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Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2013, às 19h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 14ª 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, a partir das 
19h. 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 o senhor 
Emilson Krebs, representando a APAE, fizesse uso da Tribuna Popular, para explicar sobre 
as doações que podem ser feitas através das deduções no Imposto de Renda a pagar às 
instituições de nossa cidade, incluindo a APAE. Depois disso a Servidora Marilene Wagner 
procedeu na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o 
conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 221/2013, encaminha 
relatório de atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de fevereiro de 
2013, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE: OFÍCIO Nº 037/2013, em atenção aos Requerimentos de Pedidos de Informações 
nº 004/2013 do Vereador Lauri Fillmann e nº 008/2013 do Vereador Adalberto Soares. 
OFÍCIO Nº 038/2013, em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 007/2013 
do Vereador Adalberto Lemos. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: RESOLUÇÃO 
ADMINISTRATIVA Nº 002/2013 de autoria da Mesa Diretora que Declara Ponto 
Facultativo, na tarde do dia 28 de março de 2013, com posterior compensação de horário, 
para os servidores da Câmara Municipal de vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 
049/2013 (Executivo Nº 044) Institui o Dia Mundial de Preservação e Conscientização da 
importância da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio da Ilha, e, dá outras providências. PROJETO 
DE LEI Nº 050/2013 (Executivo Nº 045) Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 
Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura e Piscicultura Familiar, 
bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. 
PROJETO DE LEI Nº 051/2013 de autoria do VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL Inclui o 
PEIXE no Programa de Merenda Escolar no Município de Taquara/RS, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 052/2013 (Executivo Nº 043) Autoriza o Poder Executivo 
a repassar recursos financeiros para a Associação Comunitária de Paredão Baixo, CNPJ/MF 
nº 06.081.195/0001-28, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 053/2013 (Executivo 
Nº 046) Autoriza o município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE 
MOTOCICLISTAS ÁGUIAS DO ASFALTO VALE DO PARANHANA – RS, para a realização da 15ª 
edição do Motoshow, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 054/2013 (Executivo 
Nº 048) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o CTG “O FOGÃO 
GAÚCHO”, para auxiliar na realização da 30º Festão Campeiro e 1º Rodeio Nacional do 
Centro de Tradições Gaúchas, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 055/2013 
(Executivo Nº 049) Altera o artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.169, de 05 de março de 2013, 
que dispõe sobre o parcelamento de débitos da dívida com o Instituto Nacional de Seguro 



Social – INSS, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 056/2013 (Executivo Nº 047) 
Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº 3.464/2005. PROJETO DE LEI Nº 057/2013 (Executivo 
Nº 050) Autoriza o Poder Executivo a receber em doação área para instalação de poço, na 
localidade Santa Cruz do Pinhal, neste Município, e, dá outras providências. MOÇÕES: 
MOÇÃO DE APOIO Nº 003/2013 – VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA, vereador da Bancada 
do PDT, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara /RS, que 
abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apoio a permanência 
do Deputado Marco Feliciano (PSC–SP) na Presidência da Comissão de Direitos Humanos 
na Câmara dos Deputados Federais. Conforme reportagem Especial da Zero Hora de 
quarta feira, próxima passada, 27/03/2013, edição Nº 17.336 do ano 49, páginas 4 e 5, em 
anexo o Pastor Evangélico Marco Feliciano em seu pronunciamento disse que: “só deixa a 
Presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara morto”, pois o 
religioso assim como a Bancada são irredutíveis no seu posicionamento contrários à união 
de pessoas do mesmo sexo, não aceitando projetos que legalizem este casamento. Marco 
Feliciano apresentou inclusive projeto para suspender a legalidade da união civil entre 
pessoas do mesmo sexo, autorizada pelo Supremo. Justificativa: Tendo em vista que este 
Vereador é Evangélico, não posso ficar calado, precisamos sim declarar a contrariedade 
contra a união de pessoas do mesmo sexo que poderá ser legalizada no Brasil, pois isto 
vem contra os princípios sagrados que é a Família, que está escrito no maior Livro de 
todos os tempos, que é a Bíblia. Cito algumas passagens Bíblicas: Levítico capítulo 18, 
versículo 22: Nenhum homem deverá ter relações com outro homem; Deus detesta isso. 
Levítico Capítulo 20, versículo 13: Se um homem tiver relações com outro homem, os dois 
deverão ser mortos por causa deste ato nojento; eles serão responsáveis pela sua própria 
morte. 1ª Coríntios capítulo 6, versículo 9: Vocês sabem que os maus não terão parte no 
reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os 
homossexuais. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5: Jesus respondeu: Por acaso vocês não 
leram o trecho das Escrituras que diz: “No começo o Criador os fez homem e mulher” E 
disse: “Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os 
dois se tornam uma só pessoa”. No Livro de Gênesis, capítulo 19 fala que o 
homossexualismo é moralmente condenável, como fica claro pela própria Sagrada 
Escritura, que condena a relação homossexual como um ato abominável, que clama aos 
céus por vingança. Foi por causa do homossexualismo que as cidades de Sodoma e 
Gomorra foram condenadas por Deus à destruição. Há poucos dias atrás, com a eleição do 
Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, também ele se manifestou, ser contra a união 
entre pessoas do mesmo sexo, dizendo que “O casamento gay é um movimento do diabo” 
e que “Lutar contra o casamento gay é uma guerra de Deus”. Segue em anexo, parte da 
manifestação do Papa Francisco, com o título “Pensamento de Francisco”, bem como o 
endereço eletrônico desta reportagem http://www.istoe.com.br/revista/indice-de-
materias/734_a+era+franciscana, que também pode ser encontrada na Revista ISTO É, 
página 51, Ano 37 N, edição 2261 de 20/03/2013. Diante de inúmeras manifestações 
envolvendo as Igrejas e inclusive o Vaticano, cabe a nós Vereadores, tomarmos um 
posicionamento a respeito deste impasse, pois somos formadores de opinião e 
representantes do povo. Neste sentido peço apoio dos colegas Vereadores para que 
assinem esta Moção de Apoio à permanência do Deputado Marco Feliciano (PSC–SP) na 
Presidência da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados Federais, e que 
seja encaminhado cópia da mesma, as seguintes autoridades: Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente da Câmara dos Deputados Federais; à Comissão de Direitos Humanos e 



Minorias – CDHM, também na Câmara dos Deputados e ao Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado. MOÇÃO DE APELO Nº 004/2013 - NELSON JOSÉ MARTINS, Vereador 
da Bancada do PMDB, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara 
/RS, que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo, ao 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Tarso Genro, para que seja mantida 
em funcionamento, na cidade de Taquara/RS, a 11ª Coordenadoria Regional de Obras, sito 
a Rua Guilherme Lahm s/nº. Justificativa: Atualmente existem 28 Coordenadorias, no 
Estado do Rio Grande do Sul, como pode ser visto no mapa em anexo, onde a 11ª 
Coordenadoria esta sediada na cidade de Taquara, abrangendo seus trabalhos também as 
cidades de Jaquirana, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Gramado, Canela, Três 
Coroas, Igrejinha, Parobé, Rolante e Riozinho. Esta Coordenadoria nos 11 municípios tem 
desenvolvido um bom trabalho na recuperação dos prédios públicos do Estado, 
principalmente em nossa cidade é notório o trabalho realizado nas Escolas Estaduais 27 de 
Maio, Dirceu Martins e Felipe Marx. Este pedido se faz necessário tendo em vista que o 
nosso município e região não podem mais uma vez ser sacrificados, pois já tivemos em 
Taquara, em pleno funcionamento o Posto de Arrecadação do ICMS, a Delegacia Regional 
de Polícia, o Comando da Brigada Militar e a Delegacia de Educação, a qual atendia 
também as cidades citadas anteriormente, e que hoje todos precisam se locomover a São 
Leopoldo para fazer suas reivindicações. Neste sentido faz-se necessário a manutenção da 
11ª Coordenadoria Regional de Obras, para que o nosso Município possa manter o 
trabalho nesta região. REQUERIMENTOS: Nº 067/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA e Bancada do PDT: Através deste solicitamos ao Presidente do Legislativo 
Taquarense, Vereador Nelson José Martins que envie um ofício ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal de nossa cidade, Senhor Tito Lívio Jaeger Filho, convidando o mesmo a 
comparecer nesta Casa para prestar esclarecimentos a respeito das casas do PAC no Bairro 
Empresa, informando a todos quando elas serão desocupadas para que as obras possam 
ser concluídas e após serem entregues às famílias já inscritas. Nº 068/2013 VEREADOR 
NELSON JOSÉ MARTINS: Envia Votos de Congratulações ao Senhor Silvio Luiz Rangel 
Holderbaum (Chico), pela conquista dos Títulos: Vice-Campeão Brasileiro Master de 
Natação - 50m no estilo "borboleta" (Medalha de Prata); Medalha de Prata nos 100m 
estilo "medley" e Medalha de Bronze nos 50m estilo livre. As respectivas provas foram 
realizadas no Clube Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, RS, nos dias 22 a 24 de março 
de 2013. Nº 069/2013 GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Através do presente, 
enviam Votos de Pesar aos familiares do senhor Odécio Sprandel, que veio a falecer no dia 
de hoje 1º/04/2013. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 
Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 
transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 070/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao Ministério das Comunicações - Em razão da 
necessidade de expansão da oferta de novos canais para RTV, UHF, solicitamos vossa 
consideração na agilização do pleito do Município de Taquara/RS. Há demanda em nosso 
Município pela oferta de novos canais abertos, dentre os quais, o da TV Novo Tempo. Já 
pende processo específico, o qual encontra-se arquivado (53000.084332/2006-07), o que, 
desde já, se reitera pela abertura de consulta pública. Nº 071/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Excelentíssima Senadora Ana Amélia Lemos - Em 
razão da necessidade de expansão da oferta de novos canais no Município de Taquara/RS, 
para RTV, UHF, solicitamos vossa consideração e fiscalização na agilização deste pleito. Há 
demanda em nosso Município pela oferta de novos canais abertos, dentre os quais, o da 



TV Novo Tempo. Se por um lado, há o pedido da Prefeitura, também há o pedido da 
Entidade, em processo específico, o qual encontra-se arquivado (53000.084332/2006-07), 
o que, desde já, se reitera pela abertura de consulta pública. REQUERIMENTOS DE 
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 041/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito ao Executivo Municipal informações referentes à “Rua Coberta”, localizada na Rua 
Federação: Qual foi o valor gasto na construção daquela Rua; quanto custa para finalizar a 
obra; quanto custará, se necessário, sua remoção para outro local. Nº 042/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador como está o andamento da internet comunitária no 
Município de Taquara indicando quais foram os critérios utilizados para o funcionamento 
da mesma, pois muitas famílias ainda aguardam tal serviço. INDICAÇÕES: Nº 320/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie o retorno do fornecimento de veneno para ratos, pois 
há várias reclamações de que esta espécie está aumentando e invadindo as residências. 
Nº 321/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento 
e ensaibramento da estrada de acesso a Madeireira Paulinho Rauber, ao lado da ERS 115. 
Nº 322/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda nos serviços de patrolamento, ensaibramento e 
roçada na estrada geral da localidade de Batingueira, Distrito de Padilha, pois a mesma se 
encontra em más condições de trafegabilidade. Nº 323/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda nos 
serviços de patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada do Feixe, Distrito de 
Padilha, pois a mesma se encontra em más condições de trafegabilidade, causando 
transtornos a todos que transitam por ali. Nº 324/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente estude a viabilidade de adquirir uma área de terra, junto ao Bairro 
Jardim do Prado para que seja instalada uma área de lazer possibilitando que mais de 100 
crianças do Bairro possam praticar esportes e brincadeiras sem correr riscos em meio ao 
trânsito, como hoje vem ocorrendo diariamente. Nº 325/2013 VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
proceda no serviço de ensaibramento da Rua Carlos Chagas no Bairro Santa Teresinha. Nº 
326/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente providencie o recolhimento de galhos na Rua dos 
Metalúrgicos, nº 58, no Bairro Santa Rosa. Nº 327/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
proceda na continuidade dos trabalhos de recuperação da estrada do Bairro Santa Rosa, 
no trecho que vai do Paraíso das Águas até o antigo Hotel Vila Verde. Nº 328/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda na reposição de uma laje em uma boca de lobo 
localizada na Rua São João, nº 1316, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois a mesma se encontra 
quebrada causando perigo a todos que transitam por ali. Nº 329/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicita ao Executivo Municipal para junto 
com a Secretaria competente, faça a colocação de tachões no sentido lápis, da mesma 
forma como foi colocado na esquina das Ruas Tristão Monteiro com a Rua Arnaldo da 
Costa Bard, agora na Rua Marechal Floriano, um antes e outro depois, da Empresa 
Mercúrio, tendo em vista o grande fluxo de carros e caminhões que trafegam a serviço 



desta Empresa, bem como os inúmeros veículos que trafegam pela rua em alta velocidade, 
o que proporciona insegurança aos moradores e transeuntes. Nº 330/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente, estude a viabilidade de instalar tachões no 
sentido lápis, da mesma forma como foi colocado na esquina das Ruas Tristão Monteiro 
com a Rua Arnaldo da Costa Bard, agora na Rua Picada Gravatá, próximo a Escola 
Municipal Theóphilo Sauer, trecho que antecede a faixa de segurança, entre as Ruas de 
acesso João Bayer e João Emílio Diehl. Tal pedido se justifica por se tratar da maior Escola 
Municipal de nossa cidade, com aproximadamente 1.000 alunos, nos turnos manhã, tarde 
e noite, sendo que nas proximidades não existe nenhum controlador de velocidade, 
causando enorme transtorno nos horários de entrada e saída. Nº 331/2013 VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito ao Executivo Municipal que também seja feita a coleta 
de lixo na localidade de Três Pinheiros, no Distrito de Entrepelado, pois todas as terças-
feiras o caminhão vai até a localidade de Arroio Grande, sendo necessário percorrer 
apenas mais 3 km até a localidade de Três Pinheiros, fato este que justifica tal solicitação. 
Nº 332/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de comprar carne 
diretamente do produtor para a merenda escolar do município. Nº 333/2013 VEREADOR 
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda na recuperação e na possibilidade de ampliação da 
Pracinha localizada no Bairro Santa Teresinha, pois a mesma encontra-se em más 
condições de uso, impossibilitando momentos de lazer que os moradores, especialmente 
as crianças do Bairro poderiam obter. Nº 334/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO e Bancada do PP: Por meio desta Indicação solicitamos ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que busque recursos financeiros a fundo perdido, junto 
ao Ministério do Turismo, para a conclusão da Rua Coberta, localizada na Rua Federação. 
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Cartões de Páscoa das Escolas Antônio Martins 
Rangel e Alípio Sperb, e do Deputado Estadual do PSB, Miki Breier. Informativo da 1ª 
Mobilização Nacional em Defesa do Mandato do Vereador, nos dias 06 e 07/05/2013, na 
Câmara dos Deputados em Brasília/DF. Ofícios da RGE em atenção aos seguintes 
Requerimentos: Nº 010/2013, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L nº 
037/2013; Nº 025/2013, do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L nº 
062/2013 e Nº 027/2013, do Vereador Adalberto Soares, contido no Ofício D.L nº 
071/2013. E-mail do Presidente da União de Vereadores do Brasil – UVB, convidando os 
Vereadores desta Casa para Evento dos Debates pelo Brasil, a realizar-se nos dias 16, 17 e 
18/04/2013, o qual terá por base a Mobilização contra a PEC – 35 (que retira os subsídios 
dos vereadores nos municípios abaixo de 50.000 habitantes). 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 VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a 
todas as pessoas presentes. É com grande satisfação, que mais uma vez estamos neste 
Plenário, para colocar nossas ideias e hoje volto a dizer do projeto de semana passada, do 
auxilio aos Camelôs, o único Vereador que votou contra o repasse dos 3 mil reais, para 
pagar o aluguel, me sinto vitorioso, mesmo ter passado o projeto, porque pude 
economizar 9 parcelas de 3 mil reais, que era da primeira lei, e isso da 27 mil, que foi 
revogado da primeira lei, economizei mais 3 parcelas, que o projeto normal que venho a 
está Casa, era de 12 parcelas de 3 mil reais, e ficou votado em 9 parcelas, então me 



somando isso, tenho uma economia, nos cofre públicos de 36 mil reais, me sinto vitorioso, 
porque foi através dessa discutição que conseguimos alertar os colegas, e poder ter 
diminuído o valor repassado,também hoje fiz um requerimento, solicitando ao Executivo, 
juntamente a Secretaria Competente, que proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento da estrada de acesso da Madeireira Paulinho Rauber, ao lado da ERS115, 
que está muito ruim o transito ali, difícil para eles chegaram ali, providencie com a máxima 
urgência, e também solicitando um requerimento ao Senhor Presidente, que convida ao 
Senhor Prefeito a vir a está Casa, para esclarecer a respeito das casas, quando que vão ser 
desocupadas, a obras do PAC lá do Bairro Empresa, e informando a desocupação, e que 
obras poderão ser concluídas, após ser entregue as famílias que estão escritas, que seja 
feita isso o mais breve possível, como todos sabem, na semana passada foi interditada 
parte da Escola CIEP, do Bairro Empresa, por motivo de segurança, mas e aqueles pais que 
nos ouvem, aquelas mães, eu como Presidente do Conselho Escolar, me sinto na 
obrigação de informar , e dizer para eles ficaram tranquilos, que durante o dia, não tem 
perigo nem um, conforme foi falado, de desabar, tem laudo do engenheiro dizendo que 
não te perigo, tem laudo do Corpo de Bombeiros, o que foi tomado a providencia, a 
respeito da parte elétrica, parte interna ali da escola, e também a cozinha e a parte da 
iluminação de emergência, que está sendo providenciada, a coordenadoria já foi 
informada, e está em faze de licitação, das obras também de reforma, então agente ta 
providenciando o mais rápido possível, que a segunda coordenadoria desempenhe, para 
que seja voltada as aulas, que são 300 e poucos alunos sem aula durante a noite, durante 
o dia está normal, então vamos deixar bem claro, as mães que me ouvem, que fique 
tranquilo durante o dia, não tem perigo nem um, apenas não pode ser usado o pátio 
interno e a cozinha, nesta noite, também fiz aqui, uma moção de apoio ao Deputado 
Marco Feliciano, do PSC, que permaneça na Presidência na Comissão de Direitos 
Humanos, da Câmara Federal, conforme reportagem do Zero Hora da semana passada, 
que eu acho um absurdo, de como vem tratando o Deputado, por defender uma coisa que 
todo mundo sabe, que é bíblico, que é bem claro, e eu como tendo em vista, que sou um 
Vereador Evangélico, não posso ficar calado, precisamos sim declarar a contrariedade 
contra a união de pessoas do mesmo sexo, e pode ser legalizado no Brasil, pois isso vem 
contra os princípios sagrados que a família e que está escrito no maior livro de todos os 
tempos, que é a Bíblia Sagrada, então se tem alguns Versículos Bíblicos,e pedindo o apoio 
ai dos colegas, já vários assinaram favorável, para que nos encaminhe essa moção de 
apoio, para valorizar a família, valorizar a nossa Bíblia Sagrada, que é o maior livro, e o 
próprio Papa, diz aqui na revista ISTO É, ta bem claro, conforme está aqui, uma pagina, o 
casamento gay, é um movimento do diabo, nos não podemos nos calar nessa tribuna 
representando o povo, nos temos sim que nos manifestar, as Câmaras de Vereadores, que 
tiver um Vereador Evangélico, Vereador que conhece como o Papa, Vereador Católico, 
qual for a religião, que for dessa forma contra, tem que se manifestar, então agradeço 
aqui, tive 8 votos favoráveis dos colegas, pedindo o apoio que mande urgente, e que sim, 
eles parem de brincar com as coisas Cristã, os nossos valores da família, que muito ta 
sendo perdida pelo mundo a fora, e agora querendo aprovar, e vem mais ai, e vem outra 
PEC, da Senadora Marta Suplicy, querendo tirar o dia dos pais, o dia das mães, e também 
tirar o direito de botar o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento, que nos 
próximos dias, estaremos fazendo uma moção de repudio, contra essa outra PEC, então 
quero agradecer pelo meu tempo, e desejar uma boa semana a todos, que Deus ilumine o 
coração de cada um, obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as 



pessoas presentes. Estive na terça feira passada, representando a Câmara de Vereadores, 
na abertura da operação volta às aulas, na Escola 27 de Maio, lá esteve também o 
Vereador Eduardo, representando os Vereadores, o PROERD, programa educacional de 
resistência as drogas e a violência, com a entrega do livro também, para os alunos para 
fazerem esses estudos, lá estava o Comando da Brigada Militar, as instrutoras do projeto, 
a Maicá e a Carla, a Diretora Carmem e mais Diretoras de outras Escolas, o PROERD, eu 
não tinha tanto conhecimento, mas eu fiquei encantado com o valor que tem esse 
projeto, que é de educação as crianças, já dez de pequenas são educadas a não usar 
drogas, eu acho que num futuro do nosso País, é por esse caminho, é na indicação, e as 
crianças dês de pequenas aprendendo de que não deve ser usar drogas, é estar no 
caminho certo, então eu quero dar parabéns pela iniciativa, dia 28 numa quinta feira, 
estivemos na Vila Teresa, na Escola Hermínia Marques, na cerimônia da aula inaugural do 
EJA, TVE lá também o Vereador Lauri, Telmo, Guido Mario, e tivemos prestigiando lá a 
cerimônia inaugural do EJA, também outra coisa, o EJA, é educação de jovens e adultos, 
que tem a oportunidade de voltar a sala de aula, depois de grade, tem essa oportunidade, 
me lembro muito bem, que em 1992, também voltei a sala de aula, depois de 13 anos 
parado, o quanto foi valioso para mim, ter a oportunidade de fazer um supletivo 
novamente, então quero dar os parabéns aos alunos, a equipe de professores da escola, 
que foi também com apoio do Deputado Renato Molling, que pode colocar o EJA na 
localidade de Vila Teresa, também fiz três indicações, uma é para que a Administração 
proceda a manutenção da estrada da Santa Rosa, do parque Paraíso das Águas, até o 
antigo Hotel Candemil, eles fizeram uma parte por cima ali, mas aquele trecho, realmente 
se encontra em péssimas condições, passei ali semana passada, também fiz uma indicação 
para que o Executivo retorne a fornecer o veneno de rato, porque já tem varias 
reclamações, que os ratos estão tomando conta da cidade, aquelas ratos do esgoto, então 
esse veneno era fornecido aos moradores, até uns dois anos a trás, e não é mais 
fornecido, então fiz uma indicação, para que a Secretaria Competente volte a fornecer 
esse veneno, para que essa prega seja combatida, também fiz uma indicação para que o 
Executivo concerte uma boca de lobo, na Rua São João, no Bairro Cruzeiro, numero 1316, 
quebrou uma laje, e aquele buraco está exposto, muito perigos para quem ali transita, e 
hoje também recebi reclamações de moradores lá de Rodeio Bonito e Batingueira, sobre o 
borrachudo, ele está voltando a atacar, e também faço aqui, um pedido verbal para essa 
Secretaria Competente, proceda no fornecimento do veneno, no combate ao borrachudo, 
o que eu tinha para falar hoje, era isso ai, quero desejar a todos uma boa semana, até 
semana que vem. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Eu gostaria primeiramente Senhor Presidente, a me ater num assunto que me 
chamou muito atenção, que foi a questão do fórum de saúde que houve na CICS, agenda 
2020, me chamou atenção positivamente, eu acho que o fórum de saúde foi realizado de 
uma maneira muito boa, achei muito boa a condição da reunião, porque no inicio de meu 
mandato, eu falava muito na questão da regionalização da saúde, e o tema basicamente 
foi baseado neste tom lá na reunião do fórum de saúde, foi falado da regionalização do 
trabalho que os Prefeitos podem fazer junto com seus Secretários de Saúde, através da 
regionalização, dando a cada Município uma especialidade, ou seja, cada Município 
trabalhando em uma especialidade, para que agente consiga atender nossa comunidade 
na região, pra não ficar fazendo essa ambulância terapia até Porto Alegre, achei muito boa 
a Comissão da reunião, uma coisa que me chamo muito atenção, também foi a questão 
que eu havia pedido, feito uma solicitação de informações ao Prefeito, com relação a 



oncologia, lá ficou bem claro, para quem quisesse ouvir e ver, a preocupação com o 
Estado, de implantar logo a questão da oncologia, isso é muito bom, porque agente sabe a 
dificuldade que tem, quem sofre, quem tem problema de doença na família, tem a minha 
irmã mais nova, ela tem problema de câncer, ela mora no Município de Rio Pardo, e se 
trata em outro Município muito distante, por não ter esse serviço no Município, é muito 
triste para agente que tem, e agente sabe que as pessoas que tem esse tipo de doença, é 
muito complicado, a cura as vezes é meia que quase que inexiste, então acredito que isso 
vai ajudar muito, e acredito que nos Vereadores, temos que nos agregar para que, a 
oncologia realmente saia, e que saia logo para atender a nossa comunidade, porque ela 
vai ser regional, vai atender toda região, e isso é muito importante, como também a 
questão da regionalização, também acho que nos Vereadores também temos que apoiar, 
de repente chamar nossos colegas de outros Municípios, fazer um movimento das 
Câmaras, para que nos conseguimos levantar essa bandeira, e fazer com que logo isso saia 
do papel, que seja uma realidade, uma realidade próxima para atender os nossos 
Munícipes mais perto, falando também, o Vereador Valdecir se ateve na questão do CIEP, 
eu queria falar um pouquinho, os pais procuram a gente, na quinta feira vários pais me 
procuraram hoje vários me procuraram, preocupados com essa situação, eles me diziam 
que não havia informação correta da direção, uma reunião com os pais e tal, e eu no que 
pude, eu disse a eles, é uma interdição parcial, que havia alguns problemas, alguns mais 
históricos, outros mais recentes, mas alguma coisa eu acho que ficou a desejar, que foi a 
questão de ter levantado essa questão em janeiro, nos temos três meses de férias, nesses 
três meses poderia ter sido feito alguma coisa, para que não deixasse os alunos sem aula, 
e agora não soubemos até quando vão ficar sem aula, e o momento hoje, eu peço aos 
meus colegas Vereadores, o momento hoje, é de nos fazermos sim, uma conversação com 
o Governo do Estado, para que agilize aquela obra, porque nos temos ali, mil e duzentos 
alunos, tem aula pela manhã, mas não tem merenda, agente sabe que tem muitos que 
dependem dessa merenda, eu peço aos meus colegas Vereadores, da nossa Bancada, das 
outras Bancadas, que agente se uma, e que vá até o Governo do Estado, ou a Secretaria de 
Educação do Estado, para que agente consiga ter mais êxito, acho que dessa forma, com 
união, que agente vai fazer a força e fazer a diferença, eu tomei a liberdade de falar com o 
Secretário kalil, pedi ajuda a ele, coloquei a ele a nossa preocupação aqui, e ele se coloco 
inteiramente a disposição para intermediar com as Secretarias e com o Governo do 
Estado, achei muito louvado a atitude dele, nos temos uma reunião na quarta feira, as 
10horas da manhã no Gabinete dele, e nos vamos tratar também deste assunto, por hoje 
era só Senhor Presidente, muito obrigado a todos, e até a próxima. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Estive esse final de semana 
na localidade de Fazenda Fialho, e fui chamado para constatar um grande problema que 
está existindo ali, na frente da Sub Prefeitura, em Fazenda Fialho, onde está o posto de 
saúde também, eu fui constatar na Casa aqui, e encontrei já requerimentos, e a lesão ao 
problema para alguns Vereadores, que é o problema do lixo, que está na frente da 
Secretaria de Saúde, lá na Fazenda Fialho, o lixo ta jogado na rua, é muito lixo, muito lixo, 
na rua direto, sem container, sem lixeira, sem nada, então já tivemos requerimentos, eu 
pedia que, eu não fiz um novo requerimento, porque não caberia, porque tem 
requerimento aqui, do Vereador Valdecir, no dia 18 de fevereiro, depois o Vereador Guido 
fez menção, Vereador Adalberto Soares, e o Guido, duas vezes já, a respeito desse lixo que 
está na rua direto, não é bom aquele lixa está lá, para a saúde, e não é bom nem pro 
Município de jeito nem um, então pediria que a Prefeitura, com essa minha fala de hoje, 



não importa se o mérito e de quem pediu para tirar o lixo de lá, não importa, tem que ser 
feito, e tem que ser retirado imediatamente o lixo, e botado algum container, em frente 
ao posto de saúde, na Fazenda Fialho, porque me parece que não é só lá que esta com 
problema, no Passo do Mundo Novo também, porque o lixo não pode fica a céu aberto 
como se encontra ali, é um perigo a saúde publica, ainda mais na frente da Sub Prefeitura, 
e na frente do posto de saúde do Distrito, eu pediria se tem alguém ouvindo, e eu sei que 
tem Secretários ouvindo, aqui o meu intuito, não é criticar nada, só quero que faça, 
porque é algo muito ruim de estar ali, esse lixo ta atirado em frente de um posto tão 
importante como é esse de Fazenda Fialho, outro assunto que eu gostaria de abordar 
hoje, mas eu não gostaria de ta abordando, e eu tenho feito isso pela terceira vez hoje, 
que é o problema do supermercados de nossa cidade, é uma vergonha o que está 
acontecendo com os supermercados em nossa cidade, e eu repito, são supermercados 
grandes, tipo Nacional, Rissul, Dia e Todo Dia, esses grandes supermercados ai, 
infelizmente não estão adequado ao código de defesa do consumidor, no sábado tive um 
problema muito serio no mercado Nacional, onde havia muita gente comprando os 
produtos de páscoa, ovos de páscoa, e uma grande, uma quantidade enorme de pessoas, 
estavam simplesmente sem saber o preço das mercadorias nos ovos que estavam ali, e um 
vendedor que eu não vou citar o nome ai, um vendedor me desacato dentro do 
supermercado, eu fui pedir preço, e ele queria que eu dissesse qual, eu disse para ele que 
todas as mercadorias deveriam ter preço, pelo código do consumidor, como meu tempo é 
pequeno, eu quero aproveitar o seguinte, eu quero pedir que a Prefeitura faça funcionar o 
PROCON da cidade, por favor, se precisar de mim, eu vou estar lá a disposição para ajudar 
a fazer o PROCON funcionar, tem que fiscalizar os mercados, estão vendendo mercadorias 
estragadas para o povo, estão vendendo mercadorias vencidas, as pessoas estão 
comprando, não tão procurando ainda, a justiça, o Ministério Publico, Delegacia, talvez 
por timidez, mas ta muito mal a nossa parte de consumidor em nossa cidade, preço tem 
que ser afixado na mercadoria, vale para todo o comercio, não pode ter mercadoria na 
loja, sem ter o preço anexado, outra coisa, tem loja que ta botando preço a prazo, e não 
põem o preço a vista na mercadoria, não pode, e vai muda o código do consumidor, e os 
comerciantes vão ter que se adequar, sob pena de serem multados, e as multas são muito 
salgadas, eu não sou contra os comerciantes, não só contra a consumidor, nem a favor e 
nem contra, eu gosto que as coisas funcione direitinho, eu fui três anos Diretor do 
PROCON de Taquara, e lá muitas vezes eu tive que ir pessoalmente no mercado para 
verificar, eu já comprei frango com mal cheiro em mercado, vencido e com la cheiro, isso é 
saúde publica e coisa seria, de repente vão ter ai crianças, pessoas doentes e não sabem 
porque, e tão enchendo os postos de saúde ai, em função dos supermercados estarem 
vendendo coisas podres e estragadas, ta na hora de nos fazermos valer o direito do 
consumidor na nossa cidade, eu peço que quem tive dificuldade com o supermercado 
principalmente, que venha até esta Casa, e pode vim fala comigo, e eu vou ta denunciando 
esses fatos, e o direito do consumidor, tem que prevalecer, e o PROCON tem que 
funcionar na cidade, se não, não adianta nada, muito obrigado, desejo a todos uma boa 
semana, e fiquem todos com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Outro dia eu falava com um amigo meu sobre Política, amigo 
esse que já tem mais anos que agente nisso ai, Vereador Arleu, eu entrei para a Política 
em 2000, e eu dizia da dificuldade que às vezes agente tem de colocar algumas coisas em 
pratica, e ele me dizia que existe discurso de campanha e discurso de ação, e eu com todo 
o respeito a esse meu amigo, professor que eu considero e respeito muito, quero dizer 



uma coisa para vocês, se eu tiver que sair desse mandato, se eu não tiver que ir para outro 
mandato, não tem problema, Deus vai saber, o eleitor vai saber, agora meu filhos terão 
orgulho de um dia ouvirem falar, com os meu netos, o seu avo foi um caco, seu avo foi um 
sem vergonha, um mentiroso, porque se é pra mim entrar na casa de alguém, e cumprir 
algo que eu não vou poder fazer, pois isso eu não faço, quem me conhece sabe que eu 
digo a verdade, pra mim não tem discurso de campanha ou discurso depois de posse, é 
um discurso só, a quem pense melhor, quem pense diferente, mas como Vereador Nelson, 
eu aprendi a escuta ele muito vezes, o eleitor, a urna vai dizer quem que está certo, agora 
discurso de campanha e discurso de ação, pra mim, como me dizem, tem que ser mais 
vaselina na Política, vaselina pra mim, é um nome bonito para sem vergonha, se o cara 
entra na casa de outro cidadão, e falar o que não vai cumprir, então que não faça, que não 
entre, não cause uma falsa expectativa no coração daquela pessoa, eu quero mais uma 
vez pedir aqui, conforme é minha terceira vez, sobre a questão da faixa de segurança 
sobre as escolas, assim como as placas de sinalização, e mais uma vez eu tomo como 
exemplo, duas escolas, a Escola APAE, e a Rosa Elsa Mertins, veja bem, uma no extremo 
do Município, o Secretario Distrital, Senhor Paulo Muller, interessante se cuidasse um 
pouco mais desse situação, principalmente, pintasse mais as faixas de seguranças, ali 
próximo APAE, não se vê nem um tipo de sinalização, assim como também eu volto a dizer 
da Escola Rosa Elsa Mertins, tenho certeza que nas outras escolas também, mas to 
tomando como exemplo essas duas, eu volto a pedir a Secretaria Municipal de Obras, que 
me informe também, é a terceira vez, quem usa a Rua 13 de Maio, em direção ao 
cemitério, logo ali na decida, depois da Rua 7 de Setembro, vocês podem ver observar a 
buraqueira que está ali no calçamento, e eu volto a dizer que é a terceira vez que eu peço 
isso, mas lamentavelmente não foi feito ainda, Vereador Nelson, faz um oficio aqui pela 
Casa, muito inteligente a posição dele, a respeito do fechamento da CROP, coordenadorias 
de obras publicas, que atende 11 Municípios, que está fechando e indo para Montenegro, 
nos já fizemos no dia 15 do ano passado, o Vereador Nelson ta fazendo uma mais forte 
pela Casa, que vai da mais força para o Secretario de Obras, Luiz Carlos Busato não feche 
essa CROP aqui em Taquara, convido todos os senhores e as senhores que estão 
presentes, fazerem parte no dia 3 de abril, as 15 horas, aqui no Plenário da Câmara, por 
autorização do Senhor Presidente aqui da Casa, numa reunião com as Câmaras de 
Vereadores de Riozinho, Rolante, Taquara, Igrejinha e Três Coroas, 5 Municípios, para que 
agente discuta o aumento do efetivo da Policia Rodoviária Estadual, veja bem, a Policia 
Rodoviária Federal, que tem o ponto no km4, ela cuida de 150 quilômetros, de cinco 
Municípios, inclusive a divisa com São Francisco, e muitas vezes nos temos uma viatura em 
Taquara, com um Policial, e outro lá no ponto, com esse movimento do litoral, com esse 
movimento da serra, as nossas estradas ficam desprotegidas, e aqueles motoristas 
despreparados, ele toca velocidade alta e acaba dando atropelamento, dando mortes, 
então vamos nos unir junto com as outras Câmaras de Vereadores, para que agente possa 
aumentar o efetivo da Policia Rodoviária Estadual, uma vez que se convida as outras 
Câmaras, como a Diretora Legislativa já fez, o Município de Taquara atende 150 
quilômetros e 6 Municípios, obrigado ao Senhor por ter me concedido aqui a 
oportunidade de ate representado o meu Município mais uma vez, e que fiquem todos na 
Paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Vereador Lauri Fillmann falava sobre a unidade móvel, e ela voltou a não 
funcionar hoje, pois hoje era o dia que ela iria para a localidade de Tucanos, tive contato 
com a Secretaria da Saúde, e eu quero informar a comunidade como ele me passou, que o 



dia de sexta feira agora, será feito o que também houve a falha, em Olhos D’água e Padre 
Tome, nessa sexta feira dia 5, nos termos pela manhã em Olhos D’água, e a tarde em 
Padre Tome, e no dia 12 de abril, numa sexta feira, ira atender em Tucanos, na parta da 
tarde, que não atendeu hoje, também Senhor Presidente, eu quero encaminhar sobre esta 
Casa, votos de congratulações, auxilio para o Deputado Renato Molling, que fez para que 
pudéssemos conquistar a implantação do supletivo do ensino médio, na Escola Hermínia 
Marques, na localidade de Vila Tereza, no Distrito de Rio da Ilha, pois essas conquistas 
alem de ser importantíssima para o Município de Taquara, também é importante para os 
demais Municípios da região, pois lá será tendido a todos os Municípios de nossa região, 
tinha varias escolas escritas, inclusive aqui do centro, e outras cidades, mas o auxilio do 
Deputado foi fundamental para a decisão do Governo do Estado, para que fosse ao 
Hermínia Marques, no Rio da Ilha, está de parabéns a Diretora Werlangue e a Marcio do 
Rio da Ilha, estão de parabéns a Diretora Werlangue e todos que auxiliaram nesse sentido, 
e muito importante dizer o trabalho do Ivo, morador de Padilha, nasceu na Padilha, ele 
pegou o ônibus e foi a Sapiranga e disse ao Deputado, nos precisamos e eu quero terminar 
meus estudos, eu quero cursar uma faculdade, então é uma oportunidade para toda nossa 
região, para que possam concluir o ensino médio e em breve cursando uma faculdade, 
também Senhor Presidente, eu fiz um requerimento, perguntando ao Prefeito quanto ele 
já gastou na rua coberta, quanto falta para concluir, e o custo de deslocamento, e no 
requerimento 334, nos pedimos que o Prefeito encaminhe um projeto, para que possamos 
buscar recursos, junto no Ministério do Turismo, a fundo perdido para que agente possa 
concluir a rua coberta, não vamos gastar dinheiro que precisa no medicamento das 
pessoas, vamos buscar esse recurso a fundo perdido e concluir essa rua, também muito 
importante esse projeto, que o Prefeito andou criando o dia do Rio da Ilha, o dia Municipal 
de preservação e conscientização da sub bacia hidrográfica do Rio da Ilha, tão importante 
para nosso Município, então agora terá, como tem o Rio dos Sinos, tem o Paranhana, 
entre meio essas duas datas, 26 de março, teremos o dia do Paranhana, também quero 
fala sobre a moção que o nosso Presidente fez, com relação a décima primeira 
coordenadoria regional de obras, que é sediada em Taquara, e atendia Jaquirana, 
Cambará, São Francisco de Paula, Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha, Parobé, 
Rolante e Riozinho, e agora querem mandar para Novo Hamburgo, Taquara já teve aqui os 
CM, Secretaria de Educação, Comando da Brigada, tudo nos tínhamos em Taquara, e nos 
não podemos Presidente, permitir que Taquara mais uma vez venha perder, e toda a 
região, agente fica profundamente chocado com essas coisas que estão acontecendo, vai 
indo assim e é muito complicado, também estou encaminhando votos de pesar aos 
familiares do Senhor Odécio, que tinha fabrica de cadeiras, foi feito pela Bancada, 
conhecido de todos, era muito festeiro, alegre e nos deixou, então fica aqui um 
sentimento de uma pessoa maravilhosa, o enterro é amanhã as 10 horas, quem era amigo 
dele, é um momento de despedido de quem foi muito alegre e amigo de todos nos 
Taquarense, muito obrigado, e uma boa semana a todos. VEREADOR LAURI FILLMANN. 
Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero deixar aqui um convite a todas 
as pessoas do Município e região, pois vai acontecer nesse final de semana, 
principalmente no sábado e domingo, a tradicional cavalgada do CTG, Passo do Cedro de 
Padilha, sei que tem uma rapaziada aqui da região de Taquara, e arredores, Campo Bom, 
Sapiranga, Parobé, que participam então mais uma vez, que normalmente seria no mês de 
março, ou abril, esse ano é em abril, sexta noite pouso na Padilha, na Sociedade 14 de 
Outubro, pra quem já vai na sexta, e com a partida após o café, subindo, pernoitando na 



Ilha Nova, também domingo teremos a grande festa da Capela São Jose, do Passo da Ilha, 
deixamos aqui o convite, que o pessoal visite aquela comunidade ordeira, trabalhadora, e 
quem lá sua festinha anual, que merece ser visitada, Presidente Nelson Martins, muito 
feliz nesse encaminhamento, nessa moção de apelo, imaginem a região Paranhana, Serra, 
tem que se deslocar em Novo Hamburgo, 11 Municípios, sinceramente não da pra 
entender, atitudes como essa, que nossos Governantes Maiores acabam fazendo, ainda é 
tempo, espero que revejam esse posicionamento da CROP, e que possamos manter aqui 
em Taquara, até por uma questão logística, cada vez mais nossas estradas estão 
complicada os deslocamentos, imaginem ter que se dirigir a Novo Hamburgo, para realizar 
esse trabalho, muito bem lembrado por colegas Vereadores, o Guido Mario, Adalberto 
Soares, me perdoem os que eu não lembro aqui, do evento muito importante, muito 
bonito, que foi a inauguração oficial, já está em andamento, do EJA da Vila Teresa, um 
trabalho regional diferenciado, de ouvir aqueles três lideres de turma, das três turmas que 
se manifestaram lá, já valeu o dia, e valeu a noite, muito bom, sem contar esforço dos 
professores, Direção, então está de parabéns mais uma vez a Escola Estadual Hermínia 
Marques, Poe esse encaminhamento to importante para as pessoas que não tiveram 
oportunidade, quando da juventude estudaram, e como se diz, não é tarde, nunca é tarde, 
que bom que está acontecendo, após tanta luta, tanto sacrifício, esse trabalho do EJA, no 
Rio da Ilha, para finalizar, eu quero fazer moção na questão segurança, nos todos sabemos 
que não é só no Município de Taquara, que vemos essa dificuldade, mas tratando de 
nosso Município, ouvimos na questão de um mês atrás, o Comandante da Brigada, nas 
limitações e tudo mais, e eu quero fazer um requerimento verbal ao Prefeito, como vão, 
como estão às tratativas das câmeras de vigilâncias, que foi começada a 2 ou 3 anos, e que 
não andou um absurdo, é quase 1 milhão de reais que venho pra Taquara, e eu não tenho 
ouvido fala nada, não que eu pense, mas três meses deveria ta resolvido essa questão, 
mas penso e acredito, e tenho convicção que é hora sim, de retomar isso, pela questão de 
segurança, lógico, com tanta carência de efetivo, e tudo mais, quanto essa câmeras 
poderão auxiliar, então que nos informe se está andando, se continua em banho Maria, e 
muito dinheiro para demorar tanto pra entrar em funcionamento, é um absurdo isso, 
assim como tantas obras do Estado, como perfuração de poços, que levam anos e não 
saem, esses caminhões se locomovem e passam Estado a fora, se vier com o Nosso 
Município, que 7,8 ou 10 poços foram perfurados, e até hoje não estão em atividades, 
olha sinceramente é lamentável um descaso e um não aproveitamento maior do dinheiro 
publico, então nesse sentido ai, eu quero que a Mesa faça i encaminhamento, pedindo 
informações em que pé anda as tratativas, para realmente colocarem em uso, em 
atividade, em funcionamento, as câmeras de vigilância, muito obrigado e uma boa semana 
a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Eu gostaria de enviar votos de pesar ao Senhor Elton, dono de uma oficina, pela 
sua perda e pela sua dor junto a sua família de sua esposa pela semana que passou, 
Senhor Presidente, hoje pela manhã estivemos na região de Olhos D’água, verificar lá da 
possibilidade de abertura de uma estrada, para que ela volte ao local de origem, porque 
ao longo dos anos ela foi desviada, estrada essa que fica entre as terras do senhor 
Ormindo e do Senhor Breno host, o Senhor Ormindo tem feito vários pedidos as 
Administrações que passaram, e o Prefeito hoje então, atendeu com muito carinho e 
prometeu estudar e até deu bastante esperança, para que essa obra seja realizada, 
também um bueiro na localidade, pois está a impedir que o ônibus escolar passe, e vá até 
o final da linha, para buscar as crianças que lá residem, e vem para a cidade para estudar, 



quanto ao Fogão Gaucho, venho está carta enviada pelo Senhor Prefeito, um projeto de 
lei, em relação ao apoio ao auxilio financeiro ao Fogão Gaucho, para que fique bem claro, 
em comentários maldosos que circularam, que o Senhor Prefeito estaria de alguma forma 
de prevenção contra o Fogão Gaucho, ai ele demonstra que são infundadas essas 
informações, e não passam de meras especulações e de fofocas, pois ele quer realmente 
que o Fogão prospere juntamente com o Município, na semana que passou, estive na 
cidade de Bom Principio, juntamente com os membros do Conselho Municipal de Saúde, 
em visita a UPA, realmente a UPA naquela localidade, chama atenção, mas nos informo a 
Secretaria de Saúde, que no momento que foi criado a UPA naquela localidade, realmente 
foi num momento de alforria, e que hoje tem prestado ainda um bom trabalho, porem 
estão enfrentando um problema maior, que são dos Municípios que cercam aquele 
Município, e que estão indo até lá com seus doentes, mandando suas ambulâncias com 
seus pacientes, e que eles não puderam por questões Judiciais, impedir que essas pessoas 
fossem atendida naquela localidade, causando assim, está onerando ao Município, e 
aquilo que no inicio seria, gastavam em torno de 120 mil reais, já está em torno de 180 mil 
reais, pois os Municípios que cercam aquele Município não contribuem com nada, então 
ela nos colocou a par de todo o processo feito na época, em que o Município de Bom 
Principio, deveria gastar um valor, e acabou gastando em torno de dois milhões e 
trezentos mil reais, para que realmente aquela UPA ficasse concluída, o Ministério da 
Saúde, mandou um Milhão e quatrocentos mil reais, ela nos aconselho, para termos 
cuidado, que seja feito um estudo junto a comunidade, para que depois, que não 
tenhamos que pagar por um ônus, aonde não poderemos quem sabe bancar isso, 
Vereador Arleu, eu já coloquei nessa Casa em uma ocasião, em relação ao trabalho da 
Vigilância Sanitária, na semana que passou, e eu aqui não poderei colocar nomes, nos 
sabemos o porque, mas foram atuados 2 supermercados na cidade, e num supermercado, 
existiam quase 300 quilo de carne, em alguns frízer, podres, totalmente podre, a Vigilância 
atuo com vem feito ao longo dos anos, e outro supermercado também, onde encheram 5 
carrinhos com produtos vencidos nas prateleiras, aquilo que o senhor falou em respeito ao 
PROCON, e mais alguns órgãos de vigilância, juntamente com a Vigilância Sanitária, eles 
fariam um trabalho muito mais amplo, e isso melhoraria a segurança de nosso Munícipes, 
eu novamente gostaria, o senhor é tão empenhado nessa situação Vereador, e tem 
conhecimento de causas, porque foi Presidente do PROCON, entre em contato com a 
Lucia Batista, que é coordenadora da Vigilância Sanitária, com certeza o senhor terá 
grandes idéias de lá, fiz uma indicação nessa Casa, ao Executivo Municipal, para que seja 
estudada a possibilidade, de ampliar a praça do Bairro Santa Teresinha, porque, existe 
uma área ociosa entre a Igreja e a praça, que antigamente era uma rua, e parece que foi 
doada a Igreja, mas uma parte bem atrás da Igreja, ela ta muito ociosa e escura, e nos 
poderíamos com certeza, junto ao Município e ao Executivo, e a própria Igreja, quem sabe 
ampliar aquela praça, espaço para isso tem, alem da reforma dos brinquedos, que estão 
de forma precária, era isso, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Estou encaminhando na noite de hoje, 
projeto de lei que inclui o peixe na merenda escolar, objetivo de alem de no ta nos 
proporcionando uma alimentação de qualidade, aos alunos da rede Municipal, gerando 
renda e desenvolvimento aos produtores de nosso Município, lembro que a ATP, 
associação Taquarense de piscicultores, é a única Associação que tem uma agro industria 
legalizada em nosso Município, eu entendo que este projeto, ele trará, renda, 
desenvolvimento aos nossos produtores rurais, então se a Administração aderir esse 



projeto, estaremos trazendo uma grande oportunidade aos nosso produtores 
Taquarenses, também estou enviando uma solicitação a Secretaria de Educação, para que 
seja feita um estudo, para viabilizar a compra de carne, direto do produtor Taquarense, 
esse é um projeto que já existe em alguns Municípios, e tem dado muito certo, o 
Município faz uma parceria com o frigorífico local, compram o boi gordo do produtor 
rural, e esse boi é abatido e desossado no frigorífico, desse modo os alunas vão passar a 
comer picanha e filé, e não só carne muita de pescoço como é hoje, e eu ousaria a dizer, 
que acima de tudo, economizando, projeto muito bom, e viável ao nosso Município, 
também estive na localidade de Três Pinheiros, na semana passada, e os moradores 
daquela comunidade, estão pedindo que o caminhão da coleta de lixo, faça o 
recolhimento na comunidade também, pois o caminhão vai até a localidade, a Arroio 
Grande, em todas as terças feiras, e se ele anda, segundo os moradores, mais 5 
quilômetros, e a pouco conversava com o Secretario daquela região, que eu acho que são 
8 quilômetros, mas isso teria que ver, andando então 4,5ou 8 quilômetros a mais, essa 
comunidade seria beneficiada com a coleta de lixo, também quero agradecer e 
parabenizar o Vereador Nego, pela moção e apoio ao Deputado Marco Feliciano, do meu 
Partido, dizer que tudo isso que estão fazendo, é para que o povo não veja que Deputados 
condenados a cadeia, que é o caso do Deputado José Genuíno, Deputado Cunha, 
condenados a 11 anos de cadeia, e a 6 anos de cadeia, fazem parte da Comissão de 
Justiça, a Comissão mais importante da Câmara dos Deputados, isso ninguém fala, a 
imprensa fica calada, não fala vocês já ouviram falar do ditado, boi de piranha, é o que 
estão fazendo com o Deputado Marco Feliciano, questão do casamento homossexual, eu 
como cristão, por principio cristão sou contra, mas a quem não é, então eu apelo Vereador 
Valdecir, a Constituição Brasileira diz, que casamento no Brasil, é entre um homem e uma 
mulher, e pronto, os ativistas gays, eles podem fazer o que eles quiserem, façam uma PEC, 
mudando a Constituição, e vão para o voto Democrático, isso é Democracia, agora o que 
querem fazer, aprovando uma lei, chamada PL122, e bota uma mordaça gay na sociedade, 
isso eu sou contra, era isso e muito obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda 
a todas as pessoas presentes. Retorno a está Tribuna, para fazer um chamamento em 
relação ao Autismo, como vinha anunciando nas outras Sessões, amanhã dia 2 de abril, 
será realizado às 18h30min, na Praça Marechal Deodoro, ali vai ter um evento, um 
chimarrão, uma troca de idéias, aonde agente vai começar a trabalhar no Município, essa 
situação dos portadores de autismo, vai ter uma distribuição de panfletos, uma roda de 
chimarrão, fico com toda a comunidade e todos os colegas Vereadores, Poder Executivo, 
convidado a participar dessa atividade comunitária e social, também encaminho algumas 
questões, enoitecendo ai algumas ações, com relação a segurança publica em nosso 
Município, agente observo, e também foi divulgado na imprensa nos últimos dias, que o 
Prefeito Tito, e o Secretario Municipal de Segurança e Transito, Paulo Muller, foram até o 
Secretario Estadual de Segurança Publica, aonde manifestaram ali a vontade, e o querer 
do Município de Taquara, em manter os Policias Militares, após as suas formaturas aqui 
em nosso Município, tanto que manifesto esse pleito, também encaminhou, que seja 
aumentado de 400 horas extras, para duas mil horas extras, a renumeração da Policia 
Militar, também solicito lá, a manutenção das viaturas e a renumeração das frotas, 
também temos uma obrigação com o Município, e aqui erguida pelo colega Vereador 
Eduardo Kohlrausch, com relação ao auxilio moradia, tal situação que eu apoio o 
Vereador, certamente o Executivo tem que mandar a esta Casa, para nos poder avaliar, 
para melhorar, e melhorar muito, e é umas das formas que poderíamos também manter 



eles aqui no Município, também participamos na ultima semana do Fórum da saúde, no 
Fórum de Segurança Publica, promovido pela CICS2020, então não só de uma local, mais 
em vários locais do Distrito, que é de sua responsabilidade, na questão de patrolamento, 
ensaibramento, iluminação publica, que é de certamente de grande valia, também com 
relação a Rua Leonardo Altnemeyer, em frente ao numero 3115, Bairro Nossa Senhor de 
Fátima tem famílias que moram naquela rua, então sendo prejudicadas pelo esgoto a céu 
aberto, já foi feito tratativas, o Poder Executivo já está tomando providencias, mas ta 
muito devagar, e com essas chuvas e com o esgoto a céu aberto, ta muito complicada a 
situação ali, o pessoal já tem os canos, estão à disposição, já encaminharam, mas 
certamente vamos dar uma olhada com carinho, para que está tratativa seja tomada com 
atenção, também na localidade de Santa Cruz do Pinhal, o Município ali ta recebendo 
umas áreas de terras, para instalação de um poço, também ali coordenada pelo Secretario 
Paulo Muller, agente deixa aqui um forte abraço a todos, e uma boa semana. VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu 
quero iniciar hoje, falando da saúde novamente, nosso posto 24 horas, tem levado ai de 3 
a 4 horas, para fazer um atendimento, isso está muito longo, muito demorado, precisa ser 
revisto, a comunidade ta reclamando disso ai, o posto de saúde do Bairro Empresa 
também tem apresentado problemas, e acho importante que detecte esse problema, e 
procurem resolver o mais rápido possível, porque são muitos casos repetitivos, então eu 
quero passar aqui para os representantes do Governo, que levem essa informação que 
está chegando para agente, eu quero também deixar uma colocação, com relação ao 
PROCON, que falou o Vereador Arleu, que realmente ta um caos, principalmente os 
mercado grandes, que deveriam cumprir o que diz a lei do consumidor, e isto não têm 
acontecido, realmente são umas barbaridades que acontece nessas redes de mercados 
grandes, com relação ao transito, também com o fato das faixas de segurança, falou o 
Eduardo, é uma preocupação, e realmente está chegando para nos todos os dias, na 
frente das escolas, estão abandonadas, as travessias de ruas, a nossa segurança 
complicada, e eu gostaria aqui de chamar atenção, de falar do fato ocorrido de novo, lá no 
Ideal, e Aimoré, de novo nessa sexta feira foram duas mortes, que na minha opinião, já 
deveriam ter sido evitadas, por falta de uma ação mais contundente do Município, do 
Secretario de Segurança e Transito, que eu acho que ta faltando uma ação ai, precisa com 
urgência que tome uma providencia em relação a isso, não é possível que agente continue 
pagando com vidas ali, uma falta de uma sinaleira, ou falta de ação contundente para 
resolver esse problema definitivo, nossa cidade é cortada por rodovias, e nos estamos ai a 
cada dia que passa, pagando com a vida de nossa crianças, por falta de investimento 
publico, isso não é mais possível, isso tem que ser tomada uma providencia, o Secretario 
tem que sair da cadeira, e ir pra rua, e ver o que realmente ta acontecendo, nos não 
podemos mais, nos acomodar, nos acovardar nessa situação, porque a responsabilidade é 
nossa, nos temos que aqui cobrar realmente, com que tome e tome providencia, já se 
passaram três meses ai, já deu tempo do Governo tomar pé da situação, e nos precisamos 
de ações, precisamos saber o que está sendo feito através da Secretaria de Segurança de 
Transito, para melhorar o nosso transito, eu gostaria também, são tantas coisas hoje, que 
vão ser complicadíssimo, mas eu gostaria de salientar também, uma indicação que eu fiz, 
com relação ao Bairro Jardim do Prado, que são mais de 100 crianças que estão brincando 
na rua, por falta de uma espaço publico, eu também penso que tem que tomar uma 
providencia com relação a isso, que as nossas crianças tem que ter um lugar para brincar, 
não é possível que continue assim, eu gostaria também de agradecer ao Prefeito 



Municipal, que escutou a nossa indicação 2777, com relação ao programa de apoio e 
desenvolvimento da cadeia produtiva, que está chegando o projeto nesta Casa, por uma 
indicação da Bancada do PP, de nosso Partido ai, trazendo melhores condições para 
famílias do campo, agradecemos o Prefeito, por ter encaminhado essa indicação, esse 
projeto de lei, através da indicação feita pela Bancada do PP, eu gostaria também de 
salientar com relação a outras atividades que tivemos aqui, na terça feira passada, tivemos 
a reunião de saúde, onde foi apresentado de novo, pelas pessoas presentes, a dificuldade 
de informação, com relação ao Hospital Bom Jesus, precisamos rever essa situação, para 
que agente possa ter essas informações, porque se não, agente não faz saúde, obrigado a 
todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Será colocado em votação, o local onde será feita a rua coberta, para que possamos, para 
que a comunidade possa votar, e fazer a escolha certa, é necessário que se saiba em 
primeiro lugar, quanto já se gastou na rua coberta, quanto já foi investido no local onde 
ela está atualmente, quando custará está rua coberta no total, e quando custará para 
instalar a rua coberta em outro local, as pessoas para fazerem essa escolha, e fazerem o 
seu voto consciente, precisam dessas informações, porque não é só a questão de escolher 
o melhor local para a rua coberta, onde ela ficará mais bonita, aonde ela atrapalhara ou 
não atrapalhara, precisamos fazer uma escolha baseada nos custo desta rua coberta, 
porque tudo que é investido ali, é dinheiro publico, então as pessoas tem que ter a noção 
exata, de quando colocarem o nome do papel na urna, o porque de elas estarem fazendo 
isso ali, com relação de onde está atualmente a rua coberta, que ainda não está coberta, 
eu no meu entendimento é o melhor local, anteriormente não teve votação para saber, 
ela foi colocada ali, ela está ali, não a muito o que se fazer, então eu penso o seguinte, que 
não se retire essa rua coberta dali, evitar gastos públicos, outro fator, ela desentesará a 
rua principal em seus eventos, ele revitalizara toda aquela região, e não prejudicará nem 
um estabelecimento comercial, também é um local de fácil acesso, tanto para chegada, 
quando para saída, então eu gostaria muito, que quando as pessoas votarem, pensam 
bastante antes de fazer isso, neste momento o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, 
pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Inicialmente o Prefeito quando teve em 
reunião com nos, ele falo  que iria fazer uma Audiência Publica, em relação a praça, e eu vi 
nos meios de comunicações, jornais, que sairia uma pesquisa de onde seria, ditando três 
lugares, gostaria de pedir ao Senhor Prefeito, que voltasse a ideia inicial, então de se fazer 
uma Audiência Publica, e que se repare os gastos que vão ser feitos, para a troca de local, 
era isso, obrigado. Neste momento a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, voltou com a 
sua pronúncia: Também nos utilizamos muito a Tribuna para fazer criticas, para falar do 
que não está sendo feito, que falta fazer, acho que nos temos que usar a Tribuna também, 
para elogiar, eu quero elogiar a Prefeitura Municipal de Taquara, que realizou o 
embelezamento das Praças, Marechal Deodoro e a Praça da Bandeira, plantio de flores, 
limpeza e higienização dos banheiros, também concordo com o Diretor Geral de Turismo, 
o Maciel, fez um convite para com que as pessoas ajudem a fiscalizar, e ajudem a cuidar 
da praça, porque quando não existe um especo publico, para que as pessoas tenham uma 
área de lazer, existem sempre muitas criticas, nos temos esses locais, nos temos duas 
praças, nos temos mais o parque do trabalhador, e outros locais em Taquara, só que a 
comunidade, também precisa fazer sua parte, o Poder Publico, tem que fazer a deles, mas 
a comunidade tem que fiscalizar, e tem que cuidar desses espaços públicos, porque uma 
praça, não é o jardim de nossa casa, esse espaço pertence a todos, então eu gostaria 
muito que continuasse assim, embelezando nossa cidade, porque são duas praças muito 



bonitas sim, por hoje seria estes os assuntos, eu agradeço a atenção de todos, desejando 
que todos possam ter uma ótima semana, muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. A colega Vereadora 
comento que devemos reconhecer quando as coisas estão boas e elogiar, eu acho que o 
elogio faz parte de um incentivo ao trabalho de qualquer ser humano, eu vi que o pessoal 
da saúde, chamou para a vacinação e este ano incluíram as professoras, e foi um pedido 
meu em outros Governos, para que se chamassem as professoras para receberem a 
vacina, porque elas estão diretamente envolvidas com crianças, e se contaminam, e vou 
dizer Vereador, eu sou Diretora de Escola Publica a mais de 15 anos, e eu pedia para as 
professoras serem vacinadas, e elas não eram vacinadas, neste momento o Vereador 
Valdecir Vargas de Almeida, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Vereadora, pode 
ate ser Estadual, mas Municipal todos recebiam, neste momento a Vereadora Sirlei 
Teresinha Bernardes da Silveira, voltou com a sua pronuncia: Estou falando da questão 
das Escolas Publicas Estaduais, porque fui Diretora por 15 anos de Escola Publica e 
Estadual, e as professoras não eram vacinadas, e era uma solicitação feita por mim, 
enquanto Diretora, e me parece que serão vacinadas agora, e acho importante isso, e 
acho importante que nos todos tenhamos muito cuidado nesse período, com a higiene das 
nossas mãos, porque nos sabemos que a transmissão da gripe, é pela mão, se alguém 
espira e está contaminado com o vírus, ele se aloja e permanece vivo, se colocarmos a 
mão, e levarmos aos olhos ou a boca, estaremos contaminado, então o que é a principal 
forma de combate a está gripe, é higienizar constantemente as mãos, em nossa escola, 
nos tínhamos sempre, sabonete liquido nos banheiros, e álcool gel, e temos ainda hoje, 
álcool gel, em todas as portas de sala de aula, e laboratórios, e dois dispensadores de 
álcool gel, no refeitório, onde as crianças se alimentam, importante reforçar isso, adultos e 
crianças, higienizem as mãos, e estaremos colaborando com a nossa saúde, e que ela 
permaneça, pela forma de evitarmos a gripe, gostaria também de me associar ao 
Vereador Régis, com relação ao evento do autismo, amanhã, dia Mundial da 
Conscientização do Autismo, o autismo, como muitas outras síndromes que fazem as 
pessoas, não diferente de nos em algumas situações, porque se nos, nos olharmos 
senhores, todos nos somos diferente, uns baixos, outros altos, uns magros, outros mais 
gordo, um claro, outro mais escuro, o que estabelece nos como seres humanos, é a 
questão de sermos pensadores, de podermos pensar, agir com coerência, e dentro desse 
agir com coerência, eu penso que cabe muito bem o respeito, e eu acredito que os pais, a 
Franciela e o Douglas, organizando esse evento, o que eles estão buscando, é um respeito, 
é uma socialização da questão de entender que o autista tem problemas, mas que ele 
pode sim, se entrosar e fazer parte de uma escola normal, frequentar uma educação 
normal, e ser sociabilizado e sociável entre todos, porque assim como nos, poderíamos ter 
alguém em nossa família com problema, com certeza nos gostaríamos que fossem 
tratados com respeito, eu penso que, o respeito é a base das relações, independente de 
opção sexual, independente de cor, independente de ter síndrome ou não ter, 
independente de qualquer situação, o que nos temos que primar, enquanto nos somos 
seres humanos, é pelo respeito que nos devemos ter um para com os outros, e eu gostaria 
de terminar a minha fala, falando uma frase de Antony Strano, que diz assim, respeito é 
valorizar, não só a nossa própria existência, mas as dos outros também, como eles são, 
isso é respeito, respeito que nos devemos pregar enquanto Legisladores, e enquanto seres 
humanos, muito obrigada, e uma boa semana a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Faz 90 dias que a nova Administração e a nova Legislatura 



estão em pela atividade, atividade essa que nos alegra, ao menos nos no Distrito de 
Padilha, Rio da Ilha, e a redores, quando se trata de estradas, e da saúde, sabemos o 
quanto está difícil os maquinários, as dificuldades dos maquinários, em plena atividade, 
sempre da um problema e outro, e mesmo assim, lá em Padilha o Secretario Mário Pires 
me passou que foram recuperadas, 60 quilômetros de estradas, e mesmo nessas 
dificuldades, pó gente, 60 quilômetros de estradas, é chão, e também no Rio da Ilha, 
conversando com o Lisandro, o Secretario Distrital do Rio da Ilha, fiquei muito contente, e 
tenho que parabeniza também, porque lá também já foram feita mais de 70 quilômetros 
de estradas, e uma dela já se fazia, mas de 18 anos, nem uma maquina por lá passavam, 
para recuperar aquelas estradas, que essa estrada, é a estrada antiga do Açoita Cavalo, 
Açoita Cavalo esse que o pessoal para chegar até o morro alto, andava mais de 16 
quilômetros, hoje percorrendo 3 quilômetros, eles chegam até o Morro Alto, e vice versa, 
isso é uma questão de conscientização, é uma questão de tratar os Município como eles 
devem ser tratados, com respeito, vendo onde tem as dificuldades deles, esses Secretários 
estão de parabéns, e eu quero que sirva de exemplo esse mutirão que eles tem feito, em 
Olhos D’água e em outra localidades, como tem feito, que serve de exemplo para o 
pessoal do Fialho, e a redores, porque lá também estão sofrendo dificuldades, quando as 
ruas, recebo varias reclamações, escuto Vereadores aqui reivindicando, penso que isso 
deveria ser uma atitude tomada por todos, porque nos estamos para nos unir pelo bem 
estar da população Taquarense, também estive com os Vereadores, Lauri, Guido Mario, 
Adalberto, na quinta feira, na Escola Hermínia Marques, e lá tive o prazer de entender, 
que com lutas a conquista, o pessoal trouxe para Taquara, o primeiro curso EJA de ensino 
médio, e isso para nos é uma vitoria, quero agradecer o nome da Diretora da Escola 
Verlania, e dar os parabéns para aquela comunidade, que lutou para esse ganho, quero 
também dizer ao Vereador Lauri, que também eu, quanto a ele, nos preocupamos com a 
segurança de nosso Distrito, de nosso Município, eu semana passada me deparei com a 
viatura conduzida pelo Sargento Marcio, o qual estava fazendo patrulhamento na região, e 
disse que ta se estendendo até os interiores, isso já é um pensar, que estão querendo 
melhorar a nossa segurança, quero desejar a todos uma boa semana, e fiquem com Deus. 
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Amanhã estarei 
Procurando o Prefeito Tito, porque a Rua Ângelo Bizarro Bossle, lá no Mundo Novo, foi 
feito alguns pedidos, e até a seguinte data não foi atendido, então precisa ser feito uma 
roçada, patrolamento e ensaibramento, e estarei conversando com o Prefeito diante 
disso, o caso do lixo, o Prefeito vai ter que determinar que eles tenham um horário, na 
qual o horário, quando vão passar, porque eles passam numa rua hoje, num horário, na 
manhã passam em outro horário, e virou numa baderna, realidade o pessoal que está 
fazendo o lixo, vai ter que tomar uma posição, e passar para os moradores, para que eles 
possam colocar os seus lixos nas ruas, sem que os cachorros rasguem, e sejam espalhados 
pela rua, também, nós soubemos de uma situação hoje, que já vem do ano passado, muito 
complicada, e estamos sujeito a perder a Coordenadoria de Obras em Taquara, nos aqui 
que já tivemos, Delegacia Regional de Policia, Delegacia Regional de Educação e o 
Comando da Brigada, e perdemos tudo para outros Municípios, e já estamos perdendo a 
Coordenadora de obras para Novo Hamburgo, e que o Secretario Busato, que é de Canoas, 
pra te uma posição Política favorecida, ele acha que Taquara não existe no mapa, porque 
ele criou lá uma Coordenadoria, mas teria que fechar um em outro lugar, e ele escolheu 
Taquara, o Ex Deputado Busato, fez isso, Secretario, então amanhã estaremos enviando 
para todas as Câmaras, que pertencem a essa Coordenadoria, para que façamos um 



levante nisso ai, o Prefeito Tarso, assino isso, o Prefeito Tarso em Taquara fez uma grande 
votação, temos que preparar a próxima votação dele aqui, Governador, porque o 
Governador assino aceitando que Taquara perdesse, e que Canos ganhasse, então eu acho 
que todos nos temos que olhar, amanhã ou depois, eles estarão aqui me Taquara, Taquara 
é esquecida na época que não se fala em eleição, bem pessoal, todos nos reclamamos, 
especialmente nos Vereadores do interior, do Policiamento no interior, na sexta feira eu 
estava lá na estrada da Cachoeira, encontrei a caminhonete da Brigada, que já iniciou uma 
patrulha no interior, segundo os PM, as zonas que eles já andaram, que é para eles 
fazerem uma serviço preventivo, da 325 quilômetros, ai foi que um dele me disse que a 
embreagem da caminhonete estava terminando, que não engata a tração, é uma 
caminhonete tracionada, eu disse olha, vocês não tem como o Estado fazer isso, nos não 
recebemos nada ,a caminhonete para, então se essa patrulha continuar, que é pedido pela 
maioria dos Vereadores, especialmente do interior, nos vamos repassar através de um 
Órgão, ou seja do GAP ou do CONSEPRO, a Câmara repassa a verba para a compra do que 
for necessário, para que essa caminhonete continue fazendo o patrulhamento, porque já 
ouve uma grande melhora, se eles já estiverem presentes, todos os dias, com certeza vão 
inibir alguns assaltos e arrombamentos a residências, que aconteceu durante a semana, 
acho que foi quinta feira, roubaram uma residência para baixo da Cachoeira, e acabaram 
levando tudo o que tinha em casa, nós nos propormos a isso, comunicando os Vereadores 
dessa decisão, ai os Vereadores do interior, é quem tem que controlar isso mais, 
realmente essa patrulha do interior, continua trabalhando, se for assim, com certeza nos 
vamos ajudar, só que eu tenho que ter certeza e que o pessoal tenha um controle, porque 
são reclamações, quase que diárias, e necessidade que essa patrulha faça esse tipo de 
trabalho, então já comunicamos vocês, que se for assim, com certeza nos ajudaremos que 
eles mantenham essa caminhonete neste tipo de serviço, muito obrigado, era isso. Depois 
da Palavra em Expediente o Presidente, com a concordância de todos os Vereadores, 
Convocou Sessão Extraordinária Autoconvocada para próxima quarta-feira, dia 03/04, às 
17h, para 2ª votação dos Projetos que estão na pauta desta noite para serem apreciados 
no mérito. Nesse sentido os membros das Comissões Permanentes desta Casa, CGP E 
COFF, agendaram reunião das mesmas para amanhã, dia 02/04, a partir das 14h. 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: A 
pedido do Vereador Valdecir de Almeida e com a concordância dos demais Vereadores, o 
Presidente da Casa colocou em bloco a votação dos Projetos abaixo e os mesmos foram 
APROVADOS por unanimidade. Seguem os Projetos: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 
002/2013 de autoria da Mesa Diretora: Declara Ponto Facultativo, na tarde do dia 28 de 
março de 2013, com posterior compensação de horário, para os servidores da Câmara 
Municipal de vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 049/2013 (Executivo Nº 044) 
Institui o Dia Mundial de Preservação e Conscientização da importância da Sub-Bacia 
Hidrográfica do Rio da Ilha, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 050/2013 
(Executivo Nº 045) Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura e Piscicultura Familiar, bem como 
utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. PROJETO DE LEI 
Nº 051/2013 de autoria do Vereador Moisés Cândido Rangel: Inclui o PEIXE no Programa 
de Merenda Escolar no Município de Taquara/RS, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 052/2013 (Executivo Nº 043) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 



financeiros para a Associação Comunitária de Paredão Baixo, CNPJ/MF nº 
06.081.195/0001-28, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 053/2013 (Executivo 
Nº 046) Autoriza o município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE 
MOTOCICLISTAS ÁGUIAS DO ASFALTO VALE DO PARANHANA – RS, para a realização da 15ª 
edição do Motoshow, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 054/2013 (Executivo 
Nº 048) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o CTG “O FOGÃO 
GAÚCHO”, para auxiliar na realização da 30º Festão Campeiro e 1º Rodeio Nacional do 
Centro de Tradições Gaúchas, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 055/2013 
(Executivo Nº 049) Altera o artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.169, de 05 de março de 2013, 
que dispõe sobre o parcelamento de débitos da dívida com o Instituto Nacional de Seguro 
Social – INSS, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 056/2013 (Executivo Nº 047) 
Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº 3.464/2005. PROJETO DE LEI Nº 057/2013 
(Executivo Nº 050) Autoriza o Poder Executivo a receber em doação área para instalação 
de poço, na localidade Santa Cruz do Pinhal, neste Município, e, dá outras providências. 2ª 
VOTAÇÃO: Os Projetos de Lei abaixo subscritos foram apreciados individualmente e todos 
receberam Pareceres favoráveis na forma original da Comissão Geral de Pareceres e da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. PROJETO DE LEI Nº 040/2013 (Executivo 
Nº 36) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica Orçamentária e dá outras providências. 
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 041/2013 (Executivo Nº 37) Autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos financeiros à Empresa SOFÁ VERDE FILMES LTDA, 
CNPJ nº 12.837.401/0001-80, e, dá outras providências. APROVADO por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 043/2013 (Executivo Nº 40) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica 
Orçamentária e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 
045/2013 (Executivo Nº 42) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros 
para a Senhorita KAROLINE LUIZA DOS SANTOS PODLASINSKI. APROVADO por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 046/2013 (Executivo Nº 38) Inclui Projeto Atividade na 
Lei Municipal nº 5.120/2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2013, e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE 
LEI Nº 047/2013 (Executivo Nº 39) Inclui Rubrica Orçamentária em projeto Atividade não 
previsto na Lei Municipal nº 5.146/2012, que Estima a receita e Fixa as Despesas do 
Município de Taquara/RS, para o exercício de 2013 e dá outras providências. APROVADO 
por unanimidade. Após a Ordem do Dia a Vereadora Sandra Schaeffer solicitou que fosse 
votada em separado a Moção de Apoio nº 003/2013, de autoria do Vereador Valdecir de 
Almeida. Também o Vereador Régis de Souza solicitou votação separada do Requerimento 
nº 067/2013 de autoria do Vereador Valdecir de Almeida e Bancada do PDT. O Presidente 
acatou as referidas solicitações e inicialmente colocou em bloco a votação da matéria a 
seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: Moção de Apelo nº 
004/2013; Requerimentos nºs 068 a 071/2013; Pedidos de Informações nºs 041 e 
042/2013; Indicações nºs 320 a 334/2013; Ata nº 3.881; Requerimentos Verbais: 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 1º - Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente providencie o fornecimento de veneno para o “mosquito 
borrachudo”, no Interior do Município. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 2º - Vem 
através deste enviar Votos de Congratulações ao Deputado Federal Renato Molling, pelo 
auxílio na conquista da implantação do Supletivo (EJA), de Ensino Médio na Escola 
Estadual Professora Hermínia Marques, da localidade de Vila Teresa, Distrito de Rio da 
Ilha, Taquara/RS. Agradecemos pelo empenho, pois sabemos que seu auxílio foi 
fundamental na decisão do Governo do Estado e esta conquista é muito importante não 



apenas em nosso Município, mas em toda a região. VEREADOR LAURI FILLMANN: 3º - 
Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está sendo encaminhado 
o processo de instalação e monitoramento das câmeras de vigilância em nossa cidade. 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 4º - Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente, tome providências a respeito da troca de canos que liga o esgoto 
cloacal, na Rua Leonardo Altemayer, frente ao nº 3115, Bairro Nossa Senhora de Fátima. 
Justificativa: Há dez dias foram realizados alguns testes e foi constatado que deveriam 
abrir a rua para troca de canos, assim solicitaram ao morador que deixasse disponível 20 
m de canos de 150 mm, sendo que os mesmos já estão à disposição e é de ciência da 
Secretaria de Obras, conforme Protocolo aberto em 14/03/2013 sob o nº 
201300003117001, através do Processo 2501/2013. Votação separada: Moção de Apoio 
Nº 003/2013 de autoria do Vereador Valdecir de Almeida - APROVADA com 08 votos 
favoráveis dos Vereadores: Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Régis de Souza, Moisés 
Rangel, Luiz Carlos Balbino, Eduardo Kohlrausch, Adalberto Soares e Telmo Vieira; 05 
votos contrários dos Vereadores: Sandra Schaeffer, Adalberto Lemos, Roberto Timóteo, 
Guido Mario e Sirlei Silveira e 01 abstenção do Vereador Arleu Machado. Requerimento 
Nº 067/2013 de autoria do Vereador Valdecir de Almeida e Bancada do PDT – 07 votos 
favoráveis dos Vereadores: Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer, Moisés Rangel, Valdecir de 
Almeida, Lauri Fillmann, Eduardo Kohlrausch e Adalberto Soares. E, 07 votos contrários 
dos Vereadores: Arleu Machado, Telmo Vieira, Guido Mario, Régis de Souza, Sirlei Silveira, 
Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. Diante do empate na votação o Presidente 
manifestou voto contrário ao referido Requerimento e o mesmo foi REJEITADO com 08 
votos contrários e 07 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, às 21h40min, o 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 
08 de abril do corrente ano, às 19 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, 1º de abril de 
2013........................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


