentos, no dia 15 de 
agosto de 2013, em Taquara/RS, 750 crianças dos 5º anos pertencentes a estabelecimentos de 
ensino das redes estadual, municipal e particular tiveram a oportunidade e satisfação de 
participar da solenidade de formatura destes jovens que participaram do “Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD”, afirmando através deste que a 
violência e o uso das drogas podem ser evitados ou diminuídos com a existência de programas 
educacionais dessa linha. A comunidade Taquarense está de parabéns, pois pais, alunos, 
professores e instrutores estão envolvidos com o mesmo propósito. Neste sentido, solicito que 
sejam enviados Votos de Congratulações a Direção, Professores e Alunos de 5º anos, das escolas 
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que participaram deste Programa, valorizando assim o empenho de tornar nossas crianças e 
jovens bons Cidadãos nesta e nas futuras gerações. Nº 182/2013 BANCADA DO PP: VEREADORES 
ADALBERTO SOARES, ARLEU MACHADO, GUIDO MARIO E ROBERTO TIMÓTEO - Requer seja 
encaminhado Votos de Congratulações aos instrutores que participaram de forma ativa no 
“Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD”, onde busca orientar 
nossas crianças, futuros jovens e cidadãos do amanhã, a permanecerem longe da violência e das 
drogas. Nº 183/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através deste enviar 
Votos de Congratulações parabenizando o 20º Encontro de Jovens Congregação Mundo Novo 
realizado neste final de semana, com o Tema: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo 
Poderoso, que era, e que é, e que há de vir.” (Ap.4:8). Parabenizo a todos pela realização de 
mais este belíssimo evento, nas pessoas dos Encarregados do Setor: Pastor José Carvalho e 
Líderes do Setor de Jovens: Senhor Marcelo e Senhora Lurdinha. Que Deus continue iluminando 
esses jovens para o crescimento deste trabalho. Nº 184/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações aos organizadores da 12ª Festa da 
Carpa, realizada no último domingo 18/08, no Pavilhão Católico da localidade de Olhos D’água. 
Parabéns a todos pela realização de mais este belíssimo evento, que além do tradicional e 
excelente almoço servido, também proporcionou momentos de descontração aos visitantes 
presentes. Nº 185/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Através deste envio Votos 
de Congratulações ao Senhor Alcio da Rosa, pela inauguração de seu estabelecimento 
“Panquecas e Bifes Fulanu’s”, realizado na noite do sábado, dia 17/08, próximo passado, na Rua 
Bento Gonçalves, nº 2332, Centro de Taquara. Parabéns pelo excelente cardápio oferecido e 
que o Deus continue iluminando para o crescimento deste trabalho servindo a comunidade com 
muita qualidade. Nº 186/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer 
ao Senhor Luiz Carlos Bertotto, Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), para que 
providencie reparos para o acostamento da ERS 239, na parte inicial do trajeto que liga a cidade 
de Taquara a Rolante, bem na saída da ERS 020, na altura da Empresa COOTALL, pois o asfalto 
do acostamento está em condições precárias, oferecendo riscos aos usuários da rodovia e, 
também aos usuários do ônibus que realiza a linha até Rolante, pois no referido local tem uma 
parada de ônibus e por vezes o motorista passa por momentos difíceis para dominar o veículo, 
devido ao excesso de buracos nesse local. Solicito o empenho de Vossa Senhoria, para que 
determine o imediato reparo no referido local, para que essa atitude venha a colaborar com a 
redução de acidentes, que são tantos em nossas rodovias e, às vezes, por ser do 
desconhecimento de Vossa Senhoria, obras simples como essa e de grande importância para a 
funcionalidade de nossas estradas, deixam de ser realizadas. Sendo o que tinha para o momento 
e, no intuito de auxiliar a vossa senhoria, apontando situações que necessitam de uma atenção 
maior, para o sucesso de vossa administração, envio cordiais saudações. Nº 187/2013 
VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E TELMO VIEIRA: Através deste solicitamos ao 
Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, que seja criada uma Comissão para tratar 
dos resíduos sólidos e do meio ambiente do município de Taquara/RS. Nº 188/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicita ao Presidente deste Legislativo, Vereador Nelson José 
Martins que sejam nomeados novamente os membros da Comissão Especial PRÓ-TRENSURB 
nesta Casa, conforme Portaria Nº 031, de 04 de março de 2013, tendo em vista que a mesma 
não foi ativada dentro do período estipulado no Regimento Interno desta Casa. Neste sentido, 
solicitamos ao Presidente desta Casa, que constitua novamente esta Comissão na Sessão 
Ordinária de hoje a noite, escolhendo nesta Sessão o Presidente e Relator da Comissão, bem 
como sejam escolhidos os Vereadores que irão participar da Assembleia de Instalação da Frente 
Parlamentar em Favor da Extensão do Trensurb até Sapiranga e Taquara, que ocorrerá no dia 21 
de agosto, quarta feira próxima, às 13:30 horas, no Salão Júlio de Castilhos do palácio 
Farroupilha, Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. A composição da Comissão Especial Pró-
Trensurb nesta Casa fica constituída da seguinte forma: Vereador Guido Mario Prass Filho (PP); 
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Vereador Lauri Fillmann (PDT); Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB); Vereadora Sandra 
Beatriz Schaeffer (PSDB); Vereador Régis Bento de Souza (PMDB) e Vereador Moisés Cândido 
Rangel (PSC). PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 103/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação informe 
a este Vereador qual é a previsão do término da Escola Municipal de Educação Infantil, 
localizada nos fundos da Escola 17 de Abril, bem como quando a mesma irá atender a 
comunidade, pois é muito grande a procura de vagas para educação infantil. Nº 104/2013 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com 
a Secretaria competente informe a este Vereador qual é a previsão de conclusão da Rua Coberta 
de nossa cidade, pois muitas entidades aguardam uma resposta para que possam se organizar 
nas programações de final de ano que pretendem realizar naquele local. Entendo que com o 
término desta obra o comércio do entorno irá desenvolver ainda mais, devido aos eventos que 
serão efetivados naquele espaço. Nº 105/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde informe a este 
Vereador qual é a previsão de conclusão da obra da Academia de Saúde, junto ao Posto de 
Saúde do Bairro Empresa e quando a mesma estará disponível à comunidade, pois acredito que 
o local terá um grande número de participantes tendo em vista que o Bairro Empresa não possui 
nenhuma área de laser e conta com 10 mil habitantes. Nº 106/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: 
Solicito ao Executivo Municipal que envie a esta Casa, o Plano Municipal Integrado dos Resíduos 
Sólidos existente neste Município. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da 
Promotoria de Justiça de Taquara, informando que em 05 de agosto de 2013, foi lançada 
promoção de arquivamento no Inquérito Civil nº 00911.0031/2008, instaurado para apurar 
“possíveis irregularidades na convocação de reuniões extraordinárias da Câmara de Vereadores 
de Taquara”, tendo sido o expediente enviado à homologação do Conselho Superior do 
Ministério Público. Ofício da Promotoria de Justiça de Taquara, convidando o Prefeito desta 
cidade a comparecer no dia 22 de agosto de 2013, às 15h, a fim de tratar de assuntos relativos à 
construção do dique junto ao Loteamento Olaria, Bairro Empresa, nesta cidade. Tal providência 
se faz necessária para a instrução do Inquérito Civil que tramita nesta 4ª Promotoria de Justiça 
Especializada. Ofício do Tribunal de Contas do RGS convidando para o Seminário Técnico de 
Orientação aos Legislativos Municipais, a realizar-se nos dias 22, 27 e 29 de agosto ou 05 de 
setembro de 2013, no prédio sede do TCE-RS em Porto Alegre. Ofício da Vivo em atenção ao 
Requerimento nº 012/2013 do Vereador Telmo Vieira. Informativo do resultado detalhado da 
Consulta Popular de 2013. Convite da Assembleia Legislativa do RGS, para o lançamento da 
Frente Parlamentar em favor da extensão do Trensurb até as cidades de Sapiranga e Taquara, 
proposição do Deputado João Fischer, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2013, às 13h30min. 
Convite do Governo do Estado para Curso de Gestão Integrada de Inundações Urbanas que 
ocorrerá nos dias 03 e 04 de setembro de 2013. Comunicado de convite cancelado com data a 
ser definida da Brigada Militar, através do Policiamento Ambiental para Solenidade de 
Formatura da Turma de Patrulheiro Ambiental Mirim 1º Semestre – 2013. Convite por e-mail da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para participar do arreamento das 
Bandeiras durante a hora cívica do dia 04/09, às 17h30min, bem como para os eventos alusivos 
à Semana da Pátria, chegada do fogo simbólico, no dia 26/08, às 16h, na Brigada Militar desta 
cidade e desfile cívico no dia 08/09, às 8h na Rua Júlio de Castilhos. Convite da Escola Municipal 
Emílio Leichtveis para Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, no dia 29 de agosto de 
2013. Informativo do Relatório Final da Comissão de Representação Externa sobre o acidente 
ocorrido na cidade de Santa Maria/RS em janeiro deste ano. Boletim CNM, publicação da 
Confederação Nacional de Municípios – julho de 2013. Jornal O Interior Cooperativo Gaúcho – 
ano 40, nº 1042 – junho de 2013. Telegrama do Ministério da Saúde e Comunicado do 
Ministério da Educação referente à liberação de recursos financeiros. Diante da inversão de 
pauta o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse 
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na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para 
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 162/2013 
(Executivo 137) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o C.T.G. O 
FOGÃO GAÚCHO, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e dá outras providências. O Executivo 
apresentou Mensagem Retificativa, através do Ofício nº 655, lido anteriormente nesta Sessão e 
a Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto acatando a referida Mensagem. Posto em 
discussão, seguido de votação o Projeto com a Mensagem Retificativa foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado, Telmo Vieira e Nelson Martins. 
PROJETO DE LEI Nº 163/2013 (Executivo 138) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
financeiros no valor de R$ 3.000,00, para a Associação Cultural Educacional de Taquara, CNPJ Nº 
10.299.235/0001-80. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 164/2013 (Executivo Nº 139) 
Autoriza o Poder executivo a repassar recursos financeiros para a Liga das Equipes Gincaneiras 
de Taquara – LEGITA, CNPJ nº 14.071.594.0001/36. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão 
de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua 
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os seguintes 
Vereadores: Sandra Schaeffer, Guido Mario, Nelson Martins, Adalberto Lemos e Telmo Vieira. 
Após o Presidente incluiu na Ordem do Dia as Moções nº 021 e 022, lidas anteriormente nesta 
Sessão, justificando que as mesmas não tem necessidade de passar pela Comissão. Nesse 
sentido as Moções foram colocadas em deliberação do Plenário como segue: MOÇÃO DE 
REPÚDIO Nº 021/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, com apoio de todos os 
Vereadores: Trata da entrevista concedida ao Programa Gaúcha Repórter, na tarde do dia 14 de 
agosto do corrente ano, dada pelo Diretor de Operação Rodoviária do DAER, Senhor Cleber 
Domingues. A referida Moção foi APROVADA por unanimidade e manifestaram-se os seguintes 
Vereadores: Eduardo, Arleu, Roberto Timóteo, Luiz Balbino, Régis, Moisés, Guido Mario, 
Valdecir, Telmo e Nelson Martins. MOÇÃO DE APOIO Nº 022/2013 VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA, com apoio de todos os Vereadores: Trata da Campanha Imposto 
Justo, promovida pelo SINDIFISCO Nacional. A referida Moção foi APROVADA por unanimidade e 
manifestou-se o Vereador Arleu Machado. Na sequência o Presidente da Casa, com a 
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir, a qual foi 
lida anteriormente nesta Sessão e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: 
Requerimentos: Nº 177 a 188/2013. Pedidos de Informações: Nº 103 a 106/2013. Indicações: 
Nº 640 a 649/2013. Atas: Nº 3.923 e 3.924. Requerimento Verbal: Vereador Valdecir Vargas de 
Almeida em nome da Casa: - Através deste, os Vereadores do Legislativo Taquarense 
encaminham Votos de Congratulações parabenizando a Direção, Professores, Pais e Alunos da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Martins Rangel, na localidade de Olhos D’água 
pelo grandioso trabalho desenvolvido, através do “Projeto Peixe Dourado”, apresentado no dia 
14/08, próximo passado, durante a 2ª etapa da Celebração das Águas. Parabéns a todos, pois 
somente a importância desses valores passados às crianças e jovens é que teremos um futuro 
diferente do que temos hoje. Diante do Requerimento nº 188 ter sido aprovado nesta Sessão, o 
Vereador Guido Mario solicitou ao Presidente que já ficassem definidos os nomes do Presidente 
e do Relator da Comissão Especial Pró-Trensurb, criada através da Portaria Nº 031/2013, 
composta pelos Vereadores: Guido Mario Prass Filho (PP); Lauri Fillmann (PDT); Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira (PTB); Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB); Régis Bento de Souza (PMDB) e 
Moisés Cândido Rangel (PSC). Nesse sentido o Presidente da Casa acatou a referida solicitação e 
ficou definido pelos Vereadores da referida Comissão que o Vereador Guido Mario Prass Filho 
será o Presidente e o Vereador Lauri Fillmann o Relator. Dando segmento aos trabalhos o 
Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a 
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cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. 
PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Conforme falava antes, quero parabenizar a Escola Antonio Martins Rangel, 
na pessoa da Diretora Luciane, pelo belíssimo projeto peixe dourado, apresentado pela 
Professora Sabrina, estão de parabéns, também parabenizar o PROERD, por mais uma 
formatura, 750 alunos que se formaram na semana passada, também aqui não poderia deixar 
de dar os parabéns ao Secretario Distrital do Rio da Ilha, o Lisandro, pelo belíssimo trabalho que 
fez na estrada que vai para Olhos D’água, na festa da carpa que foi ontem, ta de parabéns, paro 
a chuva num dia, e no outro estava lidando, esta de parabéns a forma de como ficou aquela 
estrada ali, e os demais, junto que ajudaram o Everton e Ferreira, e também não posso deixar 
aqui, de parabenizar pela décima segunda festa da carpa, onde o cardápio estava muito bom, 
estão todos de parabéns, também estou enviando votos de congratulações, ao vigésimo 
encontro de jovens da Igreja Assembleia de Deus, Mundo Novo, aonde aconteceu nesse final de 
semana, na pessoa do Jê carvalho, o Marcelo e a Lurdinha, parabéns por esse belíssimo evento, 
e que cada vez possa crescer mais, também estou parabenizando o senhor Alcides da Rosa, um 
investidor no Município de Taquara, que aqui próximo abriu no Município de Taquara, na Bento 
Gonçalves, foi inaugurado no sábado, no qual estava presente, panquecas e bifes, ta de 
parabéns pelo belíssimo cardápio feito na inauguração, ta de parabéns, que possa crescer, e 
assim gerando empregos para o nosso Município, também estou solicitando junto ao Executivo 
Municipal, que informe este Vereador, quando será a conclusão da academia de saúde, junto ao 
posto de saúde, pois ali a comunidade espera ansiosa aquela obra, tendo em vista que não tem 
nem uma hora de lazer, certeza que aquela academia será muito boa para o pessoal do Bairro 
com 10 mil habitantes, e também a previsão de conclusão da obra, do entorno da nossa rua 
coberta, que vem final de ano varias entidades, que querem se programar para fazer seu evento 
no final de ano, e eu acho que é importante o Prefeito determina um prazo para terminar a 
nossa rua coberta, que a comunidade muito espera, também da mesma forma, a Escola de 
Educação Infantil, próximo a Escola 17 de Abril, que informe quando será feito o termino e a 
inauguração para poder atender a nossa comunidade, pois agente nessa Casa, é bastante 
procurado, por vagas na educação infantil ali vai resolver uma parte do problema, agente sabe 
que está sendo feita outra no Bairro Santa Rosa, e é importante para diminuir o numero de 
vagas que esta em espera o pessoal da educação infantil, essa semana também, quem viu o 
Zero Hora da terça feira, de 13 de Agosto de 2013, fica chocado com o que vê, longe dos 
Gabinetes, os CCS longe da Assembleia, isso aqui é um absurdo, segundo informações que tenho 
cada que esta longe dos Gabinetes dos Deputados Estaduais, pagam com o dinheiro nosso, 
dinheiro publico, onde não tem 8 mil, para botar uma lombada eletrônica na ERS020, na 239, na 
115, aonde vidas estão sendo tiradas, pessoas que dizem que defendem Taquara, com políticos 
trabalhando ganhando 4 mil por mês, conforme tem um de Taquara, no Gabinete do Seu João 
Fischer, que se chama Senhor Fabiano Tacachi Matte, que anuncia que tem um Escritório de 
Advocacia para atender a comunidade, eu acho que isso aqui o Ministério Publico tem que 
investigar, porque é dinheiro publico, por isso não tem 8mil para por uma lombada na ERS239, 
na entrada da Empresa próximo da Ideal, não tem na ERS115, não tem enfrente a Fruteira 
Taquarense, não tem na ERS020, por isso, não tem mesmo, tem que pagar 4 mil para um cara 
abrir um escritório e ficar no Município, sendo cargo de confiança do Deputando, que 
representa essa cidade, e vai para a radio falar um monte de abobrinha, que nem segundo fiquei 
sabendo que falou hoje, um grande abraço a todos, que Deus ilumine o coração de cada um, 
uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Essa semana estive percorrendo algumas ruas de nossa cidade, coletando assinaturas 
para colaborar com a CPI da telefonia do Rio Grande do Sul, e é impressionante em cada pessoa 
que tu chega e fala que é um abaixo assinado para melhorar os serviços de nossas operadoras, 
tudo mundo que assina mais de uma vez, então isso mostra que todo mundo esta insatisfeito 
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com os serviços prestados pelas companhias, e a nossa meta é chega 1 Milhão de assinaturas, 
eu sei que a Vereadora Sirlei esta empenhada, e outros Vereadores com listas circulando, e isso 
aqui é de suma importância, só vai dar força para que seja apurada essas irregularidades, a CPI 
foi instalada no dia 23 de Abril, e o relatório final vai ser feito até no dia 5 de novembro, e esses 
abaixo assinados vão ser entregues ao Congresso Federal, e ao Ministério das 
Telecomunicações, até o dia 30 agora, temos que entregar essas assinaturas, e segundo que eu 
sei, é que já deu resultado, hoje ate o Deputado Ernani Polo, me ligou e me falou, que uma das 
conquistas já foi o fim do prazo de validades dos cartões telefônicos, que tu botava as unidades, 
tal dia terminava a validade, e dentro, em breve, vai ter um fim, não vai ter mais prazo de 
validade, quinta feira passada participei da formatura de 750 alunos do PROERD, Programa de 
Educação e Resistência de Drogas e Violências, aqui na Escola Santa Teresinha, quero aqui 
parabenizar os instrutoras, a Carla, Maicá, Luiz Eduardo Willian, e todos os envolvidos nesse 
trabalho, que é de grande importância para nossos jovens, dez de 2006 tem um relatório aqui, 
que cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito alunos, já foram contemplados com o curso do 
PROERD, estão envolvidos, Escolas Municipais, Estaduais, e também das redes particulares, com 
certeza esses alunos que passaram por essas aulas, vão pensar duas vezes em algum dia ingerir 
alguma droga, ontem também participei da festa da carpa, na localidade de Olhos D’água, um 
evento já consagrado em nosso Município, e lá envolveu um grande numero de pessoas, quero 
parabenizar o Presidente João Carlos, que é o Presidente da Associação, e todos os envolvidos 
na organização daquela festa, e um Município a de pensar em aumentar esse eventos, a de ser 
formar um grande evento, ainda maior do que já é, levar o nome de Taquara, a outra regiões, ao 
exemplo de Tramandai que hoje faz uma grande festa do peixe, porque não Taquara se destacar 
com a festa da carpa, aproveitando a oportunidade, quero parabenizar também a Secretaria de 
Obras, Lisandro da Distrital, toda equipe, pela excelente estrada feita em Olhos D’água, e 
também o concerto daquelas pontes, que foi reivindicação nossa, minha e do Guido Mario, que 
estivemos presentes na reunião da Associação, e lá enviamos o pedido e foi concertada, 
também estive no sábado a tarde na localidade da Fazenda Fialho, e também verificando as 
estadas, quero parabenizar o Betão, o Secretario, pelo excelente trabalho feito ali, pelo 
patrolamento, ensaibramento, alargamento da estrada do Figuerão, e também fiz uma 
indicação para que seja patrolada e ensaibrada a estrada do Beco do Arno, e também um 
pedaço de estrada com divisa a Taquara, com São João do Deserto, que esta em precárias 
condições, então quero aqui deixar essa indicação, que o Secretario possa atender esse pedido 
o mais rápido possível, de mais era isso ai, uma boa semana a todos, e até segunda feira que 
vem. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Com a 
sua permissão, fazer uma saudação especial aos gincaneiros que se fazem presentes, hoje nos 
aprovamos um projeto ai, sei que não vai chegar para o que vocês precisam, mas com certeza 
no próximo ano se consiga um valor maior, sei que no ano passado vocês ganharam 8 mil reias, 
e esse ano foi em torno de 5 mil reais, mas desejar, parabenizar o excelente trabalho que vocês 
fazem que isso alem da integração da família, tem a integração da comunidade, porque vocês 
trabalham em famílias diversas, e isso é muito bom para a comunidade, também gostaria 
Presidente, de parabenizar, ontem estive na festa do peixe em Olhos D’água, parabeniza aquela 
comunidade pelo excelente cardápio que foi apresentado de peixes lá, e isso pela primeira vez 
que particípio, isso foi uma honra, gostaria também Senhor Presidente, de parabeniza o pessoal 
do PROERD, o Adalberto Soares já fez aqui um pronunciamento, que foi bem justo, porque 
agente sabe o quanto é importante esse projeto para a gurizada, na questão da prevenção da 
droga, que bom que outros projetos viessem de outras entidades, porque a questão da droga é 
uma coisa muito preocupante, que isso ta envolvendo de mais o nosso jovem, e isso é muito 
perigoso, gostaria também de falar da questão que foi feita a moção do nosso colega Vereador 
Eduardo, que realmente o DAER tem sido omisso nessa questão, na questão das rodovias, 
porque vem aqui, não nos dizem nada, dizem que tem projetos ai faraônicos, mas na verdade, 
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na hora de colocar em pratica, as vezes não é tanto assim que precisamos, mas sim faze um 
projeto menor que saia do papel e seja efetivado, e infelizmente o Cleber Domingues, fez essa 
pronunciamentos ai, que nada contribui, que dize então que em volta de rodovias, o progresso 
não pode se ampliar, porque o DAER se isenta das atividades, muito pelo contrario, acho que daí 
que tem que ser parceiro, nem tem que ser parceiro, tem que cumprir com suas obrigações, que 
não ta cumprindo, joga tudo nas costas do Município cada vez mais, o Governo do Estado joga 
nas costas do Município a conta, não faz o que é sua prerrogativa, e o Município não consegue 
atender nem seu Município nas suas reivindicações e suas necessidades, eu estive semana 
passada, após a reunião aqui de segunda feira, eu fui na Promotoria Publica, aqui foi muito 
discutido, porque volto a dar enchente no Bairro Empresa, estive na promotoria, pedi uma 
reunião com a Doutora Ximena, e ela marco para o dia 22, quinta feira, as 15 horas, para 
discutição do DIC, porque agente houve assim, a Vereadora Sirlei disse que não tinha projeto, 
mas tem projeto sim Vereadora, esse projeto nos tivemos lá, eu e o Vereador Guido na 
Prefeitura, olhando esse projeto para ver como estava, e falando com o Secretario, ele de 
imediato ligou para o Tuti,  que era responsável pelo projeto, pela transportadora, no qual esta 
parado e temos que ver de quem é a culpa, e nada mias do que a Promotora para nos orientar 
nessa questão, na vez passada quando deu aquelas primeiras enchentes, entre outros que 
tomaram as ações, eu também estive na Promotoria como Vice Presidente da Associação,e pedi 
a ela que tomasse uma providencia, porque numa reunião que fomos lá, um empurrava para o 
outro, dizendo que a responsabilidade não era sua, a Caixa empurrava para o Município, e o 
Município para a construtora, e não se havia, então tem que ter alguém intermediando essa 
questão, então eu fui até a Promotoria, e se encardiu num processo, só que vem se arrastando a 
anos, e até agora não foi dada uma solução, então espero que com essa reunião com a 
Promotora, ela nos de uma orientação, para que se resolva o problema da enchentes no Bairro 
Empresa, e que não foi culpa de quem adquiriu uma casa, veja bem, a pessoa sonha com um lar, 
chega lá, todos os anos se enche de água, e a pessoa fica no desespero,cada vez que da uma 
nuvem no céu, a pessoa pensa que de novo sua casa vai encher, e muita gente perdeu todos os 
moveis, isso quem tem um seguro que a pessoa paga, mas que a Caixa faz de tudo para não 
paga esse seguro, é uma coisa muito complicada e espero que agente quinta feira tenha uma 
orientação, e uma solução para esse problema, por hoje era isso, obrigado, e uma boa noite a 
todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu 
tenho alguns assuntos hoje, inclusive vou me estender um pouco mais, para que eu possa fazer 
algumas egressões aqui a mais que o normal, tem um assunto que na segunda parte de minha 
fala, sobre algo a nível Nacional, que eu acho muito importante da publicidade de minha fala, 
perante todos aqueles que estão ouvindo, e todos os Vereadores, Inicialmente eu quero me 
reportar aqui, hoje à tarde eu conversava com uma pessoa aqui na Câmara, e ela também falava 
desse assunto, que aqui na cidade nos temos com o problema das faixas de segurança, que 
estão erradas no Município de Taquara, essas faixas de segurança, tem que imediatamente tirar 
debaixo das sinaleiras, porque não é possível, ta dando uma seria de problemas com os 
pedestres, que muitas vezes não sabe diferenciar a faixa para o sinal que esta para o Motorista, 
e pode acarretar acidentes irreversíveis no futuro, para evitar isso ai, a Secretaria de Transporte 
verificasse a possibilidade urgente de remover as faixas de segurança de baixo das sinaleiras, 
para que funcione e não aja os problemas que nos temos verificando no dia a dia, que os 
motoristas muitas vezes não sabem o que vão fazer, se eles passam com o sinal aberto, ou 
param na faixa de segurança que esta em baixo, e isso é um erro técnico, que tem que ser 
resolvido, e urgentemente, e aproveitando também que essas faixas de segurança tem que ser 
visíveis, se tiver apagada, tem que logo manter a tinta adequada, e dizer que os motoristas de 
Taquara, que respeitem as faixas de seguranças, é um problema muito serio com as pessoas que 
querem passar na faixa de segurança, e ficam parado as vezes esperando, e ninguém para, outro 
problema que nos temos aqui, motorista que resolve para na faixa de segurança, ele fica na 
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expectativa que alguém bata na traseira de seu carro, porque as pessoas não estão 
acostumados a parar nas faixas de seguranças, que muitas vezes da esse tipo de problema, que 
pode acarretar, que seja abar uado o carro que esta na frente, é muito importante isso ai, se fala 
tanto em segurança em estradas, e também temos que desenvolver a segurança maior aqui, e 
nível de Município, também quero aproveitar algo que eu falo a muito tempo, um absurdo que 
acontece em Taquara, que é as bicicletas em cima das calçadas, e na contra mão, eu tenho visto 
pessoas sendo atropeladas por bicicleta aqui quase todo dia, infelizmente ninguém ta 
respeitando hoje, a nível de bicicleta, tão andando por cima das calçadas, e também na contra 
mão das ruas, a Julho de Castilho que é mão única, as vezes vem um ciclista na contra mão, a 
pessoa vai atravessar e não lha para o outro lado que é mão única, e de repente ta sendo 
abarroada, isso é o fim da picada, uma pessoa se quebra toda, em função de uma batida de 
bicicleta, convenhamos que é danada a coisa, ta faltando a fiscalização, tem que acontecer 
imediatamente desses itens que eu falei, e principalmente dessa parte das bicicletas nas 
calçadas, que é incrível, prestem atenção o que tem disso acontecendo, também rapidamente 
os quebra molas, tem que colocar urgentemente em frente as Escolas, aquilo na Escola Santa 
Teresinha, no dia em que acontecer um fato aqui, que houver um atropelamento de criança, eu 
vou ser o primeiro a processar a quem tem o direito, porque não é possível, parem ali, da 
16horas e 45min, ates as 17horas 30min, é um risco muito grande que as crianças estão 
passando ali, porque elas estão atravessando ali, onde motorista vem lá de cima da Julio de 
Castilho, em uma imprudência tremenda, em alta velocidade, e não param em frente a escola 
com as crianças atravessando, eu já vi pessoas quase serem atropeladas, isso é uma 
barbaridade, falta de educação dos motorista, só se resolve com uma coisa, quebra molas, e 
bem grandes, que a pessoa tenha que parar e andar de novo, só assim a pessoa tem o respeito 
com o ser humano, que não esta havendo na nossa comunidade, isso é uma vergonha o que 
acontece ai, é uma vergonha, as pessoas sentam numa direção, e não virão mais gente, viram 
num bicho para dirigir, claro que não são todos, quem sabe que ta fazendo, que use o chapéu, 
não é para todo mundo evidentemente. Eu quero falar um assunto muito importante da moção 
que eu to fazendo hoje, e quero agradecer a todos os 15 Vereadores que assinaram essa moção 
importante, eu venho a muito tempo, dez do tempo que eu venho falando da radio comunitário 
eu venho falando desse assunto, e eu quero então aproveitar hoje, examinando hoje os jornais, 
eu me deparei com um dos Jornais da Capital, onde que a manchete falava que havia uma 
defasagem na tabela do imposto de renda de 62%, na tabela do imposto de renda, e o jornal 
então fazia uma ilusão, eu quero aproveitar para vocês, até para ler para vocês, essa parte do 
jornal, e vocês vão ler porque eu fiz essa moção, sobre o importo de renda, prestem atenção, 
Vereadores, demais que estiverem ouvindo, nisso que esta aqui, pelo Sindifisco Nacional, que é 
o Sindicato Fiscal Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, prestem atenção, 
isso é muito importante a nível Nacional, poderá isso levar que nos tenhamos que se baixe esse 
imposto de renda, que é uma vergonha nesse País, o imposto de renda é uma vergonha nesse 
País, ta tirando dinheiro de quem não tem, imposto de renda, tira o dinheiro de quem ganha mil 
e quinhentos reais por mês, isso é uma vergonha, em 1996, pagava imposto de renda para que 
ganhava 9 salários mínimos para cima, hoje dois  meios salários mínimos, porque, porque o 
Governo ta tirando do bolso das pessoas, daí eu digo o seguinte para vocês, quando vocês não 
colocam qualquer coisa no imposto de renda, qualquer coisa que não apareça lá do ganho de 
vocês, cai na malha fina, tem que responder, muitas vezes até um Processo Criminal da Justiça 
Federal, e muitas vezes cai na malha fina, tem devolver dinheiro, agora, porque que o Governo 
tem o direito de roubar das pessoas, isso não deixa de ser um roubo declarado e aberto, porque 
a tabela do imposto de renda, ta 62% defasado nesse País, aqui mesmo, nos Vereadores que 
recebem aqui, estão sendo tirado mensalmente de seu bolso uma grande quantia, porque hoje 
o imposto de renda cada uma ta pagando do seu salário uma barbaridade, e todos os Munícipes 
que eu sei, trabalhadores que ganham acima de dois e meios salários mínimos, eles estão 
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pagando impostos de renda, que é uma vergonha, então olha o conteúdo disso que esta aqui: 
Conforme o Presidente dos Sind Nacionais Pedro De La Rui, para dimensional o prejuízo dos 
assalariados, para a não correção da tabela do imposto de renda, o contribuinte que em 1996, 
ganhava 9 salários mínimos, era isenta de imposto de renda, agora quem ganha dois e meio 
salário, é obrigado a pagar, varias pessoas que eram isenta, por causa das baixas rendas, foram 
ingressando na condição de contribuinte, enquanto a partida De La Rui defende o fim da 
isenção, e aqui pasme os senhores, o fim da isenção da cobrança do imposto de renda na 
distribuição de lucro de dividendos para as pessoas jurídicas, agora falo eu aqui, o que é isto, 
aqueles empresários que recebem no final do ano, dividendos das suas empresas, ai falam de 
grandes empresários, por exemplo no final do ano que conseguiram ganhar milhões e milhões 
de reais, estão isento do imposto de renda, não precisa pagar sobre o que ganharam das 
empresas, ai o assalariado tem que pagar dos míseros mil e quinhentos reais que pagam, ai 
continua aqui a note, é uma questão de justiça fiscal, nos dependemos que seja um rendimento 
tributado, o peso maior do imposto, seria de quem ganha acima de 240 mil por ano, que deveria 
declarar imposto de renda, 240 mil por ano, quem ta falando isso, não é nada mais nada menos 
que o Sindicato, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, por isso 
que eu quero passa rapidamente para vocês o site, para vocês entrarem no computador e 
votarem a respeito, o que o Sindicato precisa, de assinatura, para ir a Brasília junto aos 
Deputados, para modificar a fiscalização tributaria esta ai, porque infelizmente nesse País, a 
reforma tributaria não vai sair, então tem que s trabalhar em cima desses coisas individuais, 
anotem o site do tribunal, que eu vou passar para vocês, para vocês entrarem e votarem, 
www.sindifisconacional.org.br/impostojusto, mas se vocês colocarem lá, mais ou menos pelo 
google, vai aparecer também, vocês entrando no site, vão ajudar talvez a nos modificar essa 
tremenda injustiça que ta ai, tirar dinheiro do bolso do trabalhador, e eu repito dinheiro do 
bolso do trabalhador, não é de ricos, e de pobres, porque quem ganha mil e quinhentos por 
mês, não vem me dizer que isso é rico, porque não é verdade, no mínimo e classe media baixa, 
porque isso não é dinheiro para que seja renda, e esse País se considera renda de mil e 
quinhentos reais, isso é uma vergonha, eu quero voltar a esse assunto, quero continua com esse 
assunto importante aqui, e quero que vocês realmente uma pessoa passe para outra, para 
verem essas votações aqui na internet, para ver se nos conseguimos modificar isso aqui, que o 
Governo Federal entenda, que nos temos que reajustar essa tabela em 62% para defasagem 
hoje, nos estaremos fazendo a renda do trabalhador melhorar bastante, muito obrigado, uma 
boa semana a todos, e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Inicio o meu pronunciamento tirando o chapéu para o Prefeito 
Titinho e o Presidente do CONSEPRO Senhor Luiz Weber, pelo repasse na última sexta-feira dia 
16/08 de R$ 200 reais para cada agente de segurança de Taquara, como auxílio moradia, isso 
sem dúvida irá contribuir para maior segurança de cada cidadão Taquarense, pois mais Policiais 
virão à Taquara, devido à esse auxílio, que no Governo passado era de 120 reais e agora o atual 
Prefeito aumentou para 200 reais, desde o dia 14 de janeiro, tenho lutado por mais segurança, 
nas estradas que circundam o Município de Taquara, seja pelo aumento de Policiais Rodoviários, 
e pardais e ou lombadas eletrônicas, e eu tenho promovido reuniões aqui na casa, com 
Vereadores da Região toda onde juntos lutamos por nossas cidades, e eu em particular, como 
deveria ser, luto mais por Taquara, mas não deixando de contribuir com os colegas Vereadores 
da região, mas Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras, eu sistematicamente tenho 
buscado contato, com a imprensa da Capital, mais precisamente com o Grupo RBS, e fui ouvido, 
tanto é que na última quarta feira dia 14 de agosto, o programa Gaúcha Repórter da Rádio 
Gaúcha, comandado pelo Editor Chefe da Rádio Gaúcha o Jornalista Daniel Scola, assim como 
pela Milena Schoeler e o Felipe Daroit, esse programa de grande audiência, enviou equipe à 
Taquara, e ali durante 2 horas de programa, ouviram a comunidade que mora nas proximidades, 
das rodovias ERS020, ERS239 e ERS115, e em peso todos os entrevistados disseram à 
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reportagem da gaúcha, do perigo dessas estradas, a reportagem ainda ouviu um dos Diretores 
do DAER, Senhor Cleber Domingues, que mostrou total desconhecimento de nossa cidade, e só 
faltou dizer que a culpa e a responsabilidade por esses acidentes, por essas mortes é da 
Prefeitura Municipal de Taquara, sendo assim apresento na noite de hoje, uma Moção de 
Repúdio ao Diretor do DAER, Senhor Cleber Domingues , e também Excelentíssimos Vereadores 
e Vereadoras, venho apresentar votos de congratulações, aos Jornalistas da Rádio Gaúcha, 
Senhores Daniel Scola, Milena Schoeler e Felipe Daroit, pelo apoio que deram para a causa do 
vale do Paranhana, pela causa da cidade de Taquara, agora o Diretor do DAER, Senhor Cleber 
Domingues não conhecer Taquara é uma coisa, agora hoje pela manhã, o Deputado Fixinha deu 
uma entrevista na Rádio Taquara, e foi no mínimo infeliz, até porque o Deputado nasceu em 
Taquara, e penso que ele não tem que defender o DAER, tem é que defender o Povo 
Taquarense, que tem esperança de contar com um Deputado Estadual, pois essa é a promessa 
que ele faz quando ele vai buscar o voto, que ele é Deputado de Taquara, e quando chega à 
hora, defende em entrevista à Radio Taquara, apoio ao DAER, com todo o respeito que eu tenho 
pelo Deputado, eu acho que ele foi, os Assessores dele, ele tem que trocar, os caras não estão 
assessorando ele bem, nos estamos numa luta ai, com todos os outros Vereadores do 
Município, agora a Comissão de Transito junto, lutando por pardais, lombadas, pelas mortes que 
tem acontecido, e desculpem a palavra, agora n próximo verão, isso será o inferno essas 
estradas aqui, ai vem o Fichinha da uma entrevista, acho que ele nem ouviu o que o cara falou 
aqui, não sei se o DAER pediu para ele advogar, ou alguém falou com ele, mas eu acho que ele 
erro o pulo, na próxima quarta feira, dia 21 de agosto à partir das 14hs, aqui nesta Casa, será 
realizada mais uma reunião Regional, com os Vereadores de todas as cidades do Vale do 
Paranhana, eu convido mais uma vez cada Vereador desta Casa, inclusive a Comissão de 
Trânsito da Casa, cada cidadão Taquarense, à se fazer presente à partir das 14horass na próxima 
quarta feira, para ouvirmos do DAER, quando começarão as obras, de segurança em nossas 
rodovias, ao menos eles nos prometeram que viriam, dar aqui na Casa o cronograma de ações 
das obras de segurança. Quero dar os parabéns ao Secretário Municipal de Obras, de Taquara, 
Senhor João Luiz Ferreira, pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria, pois 
na comunidade de Olhos D’água, deram uma geral lá, com ensaibramento e patrolamento das 
estradas daquela localidade, colocaram prancha e colocaram bueiro, parabéns então ao 
Secretário João Luiz Ferreira e toda a sua equipe, apresento na noite de hoje, um projeto de lei, 
normatizando, o tempo do atendimento na agência dos correios, de tempo de até 15 minutos 
em dias normais e de até 20 minutos em véspera de feriados prolongados, pois como os 
Correios fazem muitos serviços para o Banco do Brasil, isso saturou de certo modo os trabalhos 
dos correios, e quem perde com isso é a comunidade, esperando por muitas vezes, cerca de 40 
minutos, para serem atendidas, quero parabenizar o PROERD, pelo trabalho que fazem em prol 
das crianças, com 750 crianças atendidas, pois criança no esporte é comunidade tranquila, e pai 
que leva seu filho para praticar esporte ou à Igreja, não vai buscá-lo na cadeia, Parabéns ao 
PROERD, agradeço ao Senhor Deus, por representar a minha comunidade mais uma vez, e que 
fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Imediato quero agradecer os Colegas pela Comissão Pro Trensurb, formada 
por mim como Presidente, Vereador Lauri Fillmann como Relator, e com os Demais Vereadores, 
Luiz Carlos Balbino, Sandra Schaeffer, Régis Bento de Souza e também o Vereador Moisés 
Cândido Rangel, pois na Assembleia Legislativa, foi criada uma frente parlamentar, em favor da 
extensão do trensurb até Sapiranga a Taquara, e alguns acham um absurdo lutar por isso, quero 
dizer para aqueles pessimistas, que Novo Hamburgo começou um trabalho a 10 anos atrás, e 
quando ele começaram um trabalho, eles falavam que isso nunca iria ir para Novo Hamburgo, 
isso é só para Porto Alegre, ta em Novo Hamburgo, nos vamos começar um trabalho, talvez 
quando o trensurb vim para Taquara, talvez nos estejamos mais nessa Casa, mas vai ficar o inicio 
do trabalho, esperamos que se nos não estivermos aqui, aqueles que nos substituir, que 
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continuem lutando por essa causa, e vai ajudar toda a região, o cara que mora em Rolante, que 
mora em Riozinho, Igrejinha, Três Coroas, ele vem ate Taquara, deixa o carro dele, e pode pegar 
o trem aqui, e ir a Porto Alegre fazer o que precisa, também Senhor Presidente, vou fazer parte 
do segundo protesto, por mais segurança no transito, neste domingo, dia 25 de agosto, as 16 
horas na ERS115, quilometro 2, próximo ao final da duplicação, em frente ao TURIS SHOP,  e ta 
ai o pessoal da gincana, que passe para os amigos, porque ficou provado, se nos não fizermos 
barulho, se nos não nos movimentarmos como comunidade, nada será feito, porque a luta dos 
Vereadores, não é de agora, os que estavam antes de nos aqui, já estavam lutando por isso, mas 
somos ignorados, mas eu acho que junto com a comunidade, podemos unir forças, e mostrar 
que o povo Taquarense que segurança, e quer ser atendido pelo Governo do Estado, também 
Senhor Presidente, quero encaminhar um requerimento verbal, para que seja concertada uma 
travessia em Tucanos, onde a estrada passa por um arroio, e com as fortes chuvas, abriu um 
canal e ta impossibilitando as pessoas de passarem por ali, com também a necessidade da 
colocação de duas viagens se saibro, próximo ali, para que os moradores próximos daquela 
localidade, possam se deslocarem, na mesma forma também, estamos solicitando ao Prefeito 
que faça um mutirão para atender as estradas de Morro da Pedra, Pega Fogo e Morro Pelado, 
povo de lá não aguenta mais, se olhar de forma geral, os outros Distritos, até Fazenda Fialho, e 
os nossos Distritos de perto do rio, e até o Entrepelado, as estradas estão em uma condição 
razoável, ,mas os moradores dessa localidade, Morro da Pedra, Pega Fogo e Morro Pelado, eles 
estão desassistidos, e o Prefeito disse que vai fazer um mutirão e vai tentar resolver a situação 
que é grave, para quem tento produz e trabalha naquela localidade, também conversando com 
o Prefeito, ele me disse que estará deslocando do prédio que tem hoje a atual Sub Prefeitura, 
posto de saúde e central de telefone Pega Fogo,vai se deslocar para o prédio da escola, para 
fazer a reforma naquele prédio, e nos estamos pedindo ao Prefeito que vá aquelas 
comunidades, para buscar uma solução, eles pedem uma creche, e também estão pedindo uma 
casa mortuária, pois não tem naquela localidade, também quero parabenizar todos que fizeram 
acontecer na festa do Passo do Mundo Novo, que foi muito bonita, serviram bem, e tenho 
certeza que acolheram a todos que lá estiveram nesse domingo que passo, Senhor Presidente, 
nessa Casa fizemos nessa semana que passou uma grande encontro, com a Comissão 
Interlegislativa de acompanhamento do Pro Sinos, teve aqui conosco o Prefeito, foi solicitado 
por mim Guido Mario, também pelo Vereador Telmo, também esteve aqui o Senhor Arno 
Leandro Kaiser, Presidente do Comitê Sinos, também esteve aqui o Superintendente da CORSAN 
Sinos Regional, Solange Vargas, também o Secretario de Educação, Edmar de Holanda, nosso 
Diretor do Meio Ambiente Laone, também estiveram aqui os Vereadores da Casa, Vereadores 
de Esteio, Canoas, Rolante, Portão, também Viviane da Silva Diogo, que é representando do Pro 
Sinos, a Sabrina Amaral, que é Coordenadora da Educação Ambiental aqui do Município, 
também o gestor da CORSAN de Taquara, Seu Aurélio Rocha, também a presença do Jornal 
Panorama, TCA e o Integração, se fizeram presentes também as Escolas Antonio Martins Rangel, 
Rosa Elsa Mertins, Alípio Sperb, Escola Lauro Muller, Dorothea, Santa Teresinha, Dirceu Martins, 
Theóphilo Sauer, tivemos aqui aproximadamente mais de 200 e poucos alunos, e devido a esses 
fatos, a problemática que é a água, também a poluição de nossos rios, esta sendo desenvolvido 
um grande trabalho, que é nos termos um projeto de proteção do Rio dos Sinos, para que 
agente possa disciplina o uso da água, e que também o Município possa fazer seu dever de casa, 
que é tratar todo o esgoto produzido pela nossa comunidade, também solicito ao Executivo, que 
seja providenciado concerto de luminárias lá na Fazenda Fialho, na travessa do Beco do Capitão 
na Fazenda Fialho, estão a muito tempo, já estão fazendo aniversário, que não é concertada a 
iluminação publica, agente sabe que iluminação publica é segurança, também estamos 
solicitando aqui pela Bancada, votos de congratulações pelo PROERD, 750 crianças do quinto 
ano, tanto quanto Escolas Estaduais, como as escolas Particulares e do Município, que o 
programa educacional de resistências as drogas e a violência, então estão de parabéns as 
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escolas que participaram, alunos, familiares, que encaminhamos essa votos de congratulações, 
também aos instrutores, tão importante esse trabalho que a Brigada tem feito, e dando uma 
conscientização desse mundo e que fiquem longe, para que agente possa ter um futuro bem 
melhor com as novas gerações, também estamos encaminhando ao DAER, Secretaria de 
Transido do Município, e a Comissão Especial de Transito dessa Casa, para tentar viabilizar duas 
rotulas, todas as duas na ERS020, uma que liga a Rolante, e a outra que liga a Sapiranga, pois o 
final de semana que passo com as chuvas, ficou no sinal piscante, e o transito fluiu 
tranquilamente naquele local, e com a sinaleira tinha dado problema, então se solicita que seja 
feito as rotulas, para que de repende possa fazer uma solução paliativa até que o Governo do 
Estado faça realmente uma obra que vai resolver o transito dessa travessia da ERS239, na 
ERS020, que vai ser um caos no verão, mas o valor dessa elevada, o Estado não consegue por 
um redutor de velocidade, não colocam sinalizador, não colocam pardal, vão fazer uma relevada 
para resolver o problema de transito, então é utopia e nos temos que tentar alguma coisa que 
possa ser palpável, e de repente possa trazer uma solução, e até falarmos que tivesse um 
controlador de velocidade nessas rotulas, para que um maluco não entre numa rotula dessa, 50 
ou 60 por hora, e faça um estrago, que esteja um limite de 20 ou 30 por hora, para o fluxo anda 
normalmente, e agente pode te o acesso que tanto precisa para onde for necessário, para 
encerrar, estamos encaminhando votos de pesar aos familiares do Seu Oscar de Souza Pinto, pai 
de amigos meus, pessoa muito querida, um homem que deixa saudade a roda a família, mas 
que eles esteja com Deus, e fica aqui meus sentimentos, um grande abraço a todos, e até a 
próxima semana. VEREADOR LAURI FILMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Boa noite 
em especial a essa juventude, que esta organizando mais uma gincana para as próximas 
semanas, sabemos dos eventos anteriores que foi um sucesso, e sabemos que não será 
diferente dessa vez, nesse próximo evento, pena que como disse um Vereador antes, os 
recursos são tão limitados, o que realmente acaba dificultado o trabalho, mas tenho certeza que 
com a garra, e o esforço de cada um de vocês, e tantos outros, essa comunidade que vai se 
envolver, o evento mais uma vez será um sucesso, Vereador Guido falava dos votos de pesar, eu 
também estou junto com esse encaminhamento, lembrando que essa família do falecido Oscar, 
venho de São Francisco, mais de 50 anos, se instalando no Rio da Ilha onde introduziram, entre 
outras coisas, especialmente produção do leite, que até hoje essa propriedade foi hoje tocada 
por filhos, pelo Clóvis e família, ainda um dos maiores produtores de leite  em nosso Município, 
então a todos os familiares os nossos sentimentos, por essa perda, mas sabemos que isso faz 
parte de nossa vida, e Seu Oscar partiu com idade de praticamente 98 anos, então os pesares a 
todos os familiares, hoje como já algumas vezes, nas ultimas semanas tenho sido abordado por 
pessoas descontentes junto ao nosso Município, com o fornecimento de medicamento, e eu 
gostaria de pedir aqui os colegas Vereadores, especialmente da Bancada do PTB, que levassem 
essa mensagem até o Prefeito, Vice Prefeito, Secretario de Saúde, para ver a situação, e 
disseram mais hoje, um cidadãos bastante exaltado, que vai na farmácia popular e lá também 
tem problema, não fui me certifica disso na farmácia popular, e dizia ele, que não adianta se 
estender durante a noite, se ao dia não tem medicamentos, então deixo aqui esse pedido, que 
seja olhado com todo o zelo pela Administração, essa questão dos medicamentos, Vereador 
Arleu, entre tantos falavam na questão do DAER, realmente cada vez que falamos sobre essa 
problemática do transito, meu faz voltar uma de nossas visitas ao DAER, a 3 ou 4 anos, 
realmente foi uma grande decepção, e eu fiquei com aquilo gravado na mente, e que bom você 
dizia que lá, a bons tempos atrás o trabalho era conduzido bem diferente, realmente hoje 
agente vê toda essa problemática, tanto também pelo aumento do fluxo do transito, e 
realmente o DAER não da às devidas atenções que agente tem percebido ai, junto as nossas 
rodovias, problemas que ano a ano vem se agravando, e é preocupante por demais, e também 
alguém falava aqui, e eu escutava com muito zelo, na questão pressa, é impressionante, isso é 
outra coisa que, tão fácil falar aqui, mas é pressa no transito, pressa em casa, não se tem tempo 
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para nada, realmente isso leva muitas vezes a fatalidades, e acho que, eu não sei onde nasce o 
problema, mas realmente as pessoas hoje em dia estão correndo de mais em todos os sentidos, 
e essa falta de respeito, bem colocado por pessoas que antecederam aqui, realmente é algo 
assim que assusta, que as vezes eu fico pensando para onde caminhamos, perdeu se a noção de 
tantas coisas, mas acima de tudo, com o respeito para com o próximo, e ai a gente vê dia a dia, 
os mais diversos vínculos de comunicação, tantas desgraças, tanta coisa ruim, acima de tudo, a 
falta de respeito para com o próximo, o restante do tempo que me resta Vereador Guido, 
entendo sim a importância de começar a plantar a sementinha, como dizia hoje na questão 
trensub, para que seja daqui 4anos, 5anos, 8anos, não importa, agente possa ter até Taquara 
sim, esse serviço tão importante, pois como todo mundo tem falado ai, é um problema Nacional 
de locomoção de nossos rodovias, isso é um serviço tão importante e que bom que existe essa 
mobilização, vamos trabalhar bastante afim, sabemos das dificuldades, mas aquilo que falamos, 
se não começarmos, nunca vai acontecer, obrigado pelo tempo que nos é concedido, uma boa 
semana a todos, que possamos trabalhar com muita luz. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE 
OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, a denuncia feita pelo 
Vereador Valdecir é uma denuncia grave, que uma pessoa de nossa comunidade, Senhor 
Fabiano Matte, um Advogado de renome da cidade, exerce uma função de 4 mil reais no 
Gabinete do Deputado Fichinha, e não se faça presente em seu trabalho, isso é uma vergonha 
sendo verdade, Senhor Presidente, enquanto ao DAER, Vereador Arleu, eu trabalhei na Décima 
Quinta Residência em São Francisco, sou natural daquela cidade, e digo com orgulho, que 
naquela época os engenheiros do DAER iam para as estradas juntos com os peões, eu era 
motorista lá, hoje é um cabide de emprego, depois que resolveram terceirizar os trabalhos, o 
pai do Vereador Timóteo também foi motorista no DAER em São Francisco, quando criaram a 
moda terceirizar, a grande maioria foi para ludibriar a justiça e poder botar a mão mesmo, 
porque enquanto um quadro de funcionários não daria lucro pra ninguém, enquanto 
terceirizavam, agente sabe das falcatruas que por ai existem, em situações, enfim, mas muito 
me surpreende também a atitude do segundo o Vereador Valdecir, do Deputado Fichinha, pois 
ele é natural de Taquara, nasceu no Morro Alto, tem parentes ainda, e a cada ano de eleição ele 
vem aqui e consegue 2 mil, 3 mil votos, e deveria mesmo Sapiranga e Campo Bom que é sua 
região, mas também fala apenas bem de Taquara, e quem sabe meche uns dois dedinhos para 
nos, não só vim aqui toma cerveja, paga almoço para algumas pessoas e buscar votos, digo isso 
porque não devo nada para o Deputado, tenho obrigação para com aqueles que votaram em 
mim, quase 800 pessoas, de uma totalidade dos Taquarenses, eu devo obrigação sim, respeito 
aos Taquarenses, Senhor Presidente, na quinta feira, passamos ao meio dia, eu e a Vereadora 
Sirlei, no Loteamento Olaria, numa situação em que a Prefeitura avia limpado um terreno, e 
depois se colocou lixo lá e as pessoas estavam revoltadas, e estivemos lá juntos, e podemos 
dizer com satisfação, junto ao Secretario Ferreira no qual eu procurei, enquanto a Vereadora 
Sirlei ficava conciliando lá, eu fui a busca do Secretario de Obras, e ele prontamente mando 
recolher todo aquele entulho, e limpo novamente a área, quero agradecer pessoalmente ao 
Secretario pelo seu empenho, não sei quanto a Vereadora Sirlei, eu fui almoçar depois, quando 
ao repasse do PM, finalmente os Policiais de Soldados a Sargentos tão recebendo 200 reais de 
aumento de auxilio e moradia, e com isso para aqueles que estão aqui presentes, de tantos 
debates que foram feitos nessa Casa, e para os ouvintes da Radio Taquara, isso da um certo 
incentivo em manter os Policiais aqui em Taquara, porque a grande maioria do grande concurso, 
não é oriundo de nossa região, muitos são da fronteira, mas gostariam de ficar aqui, e também 
apreciam esse auxilio do Município, e foi uma ideia do Vereador Eduardo Kohlrausch, apoiada 
por todos os Vereadores dessa Casa, e hoje podemos dizer que é uma grande satisfação do 
Policiais que permaneceram em Taquara nos dando segurança, e com isso também é um 
tratativa que os Policiais venham para Taquara residir, a deficiência de Policiais hoje é muito 
grande, causando assim desconforto e insegurança para todos nos, Senhor Presidente, eu 
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gostaria de fazer um requerimento, o Doutor Elinho já se afasto aqui da Tribuna, para que se 
fizesse junto ao Município, não Senhor Presidente eu vou fazer por escrito, obrigado Senhor 
Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero 
iniciar parabenizando a FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do 
Sul, pela comemoração, pelo lançamento das comemorações dos 50 anos da FETAG, 50 anos de 
muita luta, e também de muitas conquistas, eu gostaria de mencionar algumas aqui, foi o 
reconhecimento da profissão da mulher trabalhadora rural, descontos de passagens 
intermunicipais para aposentados, com mais de 65 anos, igualdade de direitos trabalhistas entre 
assalariados rurais, e urbanos, aposentadoria com salário integral para homens e mulheres, 
salário maternidade, condição de segurado especial junto à previdência social, programa troca, 
troca de sementes de milho, PRONAF e PRONAFIN, e possibilitar o credito financiado, para o 
financiamento da agricultura familiar, nas linhas de investimentos, custeio e infraestrutura, e 
capacitação, e ai quero destacar aqui, o trabalho efetivo de um Taquarense nessas conquistas 
importantes da agricultura, Seu Breno, Presidente do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de 
Taquara, no qual tive a honra e oportunidade de se o propositor de uma Sessão Solene, em 
homenagem aos 51 anos de Sindicato, e seu Breno, alem de ser o fundador do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, em Taquara, é o fundador também da FETAG, e participou de todas essas 
conquistas, então nos orgulha muito em saber que um Taquarense fez parte dessas conquista 
importantes para nosso agricultor, então parabenizo Seu Breno, o trabalho que vem sendo feito 
pelo Seu Brito, que é o Presidente hoje do Sindicato, parabenizo a FETAG pelos 50 anos, 
também quero parabenizar a ATP, Associação Taquarense de Piscicultores, pela excelente festa 
realizada no ultimo domingo, parabeniza a comunidade do Passo, também a festa anual, 
realizada no ultimo domingo, parabenizar o Vereador Eduardo pela moção que fez de repudio 
ao Senhor Kleber Domingues, e dizer que estamos atravessando um momento delicado das 
rodovias da nossa cidade, e convida, reforça o convite feito pelo Vereador Guido, do protesto do 
próximo dia 25, na ERS115, em frente ao TURISHOP, as 16horas, eu contei hoje a tarde aqui uma 
pequena historia na reunião que tivemos com a Comissão de Transito, junto com o Conselho 
Municipal de Transito, onde eu disse uma pequena historia e quero repetir aqui, que o cidadão 
dirigia uma combi carregada de galinhas, e lá pelas tantas essa combi virou e alguém correu 
para ajudar, começou a juntar as galinhas, o motorista olho para ele e disse assim, não vai me 
ajudar, não eu vou acudir primeiro quem ta gritando, infelizmente é assim que as coisas 
funcionam, é atendido primeiro aquele que grita mais alto, então nos precisamos grita mais 
alto, fechar as ruas, precisamos protestar, dia 25 então, próximo domingos as 16horas, enfrente 
ao TURISHOP, um protesto onde vamos fechar a rodovia, eu apoio esse movimento, e convido 
toda a comunidade para estar lá, o que eu tinha por hoje era isso, agradeço, muito obrigado. 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Eu quero iniciar hoje fazendo uma solicitação, primeiro fazendo um reconhecimento do esforço 
que vem fazendo o Secretario de Obras, Ferreira, com relação ao patrolamento e 
ensaibramento, e o cuidado de nossas ruas, reconheço o esforço, e ao mesmo tempo eu vejo a 
dificuldade de se alcançar o êxito do trabalho, porque ainda vejo essa ação muito modesta, nos 
precisamos avançar mais nesse sentido, e buscar um retorno mais urgente, digo isso porque 
recentemente, porque existem dois buracos na Rua Ejo Macedo, no Bairro Mundo Novo, que ali 
ta a mais de duas semanas pedindo com urgência, a comunidade ta pedindo pelo o amor de 
Deus, que se toma providencia com relação àqueles buracos, inclusive uma pessoa caiu de 
bicicleta, bateu com a cabeça, teve um traumatismo, e hoje teve hospitalizado em Porto Alegre, 
devido o acidente por causa desse buraco, então eu peço que o Executivo Municipal ai, 
providencie o concerto desses dois buracos, na Rua Ejo Macedo, e na José Gonçalves das Neves, 
é outro buraco que tem lá, e pode causar um acidente a qualquer momento, e pode trazer um 
grande transtorno para a comunidade, quero também falar, com relação, eu tive no Gabinete 
móvel semana passada, na localidade da Santa Rosa, em frente ao cemitério, pessoal ta pedindo 
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que tome providencia, enquanto a ônibus, transporte para eles lá, infelizmente os ônibus não 
vão, eu penso que isso é falta de habilidade de quem ta na pasta, de negociar com a empresa lá, 
que vai levar determinada praça, que da mais movimento, que inclua aquela lá junto, e atenda 
aquela comunidade que precisa de transporte, não é possível nos dias de hoje, que agente 
tenha que ta aqui, pedindo para o Executivo Municipal ter essa habilidade, se o Secretario ta lá, 
que converse com a empresa, arrume o mecanismo de fazer o transporte dessas pessoas lá, 
quero também falar na questão do pronunciamento da semana passada, com relação ao nosso 
Hospital Caridade, não sei porque chama Mãe de Deus agora, na minha opinião tinha que ser 
Hospital de Caridade, e tem que permanecer assim, mas o Hospital Mãe de Deus que vinha 
trazendo vários problemas no atendimento a comunidade, eu quero aqui parabenizar o 
Executivo Municipal que teve a iniciativa de reconhecer o problema, de analisar e tornar já, 
buscar uma solução para o problema, colocando então um ouvidor dentro do hospital, que vai 
estar lá para sanar esses problemas junto com a comunidade, fica a disposição de toda a 
comunidade lá, acho importante isso, e com certeza vai trazer um bom resultado a nossa 
comunidade e isso que nos precisamos, um bom atendimento com respeito e dedicação, isso 
que a comunidade exige, e isso que nos temos que fazer, com relação ao Cemitério Municipal, 
também fiz uma denuncia, agora a poucos dias ai, inclusive sugeri ao Executivo Municipal, que 
encampe aquela área do cemitério particular, que ta completamente abandonada, se o 
proprietário não consegue ir lá, manter e cuidar do cemitério, então que passe ao Executivo 
Municipal, para que ele possa organizar aquilo lá, que realmente ta uma vergonha, quero 
também falar do pessoa do Morro da Pedra que ta aqui, pedindo socorro em questão a 
patrolamento, ensaibramento do Morro da Pedra, que se providencie isso com urgência lá, para 
dar um retorno a comunidade, que o Secretario de Obras tem que avançar nesse sentido, quero 
aqui parabenizar o Vereador Régis e o Vereador Eduardo, com relação ao entendimento que 
chegou aqui, na questão das rodovias ai, que nos precisamos no unir realmente, entorno de 
uma possibilidade clara, para que possa viabilizar as passagens das pessoas ali, sem o risco que 
corre hoje, hoje para atravessar uma rodovia dessas ai, é um verdadeiro malabarismo que a 
pessoa passa ai, eu sou de acordo sim, que agente tome uma posição, eu já disse isso hoje a 
tarde aqui, que admirei a postura do Prefeito Municipal numa reunião nessa Casa, onde ele 
chamou para ele a responsabilidade, da questão da sinaleira do Bairro Ideal, que segundo 
informação do Secretario que esteve com nos hoje a tarde, nos próximos dias vai ser colocada 
uma sinaleira no Bairro Ideal, eu fico muito satisfeito com isso, porque é para salvar vidas, e eu 
sou parceiro para buscarmos isso ai juntos, e que Deus nos conduza a um futuro com respeito e 
dignidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Falar de problemas em nossa cidade é bastante fácil, não é, basta ver os moradores da 
localidade do Morro da Pedra, que vem até nos com um pedido de socorro, porque são 
Munícipes iguais a todos os outros moradores de nossa cidade, e não estão tendo o básico, o 
mínimo de respeito de sua dignidade, então fica aqui um apelo ao Executivo, que faça o 
trabalho nas estradas da região, existe a Colina do Sol, que é um local que atrai turistas do País 
inteiro, de fora, para pratica de turismo, não que seja dada uma atenção especial na região de 
nossa cidade, mas uma pessoa pedindo socorro, a Ariane da Empresa, que teve sua casa 
queimada o ano passado, e até agora ainda não conseguiu construir sua casa, esta ai pedindo 
socorro, então assim é bastante complicado, Taquara é uma cidade empobrecida, com sérios 
problemas, mas eu também não posso deixar de falar das coisas boas que acontecem aqui, eu 
não posso deixar de resaltar as coisas positivas que acontecem durante a semana na nossa 
cidade, ao longo da semana passada, eu tive ao longo de vários eventos direcionados para 
crianças e adolescentes, e eu fiquei bastante satisfeita com isso, assim com fiquei satisfeita ao 
ver os gincaneiros presentes aqui hoje em nosso Plenário, dia 14 de agosto, pela manhã aqui 
mesmo na Câmara, aconteceu uma reunião solicitadas pelos Vereadores Guido Mario e Telmo, 
que tratou do tema que envolve a Comissão Intermunicipal de Legislativo e acompanhamento 
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do Pros Sinos, o Plenário ficou lotado, com professores e alunos de 7 escolas de nosso 
Município, e as palestras realizadas para esses jovens e crianças, abordaram temas relacionados 
ao Rio dos Sinos e Paranhana, importantíssimas aqui para nossa região, no mesmo dia a tarde 
no Centro Educacional Índio Brasileiro Cesar, recebeu a segunda etapa da celebração das águas, 
organizada pela Secretaria de Educação, juntamente com as Escolas, Antonio Martins Rangel de 
Taquara, e Padre Afonso de Parobé, que são polos do projeto Peixe Dourado, com uma 
apresentação muito bela do Coral Viva a Vida da FACCAT, nessa celebração das águas, 
aconteceram momentos de reflexão, sobre a importância das aulas, salvando os rios, salvamos 
nossas vidas, e a sobrevivência de arroios e rios dependem de uma ação consciente de toda a 
comunidade, então a importância desses valores passado para adolescentes e jovens, porque é 
só mudando os que hoje são crianças e jovens, que termos um futuro diferente daquele que 
hoje temos aqui, dia 15 de agosto pela manhã, aconteceu o primeiro fórum estudantil da Escola 
Rodolfo, organizado pelo Coordenador de projetos e eventos, Darlei Eduardo, que trabalhou o 
tema, ame a vida e cultive a paz, esta tudo conectado, os alunos tiveram varias oficinas, nas 
quais escolheram de acordo, com seus interesse as que queriam participar, o grupo aprendizes, 
que é um grupo de dança coordenado pelo Professor Airtom, fez a sua apresentação, e eu quero 
paralisar o Darlei e o Professor Airtom, pelo belo trabalho que desenvolvem, visando a auto 
estimas, inclusão e o fortalecimento de valores de seus alunos, e a tarde aconteceu a formatura 
do PROERD, no ginásio do Santa Teresinha, PROERD esse, que é um sistema educacional de 
resistência as drogas e a violência, cujo objetivo e de desenvolver uma ação conjunta, entre a 
Policia Militar, professores, estudantes, pais e comunidades, para prevenir o uso de drogas, e a 
violência na comunidade escolar, todas essas iniciativas, sempre trabalhando as crianças e os 
jovens, e também quero resaltar que nesse final de semana, dia 24e 25, vai acontecer aqui em 
taquara, Gincana Municipal, organizada pela LEGITA, que é a Associação Cultural de Taquara, 
alem de envolver a comunidade, alem de envolver pais, filhos, irmãos, professores, colegas, 
desenvolvem o conhecimento das pessoas, desenvolve o raciocínio, a boa convivência, que ao 
valores que precisam ser cultivados na nossa comunidade, porque só investindo muito nas 
crianças e jovens, e que nos vamos formar verdadeiros cidadãos do bem, então quero 
parabenizar a LEGITA pela organização, e todas as equipes que estarão participando dessa 
gincana, eu agradeço a atenção de todos vocês, e desejo que todos possamos ter uma excelente 
semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Como educadora que fui e que sou, por mais de 30 anos, eu não poderia deixar de 
iniciar a minha fala, dando um louvor à atitude desses jovens que se encontram nessa Casa, eu 
penso que vocês me colocaram a par das ações que vocês fazem, vocês falaram que revertem 
lucro para a cidade, ponto positivo, vocês falaram que desempenham um trabalho social, ponto 
positivo, mas eu quero dizer como educadora, com o que eu mais vejo e que me alegra, é vocês 
estarem envolvidos, e vocês estarem envolvendo outros jovens, em uma atividade saudável, 
educativa, e que nos trás muito orgulho, Taquara precisa disso, os últimos momentos que nos 
experimentamos nessa cidade, com jovens envolvidos, em momentos tristes, que deram 
tristezas a seus pais, e que deram tristezas a muitas famílias, certamente foi, por falta de um 
envolvimento de atividade desse cunho, eu gostaria Seu Nelson, e sei que o senhor tem um 
coração muito grande, e já comprovo isso em vários momentos, estudasse a possibilidade de 
aumentar o valor, a Prefeitura esta ofertando 5 mil reias, envolver nossos jovens, e dar o valor 
nesse sentido, eu acho uma pratica muito boa, e se essa Casa tiver condições, acredito que nos 
Vereadores lhe aplaudiremos mais uma vez, e sei que o senhor tem um entendo bom, uma 
visão social muito positiva, eu quero também registrar que hoje eu fiz um requerimento a nossa 
Empresa Gaucha de Rodovias, porque se vocês prestarem atenção, quando agente inicia o 
trajeto da ERS239, que nos leva até Rolante, bem na frente da COOTALL, o acostamento onde os 
ônibus param para pegar passageiros, tem tantos buracos, que os carros e caminhões grandes, 
que são bitrens, inclusive que entram na COOTALL, estão tendo dificuldades de controlar seus 
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veículos, por causa da quantidade de buracos, eu sei que ali não é da alçada da Prefeitura, é da 
alçada da Empresa Gaucha de Rodovias, que não é mais o DAER, então eu gostaria que esse 
requerimento chegasse e tomasse uma providencia em função de que podemos evitar 
acidentes, cuidando de nossas estradas, e com um simples detalhe de recapeamento deste 
acostamento, que esta oferecendo um risco bem grande, quero também dizer Vereador 
Adalberto, que eu sou uma parceira, e os Vereadores dessa Casa também são, na questão de 
coletar assinaturas para que tenhamos a CPI da telefonia, e um marco regulatório da telefonia 
móvel e fixa de nosso País, temos senhores, a telefonia mais cara do mundo, e a mais 
ineficientes, tenho caminhado pelas estradas, tenho solicitado assinaturas, porque eu penso, se 
nos sairmos as ruas, se nos fizermos uma movimento, e se nos grita que queremos mudança, 
nos precisamos sim, apontar quais as mudanças que nos queremos, passamos a um tempo 
atrás, um abaixo assinado, dizendo ao Governo Federal, que eles deve passar dos 3,8% que 
destina a saúde, para 10%, é um jeito de mostrarmos o caminho, e agora queremos conseguir 
alcançar o numero de assinaturas, e fazer com que o Governo e o Ministérios das comunicações, 
tragam um resultado para nos, com relação a telefonia, se falo com 10 pessoas pedindo 
assinatura, as 10 tem uma historia triste para contar, a respeito da nossa telefonia, então 
precisamos direcionar atitudes também nesse sentido, e quero fechar a minha fala, 
parabenizando ao PROERD, nas pessoas das Soldados Carla e Maicá, incansáveis em seu 
trabalho com os nossos pequenos, dez de muitos anos desenvolvem esse trabalho, e de muita 
qualidade, eu penso, não pude participar da formatura do PROERD, porque tive um outro 
compromisso, mas quero deixar aqui registrado, que isso é um trabalho de grande importância 
para nossa comunidade, eu agradeço pelo tempo que me foi dispensado, e desejo a todos uma 
excelente semana. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Em 
relação ao PROERD, essa Casa ajudou o PROERD, para que tivesse uma melhor condição de 
atendimento, daqueles alunos que lá estavam, porque o frigi der que foi dado pela Prefeitura na 
Administração passada, para fechar, tinha um cabo de vassoura, essa Casa então ajudou 
repassando algumas verbas, para que o PROERD, pudesse ao menos nos dar um meio, com que 
aquelas crianças fossem tratadas dignamente nas horas das refeições, nos repassamos para 
compra de pratos, talheres, armários, e uma geladeira, e dinheiro muito bem aplicado pelo que 
vimos nessa formatura que ocorreu no ginásio da Escola Santa Teresinha, então como fez a 
Vereadora Sirlei, o trabalho daquelas duas mulheres, alguns Policiais que também trabalham 
junto, é um trabalho realmente para tirar crianças do mau caminho, quem passa por ali, tem 
uma grande oportunidade de não pegar o caminho errado, também queria parabenizar o João 
Carlos, que hoje é o Presidente da Associação dos Piscicultores, e também os que passaram 
antes do João Carlos, que passaram essa festa em Taquara, porque parece que tem um outro 
Município que começou a fazer agora, mas eu acho que o único Município do Rio Grande do Sul 
que fazia essa festa, era o Município de Taquara, então era isso que nos precisamos, os 
produtores fiquem no interior, essa casa também repassou mil reais para ajuda dessa festa, 
Vereadora Sirlei, por esquecimento do Executivo, talvez não ter lembrado, nos propomos que o 
Executivo colocasse 2 mil reias para o pessoal da gincana, amanhã vamos na Prefeitura 
conversar com ele, e eles que mandem um projeto a essa Casa, e nos então repassaremos essas 
verbas para o pessoal da gincana, porque nos temos que preservar aquilo que tem em nosso 
Município, nos temos algumas coisas que as pessoas trabalham sem ganha nada, gostam de 
organizar diversos divertimentos em nossa cidade, algumas entidades fazem trabalhos 
excepcionais, trabalham sem ganhar nada, gostam de organizar diversos divertimentos em 
nossa cidade, umas entidades fazem trabalhos excepcionais, e acho que é o Poder Executivo e 
nos a Câmara adaptamos isso ai esse ano, e fizemos o que a Câmara nuca fez, segurando 
algumas verbas que poderiam ser gastas em diárias, e outras coisas, portanto eu to sendo 
cobrado, porque eu segurei o dinheiro da saúde, mas eu acho que era necessário, acho que essa 
Casa que não gasta, quero dizer para vocês, to com a documentação pronta ali, e quero passa 
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ao Prefeito, onde estão relacionados os Vereadores, que é área zero, passagem zero, 
ressarcimento zero, então quando nos estamos tudo zero e não gastamos, nos também não 
podemos repassar dinheiro, por exemplo para a Secretaria que vai gastar em diárias, porque daí 
é a contra mão da historia, então tem uma reclamação, então espera ai, vocês se adaptem 
aquilo o que nos fizemos, e nos vamos continuar repassando, o Prefeito falou para uma porção 
de Vereadores, e eu sei, ta decidido, nos só vamos repassar novamente, e não tem atrasado, a 
que tem dois meses atrasado, não tem nada atrasado, porque o seguinte, eu acho que nos aqui 
na Câmara, nos estamos precisando colocar mais uns 2 ou três funcionários, não colocamos e 
nos estamos trabalhando com o que temos, eu não aceito cabide de emprego, não vou ajudar 
onde tem cabide de emprego, essa é a realidade, pode fica brabo comigo quem quiser, mas eu 
tenho essa visão, e isso aconteceu nos passado nessa Casa, e hoje essa Casa ta enxuta, e a prova 
ta ai, de quantas entidades do ajudamos, só para a Secretaria de Saúde, nos passamos em torno 
de 180 mil reais, em dinheiro e mais um carro que custou 54 mil reais, então acho que eles tem 
que fazer, para merecer esse dinheiro, tem que fazer alguma coisa, meia parecida com a 
Câmara, que seja meio parecido, não precisa ser igual, mas que seja nessa linha, com certeza 
nos taremos novamente repassando, atrasado ou não, repassaremos quando colocarem as 
coisas em condições, era isso, obrigado. Após a Palavra em Expediente o Presidente convidou a 
todos para a 6ª reunião proposta pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, juntamente com as 
Câmaras de Vereadores vizinhas, a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 21/08, às 14h, 
momento em que deverão ser apresentados pelo DAER os trabalhos a serem executados por 
este órgão aqui na região, além da discussão das novas demandas para o Vale do Paranhana. 
Por fim a Vereadora Sirlei Silveira deixou um convite de comemoração dos 18 anos da Colina do 
Sol que ocorrerá no próximo domingo, dia 25/08. Nada mais havendo a tratar, às 20h50min, o 
Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 26 de agosto do 
corrente ano, às 18h no Plenário desta Casa. 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, 19 de agosto de 
2013.......................................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


