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Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2013, às 18h15min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 21ª 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. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 364/2013, encaminha 
Leis Municipais, nºs 5.201 a 5.204, sancionadas em 30 de abril do corrente ano. OFÍCIO 
371/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 053/2013, dos Vereadores Guido Mario, 
Adalberto Soares, Arleu Machado e Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 231/2013. 
OFÍCIO Nº 372/2013, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Eduardo Kohlrausch, 
contido no Ofício D.L nº 231/2013, aprovado em Sessão Ordinária do dia 29/04. OFÍCIO Nº 
373/2013, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Guido Mario, contido no Ofício 
D.L nº 231/2013, aprovado em Sessão Ordinária do dia 29/04. OFÍCIO Nº 374/2013, em 
atenção ao Despacho nº 015/2013 da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, 
contido no Ofício D.L nº 247/2013, em relação aos Projetos de Leis nºs 073/2013 (Executivo 
nº 65), que altera o quadro de cargos de provimento efetivo, e, nº 076/2013 (Executivo nº 
68), que trata da contratação temporária de Secretário de Escola. OFÍCIO Nº 376/2013, em 
atenção a Indicação nº 422/2013, do Vereador Guido Mario, contida no Ofício D.L nº 
252/2013. OFÍCIO Nº 379/2013, encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº 
9.452/97, referente ao mês de março de 2013, para ser afixado no mural desta Casa. 
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 080/2013 de autoria do VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa no hospital, 
casas de repouso, e demais casas de saúde da rede pública municipal e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 082/2013 (Executivo Nº 071) Autoriza o Município de 
Taquara/RS, a firmar convênio com a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 083/2013, de autoria do 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH Autoriza o Executivo Municipal a ceder área 
para praça esportiva e ou de lazer no Bairro Empresa e institui área de terras, à Praça 
Esportiva e de Lazer, ao Projeto “PELÉ E O GOL MIL”, para prática esportiva, plantio de 
árvores, colocação de bancos, pracinha de crianças, e outras formas de lazer. PROJETO DE LEI 
Nº 084/2013 de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Institui a comemoração 
do Dia das Mães e do Dia dos Pais, nas escolas municipais de ensino fundamental e infantil 
da cidade de Taquara/RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 085/2013/2013 de 
autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA - Estabelece vedação à cobrança de 
valores para fins de emissão de certidões de situação cadastral dos consumidores ou 
contribuintes, no âmbito do Município de Taquara, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 086/2013 (Executivo Nº 72) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro, no valor de 
R$ 3.000,00, bem como a disponibilizar 06 horas máquinas, para ASSOCIAÇÃO VALE DO 
PARANHANA DE MOTOCICLISTA, para a realização do evento CROSS COUNTRY, e, dá outras 



providências. PROJETO DE LEI Nº 087/2013 (Executivo Nº 75) Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos financeiros para a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RIO DA ILHA, CNPJ 
nº 94.724.879/0001-78, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 088/2013 (Executivo 
Nº 73) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a EMBAIXADA 
FEMININA DE AMOR PELO HOSPITAL BOM JESUS DE TAQUARA, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 089/2013 (Executivo Nº 76) Autoriza o Município de Taquara/RS a firmar 
Convênio com a COMUNIDADE TERAPÊUTICA CRIAR VITÓRIA – Centro de Recuperação 
Integrado de Adictos em Recuperação, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 
121/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao  cumprimenta-lo 
cordialmente, venho por meio deste, solicitar ao Gerente encarregado da RGE que remeta a 
esta Casa Legislativa documentação onde conste autorização pela Prefeitura Municipal de 
Taquara para ligação de energia a outras famílias da área denominada de “Área Invadida”, 
que fica nos fundos das Piscina Beluga.  Esta exigência foi feita à Senhora Sheila C. da Silva, 
mãe de 7 crianças e adolescentes,  em razão de se tratar de pessoa necessitada que se 
encontra desabastecida de energia elétrica e por consequência, sem água. Nº 122/2013 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Arleu Machado de Oliveira, Vereador da Bancada 
do PP, vem através do presente, solicitar ao Presidente desta Casa, que seja formada uma 
Comissão Especial de Direito do Consumidor, com a finalidade de fiscalizar, receber 
denúncias e outros. Esta Comissão deverá agir dentro das cláusulas vigente do Código de 
Defesa dos Direitos do Consumidor, ora vigente. Nº 123/2013 VEREADORES GUIDO MARIO 
PRASS FILHO E LAURI FILLMANN, em nome da Casa: Através do presente, enviamos VOTOS 
DE PESAR aos familiares do senhor Antonio Osvaldino Candido da Silva, carinhosamente 
conhecido como “Toninho da Ambulância”, que veio a falecer no último dia 06/05. Sentimo-
nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos 
expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido, pois o falecimento do Toninho não deixou 
enlutado apenas sua família, mas sim a comunidade como um todo. Devemos, porém, orar e 
pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor, como Jesus nos diz 
através da mensagem encontrada em JOÃO 11: 25- 26. “Eu sou a ressurreição e a vida. 
Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, 
jamais morrerá”. Nº 124/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: À Presidente da APATA: 
Inicialmente, venho por meio deste, reconhecer e enaltecer o trabalho voluntário prestado 
pela APATA e seus voluntários na sua totalidade,  com o intuído de apoiar  a continuidade da 
ação voluntária da APATA,  gostaria de caso for possível, nos auxiliar em algumas 
informações que certamente poderá nos qualificar em intervir junto ao Poder Executivo e 
comunidade taquarense local, em encontrarmos um denominador comum, para que 
continue o voluntariado tão importante que é realizado, assim apresento caso seja possível 
para nos qualificar as seguintes perguntas: -Qual o valor total da dívida na data de hoje da 
APATA? -Qual o valor proporcional por prestador de serviço que está em aberto por falta de 
pagamento, que são parceiros da APATA? - A(s) data(s) que foram contraídas as dívidas da 
APATA? - A quantidade de animais que foram tratados e acolhidos no período da dívida? - 
Quais animais, exemplo, foto antes e depois do tratamento? - Onde estão os animais, para 
quem eles foram doados? - Quais foram os incentivos financeiros que a APATA recebeu do 
Poder Executivo nos últimos 05 (cinco) anos, data, valor e referência? - Se a APATA participa 
de algum conselho municipal, exemplo COMADES, que é o Conselho Municipal do Meio 
Ambiente? - Se a APATA tem conhecimento da clínica e dos serviços prestados pela clínica 
veterinária que possui contrato com o município? Certamente tendo estas informações, 
poderemos assim buscar alternativas sólidas e consistentes a uma solução firme e o nosso 
mandato como Vereador  iniciar mais um apoio aos serviços já prestados pela APATA a nossa 
cidade, sem estarmos levantando hipóteses, e sim trabalhando com informações reais, para 
podermos dar continuidade. Espero caso seja possível contar com estas informações o mais 
breve possível. Por fim, tendo-nos estas informações, estamos agilizando uma agenda com o 



Poder Executivo (Prefeito) para tratarmos desta demanda, pois a APATA estipulou prazo para 
fechamento em 25/05/2013, então o tempo correr, pois assim poderemos nos organizar 
melhor. Nº 125/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BARNARDES DA SILVEIRA: Requer ao 
Senhor Luiz Carlos Bertotto, Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), para que 
direcione a sua atenção para os canteiros da ERS 239, na cidade de Taquara, para constatar a 
altura em que se encontra a vegetação que cobre os mesmos, sendo que, os motoristas ao se 
utilizarem dos contornos para a travessia da citada rodovia, tem a visibilidade do trânsito 
prejudicada pelo mato crescido e abundante, que ora se apresenta, nos referidos canteiros. 
Solicito o empenho de Vossa Senhoria, para que oriente a urgente roçada dessa Rodovia, que 
apresenta um fluxo intenso, diário, de veículos, sendo que seria importante para a segurança 
dos usuários, que fosse mantida uma periodicidade para a efetivação dessa limpeza nos 
canteiros, pois tenho testemunhado o desleixo estabelecido e a vida humana, sendo exposta 
a riscos desnecessários. 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. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: Nº 071/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: A Secretaria Municipal de 
Planejamento Meio Ambiente - Quais os serviços que são oferecidos, aos animais de rua (em 
sua totalidade), exemplo (prevenção) + (ação) = Atendimento qualificado. Se existe um 
planejamento ou ação em curso, com relação ao apoio as atividades realizadas pela APATA? 
Se é de conhecimento minucioso, da Secretaria, a dívida contraída pela APATA, pelos 
serviços prestados voluntariamente? Se a APATA participa de algum conselho municipal, de 
discussão, planejamento e ação, de iniciativas ao meio ambiente? Se houve em momentos 
anteriores, reuniões e formalização ou informal a situação financeira da APATA, junto à 
administração municipal, se houve o que foi tratado? INDICAÇÕES: Nº 437/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda no patrolamento e ensaibramento da Rua João Luiz Nicolini, 
no Bairro Santa Rosa. Nº 438/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um 
buraco localizado na Rua Carlos Sander, nº 2039, no Bairro Recreio. Nº 439/2013 
VEREADORES VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E LAURI FILLMANN: Solicita ao Executivo 
Municipal que ao invés de asfaltar a pista atlética localizada no Parque do Trabalhador, 
utilize este material no asfaltamento da rua que sai da ERS 239 até o Cemitério Municipal, 
trecho não asfaltado na Rua 13 de Maio. Justificativa: Se a administração asfaltar a pista 
atlética do Parque do Trabalhador, Taquara terá a única pista atlética asfaltada no mundo, 
pois o correto é que a pista permaneça com o piso de carvão mineral moído. Nº 440/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com 
a Secretaria competente providencie a limpeza de um terreno baldio localizado na Rua 
Palmeiras das Missões, nº 1046, no Bairro Empresa. Nº 441/2013 VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria 
competente providencie o conserto de uma luminária na localidade de Rio da Ilha, nº 400, 
próximo a Igreja Evangélica. Nº 442/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie uma carga de saibro a ser colocado em frente à 
propriedade do senhor Tadeu Martins, na localidade de Olhos d’Água com a finalidade de 
melhor aquele trajeto. Nº 443/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente providencie a colocação de três luminárias em postes situados na localidade de 
Olhos d’Água, no acesso da várzea, próximo a antiga ponte coberta, no Sítio da Tri Joia. O 
pedido se justifica para dar maior segurança ao local. Nº 444/2013 VEREADORES GUIDO 
MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente proceda na colocação de conjuntos completos de 



luminárias nos seguintes locais em Olhos d’Água, pois os moradores pagam a taxa de 
iluminação pública, mas não contam com tal serviço. Seguem os locais: Travessa Pedro Max 
Emiliano, Travessa Nelson Paz Martins, Estrada Olhos d’Água, Estrada Antônio Martins 
Rangel. Nº 445/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
providencie o encanamento de um trecho da estrada em Olhos d’Água, em frente à 
propriedade do senhor Manoel, pois trata-se de um local bastante estreito com uma curva 
muito perigosa propiciando a ocorrência de acidentes devido aos valões que há nas laterais 
da estrada. Nº 446/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente disponibilize para o ano de 2014, 
aplicação da vacina da gripe, junto a Unidade Móvel de Saúde que atende o Interior do 
Município e que seja feita uma ampla divulgação para que as pessoas tenham conhecimento 
da data e horário que poderão buscar este atendimento. Nº 447/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico faça uma parceria com o SENAI  para 
disponibilizar um Curso Automotivo que trate do funcionamento dos motores, freios, 
direção, transmissão e sistemas elétricos automotivos, principais tipos e sistemas de freios, 
componentes do motor e suas funções, além de conceitos básicos de manutenção. Tal 
pedido se justifica por estar faltando em nossa cidade profissional na área 
de mecânica automotiva, a qual gera muitos empregos. Nº 448/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda em caráter de urgência num estudo para aquisição 
de área de terra para uso do Cemitério Municipal. Tal pedido se justifica por não haver 
mais espaço disponível. Nº 449/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em 
caráter de urgência num programa de manutenção e revitalização do Cemitério Municipal. 
Nº 450/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência numa 
parceria com as empresas de tele entulhos de nossa cidade para que os materiais recolhidos 
que possam ser utilizados como aterro, sejam cedidos para pessoas carentes que residem 
em lugares baixos para amenizar os impactos das enchentes em nossa cidade. Nº 451/2013 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Entendendo as dificuldades financeiras que o 
município de Taquara enfrenta, pedimos que o Executivo Municipal até que tenha condições 
financeiras de auxiliar os Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais Rodoviários, Bombeiros e 
Agentes Penitenciários, com valores aproximados aos que estão sendo pagos em nossa 
região para o auxílio moradia, destinem o percentual de 0,30 % para a Secretaria Municipal 
de Segurança em detrimento ao auxílio moradia as categorias anteriormente citadas, de 
acordo com a Lei Municipal Nº 4.866/2011, que Fixa os Valores do repasse a ser efetuado 
pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS, nos exercícios 
financeiros de 2013 a 2016, em anexo. Nº 452/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO 
e Bancada do PP: Por meio desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que o Ministério das Cidades publicou Portaria nº 211, de 8 
de maio, que estabelece o prazo de entrega de documentos no âmbito da seleção do 
Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - fase 3, apoiado pela 
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Nº 
453/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente providencie a recolocação de uma lixeira 
localizada na ciclovia da Avenida Sebastião Amoretti, próximo à antiga Secretaria de 
Agricultura, pois a mesma foi arrancada por vândalos neste final de semana. Nº 454/2013 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o Executivo proceda no fechamento de um 
buraco na esquina das ruas Júlio de Castilhos e Rio Branco. O pedido se justifica em função 



de que o mesmo foi aberto há mais de uma semana por parte da CORSAN, para fins de 
correção da rede de água e até o momento encontra-se em aberto. Cabe reassaltar que boa 
parte da arrecadação e dos empregos gerados advém do comércio e da prestação de 
serviços, sendo necessário que a atual Administração prime pela maior conservação da zona 
central da cidade. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Gabinete do 
Governador do Estado do RGS, informando o recebimento da Moção de Apelo nº 008/2013, 
de autoria do Vereador Roberto Timóteo, com apoio de todos os Vereadores desta Casa, 
aprovada em 22 de abril do corrente ano, que trata da viabilidade de um Curso de Magistério 
em nossa cidade para o ano de 2014. Ofício da Assembleia Legislativa do Estado do RGS – 
Comissão de Saúde e Meio Ambiente, comunicando que a presidência desta Comissão foi 
assumida em 14 de fevereiro do corrente ano, para o biênio 2013/2015, pelo Deputado 
Adilson Troca. Convite da AGERS, para Audiência Pública a realizar-se no próximo dia 15 de 
maio, às 19h, na Prefeitura Municipal de Canoas, para tratar do reajuste tarifário da CORSAN, 
conforme o processo nº 000126-39.00/13-2. 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 GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes, 
Estamos enviando solicitação, para que a vacina no ano de 2014, também seja estendida a 
Unidade Móvel, saúde que atende o interior, agente sabe que houve o atendimento no 
interior, mas anos anteriores eram utilizado Unidade Móvel, e este ano não foi, e espero que 
seja atendido, também estamos encaminhando uma indicação, de numero 452, para que a 
Administração se habilite aos recursos do programa PAC2, de pavimentação e qualificação 
das vias urbanas, diz que o Prefeito tem intenção de asfaltar as ruas de nosso Município, 
também solicitamos a fiscalização no Município, que próximo ao FORUN de nossa cidade, 
não é respeitada a sinalização em amarelo, principalmente na esquina que da acesso ao 
Parque do Trabalhador, e tem ocasionado grande transtorno a quem por ali passa, também 
estamos encaminhando solicitação de colocação de luminárias na localidade de Olhos 
D’água, após a ponte que era coberta, próximo ao sitio que era do Adão Tri Jóia, pois esta 
havendo assaltos com as pessoas que ali trafegam, e também a solicitação que seja colocada 
luminárias, aos moradores da Travessa Max Emiliano, ma travessa Nelson Pras Martins, 
também na Estrada de Olhos D’água, e na Estrada Antonio Martins Rangel, solicitamos 
também o patrolamento e ensaibramento das estradas do Figueirão e Morro da Pedra, 
principalmente a decida com o Figueirão, na Estrada de Morro da Pedra, agente sabe que o 
Prefeito tem intenção de levar o asfalto as comunidades do interior, por enquanto isso não 
foi possível, mas se tiver esses asfaltos na localidades do interior, agente sabe que em alguns 
pontos, não é em toda a localidade, mas com certeza quando tiver esse asfalto, evita o 
patrolamento, mas agente precisa urgentemente que seja feito a patrolamento e 
ensaibramento, pois agente sabe que ali escoa a produção de pedra da nossa região, 
também peço o apoio aos colegas Vereadores, hoje sendo encaminhado o projeto de lei, 
quando a assistência religiosa nos hospitais, para que nos vivemos em um Estado Laico, o 
hospital também tem que ser Laico, tem que receber todos os seguimentos religiosos, 
porque na hora difícil muitas vezes o Pastor e o Padre são chamados no hospital, e agente 
sabe o quanto é importante, e aqueles que acreditam em Deus, agente sabe que as vezes a 
cura também, é parte de providencia dele, também estamos encaminhando, pedindo que 
seja encaminhado um requerimento verbal, solicitando o asfalto da Rua Rockfeller, no Bairro 
Empresa, agente sabe o trafico que tem naquela rua, passa em frente ao campo do 
palmeiras, então agente pede que seja feito esse asfalto na Rua Rockfeller, também um 
requerimento que é muito importante citar, que a Lei 3.461/2005, autoriza o Poder 
Executivo a excluir dos registros, a divida ativa dos créditos tributais pré escritos, agente tem 
informação de que estão sendo ajuizados, uma cobrança via Judicial, de vencimentos pré 
escritos já, então a Administração, ta talvez, ter uma compensação dos gastos que fez, está 



tentando provar que tem um recurso a receber, mas agente sabe, está pré escrito, e tem 
uma lei que diz, uma lei 2005 que diz, fica o Poder Executivo, autorizada a excluir dos 
registros da divida ativa dos créditos tributários, artigo, exclusão dos créditos tributários, pré 
escritos, será efetuada a partir de 5 anos, e agente sabe que tem muita coisa ai na justiça e 
que a Administração esteja atenta a essa lei, para encerrar, preciso de uma correção em 
minha fala na ultima vez, que disse que o Ex Prefeito deveria ir para Serra, mas dizer que ele 
tem que ir para Cambara, que parece que adquiriu uma área de terra, que deu problema, 
mas que sobrou um pedaço, e que ele vá botar uma lenheira, e vai racha lenha, e pode 
vender na ERS239, que tem ali a tenda do pinheiro, porque é o que ele tem que fazer, 
obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Conforme já 
divulgado ali pela servidora, juntamente com Vereador Guido, encaminhamos nossos votos 
de pesar a família do Toninho, dispenso a dizer o grande trabalho dele como servidor, junto 
ao Município, e que prematuramente deixa essa vida, mas sobre os desígnios de Deus, nos 
não podemos fazer frente, nem pensamos nisso, então fica aqui nossos votos de pesar a 
família e a toda a comunidade Taquarense, neste momento o Vereador Guido Mario, pediu 
um aparte e pronunciou o seguinte: que agente encaminhou junto, e eu quero dizer que ele 
foi um excelente conhecido, como o Toninho da Ambulância, o qual nos deixa, e no qual 
prestava um grande serviço para nossa comunidade, neste momento o Vereador Lauri 
Fillmann, volta com a sua palavra: dizer também que talvez, das datas mais bonitas que 
temos no mundo a fora, é essa data que foi celebrada esse final de semana, Dia das Mães, 
assim como o Dia dos Pais, assim como é bonito de ver, junto aos nossos colégios, igrejas, 
enfim, famílias, ao pouquinho de homenagem a vocês mães, a vocês mulheres que nos 
trazem ao mundo ai, então a elas sempre nossos respeito e nossos abraços, e parabéns 
aqueles que conseguem nesse mundo tão atribulado ai, tantas coisas violentas, lembrar de 
suas mãe com carinho, a nota triste do final de semana, hoje de manhã eu ouvindo dos 
meios de comunicação, traziam a noticia de que nosso transito obstinou, 25, 26 pessoas só 
no transito, isso é uma loucura, não sei onde vai dar isso, final de semana com tantas famílias 
reunidas, novamente tendo essas famílias despedaçadas, lamentável, e me parece que a 
cada semana que passa, a violência no transito aumenta, inconcebível isso,  estamos aqui 
pedindo através do requerimento verbal, que seja encaminhado a Administração, 
principalmente ao setor de iluminação, que dentro do possível, que encaminhe a parceria 
com a Distrital de Padilha, providencie uma revisão com as luminárias daquela comunidade, 
semana passada a RGE, esteve lá fazendo trocas de vários equipamentos, postes enfim, 
melhorias nas redes, mas deixaram um apagão, inclusive estamos uns dois dias sem telefone, 
também fruto desse trabalho, importante, mas que dentro do possível, mais rapidamente se 
religue aquelas luminárias que até ontem estavam totalmente fora, estivemos semana 
passada, juntamente com o colega Vereador Valdecir, na Secretaria de Segurança do Estado 
do Rio Grande do Sul, lá na presença do Secretario Airtom Michel, finamente trouxemos a 
liberação para esse Município, para os Bombeiros, para o espaço tão buscado a alguns anos 
pela comunidade Taquarense, para a construção junto aqui a ERS020, com a Sebastião 
Amoretti, de uma espaço para os bombeiros, foi um momento muito especial, porque após 
varias tentativas, importante dizer que esse processo vai encaminhado em Agosto de 2010, 
para o Prefeito Délcio, e que como dizíamos a poucos dias, estava lá adormecido, mas que 
buscando, conseguimos, juntamente com o apoio do Deputado Gerson Burmann, Vereador 
Valdecir, essa celebração tão importante, e que hoje ou amanhã, estará sendo publicado no 
diário oficial, este encaminhamento, também pedir um patrolamento, nas proximidades no 
Loteamento Santarém, aquelas ruas ali, que a situação está bastante critica, uma boa 
semana a todos, obrigado Presidente. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. 
Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, a exemplo do Vereador Lauri, com a 
participação do Vereador Guido Mario, quero desejar votos de pesar a família de, Antonio 
Osvaldino da Silva, conhecido por todo mundo, como Toninha da Ambulância, eu gostaria de 



falar um pouquinho da vida do Toninho, o Toninho foi aquele parceiro, não ó um colega de 
trabalho, mais um parceiro que tava sempre presente, nas horas em que agente mais 
precisava, em todas as horas, foi um colega leal, um verdadeiro amigo, em horas de trabalho, 
responsável sempre, jamais deixando a desejar naquilo que fazia, sendo muito profissional, 
se é que da para se dizer, que foi um ato bonito, eu me atreveria a dizer Senhor Presidente, o 
senhor estava presente, como mais pessoas aqui, no enterro do Toninho, Presente nos 
estávamos lá, foi uma organização da Secretaria, estava toda presente, como também a 
presença da SAMU, as ambulâncias todas, e que foi solicitado que usássemos as sirenes 
como homenagem, para aquele nosso companheiro que estava nos deixando, e indo para 
outra morada, e com certeza para uma morada muito melhor do que está, Senhor 
Presidente, quero agradecer a equipe do Afonso, a Secretaria de Obras, na colocação de 
duas iluminarias, na localidade da ERS239, no km15, no Moquém, tinha uma parada, que 
realmente era uma escuridão, e as pessoas reivindicavam a algum tempo, e foi colocado e 
possibilitando segurança, e viabilidade para as pessoas, que na madrugada esperam o ônibus 
naquele local, amanhã eu marquei uma reunião com o Senhor Prefeito, Senhor Presidente, 
para que possamos discutir, a criação de um grupo de calceteiros na Prefeitura, e vou sugerir 
ao Prefeito, que use a mão de obra qualificada que temos, de alguns funcionários, e de 
algum tempo que o senhor lembra bem, que faziam esse trabalho, de recuperação de nossas 
ruas, e faziam com eficácia, vou sugerir que façamos, criar um grupo de 10 homens, esses 
homens que vem do Presídio diariamente, criar e ensiná-los a fazer os concertos de 
calçamentos, e com certeza que com isso o Município terá muito a ganhar, e certamente 
será um trabalho que todos notaram e aceitaram, ver também, que já combinei com o 
Senhor Prefeito, que amanhã discutiremos isso na reunião, e começarmos nos bairros, fazer 
um trabalho junto a comunidade de cada bairro, para ver as prioridades de cada bairro, para 
colocar aquilo que é viável fazer mais aquilo que é de mais urgência, devemos então, 
dizíamos isso na campanha que iríamos ouvir a comunidade, devemos por em pratica nesse 
momento, aquilo que a comunidade anseia em primeiro lugar, nem sempre aquilo que nos 
desejamos para aquele local, é aquilo que a comunidade realmente espera, por isso já falei 
isso com o Prefeito, e realmente tem mérito na discutição, e levaremos a comunidade aquilo 
que é prioridade, como por exemplo, calçamentos, uma boa iluminação, que também faz 
parte da segurança, esgoto, é tudo aquilo que realmente o anseio de pessoas que moram em 
cada local, era isso, obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Em nome de minha esposa, e de minha mãe, parabenizar todas as mães 
da cidade de Taquara, embora atrasado, mas sempre é tempo de agente lembrar um ser tão 
importante que é a mãe, também estou encaminhando na noite de hoje, um projeto de lei, 
que cria as comemorações dos dias dos pais, e dias das mães, nas escolas, eu conversava 
hoje a tarde com a Vereadora Sirlei, e uma grande conhecedora na parte da educação, 
agente falava de muitos valores que tem se perdido nas escolas, muita coisa que era feito, e 
hoje não é feito mais, eu tenho percebido que muitas escolas tem deixado de fazer o dia dos 
pais, o dia das mães, então agente ta encaminhando esse projeto na noite de hoje, peço o 
apoio de todos os colegas, também estive na semana passada na localidade da Batingueira, 
mais precisamente na Estrada Duque de Caxias, conhecida como Estado elo, usei um termo, 
uma vez aqui no pronunciamento, causou uma certa polemica, mas vou ter que usar de 
novo, a estrada realmente está um trilho de preá, vocês conhecem um leito de rio seco, é 
assim que se encontra aquela estrada, o mato ta encostando de um lado, e do outro o mato 
se encontra no meio da estrada, e aquela comunidade que utiliza aquela estrada, ela não 
merece, talvez o Secretario responsável lá, não teve tempo de chegar até lá agente sabe que 
são apenas 4 meses de Governo, quem sabe não deu tempo ode chegar até lá, atender todas 
as estradas, atender todos os lugares, eu gostaria de alerta aqui e pedir, que de um pulo lá, e 
não dizer que o Vereador está dizendo, realmente a situação da estrada é essa, e a 
comunidade não merece transitar diariamente numa estrada como está, eu solicito ai, que o 



Secretario responsável, vá lá, e providencie o concerto daquela estrada, também na quarta 
feira estarei indo, junto com EMATER, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o 
representante da ATAF, Associação Taquarense Agricultura Familiar, a Dois Irmãos, lá esta 
funcionando, a Prefeitura esta comprando o boi direto do produtor rural, e acho importante 
nos implantarmos isso em Taquara, uma pena que o Secretario de Educação não vai poder ir, 
porque tem um compromisso, não vai poder estar conosco, mas agente vai estar lá, para ver 
como esta funcionando, importante e eu até já falei aqui muitas vezes, a Prefeitura compra o 
boi direto do produtor, faz uma parceria com o frigorífico, onde é abatido, e essa carne vai 
para a merenda escolar, então ao invés das crianças comerem carne moída de garrão, e 
pescoço, vão poder comer, picanha e filé, também quero parabenizar a comunidade de 
Açoita Cavalo, que realizou no sábado sua festa, uma festa bastante tradicional, em nosso 
interior, e foi realizado no sábado agora, parabenizo a comunidade, e parabenizo também ao 
Vereador Guido, pela lei da assistência religiosa aos pacientes que estão nos hospitais, sou a 
favor, voto a favor, e lhe ajudo no que for necessário, nos aprovar essa lei, era isso muito 
obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Retorno 
a essa Tribuna novamente, e sempre agente tem um planejamento a ser colocado aqui, 
durante a semana que nos passou, mas surpreendentemente o Governo do Estado, vem 
surpreendendo com mais um aumento a ser apresentado diretamente dentro da casa de 
cada cidadão Taquarense, temos aqui, recebemos hoje um convite, com relação ao reajuste 
tarifário da CORSAN, Processo 0012639, 00132, a comunidade do Quilombola, Paredão 
Baixo, do KM4, do Condomínio Novo Mundo Santa Rosa, Loteamento Coqueiros, todos os 
buracos que a CORSAN abre em nossa cidade, e não fecham, eles querem aumentar a tarifa 
da CORSAN, mais um aumento, mais impostos, quero colocar aqui um requerimento verbal a 
Mesa, se puder ser aprovado pelos Vereadores, um oficio, de contrariedade e de negativa ao 
pedido de reajuste tarifário, pois, vou querer me fazer presente a essa Audiência Publica, e 
eu quero levar que nos somos ao contrario a mais um reajuste, precisamos de tantas as 
coisas, tantos serviços aqui na nossa cidade, e eles vem nos darem aumento, não aos 
servidores, os servidores que se propõe e tiverem na Casa essa semana, esclarecendo varias 
situações, assim pelo comando da CORSAN, que não olha Taquara com bons olhos alias, o 
Governo do Estado não olha Taquara com bons olhos, de outro lado, apresento que tive uma 
conversa com o Diretor de Turismo de nossa cidade, e ele nos coloco, que a feira de 
artesanato que teve nos dias nas mães, terá todos os meses, iniciativa importante, e 
certamente nos podemos ali colaborar, e ver a força do artesanato em nossa cidade, em 
plena atividade, também deixar aqui os cumprimentos ao procurador geral do Município, 
onde teve hoje a desocupação das casas populares que foi invadidas, cobranças essas que 
vem cobradas por todos os Vereadores, tiveram a iniciativa com êxito hoje, as casa tão 
desocupadas, foram entregue a empresa, e certamente nos próximos dias teremos a 
conclusão dos serviços, e entregue elas a quem é de direito, teremos agora no próximo dia 
22 de Maio, aqui na Câmara de Vereador, uma discutição intersindical, de todas as entidades 
sindicais de nosso Município, aonde estaremos debatendo também o dia do desafio, que 
será no dia 29 no próximo mês, mês de Maio, também encaminhamos um informativo 
referente ao COMUDE, dia 21 de Maio, as 16 horas, terá a eleição do novo conselho, a 
reformulação, os interessados, poderão apresentar suas inscrições até o dia 1 de Maio, 
termos também, e tivemos também, um grande debate aqui, sobre o desenvolvimento, que 
o colega Vereador Timóteo tivemos em algumas semanas, e certamente hoje, tivemos uma 
questão muito importante com relação aos Frigoríficos, os abates, e mais uma vez o Governo 
do Estado vem dando limites impossíveis de serem cumpridos em nosso Município, 
certamente podendo causar um desemprego, e ate mesmo a falência, fechamento dos 
geradores de empregos em nossa cidade, também foi empostado o conselho de educação, 
mais uma iniciativa que o Governo Municipal vem tomando, reformulando os conselhos, e 
foi empostado agora o novo conselho de educação, teremos ai reparcelamento, o refiz, até 



15 de Julho, que as pessoas que ai tiverem seus tributos em divida com o Município, 
poderem parcelar com até 100% dos descontos de juros e multas, mais um problema e trago 
esse, pois é um problema de grande importância ao cidadão de nossa cidade, e dos nosso 
visinhos, em 2011 foi prometido então, pelo Secretario de Infra Estrutura e Logística, do 
Governo do Estado, e pelo Governador Tarso Genro, que seria feito uma passarela na 
sinaleira do Rubinho, porque ali tem vários acidentes, varias mortes, até hoje não foi 
concluído, conforme ta na edição do Jornal Panorama na ultima semana, aqui também 
aconteceu os seguintes crimes mais recentes, mais impressionante ocorreram nos dia 19, 
três ônibus da Empresa Citral, foram assaltados, e o condutor de um dos veículos, foi 
agredido fisicamente, e todas as outras mortes que foram causadas por acidentes, por não 
ter uma Infra Estrutura, e a nossa ERS115, Loteamento Santa Maria, e Loteamento Eldorado, 
qual a promessa que se tem, quando será feito alguma coisas para aqueles cidadãos, agora 
estamos instalando uma empresa ali, e certamente terá um grande aumento numero de 
pessoas, e qual a segurança que temos, infelizmente nem uma, é o que temos para hoje, e 
uma boa semana para todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DA SILVA. Saúda 
a todas as pessoas presentes. Essa semana eu fiz um requerimento para aquisição de uma 
área de nosso cemitério Municipal, infelizmente hoje já não existe mais a possibilidade de 
fazer nem um funeral no cemitério, porque não tem mais espaço, é importante que o 
Executivo Municipal veja essa viabilidade de compra, comprar uma área com urgência, para 
poder dar continuação aos funerais em nosso Município, também vejo uma grande 
necessidade que seja criado um programa de reabilitação e manutenção do cemitério, 
porque nosso cemitério esta completamente abandonado, a comunidade infelizmente vai lá 
ver seus entes queridos, e acaba depois esquecendo e ficando assim, ao meu ponto de vista, 
fica a comunidade fazendo de conta que paga, e a Prefeitura fazendo de conta que resolve o 
problema lá, e continua está questão do cemitério abandonado, de vez enquanto vai lá, e faz 
uma limpeza, faz alguma coisa, e fica lá o cemitério na mesma situação, então é de extrema 
importância que se reveja essa situação, quero também falar a respeito das podas de 
arvores, nos fizemos aqui, pedimos para que o Executivo Municipal preparasse um 
agendamento de recolhimento de podas de arvores, o Executivo Municipal vai a imprensa, e 
criou um mecanismo que a comunidade não coloque mais os seus resíduos de podas de 
arvores, agora tem que ir lá, solicitar no meio ambiente, para poder dar o destino final as 
podas, isso infelizmente é uma forma de fugir da responsabilidade, fugir do compromisso de 
fazer o recolhimento, organizar o recolhimento, agente sabe que o Executivo Municipal não 
tem condições de fiscalização, não tem condições, nos estamos ai pedindo a bastante tempo 
já, em questão da poluição visual de nosso Município, questões de calçadas, que já cabiam, 
inclusive a própria fiscalização agi, e agente sabe que isso não funciona, então não adianta 
dizer que tem que ir lá agendar no meio ambiente, para poder fazer a poda, porque isso não 
vai acontecer, a sujeira vai continuar lá, e o pessoal vai continua jogando na rua, e de novo 
nos vamos continuar fazendo de conta que se exige, faz conta que faz, e a coisa não 
acontece em nosso Município, o importante é que se tome providencias em quanto a isso, 
também quero falar da ação de repudio que fizemos aqui na Câmara de Vereadores, com 
relação a restrição que esta sendo feita aos batedouros em nosso Município, agente sabe 
que vai trazer grandes prejuízos para a comunidade, desemprego, essa restrição que o 
Governo Estado ta fazendo novamente, diante disso, quero aproveitar a oportunidade, nos 
tivemos uma pré agenda decidida hoje a tarde, na reunião de desenvolvimento, que 
estaremos indo conversar com o Presidente da Assembleia Legislativa, no dia 16/05/2013, as 
9 horas da manhã, essa agenda cai estar pré agendada com o Presidente Legislativo, e 
convidar todos os Vereadores, que se façam presentes acompanham, e tem demonstrado, 
que onde os Vereadores se unem para resolver os problemas, acontecem realmente, assim 
que aconteceu no hospital, começou a dar problema, os Vereadores se uniram e forma lá 
resolveram o problema, assim Vereador Lauri que falou a pouco, em relação aos Bombeiros, 



se uniram, foram a busca, mostraram o que queriam, e em seguida agente teve retorno, e da 
mesma forma eu quero estender esse convite a todos os Vereadores, a comunidade que 
queira participar dessa pré agenda da Assembleia Legislativa, para que agente possa, na 
quinta feira, dia 16/05, mais vai ser comunicado a todos os Vereadores, caso permaneça este 
dia, e este horário, são diversos matadouros que estão hoje limitado pelo Estado, pelos 
abates, e vão gerar grandes desemprego em nosso Município, arrecadação inclusive, e essa 
diminuição, o que vai acontecer, vai favorecer o abate clandestino, e não é isso que 
queremos para o Município, então vamos nos juntar novamente para buscar o retorno para 
nossa comunidade, isso que eu tinha para hoje, e que Deus nos conduza a um futuro com 
respeito e dignidade, e até lá se ele assim nos permitir, obrigado a todos. VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. Diante da informação 
que a APATA ira para com os atendimentos no dia 25 de Maio, a entidade recebeu muitas 
manifestações de apoio da comunidade, essas manifestações vieram em redes sociais, 
vieram através de depósitos, doações, de pessoas que são parceiras e que entendem o nosso 
trabalho, nosso voluntariado, e estão sempre presente a todos nossos pedidos de socorro, 
infelizmente nem só isso acontece, porque também recebemos informações e pedidos de 
pessoas que querem se desfazer de seus animais, e muitas vezes querem se desfazer de suas 
fêmeas que estão grávidas, como se fossem um pedaçinho de pano, que você usa no chão, 
depois que tu não que mais, simplesmente larga no lixo, e existe atualmente uma cultura 
nessa cidade, de que é possível abandonar o animal que já trouxe muitas felicidades e 
alegrias para uma família, porque existe uma entidade que recolhe esses animais, que trata 
esses animais, e depois tenta um lar, para que esse animal seja adotado, sábado teve a feira 
de artesanato, na Praça Principal de Taquara, e nos fizemos uma feira de adoção de animais, 
levamos cerca de 30 animais para essa feira, algumas voluntarias levantaram as 6 horas da 
manhã, para preparar esses animais, para serem adotados, e necessário que se de um 
banho, que se seque, para que eles estejam bem preparados para serem adotados, 
passamos o dia inteiro na feira, conseguimos que fossem adotados 6 animais, de cerca de 30, 
que lá estavam, e no final da feira, apareceram mais três animais, uma caixinha com três 
filhotinhos, que foram abandonados no Centro em Taquara, junto com um pacotinho de 
ração, tinham donos esses filhotinhos, ou seja, mais uma cadela fêmea de grande porte, 
circulando pelas ruas em Taquara, dócil e mansa, que possivelmente tinha um lar, e 
simplesmente ela apareceu na Julho de Castilho, APATA recolhe as três fêmeas, estão na 
veterinária, para serem desverminadas, vacinadas, e castradas, e tudo isso representa um 
custo, eu sou voluntaria a 10 anos por essa causa, por vontade própria, no que no inicio era 
uma escolha, hoje se tornou uma obrigação, porque eu não tenho mais como volta atrás, por 
causa de uma irresponsabilidade de uma parcela da população, que toma essa atitude e 
sempre pensa, tem alguém que vai resolver, e esse alguém é um grupo de voluntários, e esse 
alguém é do setor publico, que também tem que tomar suas providencias, felizmente hoje 
pela manhã, estive reunida pelo Prefeito Tito, seu Assessor o Ferreira, o Secretario do Meio 
Ambiente, Laone, o Vereador Régis esteve presente também, mais uma voluntaria da APATA 
também, e começamos as nossas tratativas para ver o que é possível fazer em nossa cidade, 
porque o trabalho pessoal, ele é grande e tem um custo muito elevado, mas felizmente 
aquela luz la no final do túnel, ela está se acendendo, e eu fico bastante feliz com isso, e eu 
quero dizer para todas aquelas pessoas que esperam que algo seja feito em nossa cidade, vai 
ser feito sim, eu sou uma Vereadora que levantei essa questão em minha campanha, e eu 
vou continua trabalhando para que isso aconteça em Taquara, um grande projeto de 
castração em Taquara, um maior cuidado com essa causa, e ontem nos dias das mãe, u 
péssimo exemplo de uma mãe, que incentivou o seu filho a maltratar um filhote, esse vídeo 
foi vinculado nos meios de comunicação, televisão, internet, infelizmente essa mãe se despiu 
de suas asas de anjo, e ensinou o seu filho a maltratar um ser que tem sentimento, e que 
possui e sente dor, e eu espero que esse exemplo não seja mais seguido por mais ninguém, 



porque nos estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, para respeitar a vida e isso inclui 
também os animais, eu agradeço a atenção de todos, e espero que todos possamos ter uma 
excelente semana, obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. 
Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar a minha fala de hoje, com relação ao 
descaso e ao desleixo que estão tratando a nossa ERS239 e os canteiros, tenho passado 
diuturnamente por lá, porque dirijo a Novo Hamburgo, e tive que retorna da metade do 
caminho, e o mato está tão grande, que para nos atravessarmos, agente não enxerga, os 
carros que vem de Parobé em sentido a Taquara, então assim, andando pela ERS, em sentido 
a Novo Hamburgo, praticamente todos os dias, eu vejo que esses desleixos estão entre 
Taquara e Parobé, mas perto de onde tem o ponto de pedágio, o posto de pedágio, não tem, 
então eu fiz um requerimento ao Presidente, da Empresa Gaucha de Rodovias, que assumiu 
essa ERS, agora é responsabilidade deles, par que proceda com imediata rapidez a essa 
roçada, mas que mantenha uma periodicidade nesta roçada, porque se não, com esse calor e 
com a chuva que vem, cresce rápido, e na verdade está oferecendo risco a todos os 
motoristas, e se passarmos por esses locais em horário de pico, nos vê que a fila é grande 
para travessia, e para atravessar é um risco de corre o motorista, quero também solicitar a 
Mesa, que proceda a um requerimento, ao nosso novo Capitão da Brigada, que retornou, 
para que ele retorne ao Município a pratica da Patrulha escolar, que era feita nas escolas 
Municipais, Estaduais e particulares, com dois Policiais em cada viatura, e faziam esta 
rotatividade pelo Município, fazendo um Patrulhamento nas escolas, a viatura não conseguia 
se posicionar nas escolas e ficar o tempo inteiro, mas aquela questão de rotatividade estava 
um respeito, conversando com o Vereador Régis, hoje a tarde, ele passou em frente a duas 
escolas particulares, e presenciou nestas escolas Particulares, a presença da Brigada, em 
frente as escolas, escolas centrais é claro, daí me venho a ideia, de solicitar o retorno para 
essa prestação de serviço que era feita pela Brigada, que não só faziam o patrulhamento, 
mas faziam, combinado com a Diretora da escola, um esclarecimento, com palestras paras as 
crianças, com relação a segurança no transito, e segurança da própria criança, que na 
verdade está em risco, com tantos problemas e com tanta maldade no mundo, precisa ser 
alertada, e as vezes a família não faz o alerta que é necessário, é bom que tenham um 
contato com um Policial, que tem toda uma experiência para tratar dessas situações, é 
interessante, e falando em segurança, e falando em Brigada, eu quero aqui me reportar, a 
Soldado Maicá, e a Soldado Carla, que fazem um excelente trabalho, em frente ao projeto, 
Policial Mirim, e parabeniza por terem feito, na verdade uma situação de esclarecimento aos 
motoristas, que me via inclusa e essas esclarecimentos, onde as crianças, os Policiais Mirins , 
foram ao Centro, com cartazes, e deram uma orientação aos motoristas, e vou dizer o 
seguinte, quando uma criança nos fala, nos escutamos, porque lembro que quando eu estava 
arrancando meu carro, depois de ter ouvido as orientações vindo das crianças, e criança 
quando nos quer dizer algo, nos toca profundo, e quando eu estava arrancando meu carro, o 
menino que foi meu aluno disse, Professora nunca deixe de usar o sinto, você sabe que 
quando eu saiu de casa, parece que aquela voz fica falando em minha mente, e eu escutei, e 
eu consegui corpora a colocação da criança, então quando uma criança fala, parece que nos 
toca muito mais, do que quando um adulto nos fala, então parabenizo aos Soldados pela 
iniciativa, e pelo belo trabalho que fizeram, em esclarecimento com a segurança no transito, 
foi muito bonito, parabenizo as duas, quero agradecer a atenção de todas, e desejar a todos 
uma boa semana, e eu já estou praticando, como vamos ter 5 minutos eletrônicos, eu to aqui 
no ponto certinho, obrigada. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Essa semana eu me fiz muito feliz, em estar visitando algumas localidades com o Prefeito 
Tito, porque se vê o comprometimento de se fazer acontecer em Taquara, estivemos no 
Morro Alto, comunidade que estava ansiosa com a rede trifásica, e tivemos boas noticias, 
pois lá estava conosco o representante da RGE, que levou essa reivindicação em sua pasta, 
dizendo que ia nos dar boas noticias em breve, então fiquei muito feliz, e juntamente com 



essa felicidade, também contemplei o termino da canalização do posto comunitário da Ilha 
Nova, concluído, 6 mil metros de canos, aterrados naquela região, para distribuição de água, 
fiquei muito feliz, porque contempla a necessidade de um povo, também estive na quinta 
feira passada, na formatura do PRONATEC, nos quais se formou costureiros, e operador de 
caixa, isto veiculado ao SENAC, mas juntamente com o STDS, pelo Secretario Deputado Lara, 
que esta nos trazendo, a este Vereador, uma noticia maior ainda, que é aquela de ampliar as 
vagas, fazer com que as pessoas de baixa renda, com ensino fundamental, tenham condições 
de se qualificar no mercado de trabalho, isso é muito bom, também estive com o Prefeito 
Tito na Padilha, onde fomo visitar o prédio que esta em negociação, muito apurado, para lá 
ser feita escola de educação infantil, escola essa que a muito é pedido, reivindicado pela 
aquela comunidade, e este Vereador que vos fala, tem feito frente, porque sabe que nos 
estamos para atender juntamente com o Executivo, as necessidades de nossa população, 
não quero deixar de enaltecer a comunidade e a população, a qual eu sou representante, 
que é o Afro Brasileira, os negros, hoje é 13 de Maio, a cento e poucos anos atrás, éramos 
escravos, com açoitas trabalhávamos, mas crescemos, estou aqui, e vários outros irmãos 
meus, estão ocupando posições, no qual era só branco que ocupavam, eu quero dizer que 
não é a cor que faz o homem, mas sim sua dignidade, sua vontade, a sua perseverança, e sua 
conquista, parabéns a todos os Afros Brasileiros, dito isso, nos temos aqui hoje na plateia, 
tem o Burga e o Flavio, que são filhos do Lucio, eu peço a todos os Vereadores, comunidade, 
e a população toda de Taquara, que se solidarizem a esse meio frango que será feito, porque 
o Lucio teve sua casa destruída por um sinistro, e nos soubemos que é difícil quando se 
perde tudo, de se levantar novamente, eu sei que com a união de todos nos, nos podemos 
levantar essa família, e dar dignidade novamente a eles, muito obrigado e uma boa semana a 
todo. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Dizer a todas as mães, um feliz dias das mães que passou ontem, não tenho mais minha mãe, 
mas desejar a todas as mães em especial minha esposa, o dia que passou ontem, que foi o 
dia da mães, também não poderia de comentar na grande perda que Taquara teve, 
principalmente a saúde em nosso Município, do Toninho, mais conhecido como Toninho da 
ambulância, como todos sabem eu fui Secretario a um ano e pouco, o qual o Toninho foi uma 
pessoa exemplar, junto a ambulância, não tinha hora para trabalhar, as vezes fazendo até 3 
viagens por dia, para Porto Alegre, então uma pessoa que deixou uma marca muito boa, uma 
amizade muito boa, era um grande batalhador, então vou deixar os votos de pesar a família, 
foi uma grande perca, vai ficar no coração de cada um, como o Vereador já falava antes, é 
um absurdo a situação que ta nas nossa ruas, sobre a questão das podas, galhos, e alguma 
ação tem que ser feita urgente, calendário de poda, alguma coisa, a situação esta bem 
complicada, não é culpa do Prefeito, isso vem de anos, mas tem que tomar alguma atitude 
para não continuar da forma que ta, fiz um requerimento também, solicitando ao Secretario, 
que estuda a possibilidade de asfaltar a pista atlética, será a única do mundo asfaltada, então 
asfalte o pedaço que falta, da Rua 13 de Maio ali, até a ERS 239, aonde praticamente todas 
as famílias usam, ninguém quer usar, mas é obrigada a usar, e é uma saída importante do 
Bairro Cruzeiro do Sul, fizemos um requerimento junto com o Vereador Lauri Fillmann, que 
seja feito, também estou solicitando, se passar na Avenida Sebastião Amoretti, ao lado da 
ciclovia, próximo a Secretaria da agricultura, esse final de semana vândalos arrancaram as 
lixeirinhas que foram colocadas ali, em concreto, e esta jogada no meio, então que se 
providencie que seja colocada rápido, antes que alguém carregue e leve, então que 
providencie com a máxima urgência aquilo ali, e também não posso deixar de elogiar aqui, o 
excelente trabalho que o Corpo de Bombeiros, vem prestando em nosso Município, uma 
senhora aposentada do Município, sem condições de tirar uma arvores na frente de casa, 
uns pinheiros, eles foram lá e fizeram um excelente trabalho, nome do Capitão Andre, 
Sargento Dias, e todos os que participaram lá, agradecer pelo excelente trabalho que fizeram 
na sexta feira ali, estão de parabéns, por esse excelente trabalho, e aqui também, fiquei 



muito contente hoje, depois de 5 meses de Governo, um convite oficial a cada Vereador do 
Prefeito Tito, para uma reunião amanhã junto com a imprensa, isso é muito importante, 
porque é dessa forma que o Prefeito tem que tratar os Vereadores, assim convidando para 
os eventos, quero parabenizar ele, e não posso deixar de parabenizar o Senhor Prefeito e a 
Secretaria Competente, por a retirada da invasão das casa, que providencie com a máxima 
urgência, para terminar as casas, e entregar a comunidade, e também achei que já ia 
desocupar a outra invasão atrás da Beluga, mas não desocuparam hoje, e que providencia a 
retirada, para sim colocar ali empresas que estão esperando por aquilo ali, e como o 
Vereador Lauri falava, nos tivemos semana passada um reunião muito importante, junto a 
Secretario de Segurança, Airton Michel, Deputado Gerson Burmann, seu Rogério, 
representando a Deputada Estela Farias, conseguimos sim, um momento muito importante 
no qual vocês tem uma copia, uma foto, a assinatura do passando da Secretaria, a Policia 
Civil, para a Brigada Militar, o terreno na Avenida Sebastião Amoretti, junto a Rua Coronel 
Diniz, onde hoje, é do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros tem um terreno no 
Centro, vira para o Centro, como um quartel, agora nos temos que ir atrás, para buscar 
recursos, buscar o projeto, para que nos conseguimos colocar em pratica, como o Vereador 
Beto dizia aqui, a união desses Vereadores, é muito importante, para que todos, não 
interessa quem conseguiu a assinatura do Secretario, o que importa é que nos, nos uma, 
Prefeito, Vereadores, comunidade, para que o mais breve possível, o nosso Corpo de 
Bombeiros, pós estar instalado ali, na Sebastião Amoretti, e também no momento 
aproveitando a oportunidade, esses dias foi aprovado nessa Casa, pedimos mais um 
caminhão para os Bombeiros, e o próprio Secretario nos disse que é para nos incluir na meta 
oficial da Consulta Popular a próxima, que certamente vira, e o Estado vai comprar 10 
caminhões, para a Copa, e é importante para nos botarmos como meta principal, na 
Consulta Popular, para que sim ali, tenha mais um caminhão para atender nossa 
comunidade, uma boa semana a todos, e que Deus ilumine o coração de cada um. 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Na terça feira 
a noite passada, dia 7, eu e o Vereador Guido, nos estivemos na comunidade de Olhos 
D’água, participando da reunião da Associação de Moradores, unidade organizada, que está 
reivindicando as melhorias para aquela localidade, e o Guido já comentou alguma coisa, 
tenho as indicações aqui, que seria a colocação de canos, próximo a residência do Seu 
Manoel, que a estrada é estreita, é numa curva, então ele pedi ali, que o Executivo bote uns 
canos ali, até inclusive ele vai fazer a doação dos canos, e também o ensaibramento próximo 
a residência do Senhor Tadeu Martins, também esse final de semana estive na localidade de 
Padilha, conversando com alguns moradores, próximo ao Lar Padilha, próximo a residência 
575, ali tem um valo que faz anos que os moradores reivindicam, pela canalização, na época 
eu era distrital, e eu tinha vontade de ter feito, mas não consegui fazer, mas to fazendo uma 
indicação agora, esperamos que essa indicação possa ser feita alguma coisa, aquele valo é 
perigoso, a estrada é estreita, já caiu pessoas ali para dentro, é perigoso, também as pessoas 
de Ilha Nova me procuraram, necessitam de uma revisão geral de iluminação publica, na 
comunidade de Ilha Nova, nessa Administração, ainda não foi o caminhão de iluminação para 
aquela localidade, também fiz uma indicação de um concerto de buraco na Rua Carlos 
Sander, numero 2039, no Bairro Recreio, e também limpeza de um terreno baldio, na Rua 
Palmeiras das Missões, numero 1046, no Bairro Empresa, e concerto de uma lâmpada na 
localidade de Rio da Ilha, numero 400, após a Igreja Evangélica, gostaria de fazer aqui 
também, um alerta quanto ao roubo de veículos, estava lendo o Jornal NH hoje, e a segunda 
Delegacia de Policia de São Leopoldo, deu inicio a uma grande operação, para desarticular 
quadrilhas de roubos de veículos, então aqui tem alguns números que saiu no jornal hoje, 
são 14 Municípios mais atingidos, de Sapiranga para lá, aqui alguns dados de furtos e roubos 
de veículos, em Novo Hamburgo, 422 no primeiro trimestre, esses três meses de 2013, 
Campo bom, 86 veiculo roubados, Dois Irmãos 19, Estância Velha 18, Portão 24, São 



Leopoldo 207 e Sapiranga 66, isso só nesses primeiros 3 meses de 2013, o que eu quero dizer 
com isso, com essa operação que a Policia está fazendo, nesses 14 Municípios, dez Sapiranga 
para lá, o que agente tem que se alertar, que esses ladrões de veículos, eles podem pegar e ir 
para outras regiões, eles pode vir para nossas regiões, escapa de lá, e lá eles vão roubar 
veículos, então meu alerta, seria para todas as pessoas, todos ou ouvintes, ficarem alerta, 
terem o cuidado redobrado, para que esses ladrões não possam prejudicar mais ainda, 
acredito que um grande numero de veículos é roubado aqui no Vale do Paranhana também, 
mas isso pode aumentar, com essa operação que lá estão fazendo, então fica aqui meu 
alerta, quem quiser mais informações, pode pegar o Jornal NH de hoje, ali tem a reportagem 
completa, que é muito interessante, o que eu tinha para dizer hoje, era isso, quero ceder o 
resto de meu tempo, para o Vereador Guido, muito obrigado a todos e uma boa semana. 
Neste momento o Vereador Guido Mario, tomou posse da palavra, pronunciando o 
seguinte: Eu quero fazer couro às pessoas que vem falando, sobre a pista atlética do Parque 
do Trabalhador, ela ta dentro dos padrões de atletismo, e faz um pedido a Administração 
que não asfalte que me parece e existe um projeto, que a Prefeitura procure, em fazer outro 
traçado para a caminhada, ou ao redor, ou outro traçado no Parque do Trabalhador, ele é 
grande, que faça um novo traçado asfaltado para as pessoas que não querem, mas que não 
destrua aquilo que foi construído pelo Ex Prefeito Ari, com tanto carinho, o Ari que faz parte 
do Partido Progressista, pelo qual eu pertenço. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Presidente, eu gostaria de falar se um assunto 
que as vezes nos deixa um pouco tristes, hoje aqui, não lembro o Vereador que falou, a 
respeito do Senhor Lucio, que queimou a sua casa, que o Vereador Telmo comentou, e nos 
temos no Bairro Empresa também, uma casa que queimou, que é da Ariane, da qual agente 
ta fazendo um mutirão, solicitando a comunidade, ajuda para essas pessoas, mas eu estive 
conversando com o Prefeito Tito, da viabilidade da Prefeitura ajudar com alguma coisa, eu 
protocolei, com ajuda da Ariane, uma solicitação de ajuda, faz mais ou menos dois meses e 
meio, e ainda não houve uma resposta, nem para mim, nem para a Ariane, agente nota que 
faz falta um projeto, de ajuda a essas pessoas que são cometidas de sinistros, e agente tem 
as vezes que buscar ajuda a comunidade, eu acho que isso, embora a comunidade seja 
solidaria, eu acho que o Município deveria ter um projeto de ajuda a essas pessoas que são 
cometida de sinistros, a Ariane dez do inicio do ano, quando agente protocolo, está 
aguardando materiais de construção, e os únicos que agente conseguiu, foi da ajuda da 
comunidade, ela tem uma filha pequena, outro dia ela me falo, que corre o risco da casa 
onde ela ta morando, a mulher ir embora, e ela cai na rua, e poder perder a filha por não ter 
onde morar, isso é lastimável, eu acho que a Prefeitura de alguma forma também poderia 
ajudar, solicitei um caminhão, e nem isso eu consigo com a Prefeitura, solicitei que até o 
Vereador Telmo ajudasse, junto com o Josie essa luta ai, também gostaria de fala a respeito 
da invasão lá do Bairro Empresa, que hoje foi feita a desocupação, agente lamenta por 
algumas famílias, agente sabe que houve muito vandalismo, mas de algumas pessoas que 
são e realmente marginalizaram, depredaram muitas casas, e agente sabe que aquilo não 
estava destinadas para aquelas pessoas, tinha pessoas escritas que são oriundas de outros 
lugares, que são lugares de risco, mas que se amplie a questão do projeto habitacional ai, 
que o Josie é o encaminhado da pasta, que verifique, pois ficou até uns projetos ai do 
Governo passado, sobre as 170 casa lá do Bairro Empresa, e agente não sabe como ta, se 
verifique das famílias que foram, que saíram dessas casa, que tenham, prioridade, já que não 
tem onde morar, se consiga esse projeto, e que se de prioridade para essas pessoas, que 
saíram de lá, para que elas ajam, enfim, aonde morara, uma moradia, para que essas pessoas 
tenham dignidade, também gostaria de falar Senhor Presidente, a questão da biblioteca 
amigos do livro, que já foram falado a um tempo atrás, eles tem passando necessidades, e 
tem o protocolado a uns dois meses e meio, uma solicitação de ajuda da Prefeitura, da qual 
segundo do Presidente lá, não houve resposta, e o betão tem necessidade, ele se encontra 



sem instalação, sem luz, e sem água, que o Prefeito encontre com carinho a possibilidade de 
fazer um repasse para a biblioteca, pois ela passa um grande trabalho para a comunidade, 
tanto trabalho social, tanto trabalho de inclusão em nosso Bairro, gostaria de falar na 
questão do pavilhão do Bairro Empresa, essa semana ouve uma denuncia que havia até 
animais mortos lá, vaca, vísceras de animais dentro do pavilhão, que o Prefeito verificasse, 
através da Secretaria Competente, eu até tentei entrar em contato com o Laone, não 
consegui, ele estava em uma reunião, mas eu gostaria de pedir que ele verificasse essa 
situação, para ver se existe um fundo de verdade nisso, eu to fazendo duas solicitações 
verbais aqui, a limpeza e uma roçada no habitar Brasil, tem uma praçinha lá, porque o mato 
se encontra alto, e corre risco as crianças, e também que seja avaliada a questão da 
passagem do, caminhão da limpeza publica, pois hoje, por volta das 15 horas, estavam 
passando na rua central, atrapalhando o transito, bem no horário de fluxo aqui, que fosse 
verificado, se é o horário que ele ta, que se estude, e veja se tem a possibilidade de ele 
passar em outro horário, por hoje era isso, um obrigado, e uma boa semana a todos. 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu to 
entrando hoje com um projeto de lei aqui nesta Casa, de algo que eu acho que é fruto de 
suma importância, para as pessoas mais humildes, pessoas que menos tem, nessa nossa 
sociedade injusta, onde as pessoas que menos tem, têm mais dificuldade, inclusive de 
conquistar as suas coisas, então o projeto de lei, vai normatizar o que já existe no Brasil, que 
é a proibição de cobrar taxas, de quando vai se ver que a pessoas está no CPC, exemplificar, 
pessoas que humildes, pessoas que muitas vezes estão negativa das, até injustamente 
negativa das, e precisam de uma certidão, tem que pagar em torno de 10 reais para tirar 
uma certidão, a toda a jurisprudência, no Brasil inteiro, a decisões do STJ, que inclusive não 
pode ser cobrado, ao código do consumidor prevendo também que não pode ser cobrado, e 
infelizmente tem sido cobrado, então com essa lei eu acredito que vai estancar essas 
cobranças do CPC, que nos temos por ai a fora, muito importante essa medida aqui, vocês 
não fazem ideia, o que num escritório de Advocacia, tem pessoas que vão lá se queixando, 
que não tem dinheiro para pagar uma certidão, e na verdade não tem, porque são pessoas 
muito pobres, quem ta no CPC é porque não pagou a conta, ainda tem que paga certidão 
para tirar, o código do consumidor é claro a respeito, dizendo que não pode ser cobrado, isso 
é uma das coisas importantes da semana, a outra eu to criando hoje, uma Comissão do 
Direito do Consumidor, para que nos possamos aqui em Taquara, ter um canal exclusivo, 
competente para decisões, para conversas com o direito do consumidor, de toda a nossa 
cidade e toda a nossa comunidade, essa Comissão devera ser Partidária, com todos os 
partidos participando, e depois através dessa Comissão que nos vamos estalar, do direito do 
consumidor, que é uma Comissão provisória, nos vamos tirar um grande debate a respeito 
do direito do consumidor na nossa cidade, já que está cada vez mais aumentando o numero 
de pessoas que estão sendo enganadas em nossa cidade, principalmente a pobreza, pessoas 
que as vezes não tem um tostão para nada, e chegam num determinado supermercado ou 
loja, e são literalmente roubados nesses estabelecimentos, quando o preço na gandula é um, 
no caixa é outro, mercadorias vencidas, e ta na hora de nossa cidade se preparar de ir contra 
essas atitudes, que vem acontecendo a muito tempo aqui, tirando o direito de nosso pessoal 
, e não é só os pobres, a lei é para todos, nos temos que fazer um grande debate, sobre o 
direito do consumidor, e nos vamos fazer através aqui de nossa Câmara, eu quero também 
dizer que estou muito preocupado com a situação de nossos matadouros, eu quero deixar 
bem claro para quem estiver nesse momento ouvindo, Senhores Vereadores, Senhores 
Presidentes, é muito grave a situação, estamos sujeito a perdermos aqui, a fecharmos nossos 
matadouros de Taquara, vou dar nome de dois como exemplo, Smaniotto e Santo Andre, só 
para vocês terem ideia, podem fechar as portas, o Estado do Rio Grande do Sul, vem 
apresentando aqui em nosso Município, coisas que nos vamos apurar, tem reunião pré 
marcada para ir para Porto Alegre com o pessoal dos matadouros, nos na podemos deixar 



fechar nossos matadouros, sob pena de desempregos, sob pena do Município não obter o 
dinheiro desse atributo gerado por esses matadouros, já temos problemas sérios com 
industrias de Taquara, e vão fechar mais essas ai, eu quero pedir a colaboração de todos os 
senhores, que vamos fazer de tudo aqui nessa Casa, se for preciso vamos a Casa inteira para 
Porto Alegre, vamos fazer um mutirão, para que não se deixe fechar esses matadouros, 
porque é o fim da picada, não é possível que nos chegamos a esse limite, hoje dia 13 de 
Maio, dia da escravatura, temos também hoje, o dia de Nossa Senhora de Fátima, foi o dia 
em que ela apareceu em Fátima, e como nossa cidade a maioria seria de Católicos, mas serve 
para todo mundo, estamos falando da mãe de Jesus Cristo, hoje é o dia em que ela apareceu 
em Fátima, e que ela abençoe a todos vocês, e que vocês possam ter uma excelente semana, 
muito obrigado. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Estive na ultima quarta feira à noite, na Escola de Educação Infantil, Leonel 
Brizola, no Bairro Empresa, onde foi realizada a apresentação do dias das mães, Diretora 
Carmem, e todas as professoras estão de parabéns, na quarta feira agora, a próxima, às 14 
horas aqui na Casa, terão mais uma reunião de luta, com os demais Vereadores da região, e 
eu convido mais uma vez, os senhores e as senhoras, sobre a necessidade do aumento 
efetivo dos Policiais Rodoviários Estaduais, localizados em Taquara, pois nos deveríamos ter 
22 e temos apenas 8, para cuidar de 150 km de estradas, como disse estão todos convidados 
para essa importante reunião, e na quinta a noite, aqui na Casa no dia 16 de Maio, teremos 
uma Sessão Solene, com homenagem aos 95 anos  da Escola Rodolfo Von Ihering, quase 100 
anos, mais uma vez eu convido a todos os senhores e as senhoras, eu tenho lutado muito, 
não digo muito, porque a luta nunca é o suficiente, se fosse suficiente eles já estariam 
recebendo auxilio e moradia, e teríamos mais Policiais Militares ficando em Taquara, mas 
colegas Vereadores e Vereadoras, na semana passada foi aprovada com unanimidade na 
Câmara de Vereadores de Parobé, um auxilio moradia de 350 reais, e nos estamos ficando 
para trás, agora por eu entender de que a cidade de Taquara tem muitas dividas, eu fiz uma 
indicação na noite de hoje, indicação de numero 451, indicando de que seja pago até vir o 
projeto de auxilio moradia nessa Casa, como ocorreu em Parobé, que seja pago então, o que 
diz a lei Municipal, 4866/2011, que dispões 0,3%  Du décimo aqui da Casa, para auxilio e 
moradia, contando que já são 4 meses desse ano, e cerca de 90 reais por mês, por são certa 
de 11 mil reais por mês, que essa lei proporciono, como disse o Vereador Nelson que me deu 
uma brecha aquela vez, pois a lei era dele, do décimo, de 0,3% do auxilio moradia, que da 
um total de 44 mil reais até o momento, e no mínimo cerca de 360 reais ate o momento que 
estão acumulados, por cada Soldado, e cada Agente de Segurança, para cada soldado no 
total de 126 agentes, foi a conta que fizemos na época, esse valor saiu dessa Casa, está lá, 
que é de direito, que seja dado aos Agentes de Segurança de Taquara, e continuo 
acreditando nisso, ainda mais, não somente por causa de Três Coroas ou Parobé, mas na 
revista Veja de semana passada, eu posso emprestar para os senhores e as senhores, o 
Presidente do México disse em entrevista o seguinte, um Policial que arrisca sua vida, pela 
segurança dos demais, deve ser reconhecido e premiado pelo Estado, com um bom salário, 
bolsas de estudos para seus filhos, e espaços de convivência para sua família, isso também 
contribui  para ver que estamos no caminho certo, valorizando esses profissionais, eu estava 
lutando dez do inicio de Janeiro, por mais 500 mil reais para o asfalto da Rua Princesa Isabel, 
lá no Bairro Cruzeiro do Sul, disse o projeto varias vezes aqui nessa Tribuna, eu solicitei ao 
Secretario de Planejamento, ao Seu Inácio, que colocasse também no projeto a troca de 
canos daquela rua, isso para resolver os problemas dos alagamentos que já atingem aquela 
comunidade a 20 anos, passaram 5 Prefeitos, e ele sempre concordou, mas pasmam os 
senhores e as senhoras, de que foi encaminhado a solicitação junto  a METROPLAM, sem a 
Rua Princesa Isabel, e o Secretario Inácio havia me prometido, o Prefeito havia me 
prometido, mas lamentavelmente, segundo o Secretario Inácio, daria muito trabalho trocar 
aqueles canos, é lamentável termos um Secretario Municipal com um pensamento desses, 



hoje eu apresento dois projetos de lei, na noite de hoje, para segunda votação, um deles 
dispõe, para agendamento via telefônico, de até 30% das consultas disponíveis no dia, isso 
para pessoas de 60 anos ou mais, ou deficientes físicos, outro projeto meu, para segunda 
votação na noite de hoje, fala sobre parto humanizado, que autoriza a presença de uma 
pessoas, para escolha da parturiente, digo a mamãe que vai ganhar o bebe, pois naquela 
hora, naquele momento, é muito estressante para a mamãe, e diminuí muito o estresse, eu 
entrei com um outro projeto na noite de hoje, cujo seu nome é Pelé e o gol mil, em 1969, há 
44 anos atrás, Pelé fez seu gol mil, e disse cuide de nossas crianças, essa frase nunca esteve 
tanto na moda, no meu projeto, eu solicito ao Prefeito Municipal, a autorização de que possa 
usar um terreno de aproximadamente 20 por 42, nos fundos da Escola Leonel Brizola, no 
Bairro Empresa, aqui colegas, eu vou apelar, apelar para o coração de todos vocês, o Bairro 
Empresa possui quase 11 mil habitantes, e o único local que as crianças tem para jogar 
futebol, e o campo do palmeiras, e eu espero que agente não precise lutar muito por isso, 
porque com o Ex Prefeito Délcio a luta foi grande, vocês todos sabem disso, que o Prefeito 
Tito seja mais sensível e autorize o uso daquela área, para ao menos a criançada jogar bola 
lá, o que acontece, depois que agente perde uma criança no mundo das drogas, trazer de 
volta é difícil, pode ter uma empresa lá, pode, mais importante é uma vida humana, 
agradeço ao Senhor Deus por estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez, 
uma boa semana a todos, e que fiquem na paz de Jesus, obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ 
MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. A relação dos matadouros, eu quero dizer 
para vocês uma coisa, eles estão seguindo o exemplo do meio ambiente, daqui a pouco tem 
que ir lá molhar, alguém dar o dinheiro da propina para segurar, isso é uma vergonha, tem 
coisas que são um absurdo, para abrir uma saibreira que já funcionava no tempo do DAER, já 
foi um trabalhão, para a Prefeitura, porque para os outros que fecharam a saibreira, na outra 
semana já estava aberta, só que tinha que ir por aqueles caminhos, e os matadouros está 
seguindo o mesmo caminho, e é uma vergonha isso, é só olhar os matadouros que nos 
temos em Taquara, pois alguns não estão bem dentro daquilo que é necessário, mas isso tem 
prazo para fazer essas obras, e eles não estão querendo fechar, para ponto que tem um 
matadouro no interior de Taquara, só tinha uma porta que tinha para a câmara fria, e uma 
funcionaria foi lá, e essa porta tem que ser fechada, e dono do matadouro falou, por onde eu 
entro se só tem essa porta para entrar, chegou ao ponto disso ai, não agora, no passado, já 
aconteceu, também queria parabenizar o pessoal da APATA, pelo trabalho que estão 
fazendo, e dizer a Vereadora Sandra que nos próximos dias, estaremos passando uma verba 
de 3 mil reais, para a APATA, dado um projeto votado nesta Casa, nos semana passada 
perdemos um funcionário, como disse o Vereador Balbino, um funcionário que em 83 eu 
levei ele em Porto Alegre pela primeira vez, até porque ele queria, até porque aquele tempo 
tinha poucos funcionários que faziam esse trabalho para Porto Alegre, e queria que ele 
aprendesse, e ele disse pra mim, acho que eu não vou conseguir entrar ai na primeira 
viagem, e agora ele sabe dez vezes melhor que eu ir a Porto Alegre, que ao longo dos anos 
trabalhou na ambulância, se dedicou nos temos bons funcionários nessa área, e desses bons, 
ela era um deles, e agente sabe que muitas pessoas ai, no dia que ele faleceu, o pessoal 
sentiu muito, porque muitas pessoas foram atendidas por ele, ele transportou muitas 
pessoas, e muitos foram salvo, dado a esses trabalho feito por ele, e os outros também, tem 
os médicos, por isso eu pedi para que o Vereador Balbino fizesse em nome da Casa, essa 
homenagem próxima a ele, porque na realidade ele foi um exemplo de funcionário do 
Município, independente de quem ele atendeu, todos os que passaram, Vereador Adalberto, 
Valdecir, passaram pela Secretaria, sabem o que ele propôs, e claro, recebia para fazer, mas 
aquele carinho especial, agente sabe que muitas vezes o motorista, ele tem que transportar, 
não é obrigado a descer, e tirar a pessoa, e ajudar a levar em um determinado lugar, mas ele 
fazia nos dias de folga, um trabalho de motorista para o Sindicato, dos nosso funcionários, 
agente sabe que tem muitas pessoas que muitas pessoas não podiam subir, ele 



acompanhava a pessoa até lá, então nos perdemos um grande funcionário em nosso 
Município, vocês estavam falando do calçamento, o que tem que se cuidar no calçamento, 
quando sai duas ou três pedras, tem que colocar novamente, em frente ao Sindicato, ontem, 
um senhor quebrou uma roda do seu carro, até já foi pedido, dois ou três meses, estão 
pedindo, e não adiantou, ali tem um concreto feito pela CORSAN, e saiu as primeiras pedras, 
e eles sabem que foi atirado naquele terreno baldio, e hoje de manhã outro bateu naquele 
buraco, daqui a pouco vai acontecer um acidente ali, eu pedi que eles fizessem hoje o 
trabalho, não sei se eles fizeram, mas foram diversos pedido para isso, esperamos que eles 
tenham feito isso hoje, ou se não nos vamos ter que recorrer, talvez o Prefeito, pra quem 
tem que recorrer, é o Prefeito, para colocar umas pedras numa determinada rua de 
calçamento, isso é o fim da picada, mas esta acontecendo, e nos temos que ver como que 
ficou hoje, para tomarmos as devidas providencias, era isso, obrigado. Dando segmento aos 
trabalhos da noite o Presidente da Casa deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora 
Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, para posterior discussão e votação 
em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação de Mérito: PROJETO DE LEI Nº 080/2013 de 
autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a prestação de assistência 
religiosa no hospital, casas de repouso, e demais casas de saúde da rede pública municipal e 
dá outras providências. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: 
Guido Mario, Nelson Martins, Moisés Rangel, Telmo Vieira e Sirlei Silveira. PROJETO DE LEI 
Nº 082/2013 (Executivo Nº 071) Autoriza o Município de Taquara/RS, a firmar convênio com 
a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, e dá outras providências. 
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 083/2013, de autoria do VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Autoriza o Executivo Municipal a ceder área para praça 
esportiva e ou de lazer no Bairro Empresa e institui área de terras, à Praça Esportiva e de 
Lazer, ao Projeto “PELÉ E O GOL MIL”, para prática esportiva, plantio de árvores, colocação 
de bancos, pracinha de crianças, e outras formas de lazer. APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, 
Sandra Schaeffer, Roberto Timóteo, Adalberto Lemos, Nelson Martins, Guido Mario, Sirlei 
Silveira, Luiz Carlos Balbino, Lauri Fillmann e Moisés Rangel. PROJETO DE LEI Nº 084/2013 de 
autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Institui a comemoração do Dia das Mães 
e do Dia dos Pais, nas escolas municipais de ensino fundamental e infantil da cidade de 
Taquara/RS, e dá outras providências. APROVADO com 10 (dez) votos favoráveis dos 
Vereadores: Arleu Machado, Telmo Vieira, Guido Mario, Régis de Souza, Moisés Rangel, Luiz 
Carlos Balbino, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Adalberto Soares e Eduardo Kohlrausch. 
E, 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores: Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer, Sirlei 
Silveira e Roberto Timóteo. PROJETO DE LEI Nº 085/2013 de autoria do VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA - Estabelece vedação à cobrança de valores para fins de emissão de 
certidões de situação cadastral dos consumidores ou contribuintes, no âmbito do Município 
de Taquara, e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Arleu Machado, Régis de Souza e Guido Mario. Após a votação de mérito, o 
Presidente colocou em deliberação votação única do que segue: VETO TOTAL AO PROJETO 
DE LEI Nº 42/2013 de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Isentam do 
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano os Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais 
Rodoviários, Bombeiros e Agentes Penitenciários que trabalham e possuem residência fixa 
na cidade de Taquara/RS e que recebam proventos mensais de até 6 (seis) salários mínimos. 
O Veto foi à discussão e diante de algumas colocações dos Vereadores manifestando o 
interesse de melhor analisar o Projeto, o Presidente da Casa sugeriu a Retirada de Pauta do 
referido Veto colocando em deliberação do Plenário esta sugestão. Nesse sentido o pedido 
de Retirada de Pauta do Veto Total ao Pl 42/2013 foi APROVADO com 11 (onze) votos dos 
Vereadores: Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, Sandra Schaeffer, Adalberto Lemos, Arleu 
Machado, Telmo Vieira, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann 



e Adalberrto Soares. E, 03 (três) votos contrários dos Vereadores: Régis de Souza, Moisés 
Rangel e Eduardo Kohlrausch. Após o Presidente deu início à: 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 006/2013 de autoria da MESA DIRETORA: Autoriza a utilização de telefone e 
da máquina copiadora, para os trabalhos a serem realizados pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico (COMUDE), do Município de Taquara/RS, por ser de interesse 
público. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na 
sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Nelson Martins, Régis de Souza, Roberto Timóteo e Guido Mario. PROJETO DE 
LEI Nº 078/2013, de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Dispõe sobre 
a presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato na 
rede pública credenciada e/ou conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS. A Comissão 
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e 
o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Eduardo 
Kohlrausch, Telmo Vieira e Guido Mario. 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 outras providências. De imediato o Presidente colocou o Projeto em 
discussão e nesse momento o Vereador Valdecir de Almeida Pediu Vistas do mesmo e este 
pedido foi Rejeitado pela maioria dos Vereadores. Após foi lido o Parecer da Comissão Geral 
de Pareceres, onde o Vereador Adalberto Soares apresentou Emenda Modificativa e a 
Comissão se manifestou favorável ao Projeto acatando a referida Emenda. A seguir a 
Emenda foi colocada em votação sendo APROVADA por unanimidade e da mesma forma o 
Projeto acompanhado da Emenda também foi APROVADO por todos os Vereadores. Após a 
Ordem do Dia, 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: Moção de Repúdio nº 010/2013, de autoria da Bancada do PP, com apoio de todos 
os Vereadores desta Casa: Às iniciativas do comando dos programas de abate que limita os 
abates por dia em 20, se tratando de bovino e 40 se tratando de suíno. Tais medidas vão 
levar a falência os pequenos abatedouros de nossa cidade trazendo desemprego a 
diversas famílias. Diante de tal situação não nos resta outra alternativa se não encaminhar 
esta Moção ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, para que o mesmo reveja esta 
iniciativa e permita que continue funcionando os abatedouros baseado nas regras que 
funcionou até a presente data. Requerimentos: Nºs 121 a 125/2013; Pedido de Informação: 
Nº  071/2013; Indicações: 437 a 454/2013; Ata: Nº 3.890; Requerimentos Verbais: 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 1º - Solicita ao Executivo Municipal para que 
junto a Secretaria competente,  proceda nos serviços de roçada e limpeza na pracinha 
localizada no Loteamento Habitar Brasil. Justificativa: O mato está alto oferecendo certo 
risco as crianças que ali brincam. 2º - Solicita que seja avaliado o horário de passagem do 
caminhão do lixo na Rua Pinheiro Machado. Justificativa: O caminhão está passando por 
volta das 15 horas atrapalhando o fluxo dos carros. VEREADOR LAURI FILLMANN: 3º - Que a 
Secretaria de Obras providencie o religamento das luminárias na localidade de Padilha. 
Lembrando que, devido o trabalho da RGE colocando novos postes, as luminárias foram 
desligadas. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 4º - Solicita o asfaltamento da Rua 
Rockfeller, localizada no Bairro Empresa, devido ao grande fluxo de veículos que por ali 
passam. 5º - Que o Executivo execute o que determina a lei Municipal Nº 3.461/2005 que 
Autoriza o Poder Executivo a excluir dos registros de dívida ativa os créditos tributários 
prescritos, e dá outras providências. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BARNARDES DA 
SILVEIRA: 6º - Venho por meio deste solicitar ao Capitão da Brigada Militar de Taquara, 
Senhor Aparício Renner, que estude a possibilidade de reativar o programa “Patrulha 



Escolar”, que destinava um viatura com dois policiais militares para procederem a um 
patrulhamento nas escolas públicas municipais e estaduais e também nas particulares, 
oferecendo segurança aos alunos, professores e satisfação aos pais, que quando 
necessitavam de um atendimento, eram prontamente atendidos pelos policiais da respectiva 
patrulha. Outrossim, reafirmo que essa prática, além de gerar uma sensação de segurança, 
estabelecia uma organização nos horários de saída dos estabelecimentos, amenizando os 
conflitos e brigas que passaram a não existir mais. Contando com a costumeira presteza, 
envio cordiais saudações. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 7º - A AGERGS. Assunto: 
Ofício de contrariedade "Negativa" ao pedido de reajuste tarifário da CORSAN. 
Apresentamos manifestação de contrariedade "Negativa" ao pedido de reajuste tarifário da 
CORSAN, referente ao processo nº 000126-39.00/13-2, pois existe a falta de atenção em 
execução de obras no fornecimento e manutenção prestados pela CORSAN, em nossa 
cidade, exemplo, localidade de Paredão Baixo (Quilombolas), localidade do km 4, 
Loteamento dos Coqueiros, manutenção dos buracos abertos e não fechados. Na sequência 
o Presidente deu início à formação da Comissão Especial de Direito do Consumidor, 
conforme Requerimento nº 122, de autoria do Vereador Arleu Machado de Oliveira, 
aprovado anteriormente nesta Sessão. Após determinações dos Vereadores que compõem 
as Bancadas desta Casa, a Comissão Especial de Direito do Consumidor ficou composta da 
seguinte forma: VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP); VEREADOR ADALBERTO 
DOS SANTOS LEMOS (PDT); VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB) E VEREADOR TELMO 
VIEIRA (PTB). Finalizando os trabalhos, o Presidente comunicou que na próxima quarta-feira, 
dia 15/05, às 14h, ocorrerá nesta Casa a 3ª reunião com as Câmaras de Vereadores vizinhas, 
para tratar do aumento de efetivo de policiais rodoviários e da aquisição de uma balança de 
pesagem de caminhões. Também, na próxima quinta-feira, dia 16/05, às 19h será realizada 
Sessão Solene em homenagem aos 95 anos da Escola Estadual Rodolfo Von Ihering, 
conforme Requerimento nº 077, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, aprovado em 
Sessão Ordinária do dia 08 de abril do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, às 
22h18min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 20 de maio 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, 13 de maio de 2013.......................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


