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Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2013, às 18h13min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 22ª 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 senhora 
Fabiane Luiz Oliveira fizesse uso da Tribuna Popular para falar a respeito da Mostra Casa da 
Saúde SESC, conforme foi protocolado nesta Casa no último dia 15 de maio. Após o 
Presidente também solicitou que o senhor Lucio Paz, representando o Sindicato dos 
Bancários, ocupasse a Tribuna Popular para falar sobre segurança bancária. Depois disso foi 
realizada a devolução antecipada de parte do duodécimo desta Casa, onde Presidente, 
juntamente com os demais Vereadores e o Secretário Administrativo, Senhor João Luiz 
Ferreira entregaram o cheque no valor de R$ 3.018,59 ao CONSEPRO para auxiliar no 
programa PROERD e um cheque de R$ 3.000,00 a APATA. Dando segmento aos trabalhos 
da noite o Presidente solicitou que a Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos 
ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. 
OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 380/2013, em atenção ao Requerimento Verbal 
do Vereador Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L nº 252/2013. OFÍCIO Nº 381/2013, 
em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 067/2013, do Vereador Valdecir 
de Almeida, contido no Ofício D.L nº 252/2013. OFÍCIO Nº 392/2013, encaminha Leis 
Municipais nº 5.205 a 5.209, sancionadas em 08 de maio do corrente ano. OFÍCIO Nº 
406/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.210 a 5.2016, sancionadas em 15 de maio de 
2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 093 de autoria da MESA 
DIRETORA “Altera a Lei Municipal nº 5.149/2013”. PROJETO DE LEI Nº 094/2013 (Executivo 
Nº 078) Inclui na ação 1008, do programa 0013, da subfunção 782, da função 26, da 
Unidade 03, do Demonstrativo X, do ANEXO II, da Lei de Diretrizes Orçamentária Municipal 
as Ruas: Picada Gravatá, 13 de Maio, Rock Feller e Venezuela. PROJETO DE LEI Nº 095/2013 
(Executivo Nº 079) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros, bem como 
uma Bandeira do Município de Taquara/RS, ao senhor Silvio Luiz Rangel Holderbaum. 
PROJETO DE LEI Nº 096/2013 (Executivo Nº 080) Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com a FUNDAÇÃO ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE – FEEIN, ora designada 
FACCAT, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 097/2013 (Executivo Nº 081) Proíbe a 
circulação dos caminhões tipo “BITREM” em vias públicas do interior do Município de 
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 098, de autoria da MESA DIRETORA Altera o Art. 1º da Lei 
Municipal nº 5.150, de 09 de janeiro de 2013. REQUERIMENTO: Nº 126/2013 VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Venho através deste solicitar ao Presidente desta Casa, 
Vereador Nelson José Martins, que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem aos 
51 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara/RS, se possível para 
o dia 04 de junho do corrente ano, às 19h, nesta Casa Legislativa. REQUERIMENTOS DE 
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 072/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito 
ao Executivo Municipal informações referentes aos produtos do Programa Agricultura 



Familiar, os quais são fornecidos às Escolas Municipais destinados a merenda escolar, no 
que segue: Quais são os produtos entregues? Quem são os agricultores que fazem parte 
desse Programa? O pedido se justifica na tentativa de ampliar o fornecimento e também 
conhecer as possíveis necessidades do grupo que faz parte da Agricultura Familiar. Nº 
073/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal 
informe a este Vereador qual foi o montante arrecadado nos últimos 04 (quatro) anos com 
a taxa de iluminação pública constante nas faturas da RGE, e ainda: Qual era o valor da 
dívida nesse período; Se estes valores foram depositados em uma rubrica específica para 
este fim, uma vez que temos informações que as parcelas mensais não foram pagas a RGE; 
Quanto é arrecadado e qual é o valor da parcela mensalmente. Nº 074/2013 VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal informe como está 
funcionando da emissão e entrega de blocos de notas de produtores rurais, bem como, 
quem é o profissional responsável pelo controle e serviço. O pedido se justifica em função 
de produtores rurais não estarem conseguindo retirar seus blocos de notas, o que vem 
causando prejuízos aos mesmos, assim como ao Município. INDICAÇÕES: Nº 455/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente providencie o conserto de uma luminária localizada na Rua 
Cônego Pedro Bremm, em frente ao nº 1933, no Bairro Jardim do Prado. Nº 456/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda no conserto de um buraco no calçamento localizado 
no cruzamento das Ruas Ernesto Alves e Cônego Pedro Bremm, pois o mesmo vem 
causando muito transtorno a todos que por ali transitam. Nº 457/2013 VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente providencie o conserto de um cano de esgoto localizado na Rua 
Guaranis, no Bairro Aimoré, pois o mesmo estourou e vem causando mau cheiro e danos 
aos banheiros dos moradores. Nº 458/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a 
limpeza do passeio público, junto a um terreno baldio, o qual está obstruindo a passagem 
na Rua Pinheiro Machado, em frente ao nº 168, no Bairro Petrópolis. Nº 459/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de instalar uma placa de sinalização 
regulamentando o horário de estacionamento na Rua Pinheiro Machado, em frente à 
Escola Dorothea Schäfke, para um melhor andamento do trânsito nos horários de pico que 
antecedem a saída e chegada dos alunos. Nesse sentido sugere-se o seguinte: “Proibido 
Estacionar de segunda a sexta” (06h30min às 07h30min), (11h30min às 13h30min) e (17h 
às 18h). Nº 460/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o serviço de 
patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada que liga Fazenda Fialho a localidade de 
Pega Fogo, logo após o Armazém Boa Vista, conhecido como “Armazém do Soni”. O pedido 
se justifica, pois há dois meses prometeram tais melhorias a comunidade e até a presente 
data nada foi realizado, sendo que a cada chuva torna pior a situação. Nº 461/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no conserto 
de diversas lâmpadas queimadas na estrada do Cemitério em Tucanos. Nº 462/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na realização 
de calçamento da Rua Ejo Macedo, no Bairro Mundo Novo, para que todos possam ter 
melhores condições de trafegabilidade naquele local. Nº 463/2013 VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
proceda em melhorias na iluminação pública da localidade de Tucanos, especialmente do 
Morro da Cabriúva, até o pontilhão próximo ao Smaniotto. Nº 464/2013 VEREADOR LAURI 



FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
proceda no conserto de uma luminária na localidade de Picada Francesa, estrada do 
Cemitério, nº 648, (lâmpada do posto do transformador). Nº 465/2013 VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Indico ao Executivo Municipal que estude a possibilidade 
de disponibilizar o uso da Sala de Cinema do Município de Taquara, a qual se encontra no 
Viena Shopping, para que sejam reproduzidos filmes, nos moldes do que é feito no Cinema 
do Centro Municipal de Cultura de Três Coroas, lembrando que todos os finais de semana, 
grande parte dos taquarenses se deslocam aos cinemas de cidades próximas, como Campo 
Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre e até mesmo Três Coroas. Nesse sentido 
esta sugestão possibilitará uma excelente forma de lazer a toda comunidade taquarense, 
salientando ainda que a mesma se desloca a esses centros para assistir os lançamentos do 
Cinema, e acabam almoçando ou jantando nessas cidades, impossibilitando que esse 
dinheiro fique circulando em nossa cidade. Vale ressaltar que na cidade de Campo Bom, o 
município possui salas de cinema junto ao CEI - Centro de Educação Integrada, e que uma 
empresa explora o cinema através de convênio com a Prefeitura, onde os ingressos nessas 
salas custam de 4ª à 6ª feira R$ 3,00 (três reais) e aos sábados e domingos R$ 8.00 (oito 
reais). Nº 466/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a abertura de um valo ao 
fundo das residências na Rua Francisco Alves, próximo ao nº 556, no Bairro Ideal. Tal 
pedido se justifica para um melhor escoamento das águas em dias de chuva. Nº 467/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente estude a possibilidade de que a Unidade Móvel de Saúde 
possa visitar o Bairro Ideal de 15 em 15 dias, levando atendimento principalmente às 
pessoas mais idosas. Nº 468/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento da “estrada velha” que dá acesso à localidade de Morro Alto. Tal pedido se 
faz necessário, pois após longa data de espera esta estrada foi melhorada através da 
passagem de uma retro, faltando agora patrolar e colocar saibro para que os moradores 
possam transitar em melhores condições. Nº 469/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
proceda no conserto de um cano quebrado localizado na Rua La Paz, esquina com a Rua 
Arlindo Cândido Rangel, devido a um caminhão de carga ter quebrado o mesmo e agora o 
bueiro do lado oposto da rua, bem em frente ao Mercado Volte Sempre, de Propriedade do 
Senhor Neuri, está obstruído causando alagamento no local. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 
RECEBIDA: Convite da Assembleia Legislativa – Comissão de Segurança e Serviços Públicos, 
para o I Seminário Estadual de Segurança Pública que ocorrerá no dia 07 de junho do 
corrente ano. Ofício do Gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos, em atenção ao 
Requerimento nº 110/2013, de autoria dos Vereadores da Bancada do PP desta Casa, 
contido no Ofício D.L nº 237/2013. Resposta do Senado Federal acusando o recebimento do 
Requerimento nº 093/2013, contido no Ofício D.L nº 207/2013. Ofício da Secretaria 
Municipal de Assistência Social em resposta ao Pedido de Informação nº 059/2013, do 
Vereador Guido Mario. 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 LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero 
parabenizar o pessoal da Escola Menino Jesus, servidores, CPM, moradores da região, pais, 
alunos, pelo bonito momento de confraternização pela passagem das mães que passou no 
ultimo sábado, foi muito lindo, encaminhamos um pedido de iluminação publica, em 
Tucanos, no Morro da Cabriúva até o Smaniotto, e vi ali que o Vereador Beto também fazia 
nas proximidades, era minha intenção também, porque perto do cemitério a situação está 
precária, muita gente reclamando em questão da iluminação, que a Administração possa 



dar uma olhada, na mesma forma na questão da iluminação publica, amigos ali da Picada 
Francesa, estão reclamando dessa questão de iluminação, pedimos também que a 
Administração, a Secretaria Competente, olhe com carinho essa questão, a muitas 
reclamações nesse sentido de iluminação publica, definitivamente eu acredito que não foi 
uma boa idéia, a mudança da entrega dos blocos dos produtores rurais, do Sindicato para a 
Prefeitura, as mudanças precisam acontecer, é natural mudanças, mas quando não da 
certo, eu acho que tem que repensar, e as reclamações são muitas, uma pela questão, que 
o Sindicato fornece outros trabalhos, e o processo que eras feito no Sindicato, pelo próprio 
Sindicato, hoje não é feito na Prefeitura, então fico um transtorno, as pessoas, na maioria 
nos sabemos, uma grande parcela dos produtores rurais, são pessoas que tem certa 
dificuldade de locomoção, mas acabam perdendo tempo, alguma boa parcela de pessoas 
idosas, e isso tem incomodado esse publico, eu tendo, como disse que a mudanças talvez 
fosse ao intuito de melhorar, mas não da certo, é preciso repensar, Estrada da Cruzinha, na 
divisa com São Francisco, um trecho bastante complicado, onde termina a Estrada da 
Cruzinha, onde pertence à Taquara, ai vem um trecho que é de São Francisco, e volta a ser 
Cruzinha, moradores daquele final, normalmente são complicados, e hoje um cidadão ficou 
empenhado, devido ao barro, ao tempo que propícias essas questões, então estamos 
fazendo um pedido ai para que a Secretaria de Obras, como um todo, de uma olhadinha 
naquele trecho, estivemos hoje a tarde, juntamente com o Vereador Valdecir, visitando 
algumas construções, algumas obras que o Município vem desenvolvendo, é com bastante 
satisfação que agente vê que no Bairro Santa Rosa, vamos ter uma grande escola de 
educação infantil, um grande projeto, com certeza vamos ter ali uma grande obra, uma 
bela obra,  e esse projeto começou, sempre importante visar, começou na Administração 
anterior, de Délcio e Michele, e que essa Administração ta dando sequencia, como é 
natural o processo, da mesma forma das proximidades da Escola 17 de Abril, também uma 
escola de educação infantil, algo que nesse Município é tão importante, tão fundamental, 
que é o amparo aos nossos jovens, as nossas pequenas crianças, para que os pais possam 
trabalhar, desenvolver suas atividades, e os filhos ficarem bem amparados, ainda passamos 
na mesma sequencia, nesse momento olhando o Posto de Saúde, Mundo Novo, que 
também vai fazer com que aquele Bairro fiquei melhor servido, então são obras 
fundamentais para o Município, são belos projetos, e sempre importante lembrar que 
foram começados com a Administração Délcio e Michele e agora estão prestes a serem 
instalados definitivamente, quero desejar a todos uma semana de muita paz, e um bom 
trabalho. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Senhor Presidente, eu não poderia me furtar e fazer um comentário em relação 
à atuação da Câmara de Vereadores, a Vereadora Sirlei por várias vezes cobrou a presença 
de pessoas nessa Casa, e hoje eu vejo com satisfação que todos vêm vindos com certa 
frequência e aumentando o numero de pessoas que vem assistindo o nosso trabalho, 
Senhor Presidente, eu pedi na época de quando assumimos esta Casa, que mantivéssemos 
aqui o respeito entre-nos, e principalmente para nossa comunidade, isso tem realmente 
acontecido, tem divergências de opiniões, partidos diferentes, mas sempre com muito 
respeito, fico muito feliz por pertencer esta Casa, estive acompanhado o trabalho do Posto 
Piazito, e lá constatei um atendimento de dois médicos, dois pediatras, e hoje passou de 
100 atendimentos, e nos sabemos que atendimentos as crianças, é um atendimento um 
tanto quanto demorado, e foi em torno de 120 atendimentos hoje, ta de parabéns a 
Lunalva, a Diretora, e toda a sua equipe, eu não poderia deixar de citar a preocupação do 
Prefeito Titinho, naquilo que se refere, nas nossas ruas, nos Bairros de nossa cidade, e hoje 
com um projeto vindo a esta Casa, ele vem demonstrar a preocupação, e pelo qual um dos 
motivos pelos quais ele se elegeu, ao contrario pelo que uma minoria torce, vai dar certo 
sim, porque a capacidade desse homem a cada dia que passa é surpreendente, e Senhor 
Presidente, me desculpe se volto a repetir esse assunto, mas que moral tem o Ex Prefeito 



Délcio, para ir numa emissora de radio, e criticar o homem que está apenas a 5 meses num 
Governo, fazendo das tripas o coração, para dar o melhor para esse Município, o Município 
que o Ex Prefeito enterrou, e causou o retrocesso de no mínimo 30 anos, e ele fala em 
idoneidade, mas com que moral, idoneidade, e a ficha limpa, porque o Ex Prefeito Délcio, 
ele não caiu à ficha que ele é Ex, ele não é mais Prefeito, porque ele não concorreu, a lei da 
ficha limpa também não é idônea, ele ta certo, se ele é tão honesto assim, porque ele não 
pode concorrer, porque ele foi condenado, não é o Prefeito Titinho, e com certeza quando 
ele diz no jornal local, que o Titinho não está preparado, não esta preparado para comentar 
as besteiras que ele cometeu, com certeza não, nos elegemos o Titinho, um grupo 
aguerrido, guerreiro, e fiscalizamos o nosso Prefeito, auxiliamos ele, cobramos ele, e com 
certeza não vai cometer as mesmas asneiras que o Ex Prefeito cometeu, quem não passo 
pela ficha limpa foi ele, então ele não tem moral para falar em idoneidade, quando ele 
deixou os funcionários, e eu sou funcionário a 23 anos, num caos, em uma divida que vai 
tomar 5 mandatos para pagar essa divida do RPPS, isso sim é divida, é fato, tem 
documento, isso se fala com sabedoria, com conhecimento de causa, ele deixou de pagar o 
RPPS, ao nosso fundo de funcionários, quase 7 milhões, e vem dizer que não deve nada, 
mas como, não paga CORSAN, não paga o Posto Piazito, onde hoje é 24 horas, que no 
Governo dele nunca foi, e se foi, foi pela meia boca, a inveja que hoje se tem uma farmácia 
24 horas, e que atende, tem 3 médicos atendendo, dia e noite e feriados também, isso 
magoa, claro que magoa, não teve competência para se reeleger, cometendo besteiras, e a 
ficha limpa o pegou, ai vem falar em idoneidade, que o Titinho não esta preparado, mas 
como não esta preparado, foi eleito e com uma grande margem de voto na frente, eu 
desafio o Ex Prefeito Délcio, a me dizer que eu estou mentindo, dizer que eu não sou 
idôneo, é mentira que ele deve para o RPPS, que ele deve para o 24 horas, e assim por 
diante, tantas coisas, CORSAN, e etc., etc., ele é campeão de comprar, mas também mas 
campeão de não pagar, só deixa dividas, Senhor Presidente me desculpe, mas não posso 
me furtar, e eu espero que o Ex Prefeito Délcio, cave um buraco bem fundo e se enterre, 
para não passar vergonha em nosso Município, obrigado Senhor Presidente, era isso. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar o 
meu pronunciamento, e dizer a todos que estão em casa, que este Plenário este quase 
lotado, e certamente em alguns minutos estar, chegara mais gente, estão presente aqui 
nesta noite o Pastor Alex Santos, Presidente da Assembleia de Deus, Vida Nova, no Bairro 
Mundo Novo, e o seu povo que lhe acompanha, obrigado pela presença, também o Pastor 
Luiz, e me permita Pastor, em não dizer seu sobrenome, porque é muito difícil, mas da 
Igreja Quadrangular, que com sede no Bairro Santa Maria, também Pastor Volmar, da Igreja 
Show da Fé, com sede no Centro, também está presente hoje aqui, o Instituto Vitoria, que 
atende ali o Pastor Enoque, da Igreja Voz de Alerta, Pasto Valdemar, e Pastor Robson, da 
Igreja Shalon, Pastor Rui Barbosa, da Igreja Deus é Fiel, do Bairro Empresa, também o 
Diretor de Assistência Social, o Josué do PT, estão todos aqui nesta noite, para acompanhar 
as segunda votação de dois projetos, importantes para este Município, o projeto PL80, que 
prevê a Assistência Religiosa no Hospital, projeto do Vereador Guido, muito importante, já 
parabenizei ele, defendo seu projeto Vereador, e o projeto PL84, que Institui as 
Comemorações dos dias dos Pais e dias das Mães nas escolas, projeto que tem sido um 
pouco polemico nos últimos dias, nas redes sociais, pessoas questionando, porque fazer um 
projeto se já existe o dias das mães, realmente existe, mas existe escolas que fazem, e 
escolas que não fazem, e este ano tem escola que não fez, e eu quero citar aqui uma mãe, 
que me deu seu testemunho, e que a muito tempo ela tentava engravidar, ter um filho, e 
ela realizou esse sonho, e esse ano seria a primeira vez que ela teria o dias das mães, a 
criança dela esta na creche, Vovó Domenica, e essa creche não fez os dias das mães, então 
ela se frustrou muito, tem crianças que não tem a mãe e o pai, tudo bem, ma nos não 
podemos privar uma população inteira de comemorar o dia do pai, e o dia da mãe, porque 



um ou outro não tem pai, agente sabe que existe esse problema, mas nos temos que 
buscar a solução de outra maneira, não é privando os direitos de um que não vamos 
beneficiar os outros, eu pertenço ao Partido Social Cristão, PSC, esse partido tem como 
bandeira principal a família, nos defendemos a família, e eu vejo que este projeto, ele vem 
de encontro a esse ideal, e eu quero aqui agradecer a todos, a comunidade pela presença, 
pelo apoio, pelas manifestações, pessoal esta aqui com cartazes, quero agradecer o apoio 
de todos, e dizer que este Vereador esta comprometido com a defesa da família, 
defenderei  a família sempre, a família dos moldes Cristãos, e tudo o que vier contra esses 
princípios, serei contra, eu tenho posição defendo a família, e mais uma vez eu agradeço a 
presença de cada um aqui, e peço apoio aos colegas, que hoje irão votar na segunda 
votação, e agradeço aqueles que já votaram na primeira votação, quero tomar aqui o 
direito de citar o nome deles, Vereador Adalberto, Vereador Eduardo, Vereador Arleu, 
Vereador Telmo, Vereador Nego, Lauri Fillmann, Vereador Régis, Guido, Balbino, e 
obviamente e o Vereador que voz fala agora, muito obrigado a todos, e uma ótima semana. 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Retornamos a 
essa Tribuna, para debilitar aqui alguns assuntos que tratamos ao decorrer da ultima 
semana, recebemos do Ministério Publico, um oficio através de autoria do Vereador 
Eduardo, com relação a PEC, com remoção de repudio 09/2013, reconhecendo os trabalhos 
desses Vereadores, do apoio, parabéns Eduardo para você, com relação a isso, termos 
também amanhã do SESC, a casa de saúde, certamente ali vai poder disponibilizar vários 
serviços para essa comunidade, ou pelo menos orientar como deve ser feita cada tratativa 
medicas, cirúrgicas, e em contento a nossa comunidade, certamente todos nos Vereadores 
estaremos lá presentes, tivemos na ultima semana em canoas, na agencia da GERGS, aonde 
tratamos lá com relação ao reajuste tarifário da conta da CORSAN, ali se manifestamos em 
contrariedade, com o apoio dos colegas Vereadores, ao reajuste, e pedimos ali umas 
providencias, com relação ao Paredão Baixo, com o apoio da CORSAN, que venha dar ao 
Município que tenha água, a localidade do KM 4, que esta bastante travada, naquela 
situação ali, não anda, Loteamento dos Coqueiros, e questão de buracos abertos e n]ao 
fechados, também termos agora na quarta feira, as 9 horas da manhã, temos aqui a 
satisfação dos Sindicatos Bancários, e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a segunda 
reunião dos Sindicatos aqui no nosso Município, onde iremos tratar diversos assuntos, 
inclusive referente ao dia do Desafio, pelo posto dos Dirigentes dos Sindicatos Bancários, 
que agente teve um envolvimento em questão dessa atividade, que vai ser no dia 29 de 
Maio, vou até agora no restante de meu tempo, com relação a dois postos que são 
bastante importantes que irão a votação hoje na Casa, o primeiro é um projeto de lei, que 
vai ser votado o mérito, o Projeto de Lei 097, com relação a proibição de caminhões bi 
trem, em vias publicas de nossa interior, estarei contrario e essa projeto, pois as 
justificativas aqui levantadas, certamente não são o real motivo dessa tratativa, acredito eu 
que uma tratativa antes dessa ser tão rígida, vai ser a balança que vai ser implantada 
conforme o trabalho do Vereador Eduardo vem tratando com os colegas Vereadores, de 
Taquara e da região, por isso já manifesto minha contrariedade o projeto encaminhado 
pelo Executivo, no segundo momento eu irei também trocar o meu voto, trocar minha 
posição, porque não deixarei essa Câmara de Vereadores, ou os colegas Vereadores, ou por 
menos eu me considerar, este melhor que aquele, com relação ao projeto colocado aqui 
pelo Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, da isenção do IPTU, para os Policiais da Brigada 
Militar, todos os Vereadores dessa Casa, foram condissestes, tiveram toda a flexibilidade de 
tratar um dialogo, e caber uma tratativa que vem ao bem comum, hoje nos iremos votar 
aqui, o Presidente colocou em pauta novamente, o veto que o Prefeito mando, seria e até 
fui na Sessão passada, com todos os acontecimentos que vem acontecendo aqui nessa 
Casa, e o esforço de cada Vereador, e como o Vereador Nelson disse semana passada as 
votações, queria entrar projeto, e ele convocou uma Extraordinária, serei contrario ao veto 



do Prefeito, porque serei contrario, não ao Prefeito ao Vice Prefeito, mas sim a equipe, a 
Prefeitura, ela tem que saber respeitar os Vereadores que estão aqui querendo a 
reconciliação, querendo o dialogo, querendo construir alguma coisa para todos, e quando 
agente vem e não tem o dialogo, e quando agente vem e coloca a bamba no colo do 
Vereador, e não só deste, e sim desta Casa, daí eu não sou parceiro e não preciso ser líder 
de Governo, daí eu não preciso ser o Vereador que defende o Governo, porque não precisa 
ninguém ser defendido, agente tem que trabalhar e mostra resultado, o que aconteceu 
nessa situação não teve dialogo, e meu embasamento que coloquei em meu voto, que o 
projeto é constitucional sim, agora se vai abrir lacuna para essa categoria, ou para outra 
categoria, ou para esse servidor, ou para outro servidor, infelizmente não foi feito os pesos 
e as medidas necessárias, coloco aqui então minha manifestação, deixo meu voto contrario 
para os dois projetos, o voto contrario do bi trem, da proibição dos veículos transitarem no 
interior, e ao projeto de veto com o Prefeito, em relação ao IPTU, isenta o IPTU aos Policiais 
Militares, muito obrigado e um forte abraço a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar meu 
pronunciamento falando da liminar que tanto a comunidade vem esperando ai, que estava 
impedindo as contratações dos professores, a liminar que impedia a contratação foi 
derrubada, e a partir de agora o Prefeito Municipal pode chamar os professores, para que 
possa hoje, concurso publico a partir de hoje, esta vigente, e espero que o Prefeito logo, já 
possa a chamar o pessoal, para que assuma os seus postos junto às escolas, e quero 
também neste sábado, estive no Gabinete Móvel, no Bairro Ideal, onde tive oportunidade 
de conversar com a comunidade, estive bem próximo dela, e agente acaba presenciando, 
vivendo bem de pertinho o que acontece com a falta de compromisso, com a falta de 
responsabilidade, com a falta de muito mais coisas, que nos poderíamos dizer aqui com 
relação a isso, nos podemos observar no momento em que nos estávamos conversando 
com a comunidade, falando de segurança, falando da travessias ali, do Bairro Medianeira e 
Ideal, acontece mais um acidente, acidente esse que tem causado, tem tirado da família, 
muitos entes queridos, e muitas pessoas que estão ali com problema de saúde, por uma 
obra insana, irresponsável, já tive lá varias vezes reunido com o Diretor Geral do DAER, tive 
reunido com o Diretor de Rodovias, estive reunido com diversas autoridades, e parece que 
a coisa não funciona, parece que a coisa não anda, não é possível que nossa cidade, cortada 
de rodovias, não se faça um projeto que realmente traga seguranças para as pessoas que 
passam por ali, nos temos que começar a chamar essa responsabilidade para nos, nos 
temos que começar a entender, a comunidade tem que entender que hoje ta acontecendo 
com o filho do vizinho, mas amanhã pode ta acontecendo com alguém de minha família, e 
eu não posso ser omisso, eu tenho que chama essa responsabilidade, e criar mecanismo, 
para que agente possa trazer resultados, a comunidade ta muito pouca envolvida nessa 
ação ainda, nos precisamos da comunidade, pensa assim, enganasse de quem pensa, que 
Vereador resolve sozinho, que Executivo resolve sozinho, eu estou muito satisfeito ao ver 
muitas pessoas aqui, muito mesmo, e essa participação nos trás resultado,s se nos não no 
reunirmos em torno de salvar vidas, nos não vamos conseguir um projeto que realmente 
alcance a nossa comunidade, quinta feira agora, as 13horas 30min, nos temos uma reunião 
nessa Casa, para discutir uma ação, nos vamos lá, na Assembleia Legislativa, nos vamos no 
Governo do Estado, nos vamos lá fazer uma caminhada em frente ao Palácio do Governo, 
nos vamos exigir para que os Deputados que vem aqui pedir votos, nos auxiliem nesse 
momento, nos precisamos do auxilio de todos, de todos os partidos, de toda a comunidade, 
e não to falando de qualquer coisa não, estou falando de salvar vidas, compromisso de 
todos nos, direitos assegurados na Constituição Federal, que parece que passa 
despercebido quando se trata do Estado, o Estado tem sido omisso, tem sido irresponsável, 
e nos temos que dizer um basta a isso, nos queremos projetos que traga segurança para 
nossa comunidade, eu numa conversa com o Diretor do DAER, ele disse, as rodovias 



passam e as comunidades que se adaptem a ela, não é assim, não é isso que nos queremos, 
pra isso nos temos Deputados, para isso nos temos Vereador, Prefeito, e é o momento de 
nos darmos o tom dessa conversa, é a comunidade que vai dar o tom dessa conversa, e eu 
espero que a comunidade se envolva, realmente de fato, para que amanhã ou depois, 
quando acontecer com um familiar seu, venha dizer novamente que essa Câmara não vem 
fazendo nada, a Câmara ta fazendo sim, só que ela sozinha não resolve nada, e nos 
soubemos disso, por isso pedimos o apoio de todos, que nos vá a Porto Alegrem vá a 
Assembleia do Estado, com dois, três, quatro ônibus, com os Vereadores de diversos 
partidos, para que possamos buscar uma solução, que salve vidas na nossa cidade, é isso 
que nos precisamos, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHEFFER. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Dando continuidade a fala do Vereador Beto Timóteo, sábado à 
noite estávamos no baile, que comemora os 10 anos da embaixada feminina de amo pelo 
Hospital Bom Jesus, entidades essas, que através de eventos, e ações sociais, arrecada 
verbas, e essas verbas são aplicadas nas compras de equipamentos para nosso hospital, 
então é um trabalho digno de pessoas que se preocupam com o bem estar dos pacientes, 
que são internado no Hospital Bom Jesus, foi tirado uma foto de nosso grupo no baile, e 
postada no face, venho um comentário que me entristeceu bastante, porque a tia da 
menina que estava nesse acidente da ERS 239, uma menina de 14 anos que estava grávida, 
e tinha sua cesárea marcada agora para o dia 22, ela estava no acidente, foi até o hospital, 
foi atendida, foi medicada, verificado seus sinais vitais, assim como do bebe, e mandaram 
para casa, porem ao chegar em casa, durante a noite, essa menina perdeu o seu bebe, e o 
que era para ser o motivo de alegria, a comemoração de uma nascimento, na verdade, se 
transformou um pesar, ai fica o questionamento, quem errou, o que houve nesse 
atendimento, o que aconteceu que essa menina foi liberada, e logo em seguida seu bebe 
morreu, então eu coloquei para essa pessoa, que existe a Comissão de Saúde aqui na 
Câmara, e esta a disposição para que algum familiar venha aqui prestar seu esclarecimento, 
para que saibamos realmente o que aconteceu nesse atendimento, que venho causar essa 
perda, esse fato lamentável para essa família, porque em um momento estamos 
comemorando um aniversário de uma entidade, e ao mesmo tempo familiares então 
tristes, pela perda de um ente querido seu, que na verdade nem havia nascido ainda. Hoje 
pela manhã, estive eu, mais uma voluntaria da APATA, reunidos com o Prefeito Titinho, o 
Secretario Ferreira que se encontra aqui, Secretário Laone, o Vereador Régis, mais o 
Vinicius do setor Jurídico, e estamos dando sequencia das tratativas, de como a cidade ira 
tratar a causa animal em Taquara, ficamos bastante satisfeito com o andamento, e eu vejo 
a preocupação do Executivo, para dar uma solução para essa problemática, que vem se 
arrastando a Administração após Administração, e espero que sinceramente nessa 
Administração, o quanto antes possível, tenhamos realmente algo efetivo nesta área, 
também sábado pela manhã, estive participando do sarou com café, na biblioteca 
comunitária do Bairro Empresa, que é uma biblioteca idealizada, e hoje conduzida pelo 
Roberto Sampaio, que se encontra aqui conosco, e que realmente é uma iniciativa que 
precisa de incentivos, porque nos sabemos que nem só de boa vontade as coisas andam, 
existe sempre o fator financeiro que faz ir adiantes os projetos, então nos vamos, eu e o 
Beto Lemos, nos comprometemos de verificar a real situação da biblioteca comunitária do 
Bairro Empresa, para que ela também possa voltar a receber verba publica, para se manter, 
a biblioteca comunitária, é um foco de luz na comunidade do Bairro Empresa, ele leva a 
cultura as pessoas, ele modifica muitas vezes através de livro a vida das pessoas, e eu 
espero que essa iniciativa não fique restrita só ao Bairro Empresa, que ela possa ser levada 
para outras parte de nossa cidade, porque ela é uma iniciativa que sim deve ser copiada por 
outros bairros, e o Roberto quem sabe, possa nos ajudar a levar adiantes esse projeto para 
outras comunidades, eu agradeço muito a atenção de todos, e desejo que todos possamos 
ter uma excelente semana, muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 



DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de dizer Seu Nelson, que eu 
fico orgulhosa do modo como você conduz essa Casa, quando agente pensa em ser um 
Vereador, agente fica um pouco preocupado como vai ser, como faz, qual é o papel de um 
Vereador, e quanto agente presencia verbas sendo distribuídas, verbas sendo utilizadas, 
principalmente com relação ao PROERD, que é um programa envolvido pela Brigada, e o 
Policial Mirim, agente fica orgulhoso de ter uma pessoa na Presidência que tem visão, e que 
divide com agente essas melhorias, a APATA sendo beneficiado, quem sabe Beto, sei do teu 
trabalho conheço, não estive lá no dia do sarau do café que teve, porque eu estava 
trabalhando com as crianças do Breno Ritter, porque eu continuo desenvolvendo um 
trabalho com as crianças, mas tenho até vontade de sentar e conversar, para ver se agente 
pode até faze um trabalho conjunto, porque eu to ficando meio velha e confesso, meio 
cansada, as crianças me dão um trabalho bem grande, vou continuar trabalhando, mas 
quem sabe agente não estabelece uma parceria para desenvolver esse projeto, vou te 
procurar para vermos isso, porque acho que será de grande lucratividade para nossas 
crianças, estamos trabalhando perto, mas em cantos separados, e com a mesma finalidade, 
proteger a criança, tirar a criança da rua, e termos cidadão mais pensante, mais voltado aos 
esportes, e isso que precisamos, eu penso que isso são iniciativas que agente tem que ver e 
divulgar, e tem que trabalhar juntos, ate sinto em falta com você, porque não fui te 
procurar, mas vou me reconsiderar e vou te procurar, para vermos isto juntos, na quinta 
feira dia 16 de Maio, nos os Vereadores desta Casa reunidos estivemos na Assembleia 
Legislativa em Porto Alegre, para tratarmos da questão da limitação dos abates nos 
frigoríficos de nossa região, nos matadouros de nossa região, questão seria e que precisa 
ser tratada com muita urgência, porque vai gerar em nosso Município um desemprego 
muito grande, porque não da para uma casa frigorífica, um batedouro que matava 140 
cabeças ou 140 porcos diários, passar a matar 40 ou vinte, respectivamente, é impossível 
sobreviver, precisamos da ajuda de todos, e fizemos uma via Legislativa e Municipal, com o 
Legislativo Estadual, e estivemos com o Presidente Pedro, e conseguimos agendar para o 
dia 13 de Junho, a reunião da Comissão de Agricultura e Pecuária e cooperativismo, mas 
achamos que dia 13 de Junho, é uma data longa, para lugares, comércios que fecharam 
logo, então o que pensamos de estratégia, que a Casa pensou, não foi a Vereadora Sirlei 
que pensou, e sim a Casa que pensou, vamos somar esforços aos Legislativos dos 
Municípios vizinhos, trazer Vereadores para esta Casa, vamos trabalhar em cima de 
propostas conjuntas, assim como o Vereador Eduardo fez para a segurança, e surtiu o 
efeito positivo, faremos também para essa questão agora, para os frigoríficos e 
abatedouros, faremos a mesma coisa, chamaremos agora, como disse o Vereador Beto, 
para próxima quarta feira, uma reunião com todas as Câmaras de Vereadores dos 
Municípios vizinhos, Rolante, Riozinho, Igrejinha, Três Coroas, Parobé, porque me parece 
que essa normatização vem e vai atingir a todos os frigoríficos da região, n]ao só os de 
Taquara, senhores termos um grande numero de desemprego em nosso Município, alem 
de diminuir a arrecadação de nosso Município também, e se não fizermos uma arrecadação 
conjunta com bastante força, para trazermos essa reunião para mais perto, não 
conseguiremos nada, precisamos trabalhar em conjunto, e eu acredito sim que agente só 
alcança esse objetivo junto, quando agente uni esforços, quando agente doma a outros 
para conseguir resultados, não acredito em outra forma de fazer política, a não ser essa, 
então nessa quarta, reunido com as demais Casas Legislativas da região, conseguimos 
trazer essa reunião mais para perto, para trazer resultados positivos, para que agente não 
tenha desemprego e casas fechando em nosso Município, eu agradeço e desejo a todos 
uma boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Essa 
semana o SESC está nos trazendo um projeto, Casa da Saúde, projeto esse que vai nos 
trazer vários esclarecimentos pertinentes, quanto a questão saúde, questão essa que ao 
longo dessa vida, nos vamos adquirindo maus hábitos alimentares e outros, isso nos traz 



certas moléstia ao passar do tempo, como diabetes, triglicerídeos e tantas outras doenças 
que vão se assoberbando ao nosso corpo, e nos trazendo um mal funcionamento, então 
nos termos lá nessa Casa da Saúde, termos palestras sobres assuntos pertinentes esses, 
que nos trará esclarecimentos, e as palestras, todas no sentido de prevenção a tantas 
moléstia essas causadas ao longo do tempo, e isso se iniciara amanha, no dia 21, das 10 
horas da manhã, as 19 horas da tarde, na praça central, e se estendera até o dia 2 de Junho, 
eu fiquei muito feliz, que Taquara é contemplada pela primeira vez, desse projeto, porque 
sei da necessidade de esclarecimentos, tanto a tais fatos que nos deixam a nossa saúde a 
mercê muitas vezes, também fiquei muito feliz, e sei que essa é uma conquista nossa, do 
Legislativo, que fez uma frente, que fez moções, referente ao Policiamento Rural, volta da 
patrulha rural, e fiquei sabendo que foi efetivado uma patrulha rural, que dará uma 
assistências maior ao nossa interior, patrulha essa que foi feita aqui, pela nossa companhia 
em Taquara, companhia da Brigada Militar de Taquara, então eu sei que vai se intensificar o 
policiamento no interior, e isso já garante uma certa segurança a todos que moram nessas 
regiões, também fiz uma indicação hoje, ao Executivo, para que junto ao Secretario Distrital 
do Rio da Ilha, proceda com ensaibramento e patrolamento, da estrada velha de Açoita 
Cavalo, que da acesso a Morro Alto, estrada essa que estava a muito por se fazer a 
manutenção, foi feita com a retro, e pedimos que termine com um ensaibramento e 
patrolamento, para se tomar viável o transito por ali, a referente ao Posto de Saúde do 
Mundo Novo, que é uma preocupação nossa, que o Vereador Lauri falou antes, tive boa 
noticia, que vai se abri aquele posto, depois de ter sido feito as reformas necessárias, esse 
posto vai ter 90 dias a ser aberto, posto esse que ao meu ver, não precisava ter sido 
destruído, para ser reformado, porque quando se destrói, não se espera reforma, e sim 
uma construção, mas hoje eu ouvindo a radio Taquara, quero somar as palavras do 
Vereador Balbino, eu fico pasmo quando escuto do Ex Prefeito Délcio, elencar tantas 
situações, duvidando da inidoneidade de um homem, que está ai somando, se virando nos 
30, porque nos soubemos a imensa divida que ficou para o nosso Município, e mesmo 
assim, ainda sendo alvo dessas mentiras, para atingir a imagem de que é nosso 
Administrador, eu espero que esse povo olhe com a atenção, e veja o final da historia, 
porque só quem ta comprometido com o bem estar da população, pode fazer um final feliz, 
obriga e uma ótima semana a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Também não poderia aqui deixar de comentar o excelente 
trabalho que o Beto da biblioteca faz no Bairro Empresa, inclusive no dia 4 de Março eu fim 
um requerimento nessa Casa, pedindo que o Executivo mandasse um projeto de lei, para 
mandar recursos, para ajudar a biblioteca, ate hoje não me retornaram, e dizer a vocês 
também, na semana passada, participamos da Sessão Solene, de 95 anos do colégio 
Rodolfo, aqui nesta Casa, quase um século de idade, uma historia de Taquara, então de 
parabéns, 12 professores da Escola Rodolfo, e também tivemos na semana passada um 
almoço, junto ao Deputado Burmann, no Fogão Gaucho, estava muito bom Eli, Seu Eloi que 
é o Presidente, parabéns pelo belíssimo almoço, também quero fazer um agradecimento 
especial, esta na Casa aqui, o trabalho excelente que foi feito no Bairro Empresa, mandado 
pelo Ferreira e pela Sheila e sua equipe lá, aonde tinha um caso serio e perigoso de 
vendaval, foi retirado uns pinheiros lá, que o Corpo de Bombeiros derrubaram, e fizeram o 
resto do serviço, quero agradecer a Secretaria de Obras em nome da Sheila, quero também 
parabenizar o Vereador Eduardo, pelo excelente trabalho prestado, 20 anos de ciclismo, no 
qual eu participei com ele em Três Coroas, na entrega dos prêmios ali, ta de parabéns, 20 
anos organizando esses eventos, como o Vereador Lauri já falava, visitamos as construções 
das escolas de educação infantil, Santa Rosa e Campestre, até comentar que a Santa Rosa 
esta bastante adiantada, mas pedir uma atenção especial ao Secretario de Educação e ao 
Prefeito, agilizar a obra da Campestre, que lá esta mais parado, tava bem mais adiantada, e 
necessita urgente de vagas, também o posto Mundo Novo, como o Vereador Telmo aqui 



falava, eu posso dizer com firmeza, a empresa ganho para fazer a reforma, mas ela 
entendeu que saia mais barato para ela, derrubar tudo, e fazer novo, foi opção da empresa, 
o valor foi o mesmo, eu era Secretario na época, inclusive eu inclui junto a farmácia, que vai 
ter naquele posto, conforme tem no posto da empresa também, então peço que seja 
começada logo as obras do Posto da Santa Rosa, e do Bairro Cruzeiro também, que 
deixamos pronto o projeto, não posso deixar aqui de falar, e não posso acreditar que é 
verdade, uma vez acontece no Posto de Saúde do Bairro Empresa, a Doutora Márcia pediu 
as contas, porque, segundo ela, eu não vou citar nomes, preservar os colegas, mas eu 
quero que a Comissão de Saúde investigue isso, segundo ela, funcionários do posto, uma 
mulher agrediu ela com palavras, quase surrou ela na entrada do consultório, dizendo que 
é cargo de um Vereador dessa Casa, então que seja investigado se é verdade, se ela ta 
usando falso, para que a Comissão de Saúde reveja isso ai, que bom que liberaram o 
concurso público, e podem ser chamados, é muito importante, e agente sabe de quantas 
pessoas estão esperando por isso, mas eu não posso deixar de falar aqui Vereador Beto, a 
importância de cobrar sim as autoridades, a solução para a ERS 239, de uma lombada 
eletrônica, alguma coisa, é um absurdo, eu fazia parte da associação, isso a 15 anos atrás, 
eu fiz um requerimento, e saiu ate no correio do povo, tenho copia da matéria para 
colocação de uma lombada ali, eu nem Vereador era, Fazia parte da associação, isso é um 
absurdo, agora agente vê coisas, como saiu no Jornal NH de ontem, Corregedor do DETRAN 
é pego pela Lei Seca, o cara que tinha que dar exemplo no Estado, foi pego bêbado 
dirigindo, não querendo nem fazer o teste do bafômetro, isso é um absurdo, agente não 
pode mais aceitar isso, hoje eu recebi, foi publicado no Diário Oficial, a doação do terreno 
ao Corpo de Bombeiros, para nosso Município, esta aqui copia do diário especial, 
Vereadores, eu estive junto com o Seu Prefeito na semana passada. na reunião de 
prestação de contas da divida, e só pediria ao Prefeito, e aos funcionários lá, que assinam e 
mostrem para nos os valores de cada divida que esta aqui, porque as coisas não estão 
fechando bem, conforme agente tem, então só peço que assine esses documentos, que não 
foram assinados, um grande abraço a todos, e que Deus ilumine o coração de cada um., 
obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Sábado a noite estive no baile em beneficio do Hospital Bom Jesus, um evento promovido 
pela embaixada feminina, senhoras que a 10 anos já vem trabalhando em prol de melhorias 
de nosso hospital, trabalho muito importante, trabalho voluntario, que bom se tivesse mais 
grupos, tem muitos grupos na cidade, mais poderia ter, para que pudéssemos construir 
uma cidade melhor,  muito bom o baile, e parabéns a essa grupo de senhoras, no sábado 
pela manhã, estive junto co o Vereador Beto Timóteo no Gabinete Móvel, no Bairro Ideal, 
junto a ERS239, ouvindo aquela comunidade, tem o líder lá que é o Senhor Flavio, que é o 
lidar comunitário ali, e aquela comunidade a anos já vem reivindicando uma sinaleira, ou 
uma lombada eletrônica, como mencionou o Vereador Valdecir, e aquele local ali, com 
aquele da travessia do Bairro Empresa ali, são muito perigoso, e no exato momento em que 
nos estávamos reunidos ali, um acidente ocorreu em nossa frente, tivemos que trancar a 
faixa, socorrer os acidentados ali, então realmente é muito perigoso aquele local ali, foi 
colocado alguns tachões ali, mas não resolve nada, porque é muita travessia ali, liga o 
Bairro Ideal com o Medianeira, assim como Eli liga o Empresa com a Santa Teresinha, como 
disse o Beto Timóteo, a comunidade tem que se mobilizar, tem que lotar um ônibus, dois 
ou três, e nos cobrarmos melhorias para aqueles bairros ali, e no momento os moradores 
fizeram algumas indicações, como a limpeza de um valo, que a cada chuva que passa, 
aquele valo não da conta de escoar a água, e acaba alagando até residências ali, é urgente 
que se abra aquele valo ali, para que a água escoe, e não vá nada as residências, também a 
comunidade ali solicitou  que a Unidade Móvel, pudesse a cada 15 dias ali fazer presente, 
porque aquele bairro não tem posto de saúde, é meio afastado do Bairro Empresa, então 
que a Secretaria Competente pense na viabilidade de cada 15 dias também visitar aquele 



Bairro com a Unidade móvel, principalmente dando atendimento as pessoas mais idosas, 
semana passada eu também fui chamado por um morador da Rua Pinheiro Machado, sobre 
o terreno baldio que tem do lado de sua casa, só que chegando lá, eu vi que o caso mais 
grave, era a obstrução da calçada, dois terrenos baldio, ali as calçadas todos cheias de 
entulhos, então eu fiz uma indicação para que o Executivo limpe imediatamente as 
calçadas, liberando o passeio publico, em frente ao numero 168, na Rua Pinheiro Machado, 
também escutando o Vereador Telmo falando sobre segurança, a patrulha rural, e nos 
temos que marcar também na localidade de Padilha Vereador Telmo, Lauri, uma reunião 
para mobilizar aquela localidade, assim como a Santa Cruz da Concórdia fez na sexta feira, 
porque o Seu Nelson se prontificou a dar mais uma viatura a Brigada Militar, se eles se 
comprometerem de fazerem a patrulha rural, então nos já temos uma caminhoneta que faz 
esse serviço, se a Câmara de Vereadores passar mais uma viatura, poderá uma atender 
para cada lado, acho importante que nos fizemos uma reunião na localidade de Padilha, 
para tratar desse assunto, e levar o Comandante junto para que ele se comprometa com 
aquela região, se ganhar a viatura, e com isso a comunidade pode ta cobrando junto com 
os Vereadores, vamos marcar se mobilizar e fazer isso ai, o que eu tinha pra hoje era isso, 
uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Neste momento o Vereador Lauri Fillmann, pediu um aparte, e 
pronunciou o seguinte: A comunidade de Padilha Velha, tão sofrida, como muitas do 
interior, faz um grande evento no sábado a noite, o convite fica a todos aqui, sábado a 
noite, em Padilha Velha, o quinto baile da linguiça, obrigado, neste momento o Vereador 
Adalberto dos Santos Lemos, voltou com a sua pronuncia: Eu não poderia Senhor 
Presidente, sem deixar de falar nessa questão da ERS 239, até mesmo porque a criança que 
foi vitimada, eram meus amigos pessoais, onde morreu essa criança que iria nascer dia 22, 
ou seja, depois de amanhã, estava marcado para nascer, e foi vitimada infelizmente, nos 
não podemos deixar isso passar em branco, no precisamos sim fazer um trabalho de 
reivindicação, nos precisamos todos nos Vereadores, nos unirmos em torno dessa questão, 
porque são questões de vidas que estão se perdendo ali, e não são poucas vidas, tanto no 
Loteamento Ideal, quanto no Bairro Empresa, é lastimável, porque no a tanto tempo, como 
diz o Vereador Valdecir, mesmo antes não sendo Vereador, o Vereador já reivindicava, 
outros Vereadores se engajaram na causa ai, como o Beto, Guido, Eu, tantos outros ai, e 
nos não conseguimos, o DAER alega que precisa continuar aquela obra ali da duplicação, 
para depois ver essa questão, olha, se nos esperarmos ai, em torno de 2 anos e maio para 
fazermos essa obra, com certeza vai levar de 4 a 6 anos, quantas vidas mais agente vai 
perder para tomar uma atitude, então eu gostaria de conclamar aos nossos colegas 
Vereadores, que quinta feira nos estejamos aqui, parece que sábado nos termos uma no 
Bairro Empresa, parece que vai ter uma outra reunião, e que a comunidade do Bairro 
Empresa, comunidade da Santa Terezinha, Ideal e Aimoré, se reúnem em torno dessa 
causa, e que nos conseguimos buscar uma solução, para que não se perca mais vidas, 
gostaria também na noite de hoje Senhor Presidente, fiquei muito assustado da divida 
divulgada pelo Prefeito, mas que tragam os documentos dessa divida a essa Casa, para que 
agente faça uma avaliação, até mesmo na questão dos investimentos, se agente for olhar, o 
Município fica sem poder de investimento, com uma divida desse tamanho, então que 
traga os documentos a essa Casa, comprovando se realmente é essa divida, para que 
agente tenha conhecimento, e para levar a comunidade o conhecimento de tudo isso, e 
realmente falar como o ganho de causa, Senhor Presidente eu não poderia aqui hoje, e 
gostaria de fazer uma solicitação verbal, na questão da oncologia, pedir que o Presidente lá 
da entidade, o Doutor Paulo Murassutti, que ele tem os documentos, ele que mostra os 
documentos aos Vereadores, se for possível, ele que mostrar os documentos aos 
Vereadores, comprovando de todo o processo que foi feito, dez da implantação até aqui, se 
for possível eu gostaria de fazer essa solicitação verbal, não poderia deixar de falar na 



questão da biblioteca,Vereador Valdecir como falou, já tinha feito uma solicitação, o 
idealizador da biblioteca Roberto Sampaio, como ele gosta de ser chamado, tem feito um 
trabalho excelente para nossa comunidade, tive conversando Roberto, em duas ocasiões 
com o Prefeito, semana passada eu levei até a ele, a tua ânsia de levar a biblioteca que faz 
um trabalho fantástico, e agente sabe que essa questão de leitura para as crianças é muito 
importante, eu o trabalho social é fantástico, e eu sou muito social, gosto de aplicar, e acho 
que é por ai que nos vamos resolver nossos problemas, pedi a ele semana passada, ele 
ficou de me dar um retorno mais não deu, com  certeza essa semana ele vai dar, e algum 
valor vai sair para a biblioteca, e dez de já, parabenizar o Vereador Nelson Martins, nosso 
Presidente ai, que divulgou ai também, que na medida do possível e da documentação 
apresentada pela biblioteca, vai também dispunha de algum valor, para ajudar nos custeio 
da biblioteca, gostaria de desejar a todos uma boa semana, a até a próxima. VEREADOR 
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Muitos assuntos eu 
elenquei para hoje, pena que o tempo é curto, e não da para se abordar tantos assuntos 
importantes, que agente teria que abordar aqui nesses minutos, mas não é possível, 
mesmo assim eu quero ver se consigo resumir alguns deles pela importância, hoje à tarde, 
nos tivemos uma reunião com o pessoal do Conselho Tutelar, e eu resulto de suma 
importância, que o assunto que nos discutimos, eu quero colocar para todos que estão 
aqui, todos os Senhores Vereadores, Presidente, todos, a importância do tema que foi 
abordado hoje na reunião, que é a respeito de nossas crianças e adolescentes, é um 
absurdo que hoje não temos um amparo suficiente para nossa crianças e adolescentes de 
nossa Taquara, nos temos crianças ai que estão sofrendo as mais serias agruras de suas 
famílias, agressões físicas, estupros, é um absurdo o que nos estamos vendo acontecendo 
nas famílias, nos próprios familiares fazendo contra as crianças, e o Conselho Tutelar 
lutando com tudo o que pode, para tentar evitar o que esta acontecendo, e nos não temo 
abriga mento para colocar essas crianças, o Município tem que comprar vagas fora daqui, 
enquanto isso foi fechado o lar das meninas, que hoje poderia ta abrigando essas crianças, 
em torno de 10 a 11 crianças que poderiam ser abrigadas, crianças sofrendo maus tratos, 
sofrendo abusos sexuais, é um absurdo, e nos eu aproveito que a Casa está cheia, do 
pessoal religioso, e vamos ajudar nessa empreitada aqui em Taquara, de nos alavancarmos 
definitivamente essa questão das crianças e adolescentes na nossa cidade, vamos fazer a 
nossa parte aqui, porque é muito triste, quem tem família, eu tenho família, eu tenho 5 
filhos, dos  2 anos, aos 40 anos eu tenho filho, então eu sei o que é família, eu tenho uma 
família regrada, que eu procuro dar tudo o que eu posso, dentro de minhas condições, e 
principalmente educação em todos os sentidos, dando carinho, amor, e explicando até a 
respeito da espiritualidade de cada uma delas, mas aqueles coitados, os menos atendidos, 
os que menos tem a oferecer, se quer um preto de comida na mesa, essa que é a verdade, 
estão jogado as traças, sem ter o atendimento devido, daqueles que deveriam ajudar, e 
aqui não é só o Poder Publico não, não é só o Poder Executivo, o Poder Legislativo, não só o 
Judiciário nem o Ministério Publico, aqui é a comunidade, como um todo, tem 
responsabilidade com as crianças e os adolescentes do Município, e essa comunidade toda 
é obrigada aqui, sempre ta presente, sempre que possível através dos formadores de 
opinião, através das pessoas tipo, clubes de serviços, ROTARY, LIONS e etc. todas engajados 
em prol da criança e o adolescente, eu não consigo abordar o que eu quero, acabo 
escorrendo, queria rapidamente falar sobre o grande problema que ta ocorrendo dos 
abatedouros do Município de Taquara, nos estamos sujeito a perder, nada mais e nada 
menos que o Smaniotto, Santo Andre, porque o Estado simplesmente quer que feche os 
nossos matadouros, impondo regras que não são devidas, isso nos estamos constatando, e 
fomos a Porto Alegre, na Assembleia Legislativa ver isso ai, a comunidade também tem que 
se unir a respeito disso, Taquara já não tem industria, o comercio ta quase falido, e nos 
temos perdendo isso, então temos que nos engajar também nesta área dos matadouro, 



agora eles querem eliminar os abates, em função porque não tem os fiscais suficiente para 
fazer essa fiscalização, e por fim, eu quero dizer desse assunto das mortes na estradas, na 
ERS 239, talvez nos temos uma solução, que seria muito fácil, mas infelizmente, pela 
hipocrisia daqueles que mandam, não é possível, porque bastava instalar um quebra mola 
naquele local, que custa o que, 200 ou 300 reais, e tava resolvido o problema, mas a 
hipocrisia desse pais não deixa fazer isso, se não tiver outro jeito, nos temos que ir para a 
justiça, para pedir para colocar um quebra mola, já que o Estado não da condições 
suficiente, para que ali na haja essas mortes que estão havendo, quantas mortes já 
aconteceram, pela fato da hipocrisia desse País, a hipocrisia do Estado, até mesma do 
Município, que não da condições para as pessoas colocarem ali devidamente um quebra 
molas resolveria toda a situação, o que importa se é ilegal se salva vidas, uma boa semana a 
todos, desculpa a veemência, e tenha todos uma boa semana, fiquem com Deus. 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Na 
ultima quarta feira no dia 15 de Maio, contando com a presença de alguns Vereadores de 
Taquara, e Vereadores de Riozinho, Rolante, Igrejinha, Três Coroas, alem de um 
Superintendente do DAER, Oluarbi Alves e o Major do Terceiro BRBM, Andre Ilha Filiu, que 
venho de Bento Gonçalves, assim como o Tenente Fonseca, que é de Sapiranga, e do 
Sargento Santos de Taquara, todos esses Comandantes da Policia Rodoviária Estadual, na 
ocasião tivemos uma grande vitoria para Taquara e região, pois o Major Andre, disse a 
todos os presentes, de que era sensível as nossas solicitações, e que dobraria o efetivo da 
Policia Rodoviária Estadual de Taquara, será de 8 para 16 Soldados, até contribuindo com o 
que o companheiro Vereador Arleu falou a pouco, porque Soldado a 140 km, nos tínhamos 
8 para cuidar de 140, agora vamos ter 16, quando eu digo nossas solicitações, eu digo 
nossas mesmo, já os Vereadores de Taquara que participaram do debate, assim como 
todos os Vereadores presentes da região, agradeço a todos que participaram dessa luta, na 
ultima quinta feira, no dia 16 de Maio, ocorreu nessa Casa uma Sessão Solene de minha 
autoria, em homenagem aos 150 anos da Escola Rodolfo Von Ihering, foi um evento muito 
emocionante, pois em quase todas as famílias da cidade de Taquara, temos alguém que 
estudou na Escola Rodolfo, parabéns a todos os professores e professoras, funcionários e 
alunos do Rodolfo, todos recebemos hoje aqui na Casa, um oficio da Promotoria de Justiça 
de Taquara, agradecendo a moção de repudio de minha autoria, mas que foi apoiado por 
todos os Vereadores e Vereadoras da Casa, porque o meu entender, o Ministério Publico, 
tem que ter o direito de fiscalizar sim, e Leis como a PEC37, Projeto de Emenda de 
Numero37, tem como principal objetivo e interesse amordaçar o Ministério Publico, 
obrigado mais uma vez, a todos os Vereadores e Vereadoras de Taquara, por apoiar minha 
moção de repudio e assim apoiaram o Ministério Publico, apresente na semana passada, 
um projeto de lei batizado por mim de, Pelé e o Gol Mil, isso porque a 44 anos atrás, Pelé 
ao marcar o gol mil disse, cuide de nossas criançinhas, e na época, quem pesquisar hoje em 
dia, nos temos ai o Doutor Google, se pesquisar tu acha ali, muitos riram da observação 
dele, e essa frase nunca esteve tão na moda, meu projeto solicita ao Executivo Municipal 
de Taquara, a autorização para que possamos colocar duas gole iras, e roçar o capim que 
tem lá mais alto, um terreno em frente aos Congelados Haisler, que se encontra no Bairro 
Empresa, esse projeto sem custo ao Município, mas sim de muita economia no futuro, 
porque criança no esporte, é comunidade tranquila, e esse projeto visa uma oportunidade 
para crianças no Bairro Empresa, bairro de mais de 11 mil habitantes, para que aquelas 
crianças tenha como praticar esportes, praticar seu futebol, ontem se fizeram 20 anos, com 
o meu engajamento com o esporte, organizando no dia 9 de Maio, em 1993, minha 
primeira prove de ciclismo na cidade de Três Coroas, crianças que praticam esportes, 
raramente vão para o mundo das drogas, raramente vai causar algum problema para seus 
pais, ou para a sociedade como um todo, meu queridos, alguns até não gostam que agente 
fale de fé aqui, mas não posso nega minha fé, mas como está escrito na Bíblia, em 



provérbio 22/6, ensina teu caminho para teu filho, o caminho em que deve andar, e até 
quando for velho, ele não se desviara dele, palavras sabias do Rei Salomão, façamos mais 
projetos em nossa cidade, para nossas crianças, para envolver mais com causa saudável 
como o esporte, no dia de ontem em Três Coroas, como eu já falei, organizamos um evento 
aos 20 anos de nosso trabalho pelo Ciclismo Gaucho, lá participaram ciclista de 2 a 70 anos, 
meninos e meninas, e quero agradecer a presença do Senhor Moacir Vieira, que sempre me 
incentivo em minha jornada, e que esteve lá em Três Coroas a 20 anos, e ontem esteve lá 
novamente, e também quero agradecer ao Vereador Valdecir, companheiro aqui na Casa, 
que esteve lá na cerimônia de premiação, assistiu a competição lá também, inclusive eu 
dizia a ele que nos temo um atleta que é campeão mundial de Skate, Douglas da Silve de 
São Leopoldo, e participa da nossa Copa de Ciclismo, ele é recordista no Guines Book, como 
atleta que conseguiu 113 km por hora, em um Skate, então agradeço a presença do 
Vereador Valdecir, agradeço ao Senhor Deus, por estar aqui mais uma vez representando a 
minha comunidade mais uma vez, uma boa semana a todos, e fiquem todos na paz de 
Jesus, obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Quero dizer que estive na prestação de contas feito pelo Prefeito, quero dizer 
aos senhores que a casa caiu, o erodo, a mentira, caiu, porque pasmo, uma divida de 53 
milhões, que ficou com o Prefeito administrar, e fui questionado aqui por colegas 
Vereadores, que apoiavam o Governo anterior, que esta divida teria sido do Kaiser, 
querendo tirar das costa do Ex Prefeito Délcio a culpa, pois temos um relatório, que em 
2008 deixou restos a pagar, Prefeito Kaiser, quatrocentos e sessenta e dois mil cento e 
sessenta e oito reais, agora olhem o que deixou em 2012 o Prefeito Délcio, onze milhões, 
setecentos e setenta e sete mil reais, a mais do que o Kaiser, 11 milhões e 300, então nos 
temos que dizer aqui nessa Tribuna que a casa caiu, e ai vai para a Radio Taquara, e diz o 
seguinte, e quero dizer mais, o povo rejeitou esse sistema de Governo, vai para Radio 
Taquara e diz que não pagou iluminação publica, porque questionavam valores, pedindo 
uma pericia, arrecadou do povo, estou fazendo um requerimento para ver onde esta o 
dinheiro, e não sabe aonde colocou o Hospital de Caridade, era para se adquirido por 2 
milhões pelo Município, ele achou de mais, pediu uma pericia, e foi para 4 milhões, é 
inteligente, bota inteligente nisso, as dividas prescritas, prestem bem atenção, no Governo 
Kaiser, foi feita uma lei para toda aquela divida, com mais de 5 anos, ela está prescrita, tem 
que ser tirada, a malandragem, como o Prefeito gastou os recursos do povo, ele tinha que 
simula uma arrecadação, trouxe tudo o que estava prescrito de volta e disse na Radio 
Taquara que tem 13 milhões de IPTU para o povo pagar, tudo prescrito, sabe pra que, para 
enganar o tribunal de contas, usarem o dinheiro, daí criar uma fantasia, dizendo que tem 
um dinheiro a receber, dinheiro, pode se dizer, podre, não existe mais, prescreveu, 
prescreveu, então nos temos que parar de mentir para o povo, como eu disse, o povo paga 
iluminação publica, para onde vai o dinheiro, se é para aluminação publica, se ta 
questionando, coloca esse dinheiro em alguma conta, para o dia que tiver um acerto, ter o 
dinheiro, não tem o dinheiro, tem a divida, ai disse ainda, pasme os senhores, que se não 
fosse ele ir a Brasília, Taquara não ia ganhar o dinheiro do Pré sal, por favor, será que o 
Délcio é o mais importante de todos, a ida dele a Brasília que garantiu o recurso do Pré sal, 
então os Municípios vão ter que agradecer o Prefeito Délcio, que conseguiu o Pré sal, é 
piada, mas nos temos que ouvir, nossos ouvintes tem que ouvir, vamos parar com esses 
tipos de coisas, quero dize Presidente, que tivemos no Estado para ver a questão dos 
frigoríficos, estamos preocupados, Senhor Presidente vai ate falar sobre esse assunto, 
também a lei dos biombos que é muito importante, quero agradecer o apoio da Ana que 
representa o Sindicado, Lucio Paz, que venho aqui, que representa a Segurança dos Bancos, 
também quero agradecer a todos que vieram aqui para apoiar a lei do Moisés, e também a 
minha, que é da assistência religiosa nos hospitais, para que o pastor possa entrar dentro 
do hospital sem ser barrado, e lá fazer seu trabalho, porque a gente sabe que através do 



pastor, é que se manda a mensagem de Deus, e a cura vem através disso, então agente 
pede o apoio de todos os Vereadores em questão a isso, também quero agradecer por 
estar presente nos 95 anos do Rodolfo, aqui nesta Casa, e também eu e o Vereador Nelson, 
estivemos na reunião em Santa Cruz de segurança publica, e aonde foi avançado muito, 
muito obrigado, um abraço a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Vereador Guido, se nos não cuidarmos, eles vão fechar, eles estão 
acostumado em fechar as coisas em Taquara, se não cuidar, eles vão fechar aqueles que 
dão lucro para o Município, o pessoal ai, os Vereadores da região da Padilha e Rio da Ilha, 
acho que vocês falando com o Adalberto, deviam de marcar uma reunião como foi feito em 
Santa Cruz, lá o Capitão nos disse que às vezes parava a patrulha rural por 6 meses, por 
causa de mil e quinhentos reais, eu disse a ele, o Vereador estava junto, o senhor não vai 
parar, por causa de mil e quinhentos o senhor não vai parar, se é esse o problema eu pago, 
é ruim, o Estado não tem mil e quinhentos reais para botar uma peça na caminhonete, e 
disse pra ele também, se ele garantisse em fazer um patrulhamento mais ostensivo, na 
região da Padilha, Olhos D’água, Cachoeira, Tucanos para lá, e do rio para lá, nos 
estaríamos dispostos, a Câmara de Vereadores, eu lá estava representado todos os 
Vereadores, que a Câmara estava disposta então a contribuir com uma viatura, mas que 
ficasse no regime de comodato, através do CONSEPRO, para que ela não saísse de Taquara, 
se não nos damos à viatura, vai acontecer dessa viatura não ficando em Taquara, então eu 
acho que o pessoal do Rio da Ilha e da Padilha, os Vereadores, era bom se conseguisse fazer 
uma reunião, e estarmos presente lá, para tratarmos desses assuntos, porque o que foram 
citados de assaltos que ouve, na região do lado do Rio dos Sinos para lá, é um absurdo, mas 
nos soubemos que do lado para Cachoeira, o pessoal nem registra mais, para evitar 
problemas, para não perder tempo, mas acho que isso tem que ser de outra forma, nos 
temos que cobrar, para que eles então façam o trabalho, neste momento o Vereador 
Telmo Vieira, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Quanto a questão, por acaso eles 
aventaram da mais prioridades para o pessoal do outro lado do rio, do que desse lado aqui, 
qual a intenção, neste momento o Vereador Nelson José Martins, voltou com a sua 
pronuncia: A intenção é que nos queremos pressionar eles, se o caso for a caminhonete, 
eles na vão deixar de fazer o trabalho. Em relação ao Vereador Beto Lemos pedi que o 
Paulo Murassutti viesse a esta Casa, já venho a esta Casa, não disse coisa com coisa, se for 
para trazer documentos, e trazer a forma de autorização da construção daquele prédio, 
que só pode ter sido através da Câmara, mas se ele trouxer documentos, porque eu já tive 
na Promotoria duas vezes, fui chamado na Promotoria, e agora tem uma próxima, claro que 
nos vamos ter que dar um jeito de acertar isso, ai o Promotor disse, vocês tem que acertar 
sim, mas quando um político faz qualquer erro, vocês o chamam e dizem, cometeu um erro 
porque é irregular, mas uma obra irregular, o senhor quer que nos regulem uma obra 
irregular, não vocês têm que buscar a forma, bom a forma é o Município comprar o que foi 
construído para fazer, porque se não, não tem forma legal nem uma, porque foi construída 
em cima de uma área publica, e todo mundo sabe, olha se fosse uma pessoa de pouca 
escolaridade, eu até ia pensar duas vezes, mas todo mundo sabe que não pode construir 
um metro quadrado em cima de uma área publica, o Prefeito não pode construir sem 
passar por esta Casa, e não passo nada por essa Casa, e a situação é essa, nos temos que 
acertar as contas de uma forma ou de outra, porque nos temos um prédio, podemos até 
usar, que o Município faça alguma coisa, Promotoria, tudo junto, para acertar isso, eu acho 
que a saída seria a indenização do prédio, então ai o Município partiria para etapa seguinte, 
seria a cadência do prédio, para fazer então esse trabalho, bom pessoal eu quero dizer a 
todos os Vereadores, e a todos os servidores da Casa, que nos estamos satisfeito com a 
economia dessa Casa, já que éramos criticados na Legislatura passada, no ultimo ano, pelo 
feto de que a Câmara ficou muito desacreditada, Vereadora Sirlei falou alguma coisa, e isso 
pertence a nos todos, se nos não estivéssemos todo mundo junto aqui, tentando buscar de 



uma forma ou de outra, uma economia, e fazer com que mude a cara dessa Casa, perante a 
população, e já mudou, nos vimos isso quando estávamos em Santa Cruz, lá o pessoal falou 
sobre isso, esse é um trabalho, eu como presidente, mas é um trabalho de todos nos, todos 
nos Vereadores, e também os nossos servidores, que todos trabalham tendo algumas 
coisas cortadas, mas o resultado ta ai, e hoje a noite, nos vamos botar em primeira votação 
um mérito de projeto que, coloca um pouquinho mais de valor, para alguns servidor da 
Casa, e também criando três vagas, essas vagas serão apenas para pagar FG, para os 
servidores estatutários dessa Casa, para mantermos um bom trabalho é necessário isso, era 
isso muito 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, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: O Presidente com 
a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a 1ª votação de Mérito dos 
seguintes Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 093/2013 de autoria da MESA DIRETORA: 
“Altera a Lei Municipal nº 5.149/2013”. PROJETO DE LEI Nº 094/2013 (Executivo Nº 078) 
Inclui na ação 1008, do programa 0013, da subfunção 782, da função 26, da Unidade 03, do 
Demonstrativo X, do ANEXO II, da Lei de Diretrizes Orçamentária Municipal as Ruas: Picada 
Gravatá, 13 de Maio, Rock Feller e Venezuela. PROJETO DE LEI Nº 095/2013 (Executivo Nº 
079) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros, bem como uma Bandeira 
do Município de Taquara/RS, ao senhor Silvio Luiz Rangel Holderbaum. PROJETO DE LEI Nº 
096/2013 (Executivo Nº 080) Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 
FUNDAÇÃO ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE – FEEIN, ora designada FACCAT, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 097/2013 (Executivo Nº 081) Proíbe a circulação dos 
caminhões tipo “BITREM” em vias públicas do interior do Município de Taquara/RS. 
PROJETO DE LEI Nº 098, de autoria da MESA DIRETORA: Altera o Art. 1º da Lei Municipal 
nº 5.150, de 09 de janeiro de 2013. Os Projetos de Leis acima descritos foram APROVADOS 
em bloco por unanimidade dos Vereadores. Votação Única: VETO TOTAL AO PROJETO DE 
LEI Nº 042/2013 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 06 (seis) salários 
mínimos. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Arleu Machado apresentou 
Parecer contrário ao Veto do Executivo acompanhado de voto favorável ao Parecer da 
Vereadora Sirlei Silveira e voto contrário ao Parecer do Vereador Régis de Souza. Na 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização a Relatora Vereadora Sandra Schaeffer 
apresentou Parecer contrário ao Veto do Executivo acompanhado de voto favorável ao 
Parecer dos Vereadores Adalberto Lemos e Moisés Rangel. Posto em discussão seguido de 
votação o Veto total ao Projeto 042 foi REJEITADO com 12 (doze) votos contrários dos 
Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Arleu Machado, Sirlei Silveira, Roberto Timóteo, Sandra 
Schaeffer, Adalberto Lemos, Guido Mario, Régis de Souza, Valdecir de Almeida, Lauri 
Fillmann, Moisés Rangel e Adalberto Soares. E, 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores 
Luiz Carlos Balbino e Telmo Vieira. Manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Arleu 
Machado, Eduardo Kohlrausch, Guido Mario, Moisés Rangel, Régis de Souza, Valdecir de 
Almeida, Lauri Fillmann, Adalberto Soares, Sirlei Silveira e Luiz Carlos Balbino. 2ª VOTAÇÃO: 
PROJETO DE LEI Nº 067/2013 (Executivo Nº 060) Dispõe sobre o vencimento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS Fixo dos profissionais autônomos, conforme Lei 
Municipal nº 3.175, de 30 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Os Vereadores 
da Bancada do PP desta Casa, Adalberto Soares, Arleu Machado, Guido Mario e Roberto 
Timóteo apresentaram quatro Emendas Modificativas à Comissão Geral de Pareceres e a 
mesma apresentou Parecer favorável acatando as Emendas. A Comissão de Orçamento, 
Finanças e Fiscalização apresentou Parecer favorável acatando as Emendas apresentadas 
na CGP. As Emendas foram apreciadas em bloco e APROVADAS por unanimidade. A seguir o 



Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida, Arleu Machado e Guido Mario. 
PROJETO DE LEI Nº 073/2013 (Executivo Nº 065) Altera o Quadro de Cargos de Provimento 
Efetivo, no âmbito do poder Executivo Municipal, disciplinado nos artigos 3º e 4º da Lei 
Municipal nº 3.771/2006 e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao 
presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 075/2013 (Executivo Nº 067) Autoriza o Poder Executivo contratar, 
temporariamente, agentes administrativos, e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores Nelson Martins e Lauri Fillmanm. O 
Vereador Valdecir de Almeida solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata como 
segue: “Senhor Presidente vou votar favorável, mas até poderia pedir vistas, tendo em vista 
a liberação do concurso tem que ver se não tem agentes para serem chamados, que isso 
conste em Ata, serei favorável, mas se tiver para ser chamado do concurso não pode 
contratar devido informações de que o concurso foi liberado.” PROJETO DE LEI Nº 
076/2013 (Executivo Nº 068) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, 
Secretário de Escola e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão 
de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao presente 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se 
os Vereadores Valdecir de Almeida, Arleu Machado e Guido Mario. 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. 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: Guido Mario, Valdecir de Almeida, Moisés 
Rangel, Arleu Machado, Roberto Timóteo, Régis de Souza, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira, 
Adalberto Lemos, Eduardo Kohlrausch, Sirlei Silveira e Lauri Fillmann. 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. A 
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade. 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou três Emendas Modificativas, 
através dos Vereadores Arleu Machado e Régis de Souza e a Vereadora Sirlei Silveira 
manifestou voto contrário ao Parecer. As Emendas foram apreciadas em bloco e 
APROVADAS 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. Da 
mesma forma o Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO com 10 (dez) 
votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores supracitados. 
Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida, Eduardo Kohlrausch, Moisés Rangel, 
Régis de Souza, Telmo Vieira, Arleu Machado, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira, Adalberto 
Lemos, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino, Lauri Fillmann e Guido Mario. PROJETO DE LEI 
Nº 85/2013 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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original. 
O Projeto foi colocado em discussão e o Vereador Adalberto Lemos Pediu Vistas do mesmo 
para uma melhor analisá-lo, juntamente com os membros do CDL. O Pedido de Vistas foi à 
votação sendo REJEITADO com 11 (onze) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos 
Vereadores: Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer e Valdecir de Almeida. Nesse sentido o 
Presidente colocou o Projeto em votação e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
Manifestaram-se os Vereadores Arleu Machado, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann e Guido 
Mario. 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: Requerimento: Nº 126/2013; Requerimentos de Pedidos 
de Informações: Nº 072 a 074/2013; Indicações: Nº 455 a 469/2013; Atas: Nº 3.891 a 
3.893, Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 4º trimestre de 2012 e Ata da 
Sessão Solene dos 95 anos da Escola Rodolfo Von Ihering. Requerimento Verbal: 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Presidente desta Casa 
Legislativa, Vereador Nelson José Martins envie ofício convidando o Diretor da ONCOPREV, 
senhor Paulo Emílio Skusa Morassutti, bem como o responsável pelo Jurídico da Clínica, 
para que ambos possam vir a esta Casa apresentar os documentos que comprovam a 
legalidade do processo de implantação do serviço de Oncologia em nossa cidade. Antes de 
o Presidente encerrar a Sessão o Vereador Moisés Cândido Rangel solicitou a inclusão do 
seu nome na Comissão Especial de Direito do Consumidor, a qual foi composta na última 
semana. Nada mais havendo a tratar, às 21h53min, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 27 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, 20 de maio de 
2013.........................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


