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Aos quinze dias do mês de abril do ano de 2013, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Taquara/RS, realizou-se a 17ª 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 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 256/2013, em atenção ao Requerimento Verbal, do Vereador Roberto Timóteo, 
contido no Ofício D.L nº 110/2013. OFÍCIO Nº 282/2013, em atenção ao Despacho nº 007/2013 
da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, referente ao Projeto de Lei nº 044/2013 
(Executivo nº 041), que trata da doação de cargas de saibro a Empresa Atelier de Calçados F&I 
Motta Ltda, contido no Ofício D.L nº 143/2013. OFÍCIO Nº 283/2013, em atenção ao Despacho 
nº 004/2013 da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, referente ao Projeto de Lei nº 
039/2013 (Executivo nº 035), que trata do convênio com a Associação Colheita, contido no 
Ofício D.L nº 136/2013. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde: Em atenção as Indicações nºs 
262 e 273/2013 dos Vereadores Régis de Souza e Moisés Rangel. PUBLICIDADE DOS PROJETOS 
DE LEI: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004, de 15 de abril de 2013 de autoria da Mesa Diretora: 
Altera o Art. 155 do Regimento Interno. PROJETO DE LEI Nº 061/2013 (Executivo Nº 52) Altera a 
Lei Municipal nº 5.164, de 19 de fevereiro de 2013, que alterou a Lei Municipal nº 5.019, de 10 
de abril de 2012, que alterou a Lei Municipal nº 5009, de 29 de março de 2012, que alterou a Lei 
Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo contratar 
servidores, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atuação no programa de 
Atendimento Pré-Hospitalar – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metroplitana 
RS 192, com a participação da secretaria Municipal da Saúde, e dá outras providências. PROJETO 
DE LEI Nº 062/2013 (Executivo Nº 57) Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de 
Uso de Bem Imóvel com empresa RAMON GRIFANTE ME., e dá outras providencias. PROJETO DE 
LEI Nº 063/2013 (Executivo Nº 58) Altera a redação do “caput” e § 1º, do Artigo 1º e § 1º do 
Artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.850, de 16 de setembro de 2011. PROJETO DE LEI Nº 064/DE 
2013 (Executivo Nº 59) Autoriza o Poder Executivo a repassar ao SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE TAQUARA, a importância de até R$ 3.000,00 (três mil reais), para 
auxiliar na Edição da 5ª Cavalgada de Prendas do Paranhana, e para o Desfile dos Carreteiros. 
PUBLICIDADE DAS MOÇÕES: MOÇÃO DE APOIO Nº 006/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS, com apoio de todos os Vereadores: Ao Excelentíssimo Secretário 
Estadual de Segurança Pública, com cópia ao Deputado João Fischer – Fixinha. Os Vereadores da 
Câmara de Vereadores de Taquara/RS, que esta subscrevem, vem através da presente, 
encaminhar Moção de Apoio pela unificação do Comando da Brigada Militar no Vale do 
Paranhana. A unificação de Comando da Brigada Militar dos 6 municípios que compõem o Vale 
do Paranhana sob apenas um único comando regional (Batalhão) é demanda da Agenda 2020, 
coordenada pela Câmara da Indústria Comércio Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana 
(CICS-VP). Tal demanda ganha também o apoio da Câmara de Vereadores de Taquara por meio 
da presente Moção. Somos sabedores dos índices crescentes de criminalidade e, atualmente, 



com três comandos distintos, prejudica-se uma maior integração na sua atuação. Hoje há uma 
tendência a ações isoladas, porém, com a ação orquestrada do todo pode produzir resultados 
mais significativos. Queremos um único Batalhão, a ser constituído em Taquara, que integre os 
Municípios do Paranhana, com maior eficácia no combate e prevenção da criminalidade. 
MOÇÃO DE APELO Nº 007/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA, com apoio de todos os 
Vereadores: Vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo, pela permanência da 
Patrulha Rural realizada pela Brigada Militar, em nossa cidade. Justificativa: O interior do 
município está sendo alvo de meliantes maus feitores que se valiam da vulnerabilidade dos 
moradores a respeito da segurança. No final do mês de março, percebemos a Patrulha Rural da 
Brigada Militar, causando satisfação e sensação de segurança aos moradores do interior que se 
dá pelo poder de fogo da Patrulha e ao impacto que causa aos infratores. Sensação que motiva 
nós do Legislativo a solicitar ao Comando da Brigada Militar a permanência dos trabalhos 
executados pela Patrulha Rural. Segue em anexo as ocorrências policiais referente aos anos de 
2011, 2012 e 2013 até o presente momento. Neste sentido solicitamos que seja encaminhada 
cópia desta Moção ao Major Marcelo Fraga Carpes do 32º Batalhão de Polícia Militar em 
Sapiranga/RS e ao Comandante Regional da Polícia Militar do Vale dos Sinos em Novo 
Hamburgo, Coronel Paulo Henrique Gonçalves Sperb. C/C: Secretário Municipal de Segurança e 
Trânsito, ao Prefeito Municipal, ao Comando da Brigada Militar em Taquara. REQUERIMENTOS: 
Nº 087/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através deste enviar Votos de Pesar 
aos familiares do senhor Ari Behs, que veio a falecer no dia, 08/04, próximo passado. Sentimo-
nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar 
nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu 
filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna” JOÃO 3:16. Nº 
088/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Ao cumprimentá-lo cordialmente, 
venho através deste, solicitar ao Diretor Geral do DAER, Exmo Sr. Carlos Eduardo de Campos 
Vieira informações sobre o andamento do projeto de duplicação de drenagem do arroio 
Tucanos na ERS 020, conforme Protocolo nº 27884-04-35-12-5 de 28/12/2012. Diante dos 
constantes alagamentos e dos transtornos trazidos aos moradores, conforme mostra as fotos 
em anexo, pedimos agilidade nesta obra. Nº 089/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES 
e Bancada do PP: Viemos através deste com muito orgulho parabenizar toda a equipe que 
compõe o Lar Padilha, pelo aniversário de 35 anos em nossa cidade. Fundado em 1978 o Lar é 
uma ONG situada no interior do Município de Taquara, na localidade de Padilha que ao longo 
destes anos se dedica em melhorar a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos, 
oferecendo oportunidades de traçarem a suas escolhas e trilharem uma vida digna. Que deus 
abençoe este trabalho tão importante! Nº 090/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Ao Ministério das Comunicações. Ao cumprimentá-lo cordialmente 
venho através deste, em razão da necessidade de extensão da oferta de novos canais para RTV, 
UHF, solicitar em nosso Município de Taquara/RS a oferta de novos canais abertos, dentre os 
quais a TV Redevida. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradecemos. Nº 091/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao cumprimentá-lo cordialmente, 
venho por meio deste, solicitar ao Gerente da CORSAN, senhor Aurélio Rocha Pereira, que 
estude a viabilidade, em caráter de urgência, de instalar hidrômetros individuais para a medição 
do consumo de água na Rua Getúlio Vargas, no Bairro Ideal, atrás da parada do ônibus na 
entrada do Bairro. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradecemos. Nº 092/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Presidente desta Casa 
Legislativa, Vereador Nelson José Martins, juntamente com a Mesa Diretora proceda em caráter 
de urgência na criação de uma Comissão Provisória pelo prazo de noventa dias para investigar 
exclusivamente as irregularidades na cobrança do IPTU de 2013. Tal pedido se justifica para 
atender o anseio de nossos contribuintes, pois as reclamações são diversas e repetidas. Diante 
disse não nos resta alternativa se não abrir a oportunidade para que os contribuintes lesados 
venham a esta Casa fazer suas denuncias. Nº 093/2013 VEREADORES: ADALBERTO CARLOS 



SOARES, ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS, ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA, GUIDO MARIO 
PRASS FILHO, ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER, 
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA e TELMO VIEIRA: Os Vereadores que este 
subscrevem solicitam ao Presidente da Casa, Vereador Nelson José Martins, que seja 
apresentado e deliberado pelo Plenário da Câmara Municipal, o presente Requerimento, com as 
seguintes proposições: 1) Que seja aprovada e publicada Nota de Esclarecimento, os seguintes 
termos: “A forma como foi apresentada e defendida a Moção de Apoio nº 03/2013, causou 
grandes constrangimentos para a Câmara de Vereadores e para a nossa comunidade, 
principalmente por ganhar um tom discriminatório na forma como foi desenvolvida. O colegiado 
de Vereadores deste Legislativo representam a comunidade composta por diversas raças, cor, 
etnias, religião, procedência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, e como 
representantes do povo, devemos ser exemplo de respeito à liberdade de expressão. 
Reafirmamos a posição dos Vereadores contra o racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
discriminação e preconceito. Nesse sentido, os Vereadores que abaixo subscrevem, com base na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no princípio da laicidade do Estado e em 
consonância com os direitos individuais e coletivos inscritos na Constituição Federal, 
apresentam a presente Nota de Esclarecimento.” 2) Que, na mesma deliberação, e ainda com 
base nos termos expressos na Nota de Esclarecimento acima descrita, requer que seja aprovado 
pedido de “Revogação da Moção nº 03/2013, aprovada na Sessão Ordinária do dia 01 de abril 
de 2013, e expedindo-se ofício deste Poder Legislativo comunicando os destinatários da mesma. 
Nº 094/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Através deste solicito 
que a Mantenedora do Hospital Bom Jesus preste informações sobre a prestação de contas do 
ano de 2012 e parcial de 2013, com todas as receitas e despesas, bem como, as informações 
quantitativas e, se disponível, análise qualitativa da própria entidade sobre seus serviços. Houve 
um incremento das receitas pelo novo contrato com o Governo do Estado e este Vereador quer 
saber quanto destes valores estão sendo aplicados, para análise da eficiência do prestador de 
serviços pelo SUS. Também informe sobre a oferta de mais especialistas e se há a perspectiva da 
contratação de novos ortopedistas, pois há uma imensa dificuldade em obter fichas para esta 
especialidade. Nº 095/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao 
cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar que o Departamento competente da 
Rio Grande Energia – RGE possa revisar as linhas de transmissão elétrica que abastecem a 
localidade do "KM 4" em Taquara/RS, pois as mesmas estão constantemente desabastecidas 
pelo mais simples temporal, causando transtornos aos moradores, especialmente ao longo da 
ERS 020. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradecemos. Nº 096/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Venho através deste solicitar que a empresa de 
telefonia GVT informe a esta Casa Legislativa a quanto está o seu projeto de fornecimento de 
internet banda larga no Município de Taquara/RS. Aproveito a oportunidade para reforçar o 
pedido de agilização, já que a empresa que fornece atualmente banda larga nesta cidade, a "OI", 
está vagarosa no projeto de expansão. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradecemos. 
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 048/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal envie a este Vereador cópia dos contratos de 
locação de todos os prédios, terrenos e outros, novos e antigos que a Prefeitura Municipal 
aluga, mesmo que os imóveis ainda não estejam ocupados. Que informe ainda o valor mensal 
do pagamento destes aluguéis. Nº 049/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do contrato 
de serviço da Empresa que cuida da colocação, troca e/ou manutenção das lixeiras de nossa 
cidade, que venha juntamente o mapa e número de cada uma, croqui de identificação de onde 
estão localizadas e respectivos formulários de controle de serviços prestados com os valores 
pagos a esta Empresa nos últimos 12 (doze) meses. Tal pedido se justifica por tanta demora no 
atendimento da troca de uma simples lixeira e depois de tanta espera pela Secretaria de Obras, 
a Diretora senhora Sheila disse haver um controle na Secretaria de Meio Ambiente que lhe 



impossibilitava a troca, e ao conversar com o Diretor de Meio Ambiente confirmou-se a 
existência desta prestadora de serviço. Nº 050/2013 ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito 
que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento da obra da Escola 
de Educação Infantil do Bairro Mundo Novo e peço prioridade da mesma, pois sou muito 
procurado por pais e mães que necessitam de vagas para deixarem seus filhos na Escola para 
poderem trabalhar. Nº 051/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador como está o andamento do processo entre o Município de 
Taquara e a CORSAN, para levar o abastecimento de água aos moradores do KM 4. INDICAÇÕES: 
Nº 354/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por meio desta Indicação 
informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que o Ministério da 
Pesca e Aquicultura prorrogou para 30 de abril o prazo para cadastramento de proposta no 
SICONV para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura 
Familiar no Brasil através da Aquisição de Máquinas. Siconv para cadastramento: 
5800020130001. Nº 355/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de 
urgência no fornecimento de 20 cargas de saibro ou aterro destinado a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Tristão Monteiro para que a mesma possa desenvolver melhor suas 
atividades. Nº 356/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que 
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na 
limpeza de um terreno na Rua João Kuplick, nº 1972, Bairro Mundo Novo, referente ao processo 
de nº 2111/2013, o qual informa que a vistoria realizada em 25 de março de 2013 encontrou o 
terreno limpo, mas segundo o morador requerente, o terreno não estava e ainda não está 
limpo. Nº 357/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na 
colocação de um container para depósito de lixo, na Rua Tapajós, Bairro Amoré em frente ao 
Mercado Super Bom. Nº 358/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente possa desenvolver em 
caráter de urgência um projeto de calçamento para a Rua Padre Tomé, no Bairro Aimoré, pois 
trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores para terem uma melhor qualidade de vida. 
Nº 359/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no conserto de 
canos de esgoto quebrado na Rua Getúlio Vargas no Bairro Ideal, atrás da parada do ônibus. Nº 
360/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Assistência Social proceda em caráter de urgência numa 
visita a uma residência onde mora um casal que se encontra em situação de vulnerabilidade 
social, na Rua Osvaldo Brandão nº 4477, próximo aos Trilhos. Nº 361/2013 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal na condição de Presidente da AMPARA 
– Associação dos Municípios do Vale do Paranhana, juntamente com a Secretaria competente 
possa realizar uma ampla divulgação entre os demais municípios, bem como nas Escolas de 2º e 
3º grau sobre a abertura do concurso público do estado para contratação de 2 mil soldados para 
a Brigada Militar. Solicito ainda um esforço, junto ao Governo do Estado para que uma turma de 
alunos soldados possa realizar o curso de formação em nossa cidade, tendo em vista que já 
possuímos uma estrutura montada nas dependências do 32º BPM – 5ª CIA/Taquara, podendo 
abrigar até 40 soldados. Segue em anexo matéria do jornal Zero Hora referente ao concurso. Nº 
362/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Venho através deste 
reiterar o pedido de fornecimento de uma carga de saibro ou aterro na Rua João Kuplick, nº 
1972, Bairro Mundo Novo, contido no Protocolo Geral nº 2013/2109 vol.1, datado de 20 de 
fevereiro do corrente ano. Tal pedido se justifica por ter sido canalizado e aterrado os valos que 
passam nos fundos da referida residência, sendo que o material colocado pela empresa 
contratada pelo Município não colocou aterro o suficiente. Nº 363/2013 VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 



proceda no conserto de duas lâmpadas localizadas em Passo dos Ferreiros, estrada de Linha São 
João, nº 305 e outra anterior a este nº. Nº 364/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o 
conserto de inúmeros buracos existentes no calçamento do final da Rua Júlio de Castilhos, após 
a travessia da ERS 239, ao lado da Concessionária Fiat. Nº 365/2013 VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente proceda com a máxima urgência no conserto de um buraco no calçamento da Rua 
Paraná, em frente a uma Vidraçaria, próximo a Avenida Sebastião Amoretti, no Bairro Santa 
Teresinha. Justificativa: Além de ser em frente a um comércio também fica próximo a Igreja 
Assembleia de Deus, onde passam por ali aproximadamente 1.500 pessoas em finais de semana. 
Nº 366/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência no conserto de uma boca de 
lobo, bem como no serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Pastor Harder, Bairro 
Cruzeiro do Sul. Justificativa: A referida boca de lobo encontra-se aberta já tendo caído veículos 
oferecendo risco às pessoas que ali transitam. Também se faz necessário uma recuperação da 
estrada, pois a mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 367/2013 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada 
de Padre Tomé em Olhos d’Água até a Igreja, pois a mesma encontra-se em péssimas condições 
de trafegabilidade necessitando de reparos com a máxima urgência. Nº 368/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda em caráter de urgência no serviço de patrolamento e 
ensaibramento da Rua Osvaldo Brandão, pois a mesma encontra-se em más condições de 
trafegabilidade. Nº 369/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Objetivando estabelecer 
um incentivo direto para o desenvolvimento de nosso Município, com reflexos na geração de 
empregos e renda, indicamos que a Administração Municipal implemente um programa de 
recuperação fiscal dos tributos municipais, tipo “REFIS”, aplicados às empresas que atuam em 
nosso Município, com isenção de juros e multas para pagamento a vista do Imposto sobre 
Serviços, ou parcelamento dos débitos com a fazenda municipal. Com a oportunidade de saldar 
ou parcelar os débitos fiscais perante o Município, as empresas poderão receber as certidões 
negativas necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades, muitas vezes necessárias 
para a manutenção do empreendimento, e dos empregos gerados. CORRESPONDÊNCIA 
DIVERSA RECEBIDA: Ofício da RGE em atenção ao Requerimento nº 050/2013, do Vereador 
Adalberto Soares, contido no Ofício nº 111/2013. Ofício da Secretaria Estadual de Segurança 
Pública – Instituto-Geral de Perícias, em atenção ao Requerimento nº 008/2013, do Vereador 
Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 034/2013. Ofício do Governo do Estado acusando o 
recebimento da Moção de Apoio nº 004/2013, de autoria do Vereador Nelson Martins, que 
trata da manutenção da 11ª Coordenadoria Regional de Obras em Taquara. Convite da 
Assembleia Legislativa – Comissão de Assuntos Municipais, para Audiência Pública conjunta com 
a Comissão de Segurança e Serviços Públicos, a realizar-se no dia 16 de abril de 2013, às 
9h30min. Comunicados do Ministério da Educação informando a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Informativo da Assembleia Legislativa contendo o discurso de 
Posse do Presidente Deputado Pedro Westphalen (PP), realizado no dia 31 de janeiro de 2013. 
PARECER JURÍDICO DESTA CASA: Atendendo solicitação de orientação em relação à ocorrência 
de manifestações de integrantes da audiência no plenário, bem como implicando na 
manutenção da ordem e segurança das Sessões ou reuniões legislativas, ressaltamos que, 
conforme dispõe a Lei Orgânica (Art. 40), baseada em pressuposto previsto por simetria 
constitucional (C.F. Art. 51, IV), cumpre ao Presidente superintender as atividades do Plenário 
da Câmara de Vereadores e, diante de situações adversas, como atitudes ou manifestações que 
forem consideradas inapropriadas por parte de pessoas presentes no auditório, garantir o 



andamento adequado, a ordem e a segurança no âmbito da sessão legislativa. Neste sentido, no 
que se refere às atitudes ou manifestações de integrantes da audiência em plenário, o 
necessário respeito ao exercício da liberdade constitucional de manifestação de pensamento, 
previsto pela Constituição Federal, não se coaduna com comportamentos inconvenientes ou 
que caracterizem perturbação da ordem durante os trabalhos legislativos. Antes dos 
pressupostos legais ou constitucionais, o que se espera no convívio social, mais ainda no recinto 
da Câmara de Vereadores, é uma participação ordeira e bem educada de todas as pessoas 
presentes, respeitando as diversidades e liberdades de opinião, e, com efeito, principalmente 
respeitando o direito de manifestação e pensamento dos Vereadores, quando no exercício da 
tribuna, enquanto integrantes deste Poder Legislativo. Assim, o Presidente da Câmara de 
Vereadores deverá ponderar e garantir o convívio harmônico, tanto entre o público presente 
quanto entre os Vereadores em plenário. Entendendo que os fatos ou manifestações resultem 
em perturbação da ordem ou coloque em risco a segurança das pessoas, ou mesmo que viole ou 
inviabilize o direito de manifestação de qualquer Vereador, o Presidente da Câmara poderá, em 
situação extrema, suspender ou encerrar a Sessão Legislativa, conforme dispõe a alínea “a” do 
Inciso I do § 1º, do Art. 40, do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores. Após a leitura da 
matéria, o Presidente agradeceu a presença de todos, especialmente às pessoas que também 
estiveram presentes semana passada para fazer uma manifestação, na qual foi entendida que 
naquele dia poderiam se manifestar e para isso dois representantes fizeram uso da Tribuna 
Popular. Nesse sentido o Presidente solicitou que no decorrer desta Sessão não haja nenhuma 
manifestação que perturbe o andamento dos trabalhos, assim como rege o Regimento Interno 
desta Casa. A seguir, a pedido do senhor Sérgio Amorim, o Presidente permitiu que um 
representante do grupo que tem se mostrado contrário a Moção nº 003, distribuísse uma rosa a 
cada Vereador em consideração a oportunidade que tiveram de se manifestar nesta Casa, na 
Sessão anterior. 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 ADALBERTO 
CARLOS SOARES. Senhor Presidente, pessoas da Mesa, Senhoras e Senhores Vereadores, a 
imprensa e todos os presentes na noite de hoje. Inicialmente eu gostaria de agradecer a está 
flor aqui, que ela representa o amor, e isso é muito importante em nossas vidas, diariamente eu 
ando em nossas ruas de nossa cidade, e tem constatado muitos buracos, seja no asfalto, 
calçamento, e vários pedidos já foram feitos, e o Executivo ainda nada fez para executar, 
esperamos que nos próximos dias seja feita uma contratação de uma empresa, para dar um 
basta, que realmente está muito ruim as nossas ruas, nesses três meses e meio de atuação, 
tenho visitado muitas empresas, micro empresas em nosso Município, tenho conversado com os 
empresários, para ouvir deles, qual a necessidade que eles precisam para melhorar a geração de 
empregos em nossa cidade, e o fator que eu tenho mais constatado é o espaço físico, muito 
empresários, micro empresários, tenham o potencial maior de produzir mais em nossa cidade, 
gerar mais empregos, porem o espaço físico sempre é um problema, tenho conversado bastante 
com o Secretario de Industria e Comercio, Renato Lamperti , ele ta fazendo um trabalho muito 
bom nesse aspecto, e eu acho que a nossa cidade para ter mais investimentos, ela tem que ter 
mais arrecadação, e para nos termos mais arrecadação, nos temos que aumentar a nossa 
produção, dando mais emprego para o nosso povo, que sai muito da cidade para trabalhar em 
outros Municípios, agente sabe que hoje em dia, para trazer novas industrias para o Município, 
é complicado, então agente tem que incentivar as pequenas industrias que agente tem, para 
gerarmos mais empregos, no ultimo dia 5, estive eu junto com o Vereador Guido Mario, na 
comunidade de Olhos D’água, participando da Reunião da Associação de Moradores, uma 
reunião mensal, na casa do seu Itacir, a comunidade de Olhos D’água está organizada, e 
reivindicar cada mês, faz seus protocolos, para melhorias daquele Distrito, naquela 
oportunidade, fizeram o requerimento para a ampliação de recolhimento de lixo, para a 
Cachoeira Grande, colocação de canos, para alargamento da estrada, perto da propriedade de 



Seu Arlindo Nunes, e também concerto de luminárias naquela localidade, e também diz uma 
indicação, para que o Executivo providencia placas de sinalização nas duas entradas de Olhos 
D’água, quem vem de fora, e quer ir para Olhos D’água, não sabem como chegar, porque não 
tem nada que sinalize para entrada daquela localidade, e também na semana passada estive 
visitando o interior, estive em Ilha Nova, e constatei que aquela estrada de Ilha Nova, está em 
péssimas condições, necessita de uma melhoria, de uma ensaibramento, para que não aconteça 
o que aconteceu a dois anos atrás, que aquela estrada estava intransitável, fica no interior para 
quem não conhece, após o Rio da Ilha, para hoje o que eu tinha era isso ai, eu queria agradecer 
a presença de todos, Plenário lotado, que todos tenham uma boa semana, muito obrigado. 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Eu gostaria de saudar o Presidente da Câmara, 
Seu Nelson José Martins, Vereadores, Vereadoras, comunidade aqui presente, e dizer que é uma 
satisfação para qualquer Vereador, que aqui Legisla, ver está Casa cheia, e pedir a todos vocês 
que sempre façam assim, para ver o que seus Vereadores fazem Senhor Presidente, eu gostaria 
de me reportar, que no dia 8 de Abril, foi o Dia Internacional ao combate ao câncer, e eu acho 
que é um assunto hoje, que vem bem a calhar, porque hoje nos tivemos a palavra de 
expediente, porque eu tenho um familiar que tem câncer, a minha irmã mais nova, e nos temos 
ai, e o Vereador Balbino hoje me mostrou que estava solicitando a Doutor Paulo Morassutti, que 
viesse a está Casa, para explicar a questão da Oncologia, que ainda existe alguma duvida, e nos 
temos que tirar essas duvidas, temos que implantar o mais rápido possível a Oncologia em 
Taquara, isso pra mim é uma questão de honra, e sempre que puder eu farei aqui, me 
pronunciarei a favor, porque a gente sabe, e quem tem alguém na família sabe mais ainda a 
importância desse serviço no Município, qualquer Município queria, mas nos fomos 
contemplado, e nos temos que valorizar a este serviço, também estive na semana passada 
Senhor Presidente, fazendo uma visita na Escola de Educação Infantil, que está quase pronta, e 
aqui eu gostaria de pedir ao grande Líder de Governo, que intercedesse lá junto ao Prefeito, 
para que agilize aquela obra, na Educação Infantil, isso foi uma conversa dele em campanha, 
dizendo que havia mil em termo de déficit de vagas para crianças na Educação Infantil, então 
não tem o porque de não priorizar aquela obra, porque lá vai abrir 200 vagas, e como eu fiz uma 
solicitação de informação, varias mãe e pais procuram agente, pedindo vagas, e agente não 
depende do Vereador, mas sim fiscalizar e pedir ao Executivo que agilize aquela obra, que vai 
ajudar muitas famílias, muitas crianças, que ali muitos pais poderão deixar suas crianças para 
poder ir ao seus trabalho, também gostaria de fazer uma solicitação verbal ao Prefeito 
Municipal, para ver como anda a questão do projeto, que ira beneficiar o Bairro Empresa, que é 
o projeto do DIQUE, que agente vem batalhando a muitos anos nessa questão, e agente sabe 
que o projeto ficou pronto, não sei ainda o porque de não ter sido falado nisso, mas que se 
agilizasse, porque ta chegando o inverno, vai chegar as cheias, e já poderia começar, agente 
sabe que é um projeto amplo, que demorara para ser concluído, mas que tem que haver um 
inicio, se não nunca vai ficar pronto, então estou fazendo aqui uma solicitação verbal de 
informações ao Senhor Prefeito Municipal, também hoje fui procurado por uma morador lá de 
Olhos D’água, que me reclamava da questão da Rua Padre Tome, a questão das condições que 
se encontra aquela estrada, me disse ele que em Cachoeira, perto da igreja, diz que tem até 
zelador, em Sombreiro, e aonde vai de Padre Tome, não tem, nem patrolamento foi feito, e diz 
segundo o morador lá, tem até zelador e a rua se encontra em bom estado, então ali é um 
trecho pequeno, eu gostaria de pedir ali, ao Prefeito que, e fiz uma solicitação também, para 
que fosse feito ali a questão das estradas, por hoje seria isso Senhor Presidente, eu gostaria de 
desejar uma boa noite a todos, e até a próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. 
Saudação ao Senhor Presidente, mais membros da Mesa, Senhores Vereadores, comunidade 
aqui presente. Hoje excepcionalmente nos estamos vendo está Casa lotada, pelo menos eu, 
primeira vez que vejo a Casa cheia, e por isso fico muito contente, muito satisfeito por ver essa 
Casa Legislativa lotada, onde as vê as pessoas vir até aqui, verificar o que seu Vereador está 
fazendo, pois votaram nele, ou se não votaram, se alguém não votou, não seja da cidade, mas 



venho verificar o que está acontecendo em nossa cidade, evidentemente que o assunto não 
poderia vir diferente, e eu não vou fugir da raia, que tem que se conversar um pouco sobre o 
assunto que ta vertendo, hoje ai por vários locais de nossa cidade, também fora daqui, a 
imprensa chegando aqui, vendo o que estás acontecendo, e eu tenho minha ideias muitos claras 
através desse assunto, e não vejo tabu nem uma em falar nesse assunto, acho que não deve ter 
tabu de jeito nem um de qualquer espécie, e dizer inicialmente que eu na vez passada, na 
moção que foi votada, eu optei naquela oportunidade por abstenção da moção que venho até a 
Casa, não por não querer tomar uma posição naquele momento, mas eu entendi que, como a 
moção venho no afogadilho, em cima do laço, não teria como verificar melhor, que tipo de 
moção estava vindo, até que a própria Casa aqui vai modificar o sistema de requerimentos, de 
entrada na Casa em questão disso, para que os Vereadores possam melhor verificar o que está 
acontecendo, e eu então me abstive que é da Democracia, mas dizer para vocês que sou 
totalmente contrario a qualquer discriminação, qualquer uma, não dever haver discriminação, 
aprendi isso dez dês de criança, na minha família, e meus filhos vão ser criados assim, eu apesar 
de minha idade, eu tenho três filhos pequenos, eu tenho um filho de dois anos, um de cinco 
anos, e uma de oito anos, e elas vão ser criadas da maneira de como eu penso que é, da 
liberdade das pessoas, o que eu sou contra, isso não importa que seja, que tipo, que vida que 
leve, se é casado ou solteiro, se é homossexual, se é negro, branco, amarelo, nada importa, 
nada mesmo importa, o que importa e a Legislação seguir a lei, todos tem que seguir a lei iguais, 
não interessa quem seja, agora se houver a burla da lei, terá que ser punido pela burla da lei, 
não pelo que são, pelo que agente é, porque acho que na verdade ninguém escolhe o que é, 
uma coisa que vem, e agente sabe que tem muito estudo a respeito, é uma ampla discutição 
que vai acontecer no Brasil inteiro, mas eu quero deixar bem claro aqui, não é no sentido de 
agradar ninguém, é a minha consciência que diz, eu já vivi muito na minha vida, já passei por 
muita coisa, já vi muita coisa acontecer, eu tenho grandes amigos homossexuais, talvez alguns 
que eu tenha quase como irmão, de tão perto que são, e são pessoas iguais a todas, não tem 
diferença nem uma, eu tenho uma mãe de cor, uma mãe que me criou que é preta, de cor, que 
eu tenho um amor muito grande por ela, então eu não tenho preconceito de tipo nem um, eu 
nem entendo o porque que possa ter esse tipo de discutição tão grande a respeito disso, é tão 
simples, da vida, é normal, é assim que eu penso, e eu não a vejo porque haver uma discutição 
tão grande, outra coisa que eu queria dizer, que eu vou procurar aqui, dentro dessa Casa 
Legislativa, vou procurar com certeza, não misturar Religião com Política, eu não vou fazer isso, 
e vou evitar de todas as formas, porque eu sou Católico Apostólico Romano, Creio em Deus, em 
Jesus Cristo e tudo aquilo que foi me ensinado, e respeito todas as religiões, possa ser ela, 
Hindu, Buda, eu respeito todas, sem exceção, esse é um direito que eu tenho de respeito, e 
exijo comigo também respeito, assim como eu respeito os demais, e exijo esse respeito, nos 
felizmente vivemos no Brasil, onde uma Democracia plena, como deve ser feita, e não deve ser 
diferente, momento em que nos começarmos a questionarmos religiões, e outros tipos de 
crenças aqui, a coisa não fica boa, não é bom, isso leva uma discutição no qual aprendi dês de 
criança, dês de criança meu pai e minha mãe diziam, não discuta religião e futebol, eu não vou 
discutir, e não é por ai que vou andar, eu queria agradecer a todos que estão aqui, agradecer a 
todas as manifestações, são todas validas e Democráticas, e pedir que vocês nos ajudem a nos 
fazer essa Taquara crescer muito, porque ela ta precisando muito o apoio de vocês, para o 
crescimento dela, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e uma boa semana a todos. 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Boa noite Senhor Presidente, demais colegas 
Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui na Casa, comunidade que nos 
acompanha pela rádio ou pela Internet. Presidente não sou preconceituoso, até porque tenho 
amigos gays e lésbicas, não sou favor da perseguição, discriminação e violência contra os 
homossexuais, mas eu acredito e defendo a família nos moldes e os princípios de Deus contra os 
homossexuais, nada contra, nada contra, até porque Deus deu livre arbítrio ao homem, quem 
sou eu, cada qual segue o seu caminho, e nós precisamos respeitá-los, agora nada mais do que o 



respeito, estão passando do limite, Senhoras e Senhores vejam só a Proposta de emenda á 
Constituição que a Senadora Marta Suplicy, está apresentando no Senado Federal, Retirar pai e 
mãe dos documentos, título VI, Art. 32, nos registros de nascimento e em todos os demais 
documentos identifica tórios, tais como Carteira de Identidade, Título de Eleitor, Passaporte, 
Carteira de Habilitação, não haverá menção às expressões pai e mãe, que devem ser 
substituídas por filiação, essa lei visa beneficiar diretamente os ajuntamentos homossexuais 
desfigurados tratados como família. Para que as crianças se acostumem com papai e papai ou 
mamãe e mamãe, é preciso eliminar da mente delas o normal, papai e mamãe. Agora vejam 
essa aqui, começar aos 14 anos os preparativos para a cirurgia de mudança de sexo aos 18 anos 
pode começar com hormônios sexuais para preparar o corpo, a operação custeada pelo SUS, a 
Senadora Marta Suplicy do PT que está a frente desse movimento aqui na casa, por favor, 
pessoas morrem nas filas dos hospitais sem atendimento, morrem de câncer e outras doenças, 
escolas ficam sem professores como é o caso do CIEP em Taquara, os aposentados no Brasil 
tendo os seus ganhos cada vez mais defasados, pais que não podem trabalhar porque não tem 
creches para colocar seus filhos, e querem gastar o dinheiro do Brasileiro assim,Vereador Lauri 
Fillmann, Vossa Excelência que é Católico Praticante, que sabe que Deus criou o macho e a 
fêmea, e essa Casa não fará uma Moção de apoio á um 3º sexo, como esse movimento propõe, 
não com o meu voto, porque há de esbarrar nos homens e mulheres, que acreditam em 
princípios, e uma minoria barulhenta, jamais sobreporá, á uma grande maioria, que é a família 
nessa cidade, falaram ainda de racismo, o meu maior parceiro aqui nesta Casa, é o Vereador 
Telmo, Vereador Telmo, não é a cor da pele que nos torna irmãos, mas sim a alma que está sobe 
a pele, perante Deus somos todos irmãos, e tenho nojo de racista, não sou homo fóbico, mas os 
senhores e as senhoras, também não tem o direito de ter preconceito contra a família 
tradicional, respeitem para serem respeitados, eu nunca vi aqui nessa Casa um movimento 
como esse, para manter o hospital Faiock aberto quando o fechou, para manter o Hospital 
Caridade quando fechou, para manter a Creche APROMIN aberta quando fechou, para manter o 
Lar das Meninas aberto quando fechou, para salvar um apodrecido de craque, uma pessoa que 
perde tudo em um incêndio, Dr. Ricardo e Senhor Sérgio Amorim, que usaram a Tribuna dessa 
Casa, na semana passada, eu não quero desrespeitá-los, mas os Senhores não são a sabedoria 
do mundo, vieram aqui nessa Casa, na semana passada e rasgaram o regimento interno dessa 
Casa, o Dr. Ricardo falou aqui na Casa, em 14º e 15º, que vergonha para um advogado, pois 
usou a Tribuna para mentir, aqui em Taquara não se recebe isso Sr. Ricardo, e lhe digo mais, em 
2011, como Vereador, fui em busca de R$ 590.000,00 para asfaltar as ruas em torno da estação 
rodoviária, está lá o asfalto, o Vereador Nelson José Martins, Presidente dessa Casa, um homem 
honrado, que está aqui nessa Casa, a 25 anos, arrumou na semana passada R$ 380.000,00, 
recursos esses que servirão para o Hospital e para o Conselho Tutelar, Dr. Ricardo e Sr. Sérgio 
Amorim, quem fala pelos cotovelos, tem que dar explicação com a boca, quando visitarem uma 
instituição como essa novamente, primeiramente, conheçam a história dela e de cada um de 
seus integrantes, agora ao PT, o meu Ex Partido, sim para quem não sabe eu a 9 anos, sou o 
candidato à vereador mais votado da História do PT em Taquara, á 9 anos, e saí do PT em 
virtude do mensalão, quem sou eu para dar conselhos, mas ao PT, que quer ser o pai da 
moralidade, exigindo a saída do Deputado, o Pastor Marcos Feliciano, que não foi condenado, 
que foi eleito Presidente da Comissão de maneira legitima, mais o PT de Taquara, que espalhou 
ofícios contra esse Senhor, aí vai o meu conselho, envia um oficio aos seus 2 Deputados do PT, 
condenados pelo mensalão, o maior esquema de corrupção que esse país já viu, os Deputados 
José Genoino e João Paulo Cunha, fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, quem tem 
o telhado de vidro, não atira pedra no telhado dos outros, Para onde nós vamos, a de ter que 
respeitar as pessoas, sim, cada qual segue o seu caminho, a de se respeitar o trabalho delas, 
sim, as pessoas terem livre arbítrio sim, mas estão passando dos limites, querem impor isso para 
a família Taquarense à todo o custo, eu respeito eles, agora a minha consciência não esta a 
favor deles não, valores de família, eu vim aqui para isso, é essa a missão que Deus me deu, que 



Taquara me deu, e não vou dar o meu voto para que a família seja destruída, agradeço ao 
Senhor por estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez, e fiquem todos na paz 
de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Quero inicialmente saudar o Senhor 
Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras, e a comunidade presente a está Sessão. Quero 
começar a minha fala, dizendo que no dia 2 de Abril, estivemos com um grupo de pessoas na 
praça, vendo a manifestação sobre o autismo, o Douglas, a Franciele, teve conosco o Vereador 
Régis, Vereador Adalberto, Vereadora Sirlei, e acho muito bonito, que agente possa auxiliá-los 
para criar uma ONG, para que agente possa incluir essas pessoas, cada vez mais forte na nossa 
cidade, também estivemos na semana retrasada em Olhos D’água, em uma reunião da 
Associação, aonde nos indicamos requerimentos, para o concerto de uma ponte, que ta um 
grande problema, causando até riscos para quem passa por lá, também nos temos o Cemitério 
Municipal, não tem energia elétrica, e é um transtorno para aquela comunidade, quando nos 
finados, tem que ir lá fazer suas atividade de limpeza, tem que trazer água de longe, porque não 
tem energia elétrica e nem água no Cemitério Municipal, também agente solicita o 
recolhimento de lixo, na Cachoeira Grande, terra do nosso Presidente, Seu Nelson Martins, 
também tem um sitio na Cachoeira Grande, então aquela comunidade pede também, tem um 
problema na estrada de Olhos D’água, onde a bifurcação que vai para o Seu Juca Martins, e a 
estrada é muito estreita, e precisa de 80 canos, e foi prometido pela Administração passada, 
mas até hoje a comunidade não teve esse beneficio, também, tivemos nos dia 10, lá na 
comemoração do 35 anos do Lar Padilha, fazem um trabalho excelente, mas de três mil pessoas, 
mais de três mil crianças, passaram por aquele Lar, e hoje muitos estão formados, uns são 
Professores, outros Advogados, graças aquele trabalho feito ao Lar Padilha, também encaminhei 
requerimento para que agente possa, o Prefeito Possa fazer asfaltamento na Rua Pinheiro 
Machado, quem vem de Parobé, e vai ter seu primeiro acesso em Taquara, na Pinheiro 
Machado, e aquela rua está sem condições, e é uma rua que atravessa toda a cidade, agente 
pode, entrando por lá, passar pelo Bairro Petrópolis, Santarém, Mundo Novo, Santa Teresinha, 
porque lhe da acesso direto, na comunidade de pega fogo, existe um bueiro entupido, próximo 
a sub Prefeitura, e causa um transtorno muito grande, pede que o Secretario responsável pela 
aquela área, possa resolver aquele problema que se está causando transtorno, e também no 
Beco dos Klein, fiz um requerimento a mais de dois meses, sobre a iluminação publica, espero 
que a Administração possa resolver o problema, e da mais segurança para aqueles moradores 
daquela rua, também fizemos a indicação de numero 361, que o Governo do Estado publicou, 
que teremos a informação com o curso pra mais dois mil soldados no Estado, pra aumentar a 
segurança, e Taquara já fez dois cursos, e nos temos aqui no trigésimo segundo BPM, da quinta 
Cia de Taquara, nos temos condições de ter aqui, 40 alunos soldados, e agente pede também ao 
Prefeito que é Presidente a Associação dos Municípios do Vale do Paranhana, que possa fazer 
uma ampla divulgação nos colégios, aquele que tem segundo grau, também na faculdade, para 
que as pessoas entrem na carreira Militar, e se eles passarem no concurso, e depois fizerem o 
curso, com certeza se eles são daqui, tem um grande probabilidade que eles fiquem 
trabalhando em nossa cidade, e é isso que agente precisa, também estou encaminhando os 
votos de pesar, aos familiares do Seu Ari Bhes, que nos deixou no dia 8, e um requerimento 
verbal, de votos de pesares do Senhor Ivo Delmar Dorscheidt, que nos deixou também no ultimo 
dia 12, passado, pessoa muito querida, da localidade do Entrepelado, me manifestarei depois 
nos requerimentos. VEREADOR LAURI FILLMANN. Boa noite Senhor Presidente, demais 
Vereadores, imprensa, e a todas as pessoas que fazem aqui presente nessa noite. Estamos 
encaminhando via requerimento para o Prefeito Municipal, uma tomada, uma posição, 
informações de quantas anda o processo que trata do encaminhamento da água para o km4, 
pois pelo que sabemos está muito próximo de acontecer, mas está trancado, então buscamos 
informações, pedindo também, que seja olhada com carinho no Distrito de Padilha, a Estrada do 
Feixe, que a parte mais baixa, por baixo lá, está bastante comprometida, Vereador Guido Mario, 
fala aqui com muita competência eu diria, em questão do Lar Padilha, semana passada eu 



reforçava o convite para os Vereadores, que se fizessem presente, mas colegas estavam lá, 
realmente o trabalho de lá é diferenciado, e alem desse pessoal que já está formado, o Diretor 
no disse, tem tantos trabalhando, estagiando, vai muito bem aquela entidade, parabéns, ontem 
participamos dos 50 anos da Igreja Luterana, São Paulo, aqui de Taquara, uma festividade 
bonita, queremos deixar aqui nossos votos de congratulações, por esse lindo trabalho a um 
cinquentenário ai, bom é de domínio publico que semana passada, por ocasião daquela moção, 
sou um dos Vereadores que assinou a moção, primeiro ponto, segundo, não venho aqui de 
modo algum, querer convencer ninguém a nada, apenas a minha consciência e as minhas 
convicções trazer um pouco a publico, já mais em meus 53 anos e alguns messes de vida, optei 
em ficar em cima do muro, tenho minhas posições, de muita gente, mas busquem por ai, junto a 
empresas calçadistas, a um grupo musical, as minhas atividades por ai a fora, se algum 
momento, aqui é muito fácil dizer, constatem busquem, já mais sendo as escolhas ligadas a 
agregações Partidárias, clubes futebolísticos, religiões, respeito a cada um, também no quesito 
preferência ou escolha sexual, absolutamente, tenho em meu convívio sim, pessoas que hajam 
diferente, apenas penso, me reservo o direito de pensar, e nem sempre acerto em meus 
pensamentos e minha previsões, e as vezes quando em uma, não comparando esse assunto 
com feijoada, mas se uma feijoada não botar sal, não presta, foi botado muito sal, muita 
pimenta, de ambas as partes, é a minha opinião, a cada um dos jovens que estão aqui 
presentes, a cada uma das pessoas que nos ouvem, que fique bastante claro, não tenho 
preconceito as escolhas de ninguém, seja lá a que nível for, tenho entre outras coisas, não vim 
aqui para contar a minha vida, dois filhos crescidinhos, um neto, e jamais interferir nas escolhas 
deles, seja elas quais forem, eu lembro que em um momento em 2011, se não me falha a 
memória, tem uma situação até engraçada, nesta Casa, quando na votação de uma projeto de 
lei, virou lei, sobre a regulamentação do cigarro, do uso do tabaco, pois uma amiga minha, 
quase queria me estrangular, respeito a opinião, a busca de cada um, meu pai fumou 60 anos, 
como na historia do fumo e do fumante, não tenho nada contra o fumante, mas sim contra o 
fumo, então nem sempre é o que parece, respeito cada um, cada um busca caminhar do seu 
modo, essa é minha opinião, esse é meu jeito de ver a vida, muito obrigado. VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras e Senhores 
Vereadores, na mesma forma, saúdo todas as pessoas que aqui fazem presentes. Senhor 
Presidente, encaminhei a está Casa na semana que passou, para que o senhor encaminhe ao 
Senhor Paulo Morassutti e ao Doutor Pimentel, Diretor do hospital, a Senhora Elenara, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, para que venham a está Casa, e esclareçam a nos, 
quais são realmente a situação que pé, e em que situação está a ONCOPREV, porque realmente 
a questão da oncologia é importante para nosso Município, que venha e que conseguimos essa 
inquisição, posso dizer, porque transporto diariamente pessoas que vão a Porto Alegre, São 
Leopoldo, para fazer lá seu tratamento de, ater Apia e quimioterapia, então acompanho essas 
pessoas, Senhor Presidente, eu estive em Santa Maria, e enquanto lá, recebi um telefonema, 
aliás alguns telefonemas do Senhor Sergio Amorim, que está aqui presente, e depois no sábado 
também, se não foi possível nosso encontro, não porque me acovardei, mas sim porque meu 
compromissos, assim assumidos, me impossibilitaram de manter esse dialogo com o senhor, eu 
quero dizer que, e espero que esse assunto se resolva, primeiro, agradecer essa rosa, porque ela 
sim significa alguma coisa por parte daqueles que nos ofertaram, em segundo lugar Senhor 
Presidente, quero dizer que, desafia qualquer pessoa que me conhece, dizer que em todos os 
meus 60 anos, eu de alguma forma ou outra, eu descriminei esse ou aquela pessoa, esse ou 
aquele grupo, pois tenho o orgulho de dizer que tenho um ótimo relacionamento com todas as 
pessoas, pois todos entendo, que são filhos de Deus, e não tenho o direito de discriminar 
ninguém, pois quando em minha campanha, fui de casa em casa humildemente pedir o voto a 
todos, e eu não perguntei se eles eram desta ou daquela religião, fui muito bem recebido, e por 
isso tenho os senhores, a todos o meu respeito, houve um equivoco por parte dos dois jornais 
da cidade, que não colocaram tudo aquilo que o Vereador Balbino disse, quero conversar essa 



semana com os Senhores Diretores dos hospitais, para que coloquem lá na integra, não só o que 
interessam aos jornais, pois saiu no jornal, como se todos nos fossemos a favor dos 
pensamentos do Deputado, eu votei pela permanência do Deputado, pois acredito na 
Democracia, e a Democracia é um direito que todos aos senhores e senhoras aqui presente, 
estarem aqui fazendo o seu manifesto, isso é Democracia, e merece o nosso respeito, o 
Deputado se elegeu, nem eu conheço, mas a moção venho a está Casa, discutimos o assunto, 
cada um tem o seu voto, e respeito o voto de todos, Senhor Presidente, volto a dizer que, em 
nem um momento fiz menção de discriminação, estou repetindo, deste ou daquele grupo, dessa 
ou daquela pessoa, jamais poderão me chamar de racista, porque dez de cedo eu aprendi que, 
nego, branco, são todos filhos de Deus, eu tenho três netos, dos 14 que tenho, eu tenho 3 netos 
de raça negra, e usamos tanto de maneira igual a todos os outros, não a discriminação na minha 
casa, com ninguém e nem fora dela, Senhor Presidente eu votei na permanência do Deputado, 
lá onde ele está, ele adquiriu um direito legitimo no voto, num processo de Democracia, apenas 
por isso, votei na permanência dele, e se alguém tem alguma acusação contra o Deputado, que 
ele seja julgado, e se culpado, condenado, e se inocente, absolvido, respeito o movimento de 
todos vocês, por isso com disse, é Democrático, devem os senhores e as senhoras sim, 
manifestar o seu desejo, os seus anseios, suas ideias, e desta maneira que se faz a Democracia, 
tenho muito orgulho de ser Brasileiro e Democrático, e respeitador do direito de todos, 
novamente Senhor Presidente, deixo aqui meu desafio, qualquer pessoas que saiba, diga 
publicamente, que um dia o Vereador Balbino, ou apenas o motorista Balbino, discriminou de 
alguma forma, está ou aquela pessoa, aprendi muito cedo a ser humilde, e a ser respeitador de 
todos, e como disse, são todos filhos de Deus, mas devo lembrá-los, ele não tomo de assalto 
aquele local, foi colocado por alguém, e inclusive apoiado pela Presidente de nosso País, se 
culpado que seja julgado, condenado se culpado, absolvido se inocente, mas em momento 
algum votei pelos pensamentos do Deputado, e expliquei muito bem a está Casa, mas isso não 
saiu no jornal, e vou pedir aos dois jornais, que coloquem na semana, na mesma maneira que 
colocaram o Balbino no mesmo saco de 8 Vereadores, e a idéia que se passou Senhor 
Presidente, que nos somos favoráveis aos pensamento do Deputado, e não é verdade, obrigado 
Senhor presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Quero saudar o Senhor Presidente, 
Seu Nelson José Martins, a Mesa, colegas Vereadores, saudar de uma forma especial, o 
Secretario Geral da Executiva Estadual do Partido Social Cristão, do Rio Grande do Sul, se faz 
presente hoje na Casa, saudar também, a Ex Presidente Estadual, do Partido Social Cristão, 
Maria de Lurdes, saudar todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes, saudar também a 
minha família, meu sogro, que estão presentes nesta noite, iniciar esse pronunciamento Senhor 
Presidente, trazendo aqui, uma frase dita pelo Doutor Ricardo Mesquita, que na semana 
passada se auto intitulou, representante da Comissão de Diversidades Sexual, da OAB, porque 
não apresentou documento nem um a esta Casa, que o identificasse representante da OAB, e 
ele dizia o seguinte, temos que nos basear pelo o que diz a Constituição da Republica Federativa 
do Brasil, muito bem, vamos então senhoras e senhores, a constituição Brasileira, Artigo 5 
quinto, Inciso 4 quarto, é livre a manifestação do pensamento, Inciso 6 sexto, é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, Artigo 8, ninguém será privado de direitos, por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica, ou política, na semana passada senhoras e senhores, 
eu presenciei nessa Casa, estava aqui um dos lideres deste movimento, um Vereador disse a ele, 
eu sou contra o casamento entre gays, e ele respondeu, então guarda para você, hora, porque 
palavras de ordem contra a minha bíblia, pode ser gritada lá na rua, e eu não posso me 
manifestar contra, eu não tenho direito, será que o direito é só para eles, crença religiosa, é 
direito da constituição senhoras e senhores, mas vamos adiante, a constituição não para por ai, 
Artigo 226, a família base da sociedade, tem especial proteção do Estado, parágrafo terceiro, 
para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável, entre o homem e a mulher, 
como uma entidade familiar, segundo o Doutor Ricardo Mesquita, quando disse que nos 
devemos respeitar a constituição Brasileira, eu gostaria de encerrar Senhor Presidente, fazendo 



um convite a todos que estão aqui nesta Casa, porque na semana que vem, estarei entrando 
com uma moção de repudio a permanência dos Deputados, José Genuíno, e João Paulo Cunha, 
ambos do PT, que diga se de passagem, é um dos partidos que apoiam este movimento, ambos 
do PT, Deputados condenados pelo maior escândalo de corrupção que esse País já viu, então na 
semana que vem, os que estão aqui protestando contra um Deputado ficha limpa, não sei se a 
comunidade não sabe, Marcos Feliciano, é Deputado ficha limpa, estão acusando, Senhor 
Presidente, eu peço silencio, estão acusando o Deputado Marcos Feliciano, de coisas que ele se 
quer foi julgado, muito menos condenado, eu apoio sim um Deputado ficha limpa, Marcos 
Feliciano, Deputado ficha limpa, e semana que vem, eu peço ajuda da comunidade, venham 
aqui me apoiar na moção contra dois Deputados corruptos, julgados e condenados, Senhor 
Presidente, estão se manifestando, Neste momento o Vereador Nelson José Martins, tomou 
posse da palavra, dizendo o seguinte: eu tenho que garantir a palavra ao Vereador, peço que o 
Plenário não se manifeste com palavras. Neste momento o Vereador Moisés Cândido Rangel, 
voltou com a sua pronuncia: será que esse é o respeito que eles vieram reivindicar nesta Casa, 
acho que não Senhor Presidente, muito obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA.  Senhor 
Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras. Retorno a essa Tribuna, apresentando alguns 
trabalhos que realizamos para nossa comunidade, inicialmente agradecendo a atenção, e 
pedindo já a Secretaria de Saúde, que reavalie a questão do atendimento da Unidade Móvel, no 
Morro do Meio, localidade do Entrepelado, foi feita uma reunião com os Secretários Distritais, e 
definido que neste local, não teria no momento a necessidade do atendimento, agradecemos a 
atenção, e pedimos que reavalie a tal situação, de outro lado, também estamos preocupados e 
analisando números, numero que certamente nos darão resultados importantes para nossa 
comunidade, no ultimo, dia 8 de Abril, os hospitais filantrópicos realizaram ai um protesto, onde 
5 mil atendimentos não foram realizados, e ai por alguns motivos, o exemplo, o SUS repassa 
internação cirúrgica, mil setecentos e quarenta reais, e o custo e de três mil oitocentos e 
noventa e oito, a internação de ginecologia e obstétrica, o repasse e de quinhentos e oitenta e 
cinco, o custo é mil duzentos e setenta, então ai existe uma disparidade na realização e no 
cumprimento do custo, desses serviços a comunidade, também analisamos no dia 8 de Abril, 
que os nossos Município se encontram no vermelho, no vermelho porque, porque somente 4% 
de nossos Municípios são habilitados em todo o Brasil, para receber recursos Federais, isso trás 
um engessamento, de outro lado encaminho aqui, repassado pela Bancada do PMDB do Estado 
do Rio Grande do Sul, e sim, não uma critica, mas sim uma pontualidade, o Governo Tarso 
Genro, é o pior dos Governos para cuidar da segurança publica, pois está o levantamento pelo 
Coronel Sergio de Abreu, menos 28.42% de investimentos, menos, de outro lado, os homicídios 
em 2012, todos eles superiores aos anos anteriores, 1.943, o latrocínio, 87, roubo de veículos, 
11.983, furtos de veículos, 15. 537 e ai vão as informações e o números, de outro lado, 
apresentamos a comunidade, trabalho conjunto com o Presidente da Casa, Vereador Nelson 
José Marins, adquirimos para o Hospital Bom Jesus, dia 8 de Abril, 150 mil reais, para a compra 
de equipamentos, dia 8 de Abril, adquirimos também, 50 mil reais, para compra de 
equipamentos para o Conselho Tutelar, isso é trabalho, é desenvolvimento, é se importar, tanto 
com as coisas da cidade, Estado e do Brasil, ao encaminhar, deixo aqui minha posição dos 
assuntos dos visitantes da Casa, fui Vereador que votei sim, a favor a moção, recebi os 
representantes do movimento, coloquei que, tanto quanto, fui Vereador que votei, e único 
Vereador, que aqui posso dizer que coloquei a ressalva, garantindo o direito de todo e qualquer 
pessoa buscar o seu direito, tanto no âmbito político, tanto no âmbito Judiciário, se é do 
entendimento, se é do acordo, eu não estou aqui para isso, estou aqui para garantir os direitos, 
e certamente desta forma, com a consciência limpa, com posições firmes, votei, coloquei a 
ressalva, certamente os senhores não receberam, eu apresentei aos representantes do grupo 
que está aqui manifestando, aonde colocamos a situação bem pontual, tivemos entendimentos, 
e colocamos a disposição para futuras discutições, e outra posição que coloquei, quando nesta 
Casa, por qualquer colega Vereador, apresentar mistura que o Vereador Arleu colocou Religião 



e Política, este Vereador ira se abster, porque se abster, porque dessa forma, vocês podem 
procurar no âmbito, aonde certamente todas as pessoas têm Político ou Judiciário, seus direitos, 
e também não tenho preconceito contra nem um, certamente tenho bons relacionamento com 
muitas pessoas, alguns certamente podem ou não gostar de nos, mas é o direito também, deixo 
aqui um feliz aniversário a nossa Taquara, pelo dia 17 de abril, parabéns a Taquara, parabéns a 
nossa cidade, a nossos integrantes da Câmara de vereadores, a população que nos visita, a 
população que nos escuta, e um forte abraço a todos e até a próxima semana. VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Boa noite a todos, eu quero saudar a Mesa 
Diretora, saudar o Senhor Presidente, imprensa, comunidade, quero saudar todos os presentes. 
Senhor Presidente eu gostaria de iniciar, pensando novamente nas questões do Executivo 
Municipal, chega nessa Casa às 18 horas, 5 projetos para serem votados ainda nessa noite, em 
caráter de urgência, agente entende que é urgente, mas eu vejo que esta Casa, a cada ano que 
passa, vem batendo  na mesma tecla, e parecem que as coisas não acontecem, parece que não 
evoluem, agora nos temos aqui em uma hora, ou duas horas, aqui de analisar, votar e aprovar o 
projeto, para ta amanhã na mão do Executivo, essa historia eu acho que tem que ter um fim, ou 
o Executivo começa mandar os projetos antes, ou muda a noite da Sessão, ao invés de ser na 
segunda, pode ser na terça, quarta ou na quinta, mas dez que agente possa analisar os projetos, 
depois acontece alguma grafia, ta ai na rua, os Vereadores sendo visto como, não olharam, não 
leram e não viram o projeto, nos estamos pagando uma preço, pela preção do trabalho que 
continua repetindo, que vários Vereadores já vem repetindo a anos ai, gostaria também de 
pedir apoio aos colegas, da moção de unificação do Comando da Brigada Militar, para que 
agente possa ter uma agilidade melhor, no vale do Paranhana, hoje se divide em três comandos, 
e dificulta o trabalho da Brigada Militar no Vale do Paranhana, então eu peço apoio aos 
Vereadores com a moção, também Senhor Presidente, encaminhei a está Casa, para que seja 
analisada a criação da Comissão Provisória, por 90 dia, para nos tratarmos do IPTU de nossa 
cidade, não é possível que ainda nos dias de hoje, continue, agente tem impressão que as vezes 
a dois ou três cadastros na Prefeitura, chega um de uma forma outro de outra forma, não existe 
um atendimento uniforme para a comunidade, no cadastro do IPTU, nos temos pessoas que 
estão pagando 9 mil reais de atraso, de IPTU, sendo que o imóvel vale 12 mil reais, nos temos 
que buscar uma forma de consonância, para que a comunidade tenha, seja bem atendida, e de 
uma forma eficaz, infelizmente não ta funcionando, não vem funcionando  a horas esse cadastro 
de IPTU, e nos precisamos formar essa Comissão para ouvir a comunidade, para que ela traga as 
denuncias, a exemplo do que aconteceu aqui, com a Comissão de Saúde, nos tínhamos muitos 
problemas no hospital,  formamos a Comissão de Saúde, a Comissão começou ouvir a 
comunidade, a Comissão trouxe a solução do problema, tanto é que nos primeiros dias de 
Governo, eu tive que ir 8 vezes no hospital no final de semana, e depois disso parou, agradeço a 
Câmara de Vereadores e a ação de cada um dos Vereadores, que foram lá, peitaram o hospital 
sim, e fizeram com que tivessem um atendimento digno a nossa comunidade, quero falar 
também com relação a moção 03 de 2013, naquele momento eu votei contra,por entender que 
era uma moção, e nos meu entendimento uma moção preconceituosa, e votei contra, e to 
votando novamente, e to pedindo, inclusive estou apresentando junto com meus Colegas 
Vereadores, mas uma nota de esclarecimentos, e onde diz o seguinte aqui: a revogação da 
moção, que a mesma deliberação e ainda com base nos termos expressos da nota de 
esclarecimento acima, escrita, requer que seja aprovado o pedido de revogação da moção de 
Numero 03 de 2013, aprovada na Sessão Ordinária do dia primeiro de abril de 2013, o expedido 
deste oficio, deste pelo Legislativo, que comunique todos os jornais, e que agente faça justiça, 
porque nada mais e nada menos, do que nos dias de hoje, se falar em ato preconceituoso, eu fui 
contra, sou contra, e a qualquer momento que surgir nesta Casa, ou em qualquer lugar onde eu 
estiver, que exista atos preconceituosos, eu estarei contra, muito obrigado a todos. 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Boa noite Presidente Nelson, demais componentes 
da Mesa Diretora, caros colegas Vereadores, e comunidade que aqui se faz presente, sou uma 



das Vereadoras que votou contra a moção de apoio e permanência do Deputado Marco 
Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos, apresentada pelo colega Valdecir, creio que nesta 
Casa, as discutições devam ser primordialmente destinadas aos problemas e questões de nosso 
Município, Direitos Humanos, cabe a pauta do Legislativo Taquarense, pois preconceito e 
discriminações, também acontecem por aqui, nos como representantes legais do povo, não 
devemos confundir, leis com opiniões, constituições com religião, e defesa dos Direitos 
Humanos, com julgamentos, não podemos basear nossa decisão política, num pensamento 
dogmático, os dogmas, que cultuam em seus respectivos templos, não representamos aqui, 
nem uma divindade, representamos o povo, em suas múltiplas diferenças e escolhas, todos 
homens estão submetidos as mesma leis naturais, todos nascemos igualmente fracos, achamos 
nos sujeito as mesmas dores, todos temos a inteligência do bem, e a inteligência do mal, todos 
temos também a faculdade de progredir, o primeiro principio da justiça é, não faça ao outro, o 
que não queira que faça a ti, hoje nossa leis ainda imperfeitas, não consagram os mesmo 
direitos das leis da idade media, o que parecia justo e natural naquela época, hoje não é mais, 
quando não praticamos a lei da justiça, usamos de represa lhas, essa é a causa da perturbação e 
da confusão em que vivem as sociedades humanas, assim sendo uma Legislação para ser 
perfeitamente justa, deve consagras a igualdade dos direitos de todos os cidadãos, a liberdade 
de consciência, é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, escandalizar com a 
minha crença, o outro que não pensa como eu, é faltar com a caridade e atentar contra a 
liberdade de pensamento, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, a convicção 
não se impõe, o amor e a caridade, são o complemento da lei da justiça, amar o próximo, e fazer 
todo o bem que nos seja possível, fazer caridade, não se restringe a dar esmolas, abrange todas 
as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, vivemos num Estado Laico, como 
Vereadora, devo respeitar, e meu semelhante, todos os direitos que a lei lhes concede, e jamais 
misturar religião com política, eu agradeço a atenção de todos vocês, e espero que todos 
possamos ter uma semana maravilhosa de muita paz. VEREADORA SIRLEI TERESINHA 
BERNARDES DA SILVEIRA. Cumprimento o Senhor Nelson Martins, Presidente desta Casa, os 
colegas Vereadores, e a comunidade aqui presente. Vou dizer que hoje é um dia especial, que 
dês de que assumi esse Legislativo, eu venho a essa Tribuna, e eu sempre mencionou as quão 
poucas pessoas assistem a Sessão legislativa, agente sabe que todos são ocupados, mas é 
importante que agente entenda que qualquer movimento que se faça, sendo Vereador sozinho, 
não consegui nada, mas a união do povo estabelece as mudanças, é a única forma que agente 
entende, como sendo uma forma de movimentar-se em prol das mudanças, se nos lembrarmos 
da constituição, o poder, e mando do povo, e é com o povo a força, e as mudanças se 
estabelecem com essas forças, eu quero pedir a vocês, que tenham bastante paciência e 
continue a manifestação do jeito que está, seguram para não falarem nada, para não perder o 
direito de estar aqui, vocês estão fazendo um movimento, e este movimento agente reconhece, 
só sigam aquilo que está dito no regimento desta Casa, para que vocês continuem sendo 
admirado por nos, porque vocês estão fazendo um movimento como tem que ser feito, eu 
queria fazer algumas colocações, eu não tinha estudado alguns assuntos, mas agora ative mais a 
esses assuntos, eu fui ver dez de quando o nosso País é Laico, e eu descobri que Rui Barbosa fez 
essa lei em 1890, e ele fez está lei, porque as religiões existiam, mas existiam dentro das 
residências, não poderiam se manifestar, em função de que o Estado era Católico, foi mudado, e 
as religiões começaram a existir, e tiveram a previsão legal, na Constituição Federal do Brasil, e 
ai surgiu a seguinte questão, o que é da religião no tempo religioso, e o que é da política, na 
Assembleia Legislativa, e não da para misturar, e nos não podemos misturar, porque o nosso 
povo, ele tem muitas religiões, ele muitas formas de se manifestar, e nos precisamos respeitar 
isso, enquanto políticos, nos temos que tratar assuntos voltados a sociedade, voltado a 
comunidade, mas nos não podemos misturar política e religião, isso é uma coisa que está 
estabelecida na constituição, respaldada na nossa constituição, e é claro, eu até busquei uma 
fala de Celso Lafer, que diz: em um Estado Laico, as normas religiosas das diversas confissões, 



são conselhos dirigidos aos seus fieis, e não comando para toda a sociedade, o Estado Laico, é o 
que estabelece a mais completa separação entre a Igreja e o Estado, vedando qualquer tipo de 
aliança entre ambos, dando sequencia, eu quero dizer a vocês, outras coisas, outros estudos eu 
fiz durante a semana, tinha outras coisas que eu também não sabia, eu tinha uma forma de usar 
de usar a questão opção dentro da sexualidade, e eu descobri lendo, que existem estudos feitos, 
e estudos comprovados, que isso não é opção, isso é uma condição, isso é uma condição que se 
estabelece, e não se opta por isso, então nos temos que entender, não é escolha, é e ponto 
final, então o respeito tem que existir, e isso ta previsto na Constituição Federal, quando os 
princípios constitucionais, o principio da dignidade da pessoa humana, é assegurado pelos 
princípios da liberdade e da igualdade, também repele o preconceito de qualquer procedência e 
qualificação, protegendo aqui as uniões homo afetivas, e não devem ser algo de num uma ação 
discriminatória, ou preconceituosa, busquei essa fala, e digo o porque, hoje pela manhã 
estudando Direito na Feevale, que agora eu voltei para a faculdade para estudar um pouco mais, 
e conversando na sala de aula, o professor de Direito, disse que já á Jurisprudência para muitos 
fatos, a jurisprudência se estabelece, então já a reconhecimento para algumas questões, dentro 
do direito de família e das suas especificações formado pela jurisprudência, eu agradeço e 
desejo uma boa semana a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Boa noite Senhor Presidente 
Nelson Martins, aos demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores, ao publico presente 
nesta noite, aos ouvintes da Radio Taquara, e aos demais vínculos de comunicação que nos 
acompanham, estou enviando a esta Casa uma moção de permanência da Patrulha rural, no 
interior do Município, porque eu acredito que nosso Município esta vulnerável a ação de 
meliantes, mal feitores, que se beneficiam da falta do Policiamento em nosso interior, para fazer 
seus arrombamentos, seus latrocínios, seus roubos, tudo aquilo que vem de encontro a destruir 
a família, eu quero dizer também, e dar boas noticias para o pessoal do Rio da Ilha, Vila Tereza, 
que o posto de saúde será inaugurado amanhã, e isso vem de encontro aos anseios e o apelo 
daquele Distrito, também estive no parque do trabalhador, onde está sendo feito melhorias, 
rentabilizarão naquele parque, porque Taquara está comemorando 127 anos, e o Prefeito está à 
frente, melhorando as condições de nos Munícipes, de termos uma cidade para contemplar e 
para realizarmos nosso lazeres, não posso deixar de falar o que trouxe essa grande plateia nesta 
noite, eu como vocês, luto pelos meus direitos, muitas vezes uma expressão errada, faz com que 
tudo aconteça, quando o Vereador Valdecir me apresentou a moção, no qual frisava a 
permanecia do Deputado Marco Feliciano, eu assinei, mas eu não li o contesto geral, no qual 
quantia toda aquela conversa, toda aquela ladainha, eu digo ladainha, porque quando ladainha, 
eu quero me referir a minha vida, porque eu tenho que cuidar da minha vida, e no final dela 
quem tem que prestar conta sou eu, como eu posso viver a de vocês, eu tenho uma vida, então 
eu cuido dela, eu venho de um principio, 127 anos de Taquara, eu sou o primeiro negro eleito 
pelo voto direto, eu sou um representante dessa raça, a raça negra, a raça que quando alguém 
que me fala de preconceito, eu estou a 30 passos ou mais a frente, gente, vocês estão lutando, 
por um direito de vocês, que é viver do modo como vocês acham que devem viver, e vivam, 
respeitem o próximo como a si mesmo, amem o próximo como a si mesmo, isso são palavras 
Bíblicas, amar o próximo como a si mesmo, e respeitar sua vida, assinei pela permanência desse 
Deputado, mas não pelo conteúdo de suas palavras, porque não vem de encontro as minhas, 
não vem de encontro o que eu chamo de liberdade e igualdade, eu digo, a minha raça só está 
aqui, cresceu e enfrentou todos os preconceitos, porque nos temos em nossos corações, que 
nos somos iguais, vocês na nossas condições, vocês são iguais a mim, iguais a qualquer outro ser 
humano, quando nos falamos ser humano, não existe Deus aqui na terra, existe um só, e ele 
está lá em cima, nos todos somos seres humanos, temos que nos respeitarmos, e vivermos 
iguais, eu como um agente político, eu luto pelo direito de vocês, luto pelo direito de liberdade, 
luto pelo direito de igualdade, e de respeito acima de tudo, Vereador Lauri, agora voltando, é 
muito bom quando alguém diz, como é bom ter dois Vereadores ou mais na região, eu vi a sua 
palavra a respeito das melhorias na estrada do Feixe, e quero dizer ao senhor, que o Secretario 



de Obras, Mario Pires, está fazendo o trabalho nas estradas da Batingueira, na qual inclui as 
estradas do Feixe, melhorias essas que são para nossa população, e por isso que nos estamos 
aqui hoje, para melhorar o nosso modo de vida em nosso Município, muito obrigado, uma boa 
semana, parabéns a todos nos Taquarense. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. 
Gostaria de saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, o publico aqui presente, e 
dizer a vocês, como ouvia atentamente que o Doutor Ricardo Mesquita, eu peço a compreensão 
de vocês, a educação de vocês, que olhem para mim, enquanto estou falando. Começo a minha 
manifestação Senhor Presidente, solicitando ao Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria Competente, que proceda com a máxima urgência, um buraco enorme que tem, 
próximo a vidraçaria, no Bairro Santa Teresinha, próxima a Avenida Sebastião Amoretti, logo à 
frente a Igreja Assembleia de Deus, que ali ta uma vergonha, tem um comercio ali, tem um 
grande fluxo de pessoas, ta vergonhoso a entrada daquele Bairro ali, mas como dizia antes, não 
tenho como me calar, de tudo o que aconteceu, fui ator sim da moção aqui de apoio ao 
Deputado Marco Feliciano, e aqui quero dar uma saudação especial, com a autorização do 
Presidente, Ao Pastor Getulio Vargas, que está nesta Casa, e a Maria Lurdes, que são do Partido 
Social Cristão, e dizer como disse o Vereador Moisés, baseado no Artigo 5 quinto, da 
Constituição Federal, e no Artigo 226, que já foi lido, e não precisa eu ler, sim sou a favor da 
família tradicional, mas momento algum sou homofônico, sou racista, todo mundo sabe nessa 
cidade, estou pelo terceiro mandato aqui, todos os mandatos aqui, dobrando minha votação, e 
sempre respeitando a todos, como gosto de ser respeitado, em momento algum eu disse 
alguma coisa, que eu sou homofônico ou racista, e dizer mais, fui Secretario da Saúde no 
Município no ano passado, aonde tinha duas pessoas, e com respeito não vou citar nomes, duas 
do mesmo sexo, que moravam junto, e eram grande profissionais, nunca me tiveram problema, 
me respeitavam e eu respeitava elas, e sim o Senhor Doutor Ricardo Mesquita, que venho 
mentir nesta Casa, conforme os Vereadores já falaram, eles sim faltou com respeito nesta Casa, 
aqui não tem boi, para ele dizer que não ia dar nome aos bois, ou vocês estão vendo algum boi 
ai, tem aqui, seres humanos, e como querem respeito se não se dão o respeito, então dizer a 

vocês, que como Secretario da Saúde, também fiz no dia 1º de Dezembro, que é o dia Nacional 
de combate a AIDS, o maior evento já feito neste Município, com varias programações em 
colégios, explicando as coisas, mas o que surpreende mais ainda, pessoal, é o que vem sendo 
feito, movimentos ai, coordenados ai de pessoas que foram candidatas e não tiveram 
curiosidades de se eleger, e chegar nesta Casa, e agora estão ai fazendo movimentos ai, isso me 
surpreende, tem que ter votos para chegar nesta Casa, e vim defender os direitos, não fazer 
protesto, e dizer mais, o que mais me surpreende, é que dia 9/05 de 2011, entro uma moção de 
repudio nesta Casa, apresentada pelo Vereador Paulo Mello, na época Presidente, regime de 
urgência, moção de repudio ao quite gay nas escolas, inclusive, assinou essa moção de repudio, 
a Vereadora Carmem, Vereadora Carol Telles, Vereador Fabiano Matte, Vereador Lauri Fillmann, 
Vereador Nelson Martins, e eu, e daí na hora de votar, os outros não quiseram assinar, o 
Vereador Cláudio Rocha, Vereador Luis Felipe, e Vereador Mauricio, não quiseram assinar, mas 
na hora de votar, votaram por unanimidade, ta aqui, e nesta época ninguém se manifestou, me 
surpreende isso, será porque o Vereador Paulo Mello não era Evangélico, porque foi um 
Evangélico que apresentou, Porque o Pastor Marco Feliciano é Evangélico, sim nos 
representamos a família, nos defendemos os principio cristão, mas não temos nada contra a 
opção sexual  de cada um, cada um escolhe o que quer, da forma que quer, mas agora sim, sou 
contrario a aprovação do casamento homossexual, contrario a aprovação, mas não sou 
homofônico, não sou contra a opção sexual de cada um, dizer mais, sim tem Deputados que 
botaram Marcos Feliciano lá, que estão na Comissão Constituição de Justiça, que são ficha suja, 
condenados pelo mensalão, isso a imprensa não fala, ninguém fala, e dizer mais agora para 
encerrar Presidente, deixar um grande abraço a Taquara, feliz aniversário, pelos seus 127 anos, 
e que Deus ilumine essa cidade, que possa crescer, e possa sim vir cada vez mais ter gente nessa 
cidade, com boa intenções, e que tenham coragem de chegar a esta Casa com votos, eleitos 



pelo povo, e falar sim, o que a constituição nos garante no Artigo 5 quinto, e livre expressão, 
não ter medo de colocar os princípios Cristão, que eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito 
nela, um grande abraço a todos, e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR NELSON 
JOSÉ MARTINS. Vereador Beto Timóteo, você tem razão na chegada dos projetos que chegam 
tarde, mas eu quero lhe explicar esse caso, porque eles me ligaram de manhã, dadas algumas 
circunstancias em que o Prefeito Tito foi chamado a Porto Alegre de manhã e não pode voltar a 
tempo para assinar esses projetos na parte da manhã, pelo fato de que tudo que se meche, 
aparece uma divida, e ele hoje estava, para não ter que devolver, o Município ainda tem que 
devolver dinheiro de obras que já foram feitas pelo PAC, não foi a primeira vez, ele já foi umas 3 
ou 4 vezes, para poder acertar isso, porque o Município se encontra numa situação financeira 
muito grave, falta dinheiro para o Município em todos os setores, eu até acho que algumas 
coisas Vereador, não é só dinheiro que resolve, boa vontade e um bom trabalho também 
resolvem, e isso eu vou passar a sua preocupação ao Senhor Prefeito amanhã, em relação a isso, 
mas eu queria dizer ao pessoal da imprensa que se encontra nesta Casa, que houve até uma 
divulgação, que os Vereadores se acovardaram por não se manifestar na semana passada, isto é 
de responsabilidade minha, eu não permiti que os Vereadores se manifestassem, até porque to 
a 25 anos nesta Casa, e em 93, o Alziro está ai para confirmar, nos tivemos um problema na 
Casa, em determinado momento eu pedi ao Presidente que não se discutisse uma matéria, essa 
matéria foi discutida, e ouve um grave problema na Câmara de Vereadores, portanto a 
responsabilidade é minha, foi eu que não dei a palavra para os Vereadores, quero que a 
imprensa divulgue isso, eu sou Presidente e naquele momento eu achei que não deveria dar a 
palavra, para que nos voltássemos a conversar, essa semana agente conversou com o Sergio, 
com outras pessoas, e nos chegamos a um denominador comum, para que se resolvesse esse 
tipo de problema, se nos talvez estivéssemos dado a palavra aos Vereadores, poderia não ter a 
conversa que nos tivemos durante a semana, a demonstração foi feita através desta rosa que 
vocês entregaram a cada Vereador, a guria que se encontra aqui na frente, me pediu se não tem 
possibilidade de que alguém se manifestasse, eu passei a ela que ouve uma manifestação na 
semana passada, aceita por esta Casa, e hoje não seria o momento, porque nos temos ai, muitas 
coisas ainda por discutir essa noite, são projetos de médicos, da SAMU, projetos importantes 
que vieram em ultima hora, mas a nos Vereadores, cabe ajudar esse Município, para vocês 
terem ideia, não é eu, eu sou o Presidente da Casa, eu e mais esses 14 Vereadores que aqui se 
encontram, poderiam fazer isto sozinho, mas eu gosto de dividir com os colegas, eu perguntei a 
eles, repasso a eles o que, que eu pretendo fazer, esta Casa devolveu 96 mil reais de economia, 
não usando diárias, não gastando um centavo, em três meses nos não tivemos um centavo 
gasto em alimentação, ou diárias, ou passagem de avião, isso nos devolvemos para a saúde, que 
o Prefeito se propôs a fazer uma saúde 24 horas nesse Município, que era um caos, disse aqui o 
Roberto Timóteo muito bem, hospital as pessoas esperavam 5 ou 6 horas para serem atendidas, 
e com isso nos desafogamos o hospital, com um posto de 24 horas, e essa Casa ta sendo 
parceira, parceira na parte financeira, na economia que os Vereadores fazem aqui, eu sei que foi 
muito ruim, quando eu passei para eles, que as diárias estavam cortadas, porque só a 
Presidente da Casa no ano passado, gastou 46 mil reais em diárias, esse dinheiro nos estamos 
devolvendo e vamos devolver ainda para uma ajuda, ainda para o pessoa da Brigada, que tem 
um grupo de alunos, que frequentam lá, e a uma Soldada que faz um trabalho muito grande, 
nos ainda queremos ajudar eles, e vamos ajudar também Vereador Telmo, se for necessário na 
Patrulha do interior, isso nos sabemos que a comunidade necessita, e é necessário, então mais 
uma vez, eu quero deixar bem claro, os Vereadores não falaram por decisão minha, a 
responsabilidade é minha, não dos Vereadores, era isso o que eu tinha a dizer para todos vocês, 
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: 1ª votação de Mérito: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 004, de 15 de abril de 2013 de autoria da Mesa Diretora: Altera o Art. 155 do 



Regimento Interno. APROVADO por unanimidade. Nesse momento por uma alteração na ordem 
numérica dos Projetos, foi apreciado em 2ª votação o seguinte PL: PROJETO DE LEI Nº 042/2013 
de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH – Isentam do IPTU – Imposto 
Predial Territorial Urbano, os Policiais Militares, Bombeiros e Policiais Rodoviários que 
trabalham em Taquara e que possuem residência fixa na cidade de Taquara/RS. O autor 
Vereador Eduardo Kohlrausch apresentou 03 Emendas Modificativas ao Projeto. Na Comissão 
Geral de Pareceres o Relator Arleu Machado apresentou Parecer favorável ao Projeto observado 
às Emendas, acompanhado de voto favorável ao Parecer da Vereadora Sirlei Silveira, o Vereador 
Régis de Souza fez a seguinte manifestação de voto: “Matéria inconstitucional, vício de origem, 
pois sou a favor do auxílio moradia integral aos servidores da segurança pública, sugiro que seja 
um anteprojeto de lei. Voto contrário.” A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentou Parecer favorável ao Projeto observado às Emendas. O Presidente colocou as 
Emendas em discussão e seguidas de votação foram APROVADAS com 13 votos favoráveis e 01 
voto contrário do Vereador Régis Bento de Souza. A seguir o Projeto de Lei acompanhado das 
Emendas também foi APROVADO com 13 votos favoráveis e 01 voto contrário do Vereador 
Régis Bento de Souza. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Eduardo Kolhrausch, Régis de 
Souza, Arleu Machado, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Guido Mario, Adalberto Soares, Luiz 
Carlos Balbino, Telmo Vieira, Roberto Timóteo e Nelson Martins. Voltando a 1ª votação de 
Mérito, seguem os Projetos: PROJETO DE LEI Nº 061/2013 (Executivo Nº 52) Altera a Lei 
Municipal nº 5.164, de 19 de fevereiro de 2013, que alterou a Lei Municipal nº 5.019, de 10 de 
abril de 2012, que alterou a Lei Municipal nº 5009, de 29 de março de 2012, que alterou a Lei 
Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo contratar 
servidores, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atuação no programa de 
Atendimento Pré-Hospitalar – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metroplitana 
RS 192, com a participação da secretaria Municipal da Saúde, e dá outras providências. 
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 062/2013 (Executivo Nº 57) Autoriza o Poder 
Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel com empresa RAMON GRIFANTE 
ME., e dá outras providencias. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os seguintes 
Vereadores: Lauri Fillmann, Régis de Souza, Guido Mario, Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. 
O Vereador Valdecir de Almeida solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata como 
segue: “É favorável ao Projeto porque entende que deve haver o desenvolvimento no município 
de Taquara, mas quer deixar registrado que este mesmo terreno teve um pedido no dia 
12/04/2011 solicitando esta área de terra a uma empresa local do Bairro Empresa que tem um 
grande crescimento, onde inclusive saem caminhões de móveis para São Paulo, e por motivos 
que acredita ser particular, o Prefeito não quis doar este terreno a esta empresa que a maioria 
conhece a Vilmar Ribeiro, destinando o mesmo a outra. É favorável sim ao desenvolvimento do 
município, mas quer que o Prefeito explique o porquê que não doou ao Vilmar Ribeiro, 
conforme o protocolo 4390/2011, muito anterior ao Grifante que solicitou esta Cessão de Uso, 
inclusive foi feito um projeto de encaminhamento dentro das normas estabelecidas.” PROJETO 
DE LEI Nº 063/2013 (Executivo Nº 58) Altera a redação do “caput” e § 1º, do Artigo 1º e § 1º do 
Artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.850, de 16 de setembro de 2011. APROVADO por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 064/DE 2013 (Executivo Nº 59) Autoriza o Poder Executivo a repassar ao 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAQUARA, a importância de até R$ 3.000,00 (três 
mil reais), para auxiliar na Edição da 5ª Cavalgada de Prendas do Paranhana, e para o Desfile dos 
Carreteiros. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Telmo 
Vieira, Guido Mario, Lauri Fillmann, Sandra Schaeffer, Adalberto Soares e Régis de Souza. 2ª 
Votação: 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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto observada a 
Mensagem Retificativa do Executivo Municipal. Posto em discussão seguido de votação o 



Projeto com a Mensagem Retificativa foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 
058/2013 (Executivo Nº 051) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei 
Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013, e dá outras providências. A Comissão Geral de 
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres 
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 059/2013 (Executivo Nº 054) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
financeiros para a ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE JARDIM DO PRADO, a título de 
promoção cultural e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma 
original e o mesmo foi APROVADO com 13 votos favoráveis e 01 abstenção do Vereador Valdecir 
de Almeida. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Luiz 
Carlos Balbino, Guido Mario e Régis de Souza. Dando segmento aos trabalhos da noite o 
Presidente informou que o Requerimento nº 093/2013, o qual foi dado publicidade 
anteriormente nesta Sessão, será votado em separado. Após, com a concordância dos demais 
Vereadores o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi 
APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 087 a 092/2013 e 094 a 
097/2013; Requerimentos de Pedidos de Informações: Nºs 048 a 051/2013; Indicações: 354 a 
369/2013; Atas: Nºs 3.884, 3.885 e Ata da Reunião com os Vereadores das cidades de Igrejinha, 
Rolante e Riozinho, tratando de mais efetivo de policiais e da aquisição de uma balança para 
pesagem de caminhões no Km 04. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS: 1º - Solicito que o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa como 
está o andamento do projeto de construção do Dique no Bairro Empresa, pois o mesmo irá 
beneficiar várias famílias para que não sofram mais com as constantes enchentes. VEREADOR 
LAURI FILLMANN: 2º - Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras 
encaminhe um trabalho de roçada na Estrada Erivaldo Yost, na localidade de Arroio Grande, 
Distrito de Entrepelado. Tal ação se justifica, pois o mato toma conta da rua. VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: 3º - Através deste encaminho Votos de Pesar aos familiares do Senhor Ivo 
Delmar Dorscheidt, que veio a falecer no dia 12/04, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de 
encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo 
pesar pelo ocorrido. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna” João 3:16. Votação separada: 
Requerimento nº 093/2013 de autoria dos Vereadores: Adalberto Soares, Adalberto Lemos, 
Arleu Machado, Guido Mario, Roberto Timóteo, Sandra Schaeffer, Sirlei Silveira e Telmo Vieira. 
APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Propositores supracitados, 05 (cinco) 
votos contrários dos Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino, 
Moisés Rangel e Valdecir de Almeida e 01 (uma) abstenção do Vereador Régis de Souza. Todos 
os Vereadores se manifestaram justificando seus votos. A pedido do Vereador Valdecir de 
Almeida e acatado pelo Presidente desta Casa, as manifestações dos Vereadores Adalberto 
Lemos e Sirlei Silveira foram transcritas nesta Ata como segue: Vereador Adalberto Lemos: 
“Gostaria de me manifestar igual me manifestei da outra vez como quando veio essa Moção, 
naquela Moção eu achei que estava muito misturada a questão política com a questão religiosa, 
isso é uma que coisa que nós devemos deixar bem separado. Eu acho que estamos cuidando 
aqui das leis dos homens, também não concordo com a questão quando se diz de certa forma 
de uma maneira meio discriminada quando diz “nós cristãos”, cristão somos todos nós, quem 
acredita em Cristo pra mim é cristão. Sou Católico convicto, sou um cristão e quando às vezes 
alguém coloca “nós cristãos”, tem que ver que os católicos também são cristãos, então nós 
temos que tomar cuidado na questão da mistura das leis dos homens com as leis religiosas, o 
que nós estamos aqui é defendendo a lei dos homens e não a lei religiosa. Quando disse o 
Vereador Moisés com relação ao Marco Feliciano eu acho que ele está lá legitimamente, ele foi 
eleito por alguém para estar lá, pode não estar a contento, mas foi eleito para estar lá e agente 
tem que respeitar isso, o que eu não concordo é quando se diz e como foi dito na Moção “o 



Deputado Pastor Marco Feliciano”, ele está como um Deputado, não como Pastor, isso temos 
que deixar bem claro pra não ficar misturando para depois não termos problema da questão da 
mistura de religião com política, eu não concordo é com isso. E essa Moção eu votei contra, 
estou simplesmente apoiando a questão daquilo que eu votei contra na Moção, não sou contra 
homossexuais, sou a favor sim da família cristã, mas eu acredito que o homossexual  também 
está incluído na família cristã, porque ele é um filho de alguém, ele não veio de chocadeira, 
então não é questão de defender ou acusar, nós estamos aqui pra saber que quando agente fala 
em família o homossexual está incluído nessa família, porque ele veio de alguém, ele tem um 
pai e uma mãe acredito eu. Obrigado senhor Presidente.” Vereadora Sirlei Silveira: “Enquanto 
Professora de escola pública e enquanto Diretora acompanhou muitas crianças abandonadas, 
tanto que quando a instituição APROMIN existia nesta cidade as crianças estudavam na Escola, a 
qual era Diretora e viu muita família dilacerada e crianças abandonadas, isso sim é contra, se 
uma criança for acolhida por um casal do mesmo sexo e ela for bem cuidada é a favor sim, 
porque prefere uma criança vivendo com pessoas do mesmo sexo do que dentro de uma 
instituição que muitas vezes não tem o calor humano necessário. Disse ainda que mesmo alguns 
estando contra já existem votações e já existem juízes dando ganho de causa à casais 
homoafetivos, inclusive na questão herança e o reconhecimento dessa afetividade vem 
crescendo muito e formando uma jurisprudência que dá base legal para novos casos e uma 
sustentabilidade para as relações. Então independente de quererem ou não o fato social existe 
e o direito se estabelece.” Na sequência o Presidente convocou os Vereadores para uma Sessão 
Extraordinária Autoconvocada para próxima quinta-feira, dia 18/04, às 17h para apreciação dos 
Projetos que foram votados em 1ª votação de mérito nesta noite. Nada mais havendo a tratar, 
às 22h28min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 22 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, 15 de abril de 2013.......................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


