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Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2013, às 18h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 24ª 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, desejando boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões 
Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, às 18h em 
novo horário. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a 
todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a 
Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram 
entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. Publicidade de Veto, Projeto e 
Moções: VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 079/2013 de autoria do VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Propõe ao Executivo Municipal o agendamento por 
telefone, de consultas nas unidades de saúde do Município de Taquara, Posto 24 Horas, 
postos de saúde em todo o território taquarense, ou qualquer unidade de saúde que 
possua convênio com o Município de Taquara, para pacientes idosos e pessoas com 
deficiência e dá providências. PROJETO DE LEI Nº 105/2013 de autoria do VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Institui o “Domingo na Júlio”, que trata de 
disponibilizar, uma rua do município de Taquara destinada a momentos de lazer a todas as 
crianças, jovens, idosos e famílias taquarenses, em todos os domingos a partir da 
publicação dessa lei. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 012/2013 - MOISÉS CÂNDIDO RANGEL, 
Vereador da Bancada do PSC, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de 
Taquara/RS, que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de 
Repúdio as Resoluções 429 e 434/2013 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que 
determina entre outras exigências, o emplacamento de todos os tratores que circularem 
em vias públicas a partir do dia 1º de junho de 2013. Resolução N° 429, de 05 de 
dezembro de 2012 - Estabelece critérios para o registro de tratores destinados a puxar ou 
arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de 
construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de elevação). Resolução Nº 434, de 
23 de janeiro de 2013 - Altera redação do § 2º do artigo 1º e do art. 8º da Resolução 
CONTRAN nº 429, de 05 de dezembro de 2012, que estabelece critérios para o registro de 
tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar 
trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de 
elevação). Justificativa: Diante das exigências contidas nas portarias acima citadas, 
mencionamos alguns tópicos que deverão ser analisados pelo CONTRAN antes da 
aplicação da Lei: a) Existem muitos tratores antigos que não possuem notas fiscais bem 
como não possuem a sinalização de pisca, luz de freio, luz alta e luz baixa, cinto, para-
brisas, etc., como a legislação está exigindo, o que impossibilitará o emplacamento dos 
mesmos. b) Grande número de agricultores não possui carteira de motorista, categoria 
“A” por não serem alfabetizados. c) O alto custo do IPVA e da carteira de motorista 
profissional também é inviável para o pequeno agricultor que apenas usa os seus 



maquinários dentro de sua propriedade e vive com sua família com a renda arrecadada da 
venda dos produtos por ele cultivados. Diante destas justificativas, esperamos que ações 
fossem revistas na busca de ajudar a permanência do homem no campo. Deverá ser 
encaminhada cópia desta Moção de Repúdio as seguintes autoridades: - Deputado 
Estadual, senhor Heitor Schuch. - Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia 
Legislativa do Estado do RGS. - Presidente da FETAG senhor Elton Weber. - Diretor 
Presidente do DENATRAN Antônio Cláudio Portella. - Presidente CONTRAN senhor Júlio 
Ferraz Arcoverde. -Deputado Federal Jerônimo Goergen. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 
013/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Os Vereadores da Câmara 
Municipal de Taquara/RS, que esta subscrevem, vem através do presente, encaminhar 
Moção de Repúdio ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Tarso Genro, 
pela falta de profissionais atuantes no Instituto Médico Legal – IML/RS, gerando assim 
inúmeras horas de espera quando acontece a necessidade de um atendimento. 
Destacamos o caso ocorrido no último dia 30/05, em nossa cidade onde um acidente 
vitimou uma criança de dez anos e não bastasse a dor da perda de um ente querido, 
especialmente por se tratar de uma criança, os familiares ainda precisaram esperar cerca 
de cinco horas até que os peritos chegassem ao local. É lamentável que isso ocorra 
justamente em momentos tão dolorosos como este, o qual abalou não apenas a família, 
mas sim a comunidade como um todo. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em 
atenção a Indicação nº 467/2013, do Vereador Adalberto Soares. Ofício da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, convidando os Vereadores desta Casa para o evento da 
Semana do Meio Ambiente, a realizar-se no dia 05/06, às 9h, na Praça Marechal Deodoro. 
REQUERIMENTOS: Nº 138/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através do 
presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Miguel Ramos Junior, que veio a 
falecer no dia 28/05, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a 
abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que 
nos dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e 
ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 139/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito a Mesa Diretora que 
através do Presidente desta Casa e na ausência da criação da Comissão Provisória 
solicitada por este Vereador para tratar de possíveis  irregularidades no IPTU, convide o 
Secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Senhor João Carlos de Moura, que venha a 
esta Casa  para dar explicações sobre diversas dúvidas em relação a cobrança de IPTU de 
2013. Nº 140/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito a 
Empresa RGE que tome providências urgente a respeito da interrupção de energia elétrica 
que virou fato corriqueiro na localidade de Moquém, KM 15 trazendo prejuízo aos 
moradores do local, conforme os protocolos, (29/05/2013) nº 64007845; (30/05/2013) nº 
64022924; (28/05/2013) nº 63773435 e (28/05/2013) nº 63984652. Nº 141/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito ao Departamento de 
Estradas e Rodagem (DAER), que tome providencias urgente em relação aos buracos que 
se formam constantemente nas cabeceiras das pontes localizadas em Moquém, entre o 
KM 14 e KM 15 da ERS 239. Vale ressaltar que já foi feito conserto por duas vezes e os 
buracos continuam cedendo, trazendo preocupação aos moradores, segundo relatos de 
alguns, os veículos se desequilibram ao passar por ali trazendo constante perigo de 
acidentes. Nº 142/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através deste enviar 
Votos de Pesar aos familiares do senhor Arnaldo Renck, que veio a falecer no dia, 1º/06, 



próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse 
momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Porque 
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que 
nele crê não pereça, mas tenha vida eterna” João 3:16. Nº 143/2013 VEREADOR RÉGIS 
BENTO DE SOUZA: Indico ao Comandante da  Brigada Militar de Taquara, ponto que 
necessita de Policia Militar para orientação de condutores e pedestres nos horários das 
11h às 13h e das 17h às 19h, sito o cruzamento da Rua Júlio de Castilhos, Rua Nelson 
Renck, com Tristão Monteiro, Casa do Contribuinte em frente aos Correios. Justificamos 
tal pedido, pois neste local ocorrem muitos acidentes com negligência, imprudência ou 
imperícia dos condutores e pedestres e vice e versa, este patrulhamento nos horários 
indicados poderá prevenir e resguardar muitos acidentes que poderão acontecer caso não 
tenha. Nº 144/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Venho pela presente, 
requerer que a Mesa Diretora agende uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, com o 
Secretário de Segurança e Trânsito, com o Capitão da Brigada Militar, a imprensa local e o 
Vereadores dessa casa, para que o Executivo apresente as políticas públicas voltadas a 
área da segurança, bem como, quais os programas do Governo Municipal que serão 
implantados para fins de manter o maior número de policiais militares no município. O 
pedido se justifica em função de haver inúmeros boatos de que um grande número de 
Policiais Militares pediram transferência para outros municípios do Vale do Paranhana, 
pela ausência de discussão de alterações e melhorias do trânsito de Taquara, para 
prestarem informações sobre o funcionamento das câmeras de vigilância implantadas em 
Taquara, entre outros temas. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 080/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria competente informe esta Casa Legislativa por qual motivo não se usa fazer 
quebra mola em ruas de movimentação de pedestre e na frente das escolas, pois sabemos 
que o mesmo pode salvar vidas. Nº 081/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Poder Executivo informe a Câmara de Vereadores qual a data 
de assinatura da renovação do convênio com Hospital Mãe de Deus, bem como se 
houve alteração em algumas das cláusulas, se houve que remeta juntamente com a 
informação solicitada. Nº 082/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador por qual motivo está 
sendo proibida a parada dos ônibus junto a Rua Tristão Monteiro, e se esta medida faz 
parte de algum projeto de melhoria do trânsito ou é simplesmente uma norma isolada. Nº 
083/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Prefeito Municipal disponibilize por escrito a este Vereador as seguintes informações, para 
apuração da questão envolvendo as dívidas do Município: - Total de empenhos liquidados 
em 31 de dezembro de 2012; - Total de valores disponíveis em contas bancárias em 31 de 
dezembro de 2012; - Total das dívidas de curto e longo prazo do Município em 31 de 
dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2008. INDICAÇÕES: Nº 484/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria competente proceda em caráter de urgência numa nova pintura das faixas 
de segurança próximas a Prefeitura Municipal, para dar uma maior segurança aos 
pedestres que por ali transitam. Nº 485/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
proceda em caráter de urgência na recuperação do prédio da antiga Casa Vidal. Este 
pedido se faz urgente pelo processo de destruição e descaso que beira o patrimônio 
histórico de nosso município. Nº 486/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 



DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
proceda em caráter de urgência num Programa Municipal que assista as famílias 
que perdem suas casas em sinistro, enchente ou vendaval. Alerto a Defesa Civil que 
se organize por estar chegando época de chuva e de possibilidade de enchentes. Nº 
487/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na 

recuperação do asfalto na rótula da Rua Tristão Monteiro, próximo  Prefeitura Municipal. 
Nº 488/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência 
num programa Municipal que recolha o descarte de móveis usados, sofás, camas, 
armários e outros que são frequentemente jogados em vias públicas, poluindo as ruas, 
sem falar que pode servir como abrigo para roedores e insetos. Nº 489/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria competente proceda em caráter de urgência num Projeto para Moradia 
Popular. No Ministério das Cidades existem programas que atuam na promoção de 
moradias dignas, como a Resolução 460, que proporciona moradia gratuita para famílias 
de baixa renda (que recebem até três salários mínimos) com ações integradas entre o 
Governo Federal, as prefeituras e o PAR (Programa de Arrendamento Residencial). O 
programa tem parceria com a Caixa Econômica Federal e proporciona moradia à 
população de baixa renda, sob forma de arrendamento residencial com opção de compra. 
 População de baixa renda, Ter um lugar digno para morar é uma questão básica e 
possibilitar isso ao ser humano é garantir também sua cidadania. Nº 490/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria de Educação proceda em caráter de urgência num comunicado à Brigada 
Militar, Conselho Tutelar e Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Elsa 
Mertins, a respeito de um fato  que vem ocorrendo com frequência nas proximidades da 
Escola, onde menores armados com faca correm atrás de alunos na hora de entrada e 
saída da Escola, podendo vir ocorrer uma tragédia. Nº 491/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de criar espaços identificados reservados para 
Vans Escolares nas proximidades do Colégio Santa Teresinha, para uma melhor 
organização no trânsito em horários de entrada e saída da Escola. Nº 492/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no conserto de um 
bueiro próximo as Esquadrilhas Germane, KM 15 na localidade Moquém. Nº 493/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência  na colocação 
de um conjunto completo de luminária, na Estrada de Açoita Cavalo, em frente ao nº 519. 
Nº 494/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no 
conserto de uma lâmpada localizada na Estrada de Açoita Cavalo, antiga chácara do Dr. 
Raimundo Moquém, KM 15. Nº 495/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente 
proceda em caráter de urgência no patrolamento, ensaibramento e conserto de luminária 
na estrada de Olhos D’Água, ao lado do armazém Kappel, KM 15 na localidade de 
Moquém. Nº 496/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de 



urgência no recolhimento de resíduos de limpeza de rua que se encontram amontoados 
na Rua Tristão Monteiro, ao lado do Salão de Beleza da Lucia. Nº 497/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria Competente proceda em caráter de urgência na mudança do atendimento 
prioritário na farmácia do Posto 24 horas e em outros, que ao invés do caixa 
prioritário seja implantado o atendimento prioritário. Tal iniciativa além de adequar o 
atendimento a legislação dará um atendimento mais rápido aos nossos idosos e 
deficientes. Nº 498/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal possa buscar juntamente com a direção de manutenção 
do prédio da nova Rodoviária, na Avenida Sebastião Amoretti, providências em relação a 
um buraco existente na calçada que coloca em risco os pedestres que passam diariamente 
por este local. Nº 499/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS:  Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda 
em caráter de urgência no ensaibramento da Rua Nercílio Armando Schein, em Tucanos 
até a ponte. Nº 500/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em 
caráter de urgência no recolhimento de resíduos de limpeza e corte dos canteiros que se 
encontram amontoados ao longo da ciclovia, na Avenida Sebastião Amoretti. Nº 501/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por meio desta Indicação 
informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho como funciona o 
Programa Mais Cultura nas Escolas, conforme demonstrativo em anexo. Nº 502/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda com a máxima urgência na recuperação da caixa de 
entrada de energia elétrica na Escola Municipal Dona Leopoldina na localidade de Morro 
da Pedra, pois a mesma encontra-se bastante danificada causando riscos a comunidade 
escolar. Nº 503/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de criar projetos 
que preveem a construção de praças e/ou áreas de lazer nos Bairros da cidade, pois em 
muitos deles não existem nenhum espaço de lazer onde os moradores, especialmente as 
crianças possam usufruir. Nº 504/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito ao 
Executivo Municipal a disponibilidade de colocação de container ou canos de concreto 
grandes (idem realizado junto à localidade de Santa Cruz da Concórdia e Fazenda Fialho), 
para colocação e armazenamento de lixo domiciliar para coleta da empresa prestadora de 
serviço, junto na Rua Osvaldo Brandão, atrás do Supermercado Müller da Rua Tristão 
Monteiro, segue foto do local em anexo, para constatação. Nº 505/2013 VEREADOR RÉGIS 
BENTO DE SOUZA: Solicito a Secretaria competente, caso seja possível a colocação de duas 
placas proibindo a conversão a esquerda sendo uma na Rua Júlio de Castilhos, sentido 
esquina Tristão Monteiro, esquina Casa do Contribuinte. E outra na Rua Nelson Renck 
sentido Tristão Monteiro, prédio da Prefeitura Municipal. Justificamos tal pedido pela 
grande ocorrência de acidentes de trânsito em tal cruzamento, por imprudência, 
negligência e imperícia dos usuários das vias públicas.  Também desta forma, irá os 
condutores e pedestres ao invés de cuidar para realizar manobra e ou travessia somente 
dois lados e não três lados como vem sendo realizado, segue fotos ilustrativas em anexo. 
Nº 506/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente proceda na colocação de duas lixeiras, em 
frente à Escola Municipal Rudi Lindenmeyer, na localidade de Paredão Baixo, pois com a 
demora do recolhimento o lixo, o mesmo acaba se espalhando pelo chão, causando mau 



cheiro e ploriferação de insetos. Nº 507/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda em 
serviços de melhorias na Rua da Citral, localidade de Santa Cruz da Concórdia, pois a 
mesma não se encontra em boas condições de trafegabilidade. Nº 508/2013 VEREADOR 
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal estude a 
viabilidade de adquirir uma área de terra no Bairro Medianeira com a finalidade de 
construir uma Praça e/ou área de lazer. Tal pedido se faz necessário, pois no referido 
Bairro não existe nenhum espaço adequado onde os moradores, especialmente as 
crianças que são em grande número, possam usufruir de momentos de lazer e esporte. 
Vale ressaltar que este direito é previsto na Constituição Brasileira e cabe ao Município 
prover tal espaço. Nº 509/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter 
de urgência no serviço de tapa buracos no Loteamento dos Coqueiros como em todo o 
Bairro Santa Rosa, também revisão na iluminação pública por haver muitos postes com 
lâmpadas fluorescentes que com a umidade do inverno param de funcionar. 
Correspondência Diversa Recebida: Ofícios da RGE em atenção aos Requerimentos nºs 
076 e 095/2013, do Vereador Roberto Timóteo. Cartão resposta do Senado Federal 
acusando o recebimento da Moção de Apoio nº 003/2013, do Vereador Valdecir de 
Almeida e Moção de Repúdio nº 009/2013 do Vereador Eduardo Kohlrausch. E-mail do 
COMITESINOS convidando os Vereadores para prestigiar a solenidade que dará início a 
contratação de empresa para elaboração de serviços de consultoria relativo ao processo 
de planejamento da Bacia Hidrográfica do Ri dos Sinos. Comunicado do Ministério da 
Educação referente à liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Diversas revistas. 
Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o 
tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do 
Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR RÉGIS BENTO DE 
SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio nosso pronunciamento dessa semana, 
encaminhando algumas situações bastante pertinentes ao Poder Legislativo, a Câmara de 
Vereadores teve agora no ultimo dia 28 de Maio, a Audiência Publica, com relação à 
prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2013, essa prestação de contas, 
incumbiu e pedi que fizesse o registro a meio publico, com relação aos valores que esta 
Câmara, que estes Vereadores, vem repassando em referente a o que, ao Poder Executivo, 
para a Prefeitura Municipal, mais especificadamente, para a Secretaria de Saúde, mais 
especifico ainda, para o Posto 24 horas, que no primeiro quadrimestres de Janeiro e Abril, 
totalizou 95 mil com 400 reais, registrando também, que a Câmara reduziu seu quadro de 
servidores em 50%, esse sim também, é uma realização desses Vereadores que aqui fazem 
parte da Câmara, eu queria aqui deixar registrado, com relação ao convite que nos temos 
para o dia 5 de Junho, as 15 horas, com relação a Comissão Pro criança e o Adolescente, 
acho encaminhado pela a Vereadora Sirlei, em anterior momento eu tinha dois 
compromissos em Porto Alegre, deixo registrado a minha moção de apoio, a sua decisão 
Vereadora, que tem esse conhecimento, pode conta com esse Vereador nas decisões que 
vocês vierem a tomar nesta data, também registro aqui o convite do Secretario Municipal 
do Meio Ambiente, Laone, com relação da semana do meio ambiente, vai ter uma 
atividade do dia 5 de Junho, as 9 horas, que estarei presente, como todos os Vereadores, 
para nos estarmos lá prestigiando um ato tão importante para nossa cidade, registro 
também, o que tramito aqui na Casa, um projeto de lei 94, do dia 16 de Maio, agora deste 



ano, com relação a inclusão nas leis de diretrizes orçamentárias do ano de 2013, a Rua 
Picada Gravata, 13 de Maio, Rockfeller e Venezuela, para incluir nessa rubrica, para dentro 
dessa gestão, pudera ai receber a pavimentação por asfalto ou por calçamento, tanto 
quanto nessas ruas, tanto quanto a outras ruas que estão contempladas, a Rua Santa 
Rosa, que tem o desfecho agora Judicial nas ultimas semanas, Extra Judicial, com 
sentimento entre as partes dentre o Governo e a parte requerente, vai andar as obras do 
Bairro Santa Rosa, também na Rua Ignacinha Tomas Rauber, fato diferente, mas ta incluso 
nas metas orçamentárias da Administração, a Rua Cassandra Fritscher, Francisco de 
Freitas, no Bairro Santa Maria, também dentre outras ruas de todo nosso Município, 
destaco essas em referencias, encaminhei também algumas solicitações para uma 
iniciativa tão positiva que teve a Administração, na localidade de Santa Cruza da 
Concórdia, na Fazenda Fialho, perto das Secretarias Distritais, até requerido pelo nosso 
colega Arleu, forma lá fixados modelos de lixeiras, lá tem uns canos grandes, onde pode 
ser depositado aglomerado lixo domestico, fiz essa indicação, também por exemplo, para 
que se possa ser incluído na Secretaria do Meio Ambiente, atrás do Supermercado Muller 
da Tristão Monteiro, que ali seja colocado também essa modalidade de lixeira, que é uma 
demanda da comunidade, também na esquina com a Tristão Monteiro com a Prefeitura, 
Julho de Castilho e Nelson Renck, conversando com os taxistas, com o pessoal que usa 
bastante aquele cruzamento, apresentamos uma sugestão ao Secretario de Transito e 
Planejamento, que seja colocada algumas placas de sinalização, aonde que venha facilitar 
ali e regulamenta um pouco aquele cruzamento que é bastante perigoso, também o 
Comandante da Brigada Militar, omitimos um oficio, para que tenha um policiamento 
naquele cruzamento, em determinado horários, pois tendo policiamento e fiscalização, o 
pessoal respeita mais, também declino meu apoio a moção do Vereador Eduardo, com 
relação a profissionais para o IML, pelo fato tão trágico que aconteceu na nossa cidade, 
fico ali a criança aguardando, falecida, infelizmente apresentar nossos votos de pesar a 
família, e pedir que o Governo do Estado tome providencia com relação a essa ação, 
também ao Vereador Moisés, com relação aos tratores, uma moção de repudio contraria a 
solução do CONTRAN, que não tenha esse aperta mento do nosso agricultor, com normas 
tão rígidas, nosso apoio ao colega Vereador, também o Vereador Eduardo já tinha 
solicitado em data anterior, a providencia da Rua Luiz Rangel, numero 1717, Bairro Mundo 
Novo, um cano que estava com deficiência, apresentamos também esse pedido, era isso 
meu muito obrigado. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje, dizendo 
Senhor Presidente, que esta Câmara vai deixar um legado com relação do comportamento 
dos Vereadores, eu acho importante que agente ressalte, a união que tem tido os 
Vereadores na busca de melhorias na comunidade, e aqui ao ressaltar a união dos 
Vereadores eu quero dizer que o Bairro Ideal, acabou de ter uma conquista fantástica, 
depois de toda a união da comunidade em busca de salvar as vidas que ali já foram 
perdidas, em nome dessas pessoas que já faleceram nessas estradas ali, um grupo de 
pessoas começou a se reunir, e os Vereadores começaram a se unir nessa idéia, e com isso 
foram buscar resultados, esses resultados vieram, nos saímos do Gabinete do Prefeito 
hoje a tarde, com o compromisso da Administração Municipal, em colocar a sinaleira, 
inclusive fazer a rede de água, que tanto aquela comunidade precisa, e quando aquela 
comunidade tem lutado por isso, e eu quero dizer que isso é mérito dos Vereadores, 
mérito da união dos Vereadores, meto que uni em busca de uma idéia, as coisas acabam 
acontecendo e o respeito acaba aumentando cada vez mais, e com isso eu quero dizer aos 



senhores, que esses Vereadores dessa Casa, têm lutado pela transferência do Corpo de 
Bombeiro, para Avenida Sebastião Amoretti, não foi uma proposta, um trabalho de um 
Vereador A, B ou C, foi a união dos Vereadores, onde no dia 1 de Fevereiro nos já 
estávamos em reunião com o Comandante do Corpo de Bombeiros em busca disso, eu 
quero dizer para os senhores, que a Assembléia Legislativa, através de seus Deputados, 
seus Vereadores desta Casa, começou a fazer a movimentação da Assembléia Legislativa, 
buscando a doação definitiva do terreno, para que fosse colocado o Quartel do Bombeiros 
na Sebastião Amoretti, ai de repente surge um Secretario, na minha opinião um tanto 
aventureiro, chama o Vereador desta Casa, para que ele fosse lá, para criar essa sensação 
de que foi colocado, de que foi feita a doação da área de terra para o Município, e não foi 
isso que aconteceu, foi uma cedência, e eu aqui quero dizer, reafirmar o que já disse 
anteriormente, que cedência inviabiliza a construção do Corpo de Bombeiro na Sebastião 
Amoretti, mas o Prefeito Municipal já esta articulando, já ta fazendo as tratativas, para 
que nos juntos com a Câmara de Vereadores, possamos buscar lá a doação do terreno, 
nos precisamos da doação do terreno, para que daí sim o Poder Publico poder fazer o que 
tem que ser feito, para a construção do Quartel, importante que se deixe isso bem claro, 
que todos os Vereadores dessas Casa tem trabalhado para que venha os Bombeiros para a 
Sebastião Amoretti, e quero também convidar todos os Vereadores, na quinta feira, dia 9 
de junho, nos estaremos, alias quinta feira as 9 horas, nos temos uma reunião marcada 
com o Secretario de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, para que nos possamos 
tratar da iniciativa de um só comando, para a Brigada Militar, do Vale do Paranhana, então 
é importante a presença de todos os Vereadores, que lá possam nos ajudar, para que 
agente possa buscar mais essa conquista, e que fique o comando no Município de 
Taquara, isso que nos temos que tentar fazer com que alem de unificar, que fique no 
Município de Taquara, eu quero aqui deixar um elogio ao Posto 24 horas, que tem feito 
um belo trabalho, e deixar aqui um alerta um piscante na cabeça dos Vereadores, porque 
nosso hospital não ta legal o atendimento, ta faltando de novo com o respeito com a 
nossa comunidade, o respeito ta muito ruim, não ta bem, hoje a tarde eu tive reunido com 
o Prefeito, já coloquei isso para ele, nos precisamos buscar a melhoria do hospital, nosso 
hospital não ta legal, o 24 horas ta acertando, o Professor Levi ta fazendo um ótimo 
trabalho na frente da Secretaria de Saúde, mas o hospital nos temos que fazer alguma 
coisa, era isso obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Diante da indignação dos Taquarenses, referentes aos 
acidentes e transito com vitimas fatais nas ultimas semanas, hoje eu estou solicitando que 
a Mesa Diretora, agende juntamente com o Prefeito Municipal, com Secretario de 
Segurança e Transito, com o Capitão da Brigada, com os colegas Vereadores, com a 
imprensa, uma reunião, nos Taquarenses queremos e precisamos saber, quais são os 
projetos de políticas publicas, voltadas para a área de segurança em Taquara, como esta a 
situação das câmeras de vigilâncias, existem boatos, eu digo boatos, porque eu fiquei 
sabendo, que 8 Policiais, protocolaram pedido de transferência da nossa cidade, então eu 
quero saber qual a real situação, que não adianta fica de conversas paralelas, nos 
precisamos saber o que ta acontecendo em Taquara, e saber se existe realmente um 
projeto para a área de segurança para nossa cidade, as pessoas me procuram implorando 
para que nos Vereadores façamos um projeto de segurança para nossa cidade, o nosso 
poder como Legislador, ele é restrito, e não depende só de nos Vereadores fazermos um 
projeto dessa grandiosidade, a necessidade que Órgãos competentes façam isso, alem das 
travessias da ERS239, ERS020, ERS115, muitos outros pontos críticos existem em nossa 



cidade, é urgente a necessidade de repensarmos como o transito deve funcionar aqui em 
Taquara, a cidade foi fundada em uma época que as pessoas se deslocavam a pé e a 
cavalo, e não é possível que ainda hoje, esteja valendo as mesmas regras daquela época, é 
necessário que a sinalização seja reforçada, eu sou a favor dos tachões, de quebra molas, 
de sinaleiras, eu sou a favor de placas, tem pessoas que quando coloca tachões nas ruas, 
já vem falando que é contra, que tem que tirar, e que não pode quebra mola, na atual 
situação eu acho que sim, nos temos que usar todas as formas, para prevenirmos esses 
acidentes que levam vitimas fatais, mas também fica uma pergunta no ar, se o Poder 
Publico, tanto Municipal quanto Estadual, fizerem, cumprirem com a sua parte, ainda 
assim, existe aquela pessoa que esta atrás de um volante, e essa pessoa ela tem que ser 
muito bem preparada para estar no transito, ela tem que saber de suas responsabilidades, 
algumas pessoas utilizam seus automóveis, seu veiculo de transporte, como se fossem 
uma arma, e a pessoas tem que ter a responsabilidade de assumir a direção, e tem que 
respeitar o seu próximo, eu gostaria de falar, convidar também, para que ao longo dessa 
semana, as pessoas participassem das comemorações do meio ambiente, do dia 5 ao dia 
8, acontecera na praça Marechal Deodoro, algumas atividades, estará presente lá, será 
feito a ECOPONTO, que é coleta de óleo, pilhas e eletrônicos, e nos sábado a APATA estará 
presente na praça, com a feira de adoção de animais, quem quer adotar um peludo, por 
favor apareça lá, e também dizer que a APATA não esta mais fazendo o recolhimento dos 
animais abandonados, animais de rua, o meio ambiente assumiu, o telefone para ser feito 
as chamadas, é o 35419200, a APATA continua, porque ela tem sob seus cuidados, cerca 
de 80 animais, ela tem uma divida que gera em torno de 30 mil reais, então ela continua, 
mas ela não ta fazendo mais os recolhimentos, eu gostaria de agradecer a atenção de 
todos vocês, desejar que todos possamos ter uma excelente semana, muito obrigada. 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Estamos desenvolvendo nessa Casa, uma caminhada, dez de que ficamos 
sabendo do fechamento do lar das meninas em nossa cidade, formamos uma Comissão 
Pro Criança e Adolescente, na qual eu na Presidência, junto com os Vereadores, Sandra, 
Guido, Moisés, Valdecir e Eduardo, estabelecemos uma luta, para tentar reverter o 
fechamento do lar, para que o espaço continuasse a ser organizado, para abrigar nossas 
crianças, durante a semana passada, ao passar na frente do espaço, onde antes 
funcionava o lar da meninas, percebi que estava aberto, tinha carros e pessoas transitando 
com o portão aberto, andando livremente por aquele espaço, fato que me causou 
estranheza, em função de ter feito um acordo, em função do Senhor Jorge Fabro, então 
Presidente do Edu Criança, na sala de nosso Prefeito, em frente de varias autoridades, que 
a instituição momentaneamente fechada, seria monitorada pela Prefeitura, até ter o seu 
destino decidido, reunião realizada em 18 de Março, as surpresas foram seqüenciais, pois 
logo fui comunicada, informalmente, que o referido espaço, teria sido cedido a Associação 
Solidaria Adventista, ASA, e enviou ofício ao ROTARY de Taquara, pedindo a doação dos 
objetos, antes utilizados pelo lar, para a sua Associação, oficio esse assinado pelo Pastor 
Gilvan Brito Correa, da Igreja Adventista do IACS, a ultima surpresa que me foi relatada, 
também informalmente, foi que comunicado ou avisado da sugestão dessa Casa, de 
encantamento do referido espaço, o Senhor Jorge Fabro, intermediou com os donos da 
instituição, na pessoa do Doutor Nilton, a cedência do citado espaço, para a Associação 
Adventista, hoje eu sei que por desconhecer a nossa realidade, enquanto Município, e 
toda a luta de pessoas da nossa comunidade, para que houvesse uma continuidade da 
utilização do referido espaço, na forma original para qual foi criado, o cuidado das 



crianças, invulnerabilidade social, os donos do empreendimentos destinaram o espaço 
para outra finalidade, repito, por desconhecerem a situação real, que envolveu o 
fechamento, e  movimentação da comunidade para a manutenção do referido espaço, 
enquanto casa de abrigo para crianças, para que possamos dar um novo encaminhamento 
ao referido espaço, a nossa tentativa, enquanto Casa Legislativa, e tentar sensibilizar as 
instituições que ali se instalaram, e reverter essa situação, estamos convidando 
Vereadores desta Casa, a Comissão Pro Criança e Adolescente, o Judiciário, o 
representante do Executivo, o Promotoria Publica de Justiça, Associações, representantes 
da Associação das Igrejas Adventistas de Porto Alegre, e também a imprensa, para que no 
dia 5 de Junho, as 15 horas, participem de uma reunião, para tentativa de reversão dessa 
situação, para que numa atitude de grupo, conseguimos sensibilizar os corações dos 
representantes da Igreja Adventistas, e os mesmo abram mão do espaço do benefício de 
nossas crianças, que se encontram em situação de invulnerabilidade, e que estão em uma 
fila de espera para abriga mento, então convido a comunidade, para na próxima quarta, as 
15 horas, participarem desta reunião, nesta Casa, para juntos podermos deliberar sobre 
este assunto, as 13horas 30min, nesta mesma tarde, vai ter aqui uma reunião, com os 
representantes dos CISPOA, para que agente esteja trabalhando sobre a questão dos 
frigoríficos e matadouros da região, e agradeço a presença desses incansáveis ali, apesar 
de poucos, mas incansáveis, com esses cartazes ali, de sensibilização a questão do lar das 
meninas, nesta quarta com certeza darmos uma finalidade a esse assunto, e que Deus nos 
ajude, que seja positivo, e reverta a situação, desejo uma boa semana a todos. VEREADOR 
TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Vou dar continuidade da palavra da 
Vereadora Sandra, porque esse assunto ele é com certeza polemico, quando se trata de 
nos falarmos de segurança no transito, eu fico muito triste quando sou relatado, eu não 
acompanhei, e graças a Deus não tive o desprazer e acompanhar e ver a sena daquele 
acidente, causado por um motorista sem consciência, totalmente desprovido de educação 
no transito, quando usamos a ciclovia como via de pedestres, pensamos estar seguros, 
pensamos que estamos andando em segurança ao meio ao transito, mas isso é uma 
mentira, quando nos confrontarmos com motoristas que não tem educação e não se 
importam com a vida, no feriado quando houve esse acidente no qual um carro se 
abarrotou na ciclovia, com uma avo e uma menina de 10 anos que venho a óbito, essa vôo 
está mal na UTI, eu digo o que fazer para solucionar um problema, que é de cunho 
pessoal, podemos colocar a culpa na Administração, podemos chamar a atenção Nacional, 
mas isso é da índole de cada um, e como reverter, eu acredito na educação, podemos 
reverter isso, se focarmos na educação, de trazermos isso, e enfatizarmos dentro da sala 
de aula, que é a melhor coisa que nos temos é a vida, o tesouro maior que nos temos é a 
vida, se estamos atrasados, podemos ir um pouco mais devagar, porque já estamos 
atrasados, se estamos dormindo ao volante, não podemos dormir, então paramos, por se 
dormirmos, nos podemos causar a morte de um cidadão que não tem nada a vê, com o 
que esta acontecendo conosco, dentro do carro, então eu acredito Vereadora Sandra, que 
uma das propostas que nos temos que fazer, e trazermos para essa Casa, são projetos que 
eduquem todo o motorista, que já se comece na escola, porque a semente esta nas 
crianças, se nos podermos curar as crianças, e darmos essa educação a elas, nos 
salvaremos muitas vidas, posteriormente,também estive essa tarde reunido, com os 
colegas Vereadores, Beto Timóteo, Adalberto Soares, Sirlei, juntamente com o Prefeito 
Tito, e com alguns representantes do Bairro Ideal, os quais ficaram muito agraciados com 
o comprometimento do Prefeito Tito, ao expor a palavra, eu estou comprometido e vou 



lutar, mesmo contra o DAER, ou outra força, irei lutar contra, eu estou comprometido e 
vou levantar essa bandeira, ele nos disse que ira cumprir com a segurança do pessoal, que 
usa de acesso da ERS239, colocando um sinal de alerta, e um sinal de pare, na travessia 
daquele pessoal ali, eu hoje estive conversando com o Secretario de Segurança e 
Educação, Paulo Muller, e ele atendeu uma reivindicação da comunidade local, da Picada 
Gravata, com a Pinheiro Machado, e garantiu que até sexta feira, ira pintar as faixas de 
seguranças daquela localidade, isso sanara um grande problema, que a muito tempo vem 
causando insegurança para aquela população, era isso, muito obrigado, e uma boa 
semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Dizer também a Vereadora Sirlei, tem todo o meu apoio, faço parte da 
Comissão, acho importante de levantar essa bandeira, de tentar reativar o lar das 
meninas, para que fique com essa finalidade, e conforme disse para você se tiver ai, eu 
estarei presente, mas já tinha um compromisso pré agendado, vou tentar mudar, mas não 
posso garantir que estarei presente, vou dar todo meu apoio que foi excedido ai, estarei 
junto, porque eu acho que é de grande importância, e também dizer ao Vereador que me 
antecedeu, momento algum eu disse que o terreno do Corpo de Bombeiro, foi repassado 
para o Município de Taquara, foi passado para o Corpo de Bombeiro, e pode ser 
construído ali o Quartel, o Corpo de Bombeiro tem convenio com o Município de Taquara, 
através do FUNREBOM, mandar um pedido para esta Casa, por isso nos estamos aqui, se 
não nos vamos todos para Casa, se não pudéssemos autorizar o Prefeito a construir o 
Quartel do Corpo de Bombeiros, o que não pode e fica botando pilha, botando minhoca 
no meio, para que isso não aconteça, e não foi o Secretario que nos chamou, foi nos que 
marcamos reunião com o Secretario, e fomos lá, juntamente com o Vereador Lauri 
Fillmann, e conseguimos sim a assinatura, que inclusive saiu do diário oficial, e claro que 
eu sei que outros trabalharam, mas esse processo é de 2010, enquanto nos já 
encaminhávamos, e depois no começo do mandato eu fiz um requerimento pedindo em 
que pé estava, e depois foi dado continuidade, fiz um pedido a dias atrás, para que fosse 
providenciado  com a máxima urgência, a colocação de canos, na Rua Ângelo Bizarro 
Bossle, no Bairro Mundo Novo, e foi limpado aquele valo e não foi colocado, a situação 
piorou, a comunidade não agüenta mais o fedor, ta difícil a situação, que providencie, e 
faça aquela rede de esgoto lá, com a máxima urgência, também hoje recebi alguns pedido, 
pedi que o Executivo de uma atenção especial ao Loteamento dos Coqueiros ali, onde tem 
bastante mato, e algumas bocas de lobo, que o mato tomou conta, e inclusive não 
entrando mais água, buraco também no calçamento, em frente ao Colégio Breno Ritter, ta 
muito feio, crateras, se cair um pneu de um carro ali, vai quebrar, e os moradores, os 
contribuintes do Município que falavam com o colega hoje a tarde, muito não sabem que 
o Município tem que indenizar, porque se não vão começar entrar com pedido de 
indenização, porque a ruas estão difíceis, os buracos estão abrindo e não estão sendo 
fechados, e muito lugares pela CORSAN, ela recebe o dinheiro para fazer, pago pela 
abertura de valetas, e depois não colocam novamente o calçamento, fica ano e anos, 
meses e meses sem colocar, que providencia com a máxima urgência, hoje fiz um pedido 
ao Secretario Lamperti, que pudesse ir comigo, até a antiga Secretaria de Obras no Bairro 
Empresa, ele disse que ia ver e me ligava, logo a tarde fui procurado por um senhor, no 
qual estava acontecendo coisas desagradáveis, liguei para o Lamperti, e ele foi até lá, é um 
absurdo o que está acontecendo dentro a antiga Secretaria de Obras do Bairro Empresa, 
arrancaram as portas, ta um trafico de drogas, roubo, prostituição, quem subir lá em cima, 
no segundo piso, vê, não sei se um sofá um ou bi cama, aonde tem situações de crianças 



de 12 anos, 11 anos, se prostituindo lá dentro, com musica funk lá dentro, dançando, é um 
absurdo a situação, ta critica, e eu pedi providencia urgente, segundo ele que nos 
próximos dias, vai ter uma empresa que vai se instalar ali, espero que isso aconteça, e 
juntamente com o Valmir, agente propôs para ele, ele disse que precisava dar um prazo, 
mas no maximo uma semana, que pelo menos tomasse uma providencia, que retirasse 
aqueles pneus, a situação que ta lá, a Ca caiada de vidro e lâmpadas queimadas, porque é 
uma vergonha, e se não tomarem providencias, até segunda feira que vem, e não fazer 
uma limpeza geral e retirar alguma coisa, nos, agente não tem como segurar a 
comunidade ali, que quer levar a imprensa lá, sei que não é culpa da Prefeito, não to 
cobrando ele, só to cobrando uma solução urgente, porque da maneira que ta, não tem 
solução, nos próximos dias, tem que sim ser incentivado ali, e vai ser inaugurada a 
academia de saúde, e que providencie com a máxima urgência, resolver esse problema, 
boa semana a todos, e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Esse final de semana estive falando 
com moradores do Bairro Mundo Novo, da Rua Germano Paiva, e as pessoas lá estão 
ansiosas para ver a realização daquele calçamento, que no ano passado virou palanque de 
campanha, tinha placa lá com valores, de 171mil, 392 reais, com 26 centavos, dinheiro do 
IPTU, que ia ser aplicado naquela rua, para fazer o calçamento, não sei onde foi o dinheiro, 
o calçamento não saiu, e os moradores estão ansiosos para ver a realização aquela obra, e 
to fazendo um requerimento verbal, para o patrolamento e ensaibramento daquela via, 
enquanto o calçamento não sai, o que não é diferente moradores da Rua Dórico Ferreira 
Paiva, também foi prometido, foi iniciado, colocado alguns canos lá, mas na hora não foi 
realizado, tem duas indicações que eu fiz para a localidade de Paredão Baixo, moradores 
lá, solicitaram colocação de lixeiras em frente a escola Rudi Lindenmeyer, os moradores 
largam o lixo lá e ficam largados, até o lixeiro recolher, e também o concerto da estrada 
Citral, perto do Paulinho das Botas, ali na Santa Cruz da Concórdia, estive no sábado a 
noite, participando do acampamento, da primeira cavalgada da integração familiar, na 
comunidade de Rochedo, onde o Zé, Sergio e o Zeca, promoveram essa belíssima 
cavalgada, estive lá presente, com a integração de família, muito bonita a cavalgada, e deu 
encerramento aqui no galpão do Zeca no Bairro Santa Rosa, e também tive no sábado a 
noite, no baile de Fazenda Fialho, quero parabenizar os organizadores daquele baile, pela 
excelente janta que lá serviram, e também hoje a tarde, que participei da reunião do 
Senhor Prefeito, com moradores do Bairro Ideal, em relação a segurança daquelas 
pessoas, daquele Bairro, fomos muito bem recebidos, como falou o Beto, bons resultados, 
a união faz a força, nos próximos meses ai, com certeza vai ser colocada uma sinaleira 
naquela travessia ali, bem como também, naquela antiga reivindicação da instalação da 
água, para sete moradores daquele bairro, e também ontem estive visitando a localidade 
de Cruzinha, revendo velhos amigos, e vi que as estradas estão boas, até um antigo 
colégio lá, e dali por adiante, até a divisa para são Francisco, está em péssima condições, 
mas eu sei que o Secretario Mario esta fazendo um grande trabalho, com certeza não deu 
para chegar até aquela estrada ainda, mas nos próximos dias, creio que ele vai concertar 
aquela estrada, pra hoje era isso ai, muito obrigado, e uma boa semana a todos. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Hoje 
eu gostaria mais uma vez de fazer meu manifesto, e eu tinha já feito um pedido ao 
Executivo, ao Prefeito Tito, na questão de mandar para a Câmara, um projeto de aluguel 
social, para as pessoas que tem tido problemas de sinistros e vendavais, digo isso porque 
agente tem pessoas que vem aqui na Câmara, pessoas que tão com problemas, que 



tiveram casas queimadas, principalmente isso, não são muitas casas, mas que se 
encontram em estado deplorável, e o caso disso também, falo em questão da Ariane, pois 
agora estava no telefone, e ela me ligando desesperada que não tem onde morar, isso é 
triste, desumano, e agente não encontra, estive falando com o Prefeito Tito, com o Josué, 
e nos não encontramos uma forma de ajudá-la, as ajudas que tem vindo, são da 
comunidade, eu peço ai ao Prefeito, a Secretaria de Assistência Social, que nos de uma 
mão nessa questão, é lastimável que uma pessoa vem chora no telefone, para que agente 
consiga fazer o que o Município deve fazer, não que agente vai se negar, se bem que a 
comunidade sempre foi muito solicita nisso de ajudar, mais cabe ao Executivo fazer isso, 
até agora não houve nada de ajuda a essa pessoa, e ela está desesperada, porque 
começou a trabalhar, ta com uma filha e não tem onde morar, pediu pra mim, Beto, 
arruma um lugar para mim deixar minha filha, que eu fico em qualquer lugar, o que é isso, 
isso é desumano, eu paço ai ao Prefeito, através da Secretaria de Assistência Social, que 
tome uma providencia em relação a isso, que não deixe a questão ficar da maneira com 
está, gostaria também, de falar na questão da segurança, como a nossa Vereadora, e 
alguns Vereadores se manifestaram, Vereadora Sandra, realmente é complicado, lembro 
que no passado quando foi colocado tachões ai, era uma critica na cidade, olha vou dizer 
que muitas vidas se pouparam, com relação aos tachões, ai a Promotoria mandou tirar, eu 
não entendo, as vezes os Promotores ficam equivocados com essas questões, porque eu 
prefiro tachões, estragar um pneu de um auto, do que matar uma criança, como é o caso, 
que já aconteceu acidentes, de deixar crianças seque ladas para o resto da vida, isso 
agente deve preservar em questão da vida, e acho que a vida, agente tem que preservar, 
um pneu se troca, um motorista que seja mais cauteloso ou passar, mas nos não podemos 
deixar da maneira como estar, como você falou Vereadora Sandra, tem que sim que haver 
um projeto, agora o Vereador Beto, tava falando com relação ao Loteamento Ideal, fico 
muito feliz que aquela comunidade tenha conseguido, mas nos temos grande problema, e 
a pouco tempo teve morte, ali na entrada do Loteamento Empresa, não adianta nos fazer 
de um lado, e fica perdendo vida de outro, o que nos temos que fazer, e com que resolva 
os problemas ali no ERS239, são 4 Bairros ali, são 4 comunidades que estão sendo 
prejudicadas, com relação ao transito, não tem um acostamento para entrar no Bairro 
Empresa, ou tu freia em cima da faixa e entra, arriscando o carro de trás bater, agente 
sabe que um pouco é falta de compreensão do motorista, mas também deveria ter um 
acostamento ali, para que as pessoas pudessem sair do meio da estrada para freia seus 
carros, para poder passarem ali, até mesmo, agente fica falando nisso, em questão do 
acidente ali, foram duas pessoas conhecidas, eram minhas conhecidas, e também muito 
tem haver com a questão daquela passagem que existe ali na Sebastião Amoretti, isso ali 
tem que se fazer um estudo, para que seja contemplada toda, seja um projeto, uma 
elaboração, uma discutição, naquilo que possa atender a toda a comunidade, não só 
aquela questão, porque já morreu outras pessoas, acredito que o cara tava bêbado, como 
dizem, mas isso é um problema serio, e também não podia deixar de falar, em relação ao 
lar das meninas, eu sei que a senhora tem tomado a frente, junto a Administração, tem o 
apoio desse Vereador, com certeza nos vamos batalhar e vamos conseguir, e sensibilizar o 
nosso querido IACS, que nos ajude nessa caminhada, para que agente consiga sim, voltar a 
botar o lar, que isso é um problema serio para comunidade, meu muito obrigado a todos, 
e até a próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Manifesto-me hoje, nos temos aqui algumas pessoas com cartazes em mãos, 
que indicam o problema já existente do lar das meninas, eu quero me associar também, a 



Vereadora Sirlei, esse pessoal ta aqui também em função ao trabalho dela, dizer que o 
Senhor Prefeito faça alguma coisa junto, sei que boa vontade ele tem para isso, com nosso 
apoio, de tentar ou algumas coisas naquele prédio, que ta parado agora, ou através de 
desapropriação, ou através de aluguel, que passe talvez para as mãos do Município, para 
nos podermos abrigar, crianças e adolescentes que estão na rua, que não tem nada pior 
do que ver crianças abandonadas, não tendo espaço para colocá-las, tendo um espaço 
próprio como aquele, então fica aqui, eu me associo a Vereadora Sirlei e os demais aqui 
dessa Comissão da Criança e Adolescente, e esse Vereador também esta junto com elas. 
Um assunto dos mais importantes dessa semana, que aconteceu uma perda irreparável, 
dessa menina de dez anos, que faleceu vitima de acidente, na verdade não é acidente, 
tem outro nome, é praticamente, eu diria assim, quase um assassinato que aconteceu ali, 
uma menina de 10 anos perdeu a vida, e a vôo esta muito mal no hospital, isso vem bem a 
calhar com o que ta acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, e talvez em todo o Brasil, 
falta de segurança publica, e nos temos, parece que em pleno Século 21, estamos quase 
pior que no século 15, em termos de seguranças em nosso País, vem diminuindo 
drasticamente pessoas que trabalham na área da segurança, pela economia burra, que 
vem sendo feita pelos Governadores, e por aqueles que mandam nas seguranças, 
economia burra, porque vem a tirar o dinheiro dos cofres públicos de outra maneira, no 
momento que se perde uma vida, pessoas perdem, vem indenizações de vários locais, 
inclusive, de pessoas que própria segurança publica as vezes envolvidas nesses problemas 
que há com a segurança, e eu quero aqui conclamar a sociedade Taquarense, eu como 
Vereador, acho que preciso fazer isso, para esclarecer, eu pedir para sociedade 
Taquarense, mas quero fazer um pedido veemente, se valer para uma pessoa o meu 
pedido, já valeu a pena eu ter o feito aqui, não vamos beber, tomar bebida de álcool 
quando entrarmos em um carro, pelo amor de Deus, vamos parar de beber quando 
dirigimos, por favor, eu aqui sei que a maioria das pessoas gostam de tomar sua 
cervejinha, não á problema, sempre essa cervejinha é tomada, mas por favor, vamos 
evitar de beber quando dirigimos, parece que, o que aconteceu ali, foi por causa da 
bebida, dessa criança que morreu, a pessoa loucamente invadiu a pista e nem sabe o 
porque, e acabou acontecendo essa morte estúpida dessa criança, então eu pediria assim, 
que as pessoas se conscientizem, se gostam de beber, mas quando for dirigir não bebam, 
porque o carro é uma arma da pior espécie que tem, pior que o revolver, uma faca, o 
carro mata varias pessoas de uma vez só, então é um pedido que eu quero fazer aqui, 
veemente aqui da Câmara de Vereadores, se eu venho aqui para essa Câmara 4 anos, se 
eu evitar uma morte com esse meu discurso aqui, valeu a pena estar 4 anos aqui, porque 
vamos evitar, ter consciência, quem bebe, não beba álcool na boca quando vai dirigir, leve 
alguém para dirigir no seu lugar, se quiser beber, mas não bebam, porque a pessoa não 
sabe na verdade o quem vêm pela frente, a comprovação técnica, de quem bebe qualquer 
tipo de álcool, perde seus reflexos, pelo menos parcialmente, eu bato no peito e digo, que 
eu já fiz isso, já bebi e andei de carro, hoje não faço mais, porque tinha que ter essa 
consciência, eu peço isso para todos aqueles que possam participar disso, vamo fazer um 
tratado de não beber mais quando se vai dirigir, para evitar as mortes que estão 
acontecendo, então eu quero conclamar, quarta feira aqui, reunião da Câmara, do 
CISPOA, vai estar aqui, problema grave dos matadouros, hoje esteve me procurando um 
proprietário de matadouro, porque ta desesperado, porque o estabelecimento dele ta 
fechado pelo Estado, é uma vergonha o que o Estado faz com os nossos matadouros de 
Taquara, uma vergonha, era do Governador defender as pessoas, aqui não to falando, que 



quando é estragado, a carne ta estragada, quando a problema, não é isso que estou 
dizendo, é o problema da burocracia, ou burocracia, pode ser, que fazem fechar nossos 
matadouros, estão fechando um a um ai, por falta de compreensão do Estado, e não a 
Política, não a partido, não é nada, é o Governador que ta fazendo errado, porque ele 
pode evitar isso ai, então quero conclamar que quarta feira, os pessoal aqui, Vereadores, a 
13horas 30min, aqui, que vai estar aqui o CISPOA, que é responsável técnico nessa área de 
matança de gado, que estejam aqui quarta feira, para ver se nos ajudamos os nossos 
matadouros, e ajudamos o próprio Município, porque aqui é uma evasão de receita muito 
grande, ser for fechado de todos os Municípios, muito obrigado, tenham todos uma boa 
semana, fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas 
as pessoas presentes. Inicio meu pronunciamento na noite de hoje, falando desse 
problema eterno, do álcool e direção, agente sabe, como dizia os outros Vereadores, o 
Vereador Arleu disse agora pouco, não funciona, essa casamento álcool e direção não 
funciona, e eu me lembro, vocês sabem também, que a um tempo atrás, começou a ser 
feito uma campanha, fiscalização intensa no inicio, com barreiras da própria policia, com 
bafômetro e tal, de repente isso ai para, parece até, que teve alguma empresa de venda 
de bebidas faz uma pressão, a própria mídia tu não vê mais, canais de televisão, vocês não 
vem mais fazendo aquelas cobranças em cima dessas campanhas, e funciono aquilo, e 
lamentavelmente se perdeu uma criança, não se pegou o responsável, que escapou 
covardemente do local, mas segundo informações teria uma garrafa de whisky dentro do 
carro, e dentro disso eu encaminho junto com os demais Vereadores, uma moção de 
repudio ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Tarso Genro, porque 
como aconteceu outras vezes, a criança ficou 7 a 8 horas esperando, já não basta a dor 
que a família tem, de perder um anjinho de 10 anos, tem que esperar 6,7 ou 8 horas pra 
vim o instituto medico legal para atender, será que o Rio Grande do Sul, está tão quebrado 
assim, que não consegue contratar mais 2 ou 3 equipes, aponto de aumentar a dor da 
família, segundo informações, tinha um familiar sentado ao tempo todo do lado do corpo, 
você imagina só, isso é desumano, e nesse sentido, eu posso dizer como eleito do Tarso, e 
milhões, mas posso falar sobe o uso dessa Tribuna, que eu mando para ele uma moção de 
repudio, que é o fim da picada, neste momento o Vereador Telmo Vieira, pediu um aparte 
e pronunciou o seguinte: Vereador Eduardo, eu assinei, mas eu acho que deveria ser uma 
moção de apelo, para que eles colocassem mais desses profissionais, para nos atender 
aqui, porque é preocupante e degradante a falta que faz esses profissionais aqui para 
atender, como o senhor mesmo mencionou, ficar essa criança disposta por falta desses 
profissionais. Neste momento o Vereador Eduardo Kohlrausch, voltou com a sua 
pronuncia: tem que ser uma moção de repudio mesmo, porque eles têm que sentir 
mesmo que agente ta insatisfeito, agente não pode fazer carinho neles, tem que chega e 
cobrar, e a segunda questão que eu quero falar na noite de hoje, como o Vereador 
Valdecir falou, da questão da antiga Secretaria de Obras, eu me lembro que 40 dias atrás, 
eu falei aqui na Casa, que morei a muito tempo ao lado daquele prédio, a situação lá, é 
levanta os portões, só levanta e levanta os portões, não se conseguiu fazer isso, 
lamentavelmente muitas vezes agente é chamado de fogo amigo, mas agente fala as 
coisas, e o pessoal parece que não entende o português que agente fala, e dentro disso ai 
Vereador Valdecir, isso ai é necessidade de espaços esportivos, para nossas crianças na 
cidade de Taquara, e dentro disso, eu pediria ao Líder de Governo, Vereador Régis, que 
tem sido muito camarada a nos Vereadores, tem nos ajudado muito, que ele veja 
necessidade de vir logo essas informações, para que agente possa tocar adiante o nosso 



projeto, que é de ceder aquela área, em frente aos congelados, o projeto do Pelé e o gol 
Mil, para que a criançada possa jogar bola lá, porque nos estamos falando de um Bairro de 
11 mil habitantes, essas coisas que o Vereador Valdecir falou, porque eles não tem opção, 
não tem o que fazer, e nossos Governantes tem que ver, que o esporte é o que soluciona 
muito problemas, só que agente monte o projeto aqui, e se demora para vir essas 
informações, inclusive Vereador, o Próprio Taquara Bike Night, já faz três semanas que nos 
aprovamos o projeto aqui, e não foi sancionado ainda, não venho para aqui, nem veto e 
nem sanciona mento, agente queria saber se pode ser feito isso ou não, se o Vereador 
pode trabalhar como Vereador ou não pode, agente precisa sabe, eu pergunto, para que o 
senhor pergunte lá, que o departamento de esportes da cidade de Taquara, eu falo com 
propriedade, alguns Vereadores não gostam que eu fale assim, mas eu sou Vereador, eu 
fui o Diretor do Esporte, que em 4 anos eu fiz 48 eventos, e eu falo com propriedade, não 
esta se havendo evento nem um esportivo, no departamento de esporte da Prefeitura, 
esta parado, o que o departamento de esporte ta fazendo, ta havendo queixa, muitas 
vezes as pessoas ligam lá para o setor do departamento do esporte, e não tem ninguém lá, 
o que esta havendo, o que ta havendo com o departamento do esporte, não esta havendo 
nada, vamos levar o esporte um pouco mais a serio, porque ele é a solução de muitos 
problemas, eu agradeço ao Senhor aqui, a mais uma oportunidade de representa a minha 
comunidade mais uma vez, boa semana a todos, e que fiquem na paz de Jesus, obrigado. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. De imediato 
o Vereador Guido Mario, passa sua pronuncia para o Vereador Adalberto Soares, que 
pronunciou o seguinte: Agente recebeu ai, todos os Vereadores tem em sua pasta, uma 
requisição de informações, sobre aquela CPI da telefonia que foi instalada no Estado, e 
venho isso aqui para nos responder, como ta funcionado os telefones moveis, e fixos em 
nossa região, então acho importante que cada um responda, para nos enviarmos isso ai 
para Assembléia, para dar mais apoio, aos demais dados, sobre o levantamento de como 
está funcionando a telefonia em nossa região, era isso. Neste momento o Vereador Guido 
Mario, dá um aparte ao Vereador Roberto Timóteo, que pronunciou o seguinte: Eu só 
queria, aproveitando a fala do Beto lemos que colocou a questão da Empresa, quero dizer 
que hoje na reunião com o Prefeito, ele falou de iniciativas que ele vai tomar no Bairro 
Empresa, e nos pontos críticos da cidade. Neste momento o Vereador Guido Mario, 
tomou posse de sua palavra: quero começar meu pronunciamento, falando um pouco do 
problema do abigeato, ele ta levando terror e medo ao nosso interior, e agente precisa 
que a Brigada Militar e a Civil, que use a sua inteligência, porque o território não é tão 
grande assim, para tantos danos que estão acontecendo nos últimos dias, então agente 
faz um apelo a Briga Militar e a Policia Civil, que peguem os responsáveis por isso, porque 
esse trabalho é feito a noite, e eu acho que a Brigada Militar, tem capacidade para achar 
quem ta fazendo esse dano em nosso interior, levando medo e terror, também Senhor 
Presidente, fizemos uma indicação numero 503, para que o Senhor Prefeito elabore um 
projeto para elaboração de praças, ou áreas de lazer nos bairros do Município, esse 
pedido Vereador, vem atender o que o senhor fez, e que isso seja estendido a todos 
nossos bairros, porque nos queremos um local, a Vereadora Sirlei também defendeu isso, 
nos precisamos de um local adequado, para nossas crianças em nossos bairros, não é 
possível mais, crianças jogando bola no meio da rua, então eu acho que isso preocupa 
todos nos, as famílias Taquarense, esperamos que o Prefeito elaborasse um projeto, que 
sirva para todos os bairros, que busque recursos em Brasília, que lá tem dinheiro, basta 
elaborar um projeto bem feito, que nos vamos trazer mais tranqüilidade aos pais, porque 



não tem como proibir o filho a corre atrás de uma bola, e quando eles correm atrás de 
uma bola na rua, o perigo é eminente, outra indicação também, do concerto da caixa de 
energia da Escola Don Leopoldina do Morro da Pedra, ela esta totalmente solta, trazendo 
até risco para as crianças que estudam lá, também quero fazer um requerimento verbal ao 
DAER, para que aja uma operação tapa buraco, na ERS020, que vem a Porto Alegra, como 
nos seguidamente, está ficando toda danificada a ERS020, precisa uma operação tapa 
buracos, todas ERS020, precisa a operação tapa buraco, porque tem um grande fluxo de 
veículos, e o DAER, não pode deixar que a estrada fique em péssima condições como a 
estrada ta ficando, também quero dizer que assinei a moção de repudio a CONTRAN, em 
relação a obrigar que os tratores de nosso Município, aquele pessoal que trabalha no 
interior, até um trator antigo, agora ele tem que colocar toda uma sinalização, tirar a 
carteira, até para os tratores novos que andam nas rodovias, mas ERS, agora o cara no 
interior tem que ter sinalização, para trabalhar dentro de sua propriedade, é um absurdo, 
e agente tem que assinar mesmo, e tem que movimentar, também quero dizer, que 
estamos engajados para resolver o problema de nosso frigoríficos, dessa restrição ao 
abate em nosso Município, debilitando um abate muito baixo, e também o fechamento e 
a preocupação de outros frigoríficos, nos temos um frigorífico que está fechado a vários 
dias, e o CISPOA, vai estar aqui, o responsável pelo CISPOA, no dia 5 de Junho, agora 
quarta feira, as 13horas 30min, é importante a participação de nossos agricultores, de 
nossos Sindicatos Rurais, tantos dos trabalhadores, como o Sindicato do Paranhana, 
também dos proprietários de frigoríficos, os pecuaristas, quem lida com isso ai, cada vem 
ta ficando mais difícil de produzir nesse País, um País que é o celeiro da produção, onde se 
produz o maior numero de grão, temos uma pecuária fortíssima e começamos a restringir 
o nosso pequeno agricultor, aquele que cria um boizinho, uma junta de bóia, e ele precisa 
vender, e daqui a pouco ele não via encontrar mais comercio aqui em nossa região, vai 
ficar a mercê dos grandes frigoríficos Federais, que agente que eles põe os compradores, 
daqui a pouco somem e vão trazer prejuízo, que vão comprar e ainda não vão pagar os 
nosso Produtores, e quando se comercializa com os frigoríficos daqui, com o pessoal que 
aqui abate, a tranqüilidade e a segurança do pagamento é muito importante, então nos 
não podemos permitir, e eu convoco a toda a comunidade que esteja aqui na quarta feira, 
a partir das 13horas, que as 13horas e 30min é para começar, que agente esteja aqui, 
também na quarta feira no dia 5, na UNISINOS, o Governador do Estado vai estar lá para 
assinar o contrato da empresa, que vai elaborar o serviço de consultaria de planejamento 
da bacia ideográfica do sinos, ou seja vai ser retomada o processo de elaboração do 
projeto pro sinos, até vou assistir aqui, vou estar junto na relação do abigeato, e nesse 
assunto tão importante, que é o lar das meninas, eu não vou poder estar, porque vou 
estar no Comitê Sinos, representando essa Câmara, lutando por nossas reivindicações, 
pelo interesse de nossa comunidade, pela não construção de barragem na Padilha, e sim 
para um estudo que possa trazer tranqüilidade para nossa comunidade, mais água, mais 
atenção, que nos temos outras alternativa para isso ser feito, e dar tranqüilidade a nossa 
comunidade, e também em relação ao lar das meninas, nos precisamos do apoio do Pasto 
do IACS, do apoio da comunidade Adventista, porque nos não podemos perder aquele lar, 
precisamos dessa compreensão, para que lá possamos atender as crianças que precisam 
desse atendimento tão importante, que é esse abriga mento institucional, que trás 
tranqüilidade, garantia e futuro para nossas crianças, também vi aqui fala a pouco tempo 
sobra a oncologia, esta no jornal, e quero dizer aos senhores que o Ex Prefeito colocou a 
carreta na frente dos bois, lamento a Bancada do PDT, mais essa Câmara tinha que 



autorizar, e não o hospital, o hospital não é dono, ele tem um sessão de uso, não é dono 
daquela área, os Vereadores que deveriam autorizar a construção do prédio da oncologia, 
não sou contra a oncologia, acho que é fundamental que tenhamos a oncologia em nossa 
região, mas que realmente colocaram a carreta na frente dos bois, colocaram, porque essa 
Câmara tinha que opinar, porque aquilo se trata de uma área publica, Senhor Presidente, 
estamos encaminha votos de pesar aos familiares do Senhor Miguel Ramos Junior, que 
nos deixou ai com 30 anos, muita tristeza, um jovem que tinha tantos sonhos na sua vida, 
e que deixa uma família lutada, e que fica aqui meus votos de pesar, e também os votos 
de pesar aos familiares de Seu Arnaldo, lá da linha São João, já com noventa e poucos 
anos, uma pessoa muito querida da nossa comunidade, e que nos deixou no ultimo dia 
primeiro passado, e que nos deixa muito triste, estando em nosso micróptero, muitas 
pessoas nos pediram, e vou fazer um requerimento verbal ao Senhor Prefeito, que o 
Prefeito veja com carinho, a conclusão do asfalto da 13 de Maio, até a ERS239, porque 
muitas pessoas entram por essa via, fica para a comunidade, que nos próximos dias o 
Prefeito estará fazendo o asfalto que liga a ERS239 pela 13 de maio, que é de fundamental 
importância, tanto para a comunidade, para com aqueles que vem visitar e deixar o seu 
ultimo adeus aos seus ante queridos, muito obrigado e uma boa semana a todos. 
VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero 
fazer um agradecimento e ao mesmo tempo parabenizar as pessoas que organizaram a 
primeira cavalgada de integração, os amigos da Santa Rosa, essa bonita lembrança para as 
pessoas que participaram parabéns ao Zé do camelódromo, o Zeca da Santa Rosa, e o 
Sergio que foram os grandes idealizadores, e todos lá que participaram, parabéns, 
momentos assim, tem que se repetir, vão em frente, hoje pela manhã, nos tivemos 
contato, falando pessoalmente com o Secretario Distrital, Mario Pires, onde colocamos 
umas situações referentes das iluminações publicas, especialmente na localidade de 
Cruzinha, e ele nos passava que brevemente esta passando para lá, a solução daquelas 
lâmpadas que não estão funcionando, colegas Vereadores que me antecederam essa 
noite, que falaram bastante na questão segurança, e eu tinha e tenho aqui na minha pauta 
também, eu lembro que uma 8 ou 10 semanas atrás, aproximadamente o porque do não 
funcionamento das câmeras de segurança, estaladas, quase estaladas, não tivemos o 
retorno, com toda a dificuldade de nossa Brigada, os Órgãos de Segurança, temos certeza 
que com o funcionamento dessas câmeras, vai facilitar muito o trabalho dos Órgãos de 
Segurança, e a segurança realmente vai dar um grande passo, estamos esperando a 
informação, e em que pé esta isso, porque ainda não da instalação definitiva, o 
funcionamento em fim, estamos no aguarde, queremos também nessa noite parabenizar 
os organizadores, principalmente as organizadoras da cavalgada de prendas, que o destino 
dos alimentos não perecíveis, foram para o Lar Padilha, soubemos que, com bem falaram 
anteriormente, toda essa problemática que são os abrigos de nosso Município, não só em 
nosso Município, mas nos temos que cuidar de nossos problemas locais, e atualmente o 
Lar Padilha, tem se desdobrado para dar atenção a grande maioria de nossos jovens e 
adolescentes, que tem esses problemas familiares, e que necessitam de um abrigo, e 
todos os auxílios são bem vindo, com certeza, por parte da comunidade, do meio publico, 
em nome la do Lar, o nossos agradecimentos para os organizadores da cavalgada das 
prendas, que destinaram para lá os alimentos arrecadado, Eduardo eu ouvi, ouvia, 
atentamente quando falava em questão do esporte, e eu quero aqui lhe parabenizar pelo 
seu trabalho ligado a essa área, eu lembro muito bem, eu fui um grande defensor teu, 
especialmente em 2001 á 2004, no meu entendimento, eu respeito os que pensam ao 



contrario, o esporte de Taquara, nunca esteve tão bem quanto na época, quando lá 
dirigia, com muita determinação, convicção e poucas vezes, se que alguma outra vez, 
funcionou o esporte tão bem em Taquara, então realmente tu fala dessa mento com 
muita propriedade, e terá sempre meu apoio nesse sentido, para finalizar, quero deixar 
aqui, com muito carinho um convite a toda comunidade local e região, próximo domingo 
na localidade Católica tem um evento, e eu não me canso de dizer, que esses trabalho nas 
comunidades são fundamentais em todos os sentidos, e aqueles que possam prestigiar, 
que se facão presentes, esse trabalho voluntario tem que continuar, e com o apoio de 
cada um, que esse trabalho terá continuidade, desejo a todos uma semana iluminada, que 
nos possamos caminhar sempre no caminho de bom, do melhor para construir uma 
cidade melhor, obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas 
as pessoas presentes. Senhor Presidente eu quero fazer um requerimento verbal ao 
Executivo, para a possibilidade de asfaltar o trecho da Avenida Sebastião Amoretti, até a 
frente do Hospital Bom Jesus, visto que o deslocamento da ambulância, ou de qualquer 
carro que se desloque com alguém doente para aquele local, enfrenta realmente uma 
situação complicada, então que o Senhor Prefeito se preocupe em asfaltar esse trecho, 
dando assim melhores condições, para com que os carros que transportam seus doentes 
tenham maior conforto, encaminhei pela manhã, uma requisição ao Executivo, para que 
adquiram uma área de terra, no Bairro Medianeira, Vereador Eduardo, e tantos outros 
Vereadores que se pronunciaram a esse respeito, realmente o esporte, é o elo entre nossa 
crianças, iniciando no caminho do bem, não indo para o caminho do mal, existe uma 
preocupação nesse sentido, em todos os bairros, acredito que todos nos, nos 
preocupamos com nossas crianças, com nossos filhos, netos, e por isso fiz esse 
requerimento ao Senhor Prefeito, e tenho certeza que ele vai pensar com carinho, porque 
ele tem demonstrado esse interesse, e realmente um Vereador que me antecedeu e 
colocou, que isso chegue a todos os bairros, Senhor Presidente, quanto a sinaleira, que 
tanto é discutido nessa Casa, com a preocupação, também disse o Beto Timóteo, de todos 
os 15 Vereadores, essa luta já vem mais de 15 anos Vereador, onde infelizmente eu tive a 
tristeza de acompanhar a maioria das mortes que ali aconteceram, geralmente amigos, 
conhecido, visinhos, crianças, em 98 o Prefeito Tito, já manifesto essa preocupação, já 
tinha feito um requerimento, e conforme o senhor bem acompanho lá em Porto Alegre, e 
nesta Casa quando vieram os engenheiros, a coisa foi ficando, caindo num descaso, na 
parte do departamento autônomo de estagio de rodagem do DAER, felizmente eu digo 
com orgulho, porque eu digo que lutei por esse homem, felizmente apareceu, chegou, se 
elegeu em Taquara um Prefeito com coragem, e preocupado, e assumiu para si a 
responsabilidade de colocar ali, algo que vai coibir o excesso de velocidade, e assim 
preservar a vidas daquelas pessoas que passam diariamente de uma lado ao outro, 
parabéns Vereador por a sua luta, que tem sido incansável nesse sentido, mas não posso 
de me furtar de deixar aqui e prestar as minhas homenagens e votos pela coragem e 
atitude do Prefeito, que nessa Casa sentado ali, foi dito a nos, pelo representantes do 
DAER, que o DAER não faria essa sinaleira, senhor lembra tão bem, e descartaram a 
mínima possibilidade, e disseram o seguinte, sinaleira em ERS, é de responsabilidade do 
Município, porque o DAER não constrói, ele faz a estrada, não faz travessia, quem faz 
travessia é o Município, quer dizer, tão nem ai para os que moram por aqui, então cabe 
realmente ao Prefeito, que bom que ele tem lutado e pensado pela possibilidade, e 
chegou a hora de colocarmos realmente algum intensivo para os mal motoristas, essa 
sinaleira, ela não é uma sinaleira que vai fechar, não vai fechar no vermelho e ficar parado, 



isso causaria um transtorno muito grande na outra sinaleira da COOTALL, ela terá um 
tempo, vai ficar no piscante até que os carros parem e possam passar num determinado 
tempo com segurança, porque essa travessia, ela é feita diariamente pela manhã, e pela 
13horas da tarde, quando as crianças vão para a escola, muitos pais vão trabalhar, 
deixando seus filhos com a responsabilidade do visinhos, para que os levem até o outro 
lado da faixa, e que os levem de volta, e só ficam tranqüilos quando voltam para a casa a 
noite, e sabem que seus filhos estão realmente em segurança, obrigado Senhor Prefeito, 
espero que o senhor continue com essa coragem, e preocupado com essa comunidade, 
pois foi isso que nos realmente pregamos em nossa campanha, era isso, e muito obrigado. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Vereador 
Balbino, eu fala com o Prefeito esses dias, que ele fizesse um asfalto áspero, existem dois 
tipos de asfalto, lá da faixa até abaixo do laboratório, que aquele calçamento em dia de 
chuva, ninguém para, então é necessário que realmente se faça isso ai, lar das meninas, 
Vereadora Sirlei, se for para que as coisas andem dentro do que se espera, e que seja uma 
coisa dentro das normas, com certeza a Câmara se propõe até em ajudar, se for o caso de 
aluguel, desde que não seja algo absurdo, no caso de como era antes, que esse ai não á 
como agente ajudar num caso desses, que estaríamos cometendo um erro, mas a senhora 
e porta voz, para dizer que a Câmara esta disposta a ajudar, DAER pessoal, eu quero dizer 
para vocês, aquela sinaleira que faz o balão da Tristão Monteiro,  que nos moramos na Rio 
Branco, Rio Grande, Marechal Floriano, foi pedido para que eles trocassem essa sinaleira 
lá para a Marechal Floriano, todas as pessoas que quisessem entrar nessas ruas, entrariam 
por lá, isso faz mais ou menos uns 18 anos que foi pedido isso ai, e ta o pedido meu lá, eu 
fui no DAER, eu digo para vocês, a maior decepção que tive, foi quando eu entrei no DAER, 
só tem engenheiro, e isso não é comigo, passa por todos os engenheiros, e o ultimo dizer 
para você que não tem 8 mil reais para fazer um serviço, e vocês não se iludam, o Prefeito 
vai ter que fazer um projeto, e vai implorar para eles assinar o projeto para ele botarem a 
sinaleira, tem que implorar para eles aceitarem o projeto do Município, não pense que a 
Prefeitura vai chegar ali e botar a sinaleira, e ali tem pedido de uma sinaleira, dez que 
morreu a primeira pessoa naquela época, infelizmente é o que ta ai hoje, nos falamos a 
pouco, do pessoal do transito, eu quero dizer para vocês, eu que faço em torno de 8 mil 
quilômetros por mês, chega ai 80, 90 mil quilômetros por ano, as vezes mais até, eu quero 
dizer para vocês uma coisa, se fez uma infinidade de carros ai, e não se fez estradas, Porto 
Alegre é um caos, eles podam pela direita, pela esquerda, aconteceu um caso estranho 
comigo, a sorte que era no começo, de manhã cedo, tinha batido 10 carros, e eu seria o 
primeiro, uma senhora venho e entro na Mauá direto, eu freei em 5 centímetros do carro 
dela, acredita que ela não conseguiu tirar mais o carro, ai eu tive que ligar o alerta, ir lá 
tirar o carro dela, o meu carro para não trancar o transito, daí ela disse, o senhor me 
desculpe que eu peguei minha carteira ontem, pessoal quem faz o básico, não pode andar 
nesses lugares, que nunca dirigiu vai fazer o básico, aquilo é o começo, não tem pratica, 
vão para uma estrada, olha acidentes tem acontecidos eu presenciei todos os dias isso, 
pessoas que não tem as mínimas condições de dirigir num transito, e vão para um transito 
pesado, isso não tem, Porto Alegra tu passa, tem um de moto deitado, isso já ta se 
tornando uma coisa normal, porque, primeiro que muitas vezes as pessoas, não que eu 
seja contra, todas as pessoas tem o direito de dirigir, mas tem que primeiro praticar, antes 
de entrar nesse transito pesado, todos os dias tu vê acidente, ai tem um detalhe, se eu sou 
dono de uma empresa e to com o dinheiro, eu posso passar 500 sinais fechados, todos os 
pardais, nunca vou perde um ponto na carteira, dez que eu pague a multa em dobro, esse 



dias o cara fez uma conta de um automóvel, de um empresário, se fosse pagar na carteira 
dele, tinha mais de mil pontos, o que ele faz, eu vou aumentar o pão e eles vão pagar 
minha multa, ele paga a multa dele em dobro, não aparece o nome dele, então o seguinte, 
o DETRAN, a pouco tempo deu ai aquele escândalo, e até hoje ninguém viu eles dizer 
quem que fico com os quarenta e poucos milhões, até agora não sabemos de nada, isso é 
coisa que tem que mudar, mas enquanto tiver essa gente ai, olha foram parece 48 
milhões, nos não sabemos que ficou com o dinheiro, essa é a verdade, isso é o que eu 
tinha para dizer, obrigado. Após a Palavra em Expediente o Presidente da Casa deu início a 
Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em 
pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e 
votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 008/2013 
(Executivo Nº 004) Denomina de Maria Lurdes Diniz, a Academia de Saúde localizada no 
Bairro Empresa, no Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida e Adalberto Lemos. 
PROJETO DE LEI Nº 038/2013 (Executivo Nº 34) Autoria o Poder Executivo a disponibilizar 
horas máquinas e carga de saibro para a empresa RODRIGO FERREIRA CONEXÕES – EPP – 
CNPJ/MF 17.380.589/0001-01. A Comissão Geral de Pareceres, Comissão de Orçamento, 
Finanças e Fiscalização e Comissão Temporária de Terras, Patrimônio e Habitação 
apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 99/2013, de autoria do VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO – Institui o Dia do Agricultor no Município de Taquara/RS, e 
dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-
se os Vereadores: Guido Mario, Adalberto Soares, Telmo Vieira, Lauri Fillmann, Nelson 
Martins, Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. PROJETO DE LEI Nº 100/2013, de autoria 
do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA- Denomina de JOÃO DE LIMA um 
logradouro do município de Taquara. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer 
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestou-se o Vereador Valdecir de Almeida. PROJETO DE LEI Nº 102/2013 (Executivo 
Nº 083) Altera a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.133, de 11 de dezembro de 
2012, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de fevereiro de 2013, que acrescenta e altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro de 1976, que institui e disciplina 
os tributos de competência do Município, e, dá outras providências, e, artigo 5º, da Lei 
Municipal nº 5.134, de 11, de dezembro de 2012,  que dispõe sobre informações a serem 
prestadas pelas administradoras de crédito ou de débito, em conta corrente e demais 
estabelecimentos similares, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de fevereiro de 2013. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma 
original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Após a Ordem do Dia, o Vereador 
Eduardo em Questão de Ordem questionou a respeito dos critérios utilizados na votação 
dos projetos, se não iria mais ocorrer a 1ª votação de mérito como vinha sendo feito em 
Sessões anteriores. Sobre isso o Vereador Arleu, na condição de Relator da Comissão Geral 
de Pareceres colocou que o Regimento Interno da Casa não prevê duas votações, nesse 
sentido, com o consenso da maioria dos Vereadores, os Projetos que chagarem a esta 
Casa serão dado publicidade e em seguida encaminhados às Comissões, onde todos os 
Vereadores podem discutir e analisar cada projeto e depois de avaliados voltam ao 
Plenário para apreciação e votação. O Vereador Arleu concluiu dizendo que dessa forma 



se evita duas discussões de um mesmo tema como vinha ocorrendo. Diante disso o 
Presidente salientou que o encaminhamento dos projetos se dará conforme determinação 
dos Vereadores respeitando o que diz o Regimento Interno. Dando segmento aos 
trabalhos da noite o Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores 
colocou em bloco votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. 
Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 138 a 144/2013; Pedidos de Informações: Nºs 080 a 
083/2013; Indicações: Nºs 484 a 509/2013; Atas: Nºs 3.895, 3.896 e Ata da Audiência 
Pública da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2013 dos Poderes Executivo e 
Legislativo; Requerimentos Verbais: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 1º - Ao 
cumprimentá-lo cordialmente venho através deste requerer ao órgão competente do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, que providencie uma 
operação tapa buracos ao longo da ERS 020, em especial no trecho que compreende as 
localidades de Morungava e Itacolomi. O pedido se justifica dado ao fato dos inúmeros 
buracos existentes nesta rodovia, causando perigo eminente de acidente de trânsito. 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 2º - Solicita que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de asfaltar o trecho da Rua 
Emílio Lúcio Esteves, que vai da frente do Hospital Bom Jesus até a Avenida Sebastião 
Amoretti, para dar melhores condições de trafegabilidade aos veículos que transportam 
pacientes e feridos ao Hospital. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 3º - Solicita 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço 
de patrolamento e ensaibramento das ruas do Loteamento Olaria, pois as mesmas se 
encontram em más condições de uso, causando grande transtorno àquela comunidade. 
VEREADOR TELMO VIEIRA: 4º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada 
geral de Rio da Ilha. Finalizando os trabalhos o Presidente comunicou que dia 05/06, 
próxima quarta-feira, ocorrerá nesta Casa as seguintes reuniões: 13h30min – 
representantes da Coordenadoria de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal – CISPOA e 15h – tratativas referentes ao Lar das Meninas. Também no dia 
11/06, às 19h será realizada a Sessão Solene em homenagem aos 51 anos de Fundação do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Taquara, conforme Requerimento nº 126/2013 de 
autoria do Vereador Moisés Cândido Rangel, aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, às 20h20min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 10 de junho do 
corrente ano, às 18 horas, 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, 03 de junho de 
2013........................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 

 


