
ATA Nº 3.878 

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 19h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara, realizou-se a 11ª 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 dezenove horas. Nesse 
momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem 
em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a servidora Marilene Wagner 
procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o 
conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 159/2013, em atenção 
ao Requerimento de Pedido de Informação nº 024/2013, do Vereador Roberto Timóteo, 
contido no Ofício D.L. nº 081/2013. OFÍCIO Nº 160/2013, em atenção ao Requerimento de 
Pedido de Informação nº 022/2013, do Vereador Arleu Machado, contido no Ofício D.L. nº 
068/2013. OFÍCIO Nº 161/2013, em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 
018/2013, do Vereador Adalberto Soares, contido no Ofício D.L. nº 068/2013. OFÍCIO Nº 
163/2013, em atenção ao Requerimento Verbal, do Vereador Arleu Machado, contido no 
Ofício D.L. nº 81/2013. OFÍCIO Nº 164/2013, em atenção a Indicação nº 015/2013, do 
Vereador Guido Mario, contida no Ofício D.L. nº 015/2013. OFÍCIO Nº 165/2013, em atenção 
ao Requerimento de Pedido de Informação nº 012/2013, do Vereador Guido Mario, contido 
no Ofício D.L. nº 050/2013. OFÍCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Nº 034/2013, em 
atenção ao Ofício D.L. nº 106/2013, o qual encaminhou Despacho nº 004/2013 da Comissão 
Provisória de Saúde. Nº 035/2013, informa que como designado a representar o Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. Carlos Alberto Pimentel, para responder questões da Comissão 
Provisória de Saúde, o Diretor Geral de Saúde, Sr. Levi Batista de Lima Junior estará presente 
nesta Casa no dia 13/03, próxima quarta-feira, às 16 horas. PORTARIAS: Nº 031/2013, 
Nomeia os Vereadores, membros da Comissão Especial Pró-Trensurb nesta Casa. Nº 
032/2013, nomeia os Vereadores membros da Comissão Especial Pró Criança e Adolescente 
nesta Casa. Nº 033/2013, nomeia os Vereadores membros da Comissão Especial de Emenda 
a Lei Orgânica e Alteração do Regimento Interno desta Casa. PUBLICIDADE DOS PROJETOS 
DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 031/2013 (Executivo Nº 18) Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 032/2013 (Executivo Nº 29) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para a 
ASSOCIAÇÃO VALE DO PARANHANA DE MOTOCICLISTA, para realização da VIII Edição do 
Enduro de Taquara, Campeonato Gaúcho e Metropolitano, e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 033/2013 (Executivo Nº 30) Altera a redação da Lei Municipal nº 5.154, 
de 05 de fevereiro de 2013, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, 
temporariamente, para os cargos de merendeira e servente, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 034/2013 (Executivo Nº 31) Altera a redação da Lei Municipal nº 5.166, 
de 26 de fevereiro de 2013, que autoriza o Poder Executivo contratar a professores de Ensino 
Fundamental, por tempo determinado e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
035/2013 (Executivo Nº 32) Altera o Art. 3º da Lei Municipal nº 3.464/2005. PROJETO DE LEI 



Nº 036/2013 (Executivo Nº 33) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, 
professores para as disciplinas de Língua Portuguesa, matemática, Ciências, Língua Inglesa, 
Artes, Física, Química e Sociologia, para o ano letivo de 2013, e, dá outras providências. 
REQUERIMENTOS: Nº 050/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Vem através do 
presente solicitar que a RGE providencie a poda de árvore localizada na Rua Ernesto Bergold, 
nº 1920, no Bairro Mundo Novo, pois em dias de vento os mesmos causam faísca e queda de 
luz, trazendo grandes transtornos  e perigo a todos. Nº 051/2013 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor 
Cacildo Dutra de Vargas, que veio a falecer no dia 05 de março, próximo passado. O 
falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. 
Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor. 
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio 
dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 052/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Venho 
através deste reiterar minha solicitação verbal realizada no dia 07 de janeiro do corrente ano 
no que segue: Que o Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins encaminhe Ofício 
convidando o Delegado de Polícia responsável pelo caso do sinistro ocorrido nesta Casa, no 
mês de outubro de 2012, para que venha a esta Casa prestar informações sobre o 
andamento das investigações. Tal pedido se justifica para que a comunidade possa 
acompanhar e entender o ocorrido. Nº 053/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES e 
Bancada do PP: Através deste parabenizamos a Direção e toda a equipe do Jornal Integração, 
que no último dia 06/03, completou 10 anos de Jornal Integração Hortênsias e 04 anos de 
Integração Vale do Paranhana. Parabéns a todos pelo excelente trabalho de divulgação dos 
acontecimentos gerais em toda a região. Nº 054/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Solicita ao Presidente desta casa, Vereador Nelson José Martins que seja 
comunicada a Imprensa e os Vereadores desta Casa, com no mínimo uma semana de 
antecedência quando for encaminhado ao Plenário, para votação, o Projeto de Lei Nº 
024/2013 (Executivo Nº 025), que: Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro 
para a Associação dos Proprietários e Amigos do Camelódromo, e dá outras providências. Nº 
055/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Os Vereadores que 
compõem a Bancada do PP de Taquara/RS enviam Votos de Congratulações a todos os 
Deputados Federais e Senadores eleitos como representantes do Povo Rio-grandense, em 
Brasília, pela postura de terem votado contrários aos Vetos Presidenciais ao Projeto que 
redistribuiu os royalties do petróleo entre Estados e Municípios Brasileiros, na noite do dia 
06 de março de 2013. Esta atitude demonstra justiça com os Municípios Gaúchos e os 
demais Municípios do País, com a redistribuição desta riqueza entre todos os Brasileiros. Nº 
056/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN, com apoio dos Vereadores: Adalberto Soares, Guido 
Mario e Telmo Vieira: Venho através deste parabenizar o Esporte Clube Padilhano, pela 
passagem de 100 anos do Clube, o qual foi comemorado neste final de semana com um 
grande Evento na Sociedade de Canto Três Irmãos prestigiado por aproximadamente 300 
pessoas. Toda a prática esportiva é louvável. Esporte é lazer, é entretenimento, é ocupação 
saudável e em se tratando de futebol é a paixão do brasileiro. Por tudo isso e por tudo o 
mais, parabéns aos homens e mulheres que fizeram e continuarão fazendo um Padilhano 
Eterno. INDICAÇÕES: Nº 229/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na colocação de uma parada 
de ônibus na entrada do Beco do Eduíno, subida da localidade de Morro Alto, pois a mesma 
se faz necessária e é uma reivindicação antiga daquela comunidade. Nº 230/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no ensaibramento da Rua Carlos Nunes, fundos da Escola 



Rosa Elsa Mertins, pois na mesma existem inúmeros buracos causando grande dificuldade no 
trânsito de todos os tipos. Solicito ainda a colocação de uma lixeira na entrada desta rua, 
pois ela é estreita e não tem saída, impedindo assim a entrada do caminhão que recolhe o 
lixo. Nº 231/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ilmo. Secretário Municipal de 
Trânsito, há dias este Vereador vem acompanhando uma demanda extremamente 
importante, e certamente nossa sugestão poderá somar-se a sua ação que temos a certeza 
que já está sabendo. Apresento sugestão de transferência da parada de ônibus da Rua 
Tristão Monteiro, ao lado da antiga garagem da Citral, quase esquina com a Rua Dr. Adelino 
Barth, para Av. Sebastião Amoretti, quase esquina Tristão Monteiro, entre a CVT Vidros e a 
Fábrica da Usaflex, antigo Cinema Cruzeiro. Justifico esta sugestão relatando que tal para 
onde está tem diversos pontos negativos: 1º) Os usuários do transporte coletivo, não 
possuem um abrigo, tanto para dias de calor quanto para dias chuvosos; 2º) Os usuários do 
transporte coletivo ficam espremidos em horários de pico, manhã, tarde e noite entre a 
calçada de tamanho reduzido, quanto aos veículos que ali passam; 3º) Os motoristas tanto 
de veículos leves (carros e motos) quanto pesados e longos (ônibus e caminhão), ficam 
obstruindo o fluxo normal do trânsito, causando assim diversos transtornos. Quanto à 
transferência do local pelo sugerido por este Vereador, tem os seguintes pontos favoráveis à 
ação ser implantada: 1º) Tem espaço suficiente para elaboração de parada coberta; 2º) Tem 
espaço suficiente para os ônibus estacionarem com segurança e sem obstruir o fluxo normal 
de veículos; 3º) Não deixará de atender economicamente os comerciantes e prestadores de 
serviço, pois irá expandir e melhorar a autoestima dos usuários do transporte coletivo; 4º) 
Podendo esta parada ser uma parceira pública e privada; 5º) Irá melhorar a trafegabilidade 
na Rua Tristão Monteiro naquele local. Nº 232/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao 
receber mais um munícipe, em nosso gabinete legislativo, na última semana, o mesmo 
apresentou algumas dificuldades que venho encontrando nos últimos anos, e por dificuldade 
em saber qual a autoridade municipal competente, pediu nosso auxílio, assim 
encaminhamos cópia do processo administrativo nº 3945/2008, 8655/2012, 9761/2012. 
Anexamos cópia de notificação preliminar nº 0055 de 09/01/2008, relatório nº 352/2012 
datado em 01/10/2012, Parecer Jurídico do Município de nº 731/2012, datado em 06 de 
dezembro de 2012, relatório de fiscalização nº 159/2012, datado em 18 de dezembro de 
2012. E ao final, última notificação preliminar nº 320 (detalhamos que tais ações foram 
tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Assessoria Jurídica do Município). Assim 
informamos o Poder Executivo que tal infração vem ainda sendo praticada, pedindo 
providências reais e efetivas ao cumprimento da Lei e ordem pública. Ficamos assim a 
disposição para ampliar o debate e juntos encontrarmos uma alternativa. Nº 233/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Informamos ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho que estão abertos os prazos no Ministério 
da Saúde para adesão dos municípios aos seguintes programas: Semana de Mobilização 
Saúde na Escola, - Prazo: 10/03/2013. Programa Saúde na Escola, PMAQ e Requalifica UBS -
 Prazo: 31/03/2013. Nesse sentido a Bancada do PP desta Casa Legislativa se coloca a 
disposição para priorizar e acompanhar os recursos junto aos Ministérios. Nº 234/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Informamos ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho que os municípios têm até o dia 30 de abril 
do corrente ano, para preencher os formulários com gastos na educação. Os municípios que 
não o fizerem, ficarão impedidos de receber recursos em 2013. O cadastro é feito através da 
senha Siope. Dúvidas e mais informações, telefone direto no FNDE, no setor responsável: 
2022.41-68. Nesse sentido a Bancada do PP desta Casa Legislativa se coloca a disposição para 
priorizar e acompanhar os recursos junto aos Ministérios. Nº 235/2013 VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 



competente proceda nas seguintes melhorias da Escola de Educação Infantil Alice Maciel no 
Bairro Santa Teresinha: 1º - Reforma da Pracinha; 2º - Colocação de um toldo na entrada da 
Escola; 3º - Ampliação da área coberta. Tais medidas têm como objetivo melhorar as 
condições de uso da Escola, para que alunos e professores possam aprimorar suas 
atividades. Nº 236/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de uma lâmpada na 
localidade de Moquém, nº 300, na entrada que dá acesso ao Rio da Ilha, em frente à tenda 
do Caldo de Cana. Nº 237/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria Distrital proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento da Estrada da Fazenda, na localidade de Fazenda Fialho, parada 111. Tais 
serviços de fazem necessários para dar melhor condição de trafegabilidade a todos que 
transitam por aquele local. Nº 238/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto 
de um buraco que se formou na Rua Mascarenhas de Morais, nº 1429, no Bairro Empresa, o 
qual está dificultando a passagem de todos que por ali transitam. Nº 239/2013 VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o 
Secretário de Trânsito, senhor Paulo Cezar Möller estude a viabilidade de agendar reunião 
com este Vereador e os taxistas para discutir sobre a implantação de mão dupla na Rua 
Coronel João Pinto, esquina com as Ruas Marechal Floriano e Guilherme Lahm, para que 
juntos possam chegar a um consenso que seja viável a toda comunidade. Nº 240/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda no conserto de uma lâmpada na localidade de Padilha, em 
frente ao Campo do Padilhano. Nº 241/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda 
em caráter urgência, na busca de uma solução para construção de calçadas na Rua Osvaldo 
Cruz, no Bairro Empresa, pois a mesma é estreita e as crianças tem que disputar espaço com 
os veículos que trafegam em alta velocidade. Nº 242/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda numa parceria com o Sindilojas para tirar da informalidade os Camelôs 
e diversas pequenas empresas que se enquadram no Sistema Jovem Empreendedor sem 
nenhum custo ao Município, conforme foi dito pelo Vice-Presidente do Sindilojas-VP, Sr. 
Luciano Francisco Herzog, em Audiência Pública realizada nesta Casa no último dia 08 de 
março. Nº 243/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda numa parceria para fornecer 
incentivo financeiro à Entidade (ADRA) Associação de Desenvolvimento de Recursos 
Assistenciais - Unidade de Senhoras Adventistas do Sétimo Dia, localizada na Rua Sete de 
Setembro, nº 27212, em frente à Brigada Militar. Tal pedido se justifica por ser uma entidade 
filantrópica que atua em nosso Município há mais de 40 anos, mantendo hoje 22 senhoras 
de baixa renda, onde participam de oficinas de pinturas em tecidos, confecção de 
acolchoados, tricô, crochê, culinária, almofadas e uma horta coletiva. Nº 244/2013 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo 
Municipal, que determine ao Diretor da Secretaria Municipal de Obras, para que proceda a 
abertura de uma boca de lobo, na esquina das ruas Oswaldo de Souza com Nelson Fagundes, 
nº 318, no Bairro Empresa, que servia para escoamento das águas da chuva, e foi fechada 
pela empreiteira contratada para a colocação do calçamento nas citadas ruas. A presente 
indicação se faz necessária, por ter sido feita pelos moradores do entorno da referida 
esquina onde estava instalada a boca de lobo, retirada de forma irresponsável pelos 
funcionários da empreiteira responsável pelo calçamento, causando dificuldades aos 
moradores por ocasião das chuvas, repentinas e intensas, nesta época do ano. Nº 245/2013 



VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo 
Municipal que determine ao Diretor da Secretaria Municipal de Obras, que proceda a 
limpeza imediata do terreno, localizado na Rua Santo Antônio da Patrulha, próximo ao nº 
1318, área verde, que atualmente apresenta um mato alto, atrapalhando a brincadeira das 
crianças moradoras das proximidades, pois oferece riscos, abrigando marginais em seu 
interior. A presente indicação se justifica pela solicitação feita pelos moradores do entorno 
dessa área verde, reservada para a construção de uma pracinha para as crianças do bairro, e 
pela preocupação dos pais, com seus filhos pequenos, que ficam expostos aos perigos, 
correndo riscos desnecessários. Nº 246/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na 
limpeza e recolocação de calçamento da Rua Pedro Aluizio Arnold, esquina com a Rua 
Mascarenhas de Moraes, no Bairro Empresa. Nº 247/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na 
recolocação de canos defronte a Escola Tiradentes em Cruzinha. Urge tal ação, pois além de 
oferecer perigo para quem ali trafega, impede o melhor acesso a outra estrada, e dificulta 
muito o estacionamento da Unidade Móvel de Saúde. Nº 248/2013 VEREADOR LAURI 
FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
encaminhe um trabalho de recuperação, na estrada do Bairro Santa Rosa, estrada essa, que 
liga o Bairro à ERS 020. Tal pedido se justifica, pois a mesma se encontra em péssimo estado 
de conservação, e é muito importante para a entrada e saída do Bairro. Nº 249/2013 
VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente encaminhe um trabalho de revisão das luminárias na estrada Geral 
Padilha/Rio da Ilha. Em levantamento recente se constatou mais de 20 lâmpadas que não 
funcionam no trecho entre Padilha e Vila Teresa. Nº 250/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente encaminhe um 
trabalho de revisão de luminárias na localidade de Alto Três Irmãos e Batingueira. Na 
Batingueira entre outras, a lâmpada se localiza defronte a residência do Sr.Ivo Schilling. Nº 
251/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicita ao Prefeito Municipal, Tito 
Lívio Jaeger Filho, que seja ativado o Conselho Municipal Antidrogas em nosso Município, 
conforme determina a Lei Municipal Nº 3.301 de 02 de setembro de 2004, que “Dispõe sobre 
a Criação do Conselho Municipal Antidrogas, e dá outras providências”. Este Conselho faz 
parte da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Taquara, Lei Municipal Nº 4711 
de 16 de dezembro de 2010, Artigo 13, inciso XXV – Conselho Municipal Antidrogas – 
COMAD. Neste sentido, faz-se urgente à implementação dos trabalhos deste Conselho, para 
atuar junto à administração pública, neste caos que está trazendo as drogas à população do 
Município de Taquara/RS. Segue cópia em anexo das referidas Leis. Nº 252/2013 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Anteprojeto de Lei – Bicicletário: 
Cria área exclusiva para o estacionamento de bicicletas na forma que menciona. ART. 1º - 
Fica criada Área exclusiva para o estacionamento de bicicletas em local a ser definido pelo 
poder executivo, em locais de grande afluxo de pessoas, em pontos estratégicos do 
município de Taquara. ART. 2º - Para fins desta Lei, entende-se como locais de grande afluxo 
de pessoas, pontos estratégicos do Município de Taquara, locais como: a) Prefeitura 
Municipal; b) Hospital Bom Jesus; c) Praça da Bandeira (antigo terminal rodoviário); d) Posto 
24 horas; e) Atual Terminal Rodoviário; f) Banrisul.  ART.3º - Os bicicletários instalados nas 
áreas referidas no artigo 2º, deverão ser franqueados a todos, sem qualquer distinção, sendo 
vedada a sua utilização com fins lucrativos. ART. 4º - Poderá o Poder Público estabelecer 
Parcerias com o Setor Privado para a construção, conservação dos estacionamentos de 
bicicletas. ART. 5º - A padronização dos estacionamentos de bicicletas será definido pelo 
poder executivo. ART. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa: 



Atualmente, vivemos uma realidade bem difícil nos centros urbanos, mesmo nas cidades 
pequenas como a nossa, sendo que a mobilidade urbana está cada vez mais comprometida 
pelo grande número de veículos automotores nas ruas.  Hoje, em determinados horários do 
dia, não há como transitar de automóvel nas ruas de nossa cidade, daí a necessidade de 
criarmos espaços como esse, de implementação de bicicletários, em pontos estratégicos de 
nosso município, pois muitos moradores de bairros deixam de utilizar a bicicleta, como meio 
de transporte, por não disporem de um estacionamento adequado para deixarem suas 
bicicletas, enquanto se ocupam de seus afazeres no centro de nossa cidade. A inclusão das 
bicicletas nos deslocamentos urbanos deve ser considerada elemento fundamental para a 
implementação do conceito de mobilidade urbana para a construção de cidades 
sustentáveis, como forma de redução do custo da mobilidade das pessoas e do prejuízo ao 
meio ambiente. Para tanto se faz necessário que apreciemos com carinho o presente 
anteprojeto, sugerido por cidadãos da comunidade taquarense, moradores de bairros, para 
que seja encaminhado ao executivo municipal com a maior brevidade possível, assim 
estaremos exercendo a nossa função legislativa, e o executivo intermediado pela Secretaria 
de Captação de Recursos, terá condições de, pela importância do presente anteprojeto, 
buscar recursos junto ao Ministério das Cidades que disponibiliza recursos com a finalidade 
de viabilizar a mobilidade urbana, com políticas públicas específicas que devem ser 
implementadas também pelos governos municipais. Nº 253/2013 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente 
proceda com a máxima urgência na colocação de um container para depósito de lixo na 
localidade de Fazenda Fialho, estrada que dá acesso à localidade de Figueirão, parada 111, 
mais precisamente, em frente à Lancheria do Hélio. Tal pedido se justifica, pois o lixo está 
sendo depositado no chão causando mau cheiro e proliferação de insetos. Nº 254/2013 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade 
de buscarmos junto ao Ministério dos Esportes, recursos financeiros para implantação nas 
Escolas Municipais em Taquara, do Programa Segundo Tempo. Para melhor entendimento, 
encaminhamos em anexo a Lei Municipal Nº 4.430, de 02 de março de 2010, alterada pela 
Lei Municipal Nº 4.852, de 21 de setembro de 2011 que tratam da contratação temporária 
de servidores para atuação no Programa Segundo tempo. O Programa Segundo Tempo, arca 
com as despesas das pessoas que irão trabalhar junto ao mesmo, bem como fornece todos 
os equipamentos para a prática esportiva, além de 3 (três) lanches que servem como um 
reforço alimentar para as crianças que frequentam  o Programa. Sugerimos ainda que as 
modalidades oferecidas às crianças que irão frequentar o Programa sejam ampliadas, 
criando possibilidades da introdução do Jiu Jitsu, Karatê entre outros esportes existentes. 
Certo de que esta Administração está voltada ao desenvolvimento não só do Município, mas 
também dos nossos munícipes, faz-se necessário à aplicação deste Programa para as nossas 
crianças e jovens, que é uma forma de ocupá-las nos turnos inversos com práticas esportivas 
e reforços escolares. Com o impacto em longo prazo da frequência dos mesmos, será 
percebida a diminuição dos riscos sociais, como a gravidez precoce e a drogadição, que são 
temas importantes que podem ser combatidas através da ocupação de crianças e jovens, 
com algum aprendizado e conhecimento. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofícios 
da CICSVP convidando os Vereadores para o Fórum da Segurança da Agenda 2020, que será 
realizado nos dias 12 e 26 de março do corrente ano. E-mail da Direção do Educriança à 
Prefeitura Municipal de Taquara solicitando o pagamento dos valores devidos por este 
Município em razão do Convênio 11/2012, por serviços já prestados de acolhimento 
institucional de crianças encaminhadas por esse Município, conforme consta em 
demonstrativo que resume os relatórios mensais enviados à Prefeitura.  Comunicado do 
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir 



a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Telegramas 
do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. 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: VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Ao longo da semana que passou, dois assuntos polêmicos tomaram conta de 
nossa agente, primeiro deles, com relação ao fechamento do Lar das Meninas, estivemos 
bastante envolvidos com essa questão, reunidos com autoridades, com entidades 
representativas de nossa região, porém o tempo que nos foi dado, a tratar deste assunto, 
não foi o suficiente, e sexta feira o Lar das Meninas fechou, esse assunto ainda voltara, ainda 
estaremos reunidos, porque o Presidente da entidade que mantém o Lar das Meninas, ele 
reside em São Paulo, e para que seja feita alguma negociação, entre Executivo e juntamente 
com o Legislativo, e essa Associação, e necessário que ele se faça presente aqui em nossa 
cidade, se não, não tem como negociar uma situação na qual o representante legal não se 
encontra, o segundo assunto polemico que esteve aqui nesta Casa ao longo da semana 
passada, foi com relação à continuidade do repasse de verbas para Associação dos 
camelódromos de Taquara, esse assunto realmente agitou a semana, e os posicionamentos 
foram os mais diversos possíveis, eu sempre penso que uma historia tem tantos lados, 
quantos forem observados pelas pessoas, porque cada pessoa com um determinado 
assunto, sempre tem a sua visão, e essa visão, seu julgamento, ele vem em cima daquilo que 
ela acredita daquilo que ela vive, então se nos formos fazer uma consulta em Taquara, com 
relação aos 54 mil habitantes, agora mais, nos teremos 54 mil versões a respeito de um 
assunto, esses assuntos cai na Câmara de Vereadores, como se fossem uma bomba, aqui eles 
estouram, aqui as pessoas querem um posicionamento, e elas querem que nos Vereadores, 
façamos o julgamento que elas acham que é o correto, a responsabilidade de nos aqui, de 
cada um dos 15 Vereadores desta Câmara Municipal, é enorme, e não quero crer que 
ninguém aqui seja irresponsável, a ponto de fazer uma votação, sem antes pesar cada 
situação de uma mesmo problema, nos queremos passar para a comunidade a certeza de 
que este assunto, ele esta sendo muito bem analisando, ele esta sendo muito bem julgado, 
ele já foi escutado por muitas pessoas, varias opiniões, de vários representantes de muitas 
entidades, chegaram até a casa, através da Audiência Publica, e quando esse projeto 
realmente for votado, quando ele for para a segunda votação, que dará i julgamento final a 
esse processo, vocês podem ter certeza, que ele será feito em cima de uma grande 
responsabilidade, porque não é nosso intuito aqui, como representante da comunidade 
Taquarense, puxar para um lado, ou para o outro, nos temos que ver, a que se propõe esse 
projeto, se ele é valido para a comunidade Taquarense, ele é valido para a grande maioria, 
ou só uma pequena porcentagem da população vai ser beneficiada, ele é legal esse projeto, 
então nos estamos escutando muitas informações, e realmente não queremos aqui fazer 
com que apenas poucos prestigiados se saiam bem desta situação, eu quero deixar aqui, a 
tranqüilidade para a comunidade, porque a informação hoje, ela é muito rápida, é através da 
internet, questão de um segundo, todos ficam sabendo do assunto, mas muitas vezes não é 
da forma correta não, então que quero deixar a tranqüilidade aqui, que nos analisamos 
todos os pormenores de um projeto, para que depois se faça a votação, e nos estamos aqui, 
aberto para o dialogo, continuamos, e que as pessoas venham nos procurar para tirar suas 
duvidas, simplesmente não larguem na internet o seus posicionamento pessoal, como se 
fosse o posicionamento desta Casa, nos estamos aqui para representar a população, sim, 
mas com muita responsabilidade, eu agradeço a atenção de todos vocês, e desejo a todos 
que tenham uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 



SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Não posso deixar de me furtar de falar sobre a 
polemica, da questão dos Camelôs, e quero deixar bem claro a população, que nem um 
Vereador desta Casa, é a favor ou contra, este ou aquele comerciante formal, ou informal, eu 
só tenho que deixar claro que caiu em nosso colo, um projeto de lei votado na gestão 
anterior, e Administrado pela gestão anterior, que não foi cumprido como deveria, nos não 
podemos é ser responsáveis por colocar 25 famílias na rua, sem onde ter que trabalhar, nos 
precisamos sim, dar tempo e oportunidade, para que a lei se cumpra, e no período 
finalizado, eles estejam formalizados e trabalhando como todo mundo gostaria, o que nos 
não podemos é assumir uma responsabilidade, que não foi nos que criamos, que caiu em 
nosso colo, e nos não podemos ser bons para alguns, e ruim para outros, agente tem que 
julgar com a nossa consciência, e nos não podemos colocar gente sofrendo na rua, sem 
termos necessidade de fazer isso, precisamos julgar com ponderação e votar também com 
ponderação, mas não quer dizer que estamos querendo beneficiar, este ou aquele, nos 
queremos que a lei se cumpra, e se cumpra da melhor forma, eu trouxe esta noite também a 
esta Casa, para a análise de meus colegas Vereadores, um Anteprojeto, que se chama 
Bicicletario, é um Anteprojeto sugestão, porque um Anteprojeto sugestão, porque é da 
alçada do Executivo, que ele delibere sobre os projetos, porque eu não posso, enquanto 
Vereadora, causar ao Executivo, ou propor projetos que onerem, então eu estou fazendo 
uma sugestão, andei lendo no site do Ministério da Cidade, e hoje voltei a este site, e o li 
novamente, no ano de 2012 foi colocado a disposição de nosso Brasil inteiro, mais de 2 
bilhões, para a questão de Mobilidade Urbana, nos teremos futuramente em nosso País, dois 
grande eventos, Copa do Mundo em 2014, e Olimpíadas em 2016, e o Governo disponibilizou 
verba, pasmei ao saber, que nem 10% do valor disponibilizado, foi utilizado em função de 
não apresentarmos projetos para tanto, então penso que esse projeto sugestão, vai 
encontrar respaldo nos Ministérios das Cidades, para tenha verba para sua efetivação, e será 
construído com sugestão, e a pedido da comunidade, isso foi um pedido que me foi feito, 
estacionamento para bicicletas, distribuídos em 6 pontos da cidade, antiga rodoviária, Nova 
Rodoviária, Posto 24 horas, Hospital, Prefeitura, Banrisul, distribuídos, e muito bem 
distribuídos, que as pessoas possam sim, fazer uso de suas bicicletas, ao se deslocaram de 
seus bairros, e tenham onde localizar e estacionar a sua bicicleta, porque  isso é um pedido 
da população que faz uso da bicicleta, e é um veiculo que precisa ser utilizado, porque nossa 
cidade é pequena, e nos não temos mais lugares para carros em nosso centro, agente tem 
uma quadra pequena, e as vezes precisamos esperar três vezes, para a sinaleira abrir e 
fechar, para que agente possa passar, então nos precisamos sim, incentivar a utilização de 
meios alternativos de transporte, isso é muito importante, gostaria também de falar um 
pouquinho, do aniversário do nosso Jornal Integração, 4 anos no Município, no Vale do 
Paranhana, contemplando a nossa cidade também, e dez anos na cerra, então aqui eu dou 
meus votos de felicitação do Executivo do Município que me pediu, para fazer essa 
manifestação, e pessoal minha, eu acho que temos que incentivar, que aja muitos meios de 
comunicação, muitos jornais em nosso Município, para que a noticia venha de varias fontes, 
e de varias visões, penso que isso é muito bom, e é sinal de progresso, um ou dois, ou mais 
jornais, que tenha aqui registrado, a felicitação a este jornal, que esta completando seu 
aniversário em nossa cidade, eu agradeço e desejo uma boa semana a todos. VEREADOR 
TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio falando que estive participando 
ontem de um evento, na Sociedade de Canto Três Irmãos, no Distrito de Padilha, evento este 
a referente de comemoração do centenário de esporte, do Esporte Clube Padilhano, no qual 
estiveram presente, ex jogadores, atuais jogadores, e simpatizantes do Clube, contamos 
também com a presença do Prefeito Tito, e do Secretario de Administração Ferreira, e 
também de alguns Vereadores locais, não posso deixar de parabenizar o Senhor Paulo Oscar 



Fischer, o Paulinho, e o Senhor Mario Pires, pela iniciativa de promover este evento, também 
quero parabenizar a Diretoria da Sociedade Três Irmãos, pela ótima recepção, com o que 
acolheram um grande numero de pessoas que lá estiveram, diante disso, no que fizemos 
parte dessa gama, dessa grande gama de simpatizantes pelo futebol, que é o lazer de muitos 
homens e crianças, e algumas mulheres, temos que incentivar a atitude e a benevolência, de 
alguns professores desse esporte, que dedicam seu final de semana para ensinar a pratica do 
futebol a essas crianças e jovens, esse incentivo, para que as crianças tenham melhores 
notas no colégio, e tenha a grandeza que o esporte proporciona para toda a vida, e esses 
Senhores, que são professores nesse esporte, eles se solidarizam, em fazer uma escolinha de 
futebol, sem ter nem um ganho mensurável, mas simplesmente, ou pela grandeza deles, de 
eles saberem que estão formando homens de caráter para o nosso futuro, e esse grande 
exemplo de professores, eu tenho que enaltecer a pessoa Vilmar Soares dos Santos, o 
Nanico, e a de José Luiz Monteiro, o Jê Luiz, de Santa Rosa, quero na pessoa desses homens, 
parabenizar todos aqueles que têm essa iniciativa também, e se doam a esse projeto, que 
tanto se beneficia as crianças que tanto é solicitado por essas crianças e por seus pais, diante 
disso, estou enviando a esta Casa, estou enviando na verdade, ao Executivo, nosso Prefeito, 
uma indicação solicitando ao Executivo, que seja estudada a possibilidade de buscarmos 
juntos ao Ministério dos Esportes, recursos financeiros, para implantação nas Escolas 
Municipais de Taquara, do programa Segundo Tempo, este programa Segundo Tempo, arca 
com as despesas das pessoas que iram trabalhar, junto ao mesmo, bem como fornece todos 
os equipamentos para praticas esportivas, além de três lanches que servem, como reforço 
alimentar para as crianças que freqüentam o programa, também estou sugerindo, que se 
amplie as modalidades, também colocando praticas do Caratê, Jiu-Jítsu, praticas essas que 
muitas crianças aderem, e tem como esporte, então eu sei e tenho certeza que esta 
Administração esta montada ao desenvolvimento, não só do Município, mas dos Munícipes, 
e se faz necessário a ampliação deste programa para nossas crianças e jovens, que é uma 
forma de ocupá-los com praticas esportivas, e reforços escolares, também estive no sábado 
com o Guido Mario, em Rolante, prestigiando o Evento Kukenfest, mas o que nos fomos 
buscar lá, é o pronunciamento do Governador Tarso Genro, a respeito da barragem, ficamos 
sabendo que a Câmara de Vereadores, fez uma moção e o enviou ao Governador, um oficio, 
pedindo uma esclarecimento, e o Governador esteve lá, nos deu a sua palavra, que se 
reunira com aquele povo, e através disso Senhor Presidente, conversei com o Prefeito Tito 
hoje a tarde, e já marcamos uma reunião, para o dia 25, será numa quarta feira, no dia 25 
uma reunião com a Comissão de Terras e Habitação, no qual eu faço parte, eu quero saber 
dos Vereadores, se esta tudo certo para esta reunião, no qual faremos na quarta feira no dia 
25, na Padilha as 19 horas, local onde será acertado, e dez de já Senhor Presidente, quero 
fazer um convite, já que faço parte da Comissão, a algum membro da METROPLAN, que 
esteja presente para prestar esclarecimento junto a comunidade, se necessário for, quero 
agradecer por essa semana, quero agradecer por mais uma vez esta junto de vocês, com a 
graça de Deus, obrigado a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas 
as pessoas presentes. Primeiro lugar, quero agradecer o CDL, Sim de Lojas, ACICS, que 
participaram sexta feira da Audiência Publica, a imprensa também que nos deu o maior 
apoio, mas hoje pessoal, quero só falar um assunto, que reuniu esse final de semana no 
Bairro Empresa, o pessoal decidiu fazer um manifesto a esta Casa, nesta noite, pedindo 
providencia urgente sobre a invasão do Bairro Empresa, porque ninguém agüenta mais a 
invasão que esta atrás das Piscinas Beluga, nas casas da obra do PAC, o trafico de drogas, 
roubos, assaltos, atacando as pessoas no passar para o trabalho, criação de porcos, de gado, 
amarrando nas cercas, roubos de bancos dentro do pátio, o Juarez compra banco para os 
funcionários sentar antes de chegar no trabalho, e depois a vagabundagem rouba, e os 



funcionários dele, acabam ficando em pé, é um absurdo, gente depositando lixo, já pedi que 
a patrulha ambiental estivesse lá, não me deram retorno, é vergonhoso o deposito de lixo 
que se encontra ao lado do Arroio Sonda, muitas coisas largadas dentro do Arroio Sonda, não 
tem mais como admitir a situação que está, as residências lá no Bairro, conforme tão sendo 
assaltadas de dia claro, as pessoas olham, entrando para dentro a invasão, falam para a 
Policia, e ninguém faz nada, então pedimos providencias urgentes, conformes diz no cartaz, 
nos moradores do Bairro Empresa, não aceitamos mais a continuação da invasão, pedimos 
que seja retiradas urgente, queremos mais segurança e desenvolvimento para nosso Bairro, 
é um absurdo, só indo lá ver, eu sei que não é culpa só do Prefeito de agora, mas muita 
invasão já tava, mas depois invadiram as casas do PAC, nos queremos urgente a retirada, a 
continuação da obras do PAC, das construção das casas, e a continuação da obra do Arroio 
Sonda, e também que seja providenciada, isso sim o Governo pode fazer logo, a abertura da 
continuação da Rua Roberto Haimel, ligando com a Rua Osvaldo Aranha, que ali a Brigada vai 
poder entrar no meio ali, e terminar com aquele trafico de drogas, e aquela invasão, que é 
de difícil acesso para a Brigada, então nos pedimos muita urgência e colaboração dos 
colegas, que o qual representam o Governo, para que leve até o Prefeito essa reivindicação, 
que na semana passada nesta Casa, o Líder de Governo, me informou que quarta passada 
tirariam, não foi tomada providencia nem uma, nos sabemos que a Justiça já determinou que 
desocupassem as residências, então agora a comunidade ta junto, unida, para que seja sim 
desocupada o mais breve possível, agradeço a todos os moradores do Bairro Empresa, que 
participaram esta noite dessa Sessão, agradeço a toda a imprensa que participou do projeto, 
e tenho mais um pedido nesta Casa, e espero que nessa noite seja aprovado, para agente dar 
continuidade, em função daquele projeto do camelódromo, um grande abraço a todos, e que 
Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas 
as pessoas presentes. Quero inicialmente parabenizar o Jornal Integração, pelos seus 10 anos 
de atuação, na região das Hortênsias, e pelos 4 anos de atuação no Vale do Paranhana, pelo 
excelente trabalho que vem realizando esse jornal, transmitindo as noticias para toda a 
população, muito bem ilustrado, noticias que são rápidas, saiu as noticias, e já estão logo em 
cima, para transmitir essa noticia para a população, então quero parabenizá-lo, em meu 
nome, e em nome da Bancada do PP, os 4 Vereadores. Estive na semana passada, fazendo 
uma visita aos moradores do Morro da Cruz, e fiz uma indicação para que o Executivo 
providencie melhorias naquele bairro, o mato está tomando conta da rua, os valos, os carros 
já quase não conseguem subir mais, e aquela população merece uma atenção em especial, 
são pessoas humanas que lá morram, e tem que ser dada uma atenção especial para aquele 
bairro lá, e o pessoal reivindica, que seja regularizado, porque lá foi colocada água da 
CONSAN, foi colocada rede de luz, e eles querem que agora seja providenciado um esgoto, 
com calçamento, e querem também contribuir com o pagamento do IPTU, e hoje o 
Município está deixando de arrecadar valores daquela comunidade, porque são pessoas que 
moram lá, e também querem contribuir, mas precisam das melhorias, estive também na 
semana passada, a pedido de alguns pais, visitando a Creche Alice Maciel, do Bairro Santa 
Teresinha, e as professoras de lá, estão reivindicando junto com os pais, melhorias naquela 
creche, tem uma praçinha lá, desativada, a praçinha ta abandonada, não tem condições de 
uso, então eles estão pedindo, que o Executivo tome providencias, porque lá são 105 
crianças que ficam lá durante o dia, e elas não têm a praçinha para brincar, e também 
providenciam ampliação da área coberta, porque em dias de sol, as crianças brincam numa 
laje com sol forte, e em dia de chuva o espaço também é pequeno, e também um toldo na 
entrada da creche, para que quando as vans tragam as crianças, para elas não se molharem 
em frente à creche, então são três solicitações daquela creche, para que o Executivo tome 
providencia, também fiz uma indicação, para que seja colocada uma parada de ônibus, lá na 



localidade de Morro Alto, na entrada do Beco do Iduino, só para vocês terem uma idéia, em 
2005, quando eu fui Secretario Distrital da Padilha, aquele pessoal já estava reivindicando 
uma parada de ônibus, lá em 2005, passou todo o Governo Kaiser, passou todo o Governo 
Délcio, e agora já com outro Governante,  aquela parada ainda não foi colocada, agora em 
época de colégio, é uma boa quantidade de crianças, que ali param para pegar o ônibus, 
então peço providencias para que o Executivo faça o mais rápido possível essa parada de 
ônibus, eu ouvindo a Vereadora Sirlei comentando sobre as bicicletas Vereadora, e concordo 
que a bicicleta é um veiculo, além de nos fazermos uma ginástica, econômico, mas eu tenho 
a seguinte visão da bicicleta, aqui em Taquara só não é usada mais bicicletas, porque nossas 
ruas não permitem andar de bicicleta, é um sofrimento andar de bicicleta nas ruas que nos 
temos, então o que eu acho um grande motivo de não ter mais bicicletas rodando em nossa 
cidade, é em função das ruas que não permitem, então é minha opinião sobre isso ai, queria 
agradecer a atenção de todos, uma boa semana a todos vocês. VEREADOR ADALBERTO DOS 
SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Semana passada eu falei nesse 
microfone, inclusive que em algumas casas, os usuários estavam arrancando pisos para 
vender, deixando aquela obra em estado deplorável, realmente a situação é caótica, falei a 
semana passada, tinha marcado aqui, não sabia que eles tinham vindo aqui para essa 
reivindicação, mas tinha marcado aqui para fazer esse comentário, porque estive reunido 
com o Prefeito Tito na terça feira, e eu colocava para ele essa situação, e ele me disse 
Vereador Adalberto, nos estaremos na quarta feira, para fazer a reintegração, e hoje já é 
segunda e não aconteceu, então realmente o Vereador Valdecir tem razão neste caso, que os 
Vereadores desse caso levem a nossa ânsia ao Prefeito, para que aconteça, porque se não vai 
acontecer, e agente tem notado nas casas, casas sem portas, só as paredes, quando tem as 
paredes inteiras, a situação é muito complicada, antes que detonem tudo, que tomem uma 
providencia, se já tem a lei da reintegração de posse, já foi autorizada pelo Juiz, que se tome 
uma providencia, para que isso não se estenda muito tempo, se não vai ser prejuízo, porque 
vai fazer um aditivo na lei, pedindo para que disponibilize maiores valores, para poder acabar 
com as casas, isso não é justo, quem acaba pagando, e essa contrapartida com certeza vai sai 
dos cofres públicos, isso não é justo, se tem já o pedido de reintegração, que se faça logo, 
para que não se cause mais prejuízo para a comunidade e o Município, fiz uma indicação de 
numero 251, ao Senhor Prefeito, para que ele reative o Conselho Municipal Anti Drogas, eu 
venho batendo nessa tecla dês que assumi agora nesse mandato, que entenda, que nos 
estamos perdendo recursos, porque como eu falei anteriormente em outras reuniões, todos 
os bens oriundos do tráfico, podem fica no Município, nos estamos perdendo esses valores, 
porque enquanto não for criado e efetivado o Conselho Municipal Anti Drogas, isso não vai 
ocorrer, isso deixa de nos arrecadar valores, que podem ser tratados, tanto na prevenção, 
como lucrativa na questão da droga, eu não poderia de deixar de parabenizar o jornal 
integração, pelos seus 10 anos, que é um vinculo que vem ajudando bastante nas 
informações, tanto nos trabalhos da gente Vereador, como da comunidade, então fica ai a 
minha saudação por esses 10 anos de existência do jornal, não podia me furtar também, de 
rapidamente falar da questão que foi dita na semana passada, como disse a minha colega 
Vereadora, a semana inteira foi Pauta, da questão dos camelódromos, agente vê, que agente 
tem que toma muito cuidado, fazer um trabalho serio, fazer um trabalho que agente possa 
olhar nos olhos da comunidade, e saber que agente fez o melhor, que agente não, talvez 
possível não foi, mas foi feito o melhor, concordo integralmente com a questão que foi feito 
a Audiência Publica, mais algumas coisas que meu colega Valdecir, meu colega de Bancada 
fez, eu acho interessante a discutição da comunidade, porque agente assim resolve os 
problemas, a única coisa que eu discordo um pouco, é da questão da forma como foi 
colocada, dizendo que existia um Vereador salvador da Pátria, e os outros 14 contra, à favor 



dos camelôs, nos estamos aqui analisando um pedido do Executivo, nem um Vereador votou 
à favor desse projeto ainda, porque esse projeto nem foi a votação, ele foi a votação do 
mérito, pra quem sabe o que é um mérito, sabe do que estou falando, então esse projeto 
não foi a votação, nos estamos analisando todas as questões, inclusive as questões Jurídicas 
desse projeto, para depois ele vir a votação, e vocês podem ter certeza, de que esse 
Vereador vai fazer todas as analises possíveis, com o Presidente da Comissão, com meu 
colegas de Comissão, para que se esse projeto se for a votação, seja da melhor maneira 
possível, e que atenda a todos aqueles que reivindicam, tantos sejam dos comerciantes, 
como também do Camelôs, gostaria de desejar uma boa noite a todos, e obrigado pela 
oportunidade. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Sempre em minhas manifestações, os assuntos aqui, que abordo sempre, são 
oriundos, normalmente de pessoas que questionam na rua, conversam comigo, tirada 
exatamente da comunidade, são os que eu abordo aqui, são os interesses da comunidade, de 
maneira geral, hoje eu quero abordar um assunto aqui de sumo interesse para a 
comunidade, e quem vem tendo a bastante tempo em Taquara, uma serie de problemas, 
que é o problema do trânsito em nossa cidade, realmente nos estamos em uma situação 
quase caótica, em determinados horários do trânsito da cidade de Taquara, uma cidade 
pequena, uma cidade que não tem 60 mil habitantes, uma cidade que em certos momentos, 
ela fica praticamente quase trancada para se rodar, e qual o motivo disso ta acontecendo, na 
avaliação que já fiz com varias pessoas atendidas, e também faço a minha avaliação, e que a 
uma maneira errada de como está sendo feito o direcionamento do trânsito na nossa cidade, 
porque quem é responsável por esse setor, tem que realmente cuidar para se fazer o 
melhor, para que se escoe o trânsito, principalmente nos horários do pico, tipo das 17 horas 
em diante, e também na parte da manhã, onde temos que modificar o sentido das ruas, eu 
digo para vocês, eu moro a 50 metros a pé de minha garagem, e faço quase um quilometro 
para chegar de carro, então já da pra se ver que tem alguma coisa errada, hoje ainda teve 
um requerimento de um Vereador, mudando a rua dos taxistas, na Rua Coronel João Pinto, 
porque aquela rua deverá ser invertida, e eu concordo plenamente com isso, a rua não tem o 
porque de estar daquela maneira, então as soluções do trânsito de Taquara, para que 
funcione melhor, no meu entender, e posso estar enganado, determinadas ruas, tem que 
tirar o estacionamento de um dos lados, deixar só de um lado, e permitir que se ande dos 
dois lados, em duas vias, só retirar o estacionamento de um lado, para funcionar o vai e vem 
das ruas, então isso é um assunto que pode ser muito bem estudado pela Engenharia da 
Prefeitura, junto com o departamento, porque no momento nos estamos em uma situação, 
quase caos na cidade de Taquara nos horários de pico, muito importante pessoas me falando 
também, da sinaleira da Tristão Monteiro, com a Rua Ernesto Alves, uma sinaleira que tem 4 
tempos, e não esta funcionando hoje, com problemas de funcionamento, ta sendo o caos 
naquela sinaleira, varias pessoas me cobrando isso, pedindo que eu falasse a respeito, 
precisa urgentemente melhorar aquela sinaleira da Tristão Monteiro com a Ernesto Alves, 
porque ali as pessoas ficam parada um tempão de um lado, o outro escoa mais rapidamente, 
é uma situação que tem que ser estudada rapidamente, enquanto isso na frente do 
Supermercado Muller na Tristão Monteiro, é um perigo para integridade física das pessoas 
que ali transitam, eu pediria que a Prefeitura tivesse um cuidado muito especial, e fizesse um 
estudo, eu futuramente farei, não vou fazer agora, farei uma indicação se precisar, que 
exatamente naquele ponto do Supermercado Muller, seja colocada urgentemente uma 
sinaleira, porque tem vidas que podem ser perdidas ali, e depois não adianta chora no leite 
derramado, a de se fazer uma coisa urgente, o Vereador Guido Mario Prass Filho, pediu um 
aparte, e pronunciou o seguinte: a solução para a Tristão Monteiro, e que asfaltasse a Rio 
Branco, para agente ter um acesso, um escoamento onde entrar, daí nos resolveríamos o 



problema, o Vereador Arleu Machado de Oliveira, voltou com seu pronunciamento: com 
certeza, nos temos que discutir muito aqui, esse assunto do trânsito é complicado, tem que 
ser discutido, outra coisa rapidamente, precisamos colocar redutores de velocidade, 
urgentemente em frente de colégios, que sejam legais, porque eu não vou pregar aqui os 
quebra molas irregulares, mas a maneira de se fazer, de se diminuir velocidade legalmente 
na frente de colégios, e vou repetir depois não adianta vim chora pelo leite derramado, 
depois que acontecer acidentes, com danos físicos graves, tipo morte, não adianta nos ta 
reclamando aqui, tem que ser feito com mais cuidado, teria uma serie de coisas pra fala, o 
tempo é muito curto, infelizmente não falo 10% do que pretendia, agradeço a todos aos que 
nos deram a prelazia de nos ouvir, e desejo a todos uma boa semana na graça de Deus. 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Na ultima 
sexta feira, esteve visitando a nossa cidade o Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da 
direção da rede Novo Tempo, Pastor Manasses Queiroz, junto dele também o Ex Prefeito, Ari 
Rodrigues, e o Prefeito Tito me convidou a fazer parte do encontro, uma vez que eu fui o 
autor da lei Municipal, que trará para nossa cidade a TV Novo Tempo, um canal aberto para 
Taquara, e o pastor agradeceu muito ao Prefeito pelo apoio, o Prefeito citou que o projeto 
foi meu, mas eu falei varias vezes para o Prefeito, que se não fosse o apoio dele, não teria 
saído do papel o projeto, realmente ele no ajudo muito, o Prefeito Tito foi muito importante, 
assim como os senhores todos que votaram a favor, hoje fazem exatamente 85 anos da 
primeira aula do IACS, hoje dia 11 de março, e quero aqui agradecer ao Presidente Nelson 
José Martins, por ter aprovado o meu projeto, alias meu pedido, para que essa Casa faça 
uma homenagem, uma Sessão Solene lá no IACS, no dia 21 de março as 20 horas, eu 
agradeço ao Senhor Presidente. Na semana passada estive em Porto Alegre, na Secretaria 
Estadual de Obras, reunido com o Secretario Estadual de Obras, Luiz Carlos Busato, no qual 
agente foi lá mais uma vez, pleitear os 500 mil reais, para ver se agente consegue resolver 
aquele problema ali da Cruzeiro, e o Secretario acenou com duas possibilidades de vir esse 
dinheiro, inclusive ele quer fazer uma visita naquela região, e também para minha felicidade, 
e dos moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, após determinação do Prefeito Tito, o projeto de 
asfaltamento da Rua Princesa Isabel, e da troca de toda a canalização da Rua Princesa Isabel, 
repito o projeto contemplara toda a troca da canalização da Rua Princesa Isabel, o projeto 
deverá ser encerrado amanhã, a Secretaria de Planejamento estará encerrando amanhã, e 
essa semana ainda o Prefeito deverá fazer o protocolo junto a METROLAN em Porto Alegre, 
então quero agradecer aqui de publico ao Prefeito Tito, por sua postura em ter nos apoiado 
nesse pleito, Senhor Presidente, eu sei que é decisão sua, mas eu reforço aqui o meu pedido, 
para que durante os 4 anos, os próximos Presidentes, e Senhor e os outros Presidentes, 
façam uma doação de uma viatura para a Brigada Militar, são muito as queixas de pessoas 
que tem chamado o 190, e a viatura não aparece, demora a vir, hoje para os senhores terem 
uma idéia, o Município de Taquara tem 694 quilômetros para cuidar da estrada de chão, fora 
a zona central, e nos temos duas viaturas, e como eu disse, sei que é da vontade do Senhor, 
eu respeito o Senhor Presidente, o Senhor tem vontade de doar duas motos para a Brigada 
Militar, e o Senhor acionou no outro dia quando tivemos uma reunião com o Comandante da 
Brigada, com a possibilidade de doar outras duas no final do ano, cada moto Senhor 
Presidente, sai em torno de 14 mil reais, 4 motos, sairiam 56 mil reais, eu fiz uma pesquisa 
hoje ligando para a Guaíbacar, perguntando quanto sairia uma viatura, toda equipada, um 
Voyage 1.6, com tudo, porta arma, sirene, radio, ela sai 52 mil reais, ela sai 4 mil reais mais 
barato, do que 4 motos, então eu gostaria que o Senhor olhasse isso com carinho, e que os 
futuros Presidentes pensem nisso, porque lá em Igrejinha, por exemplo, tem viaturas 
sobrando senhores e senhoras, lá porque a Oktoberfest todo ano doa uma viatura para o 
Município, ai nos precisamos ter isso ai, porque não adianta nos só ligarmos para o 190, 



reclamar e não ter condições do pessoal trabalhar, eu sei como dizia o Vereador Beto esses 
dias, é questão do Estado, mas o Município tem que fazer a sua parte, e é muito fácil agente 
cruzar os braços, e dizer que a culpa é do Estado, agente tem que faze a nossa parte como 
Legislador, eu tenho na noite de hoje, indo para a segunda votação, o senhores todos me 
apoiaram na semana passada, o projeto de lei, instituindo em Taquara o Festival do Cachorro 
Quente, do dia 7 de julho, eu penso que o Município vai ganha muito com isso, vai gerar 
emprego e renda, porque nos podemos brigar para que Taquara seja a Capital Estadual 
Gaucha do Cachorro Quente, uma vez que nos temos 26 pontos, 26 empresas em Taquara 
que produzem cachorro quente, você vai incentivar aqueles que não ganharam o concurso 
no outro ano, a procurarem melhores temperos, novas receitas, para que ano que vem, 
venham com tudo, e os moradores de outros Municípios vão querer vir para Taquara para 
conhecer o melhor cachorro quente, eu faço requerimento verbal também, solicitando ao 
Executivo Municipal que informe qual a empresa que está cuidando da capina do Município, 
pois assim como no ano passado, o que é feito, a capina é feita, e eles deixam os mentes de 
terra, vai para o final de semana, bata a água e vai para o bueiro, isso ai ajuda a acontecer, 
aquele problema que tem lá no Bairro Cruzeiro, eu não entendo o porque que o pessoal não 
capina, e já não leva junto, e um retrabalho que eles fazem no meu ponto de vista, eu 
solicitei novamente na noite de hoje, que agente possa receber o Delegado, que ele nos 
explique como anda o andamento do incêndio aqui da Casa, para que agente realmente 
tenha informações para dar a comunidade, solicitei também uma reunião no dia 3 de abril 
com as outras Câmaras de Vereadores, para que agente possa lutar, pelo maior efetivo da 
Policia Rodoviária Federal, encerrando, Vereador Telmo, eu apoio no seu projeto, sobe o 
segundo tempo, e agora referente a invasão, eu não posso deixar de falar, teve outros 
Vereadores que também passaram o tempo, a questão da invasão, eu falei com as pessoas 
das informações que o Executivo me passou, só que agente tem que deixa a pergunta aqui 
Senhor Presidente, porque o Ex Prefeito não deu posse ao donos das casas, agradeço a Deus 
aqui pela oportunidade de te representado a minha comunidade, e que fiquem todos na paz 
de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Quero começar o meu pronunciamento Senhor Presidente, dizendo que estive na localidade 
da Fazenda Filha, aonde começam os serviços nas estradas, conversando com o Secretario 
daquela localidade, a maquina, patrola, esteve por duas semanas com defeito, e agora está 
resolvido, então começou o trabalho de patrolamento e ensaibramento, um trabalho muito 
importante, que é a abertura das sarjetas, nesse sentido, também está encaminhando um 
pedido de ensaibramento, e uma colocação de uma lixeira, na Rua Carlos Nunes, nos fundo 
da Escola Rosa Elza, aqui da Santa Rosa, pois é um beco, e fica esquecido, e o lixo produzido 
por aquelas casas, acaba ficando no chão, também estamos comunicando que esta aberto os 
prazos no Ministério da Saúde, os Municípios passam semanas de modalidade de saúde na 
escola, programa de saúde na escola, também tivemos lá no Fialho e vimos a necessidade da 
colocação de lixeiras na entrada na Fazenda Fialho, em frente a lancheria do Hélio, também 
reforçando o pedido que o Vereador Nego fez, na frente da Secretaria Distrital, onde é o 
posto de saúde, que o lixo jogando no chão, não combina saúde com lixo, estou fazendo um 
requerimento e peço apoio aos demais Vereadores, que é um encaminhamento de votos de 
congratulações aos Deputados Federais, e Senadores, pela derrubada do veto da Presidente, 
do projeto do Roy Otis do Petróleo, pois entendo eu, que o que vem do sub solo, é de todos 
os Brasileiros, e nada mais justo que os Municípios do Rio Grande do Sul, e do restante do 
País, também possam usufruir desses recursos, para dar um melhor atendimento nas suas 
cidades, então peço a compreensão de todos vocês, agente acha que foi uma demonstração 
de justiça com o povo Gaucho, e com os demais Municípios de todo o Brasil, também estive 
no encontro da Padilha, dos ex atletas, de 100 anos do Padilhano, e quero encaminhar 



Senhor Presidente, votos de congratulações ao Senhor Paulo Oscar Fischer, extensivo a todos 
os organizadores, daquele belíssimo evento, que foi feito na Sociedade Três Irmãos, estava 
muito bonito, e torcemos que a todos os anos isso possa ser repetido, que foi muito 
importante para aquela comunidade, e os ex atletas do Padilhano, eu peço para me associar 
Vereador, aos votos de congratulações lá do Paulo Fischer, e de todos os organizadores, e 
também Senhor Presidente e a nossa comunidade, quero falar da reunião que teve no 
Ministério Publico, não estive presente, mas tive as informações, da retomada do projeto do 
Rio da Ilha, que ficou definido a continuidade de sub projeto do Rio da Ilha, são ações do 
Verde Sinos, são intervenções, em 4 quilômetros e meio, do Rio da Ilha, onde será, 
recuperada a mata auxiliar, também prevenção nas margens, nos cursos da água, e também 
a retirada de ilhas que são formadas ao longo do rio, e causam um grande assoalhamento, e 
que possa ser corrigido também toda a margem desse rio, porque ele é muito importante 
para essa comunidade, e que bom que esta sendo dada andamento, para que agente possa 
salvar e proteger esse manancial de água, tão importante para a nossa comunidade, também 
Senhor Presidente, estou encaminhado votos de pesar aos familiares, do Senhor Cacildo 
Duntra de Vargas, ocorrido no dia 5 de março, um grande abraço, a dona Neuza, Hudy Haag, 
fica a minha solidariedade, e que eles tenham força para continuar fazendo o bom trabalho 
que fazem, um grande abraço a todos, e até semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN. 
Saúda a todas as pessoas presentes. Peço a servidora da Mesa, que inclua o Vereador Soares, 
Vereador Telmo, juntamente com o Guido, pelos votos de congratulações do centenário do 
Padilhano, por falar nisso, nunca é de mais enfatizar o evento, um evento muito especial, e 
aqui como fez o Vereador Telmo, o Paulinho Fischer, foi o grande mentor, com ajuda de 
outras pessoas, mas ele que correu, buscou, e fez de tudo para acontecer, e é impossível 
falar de Padilhano em minha opinião, sem lembrar a pessoa do Senhor Mario Pires, jogador, 
treinador, Presidente, parabéns ao Paulinho, e em nome deles saúdar a todos que já tiveram 
sua passagem ao longo desses 100 anos, porque aquele clube que tem uma marca muito 
bonita em nosso Município, futebol como é verdade, ele não é mais como já foi, mas 
Padilhando sempre será Padilhano, parabéns  pelos 100 anos. Estivemos durante a semana, 
se não me falha a memória, terça feira visitando, acompanhando, na Cruzinha a Unidade 
Móvel, como sempre fizemos ao longo desses últimos anos, como Vereador como Secretario 
Distrital em 2002, 2003, e temos que registrar uma queixa, em vários locais, não tem ido 
médicos, isso faz uma falta muito grande, e segundo os próprios servidores que estavam 
juntos, isso já tem acontecido mais vezes, pedimos encarecidamente que seja providenciado 
o mais rápido possível, a regularização desse atendimento, há poucos dias, recebemos uma 
informação por parte do Levi, que é o Diretor da Saúde, que dize que o fluxo de atendimento 
nos Distritos, era de uma vez por mês, e que é pouco, mas este pouco uma vez por mês, que 
a equipe vá completa, hoje tinha médicos, mas entregaram 10 fichas e muitas receitas que o 
pessoal vai lá para trocar o remédio, também não foi possível realizar, então que seja uma 
vez por mês, mas que seja uma equipe completa, também continua a seria reclamação, já 
tivemos a informação que vai reabrir o posto da Vila Teresa, mas pelo menos um médico, 
dentista, até que seja organizada de uma forma mais eficiente, que não suporta mais toda 
aquela região, só com o posto da Padilha, não comporta, enfim, é preciso, a comunidade não 
agüenta mais, aprovamos há poucos dias aqui, a contratação de vários profissionais da área 
medica, nos estamos em março, no meio do mês de março, já é hora sim de essa situação ser 
resolvida, a Unidade Móvel, e o Posto da Vila Teresa, encaminhamos também uma 
solicitação para o Departamento de Iluminação Publica, estrada geral, Rio da Ilha, Padilha, 
tem uma serie de lâmpadas que não estão funcionando, de suma importância que isso seja 
restaurado o mais rápido possível, ainda na terça feira na Cruzinha, se não me falha a 
memória, já foi solicitado aqui a mais semanas, mas reforçando, o ônibus da Unidade Móvel, 



passou muita dificuldade, o piloto, motorista, para manobrar e estacionar lá, devido a uns 
bueiros que estão quebrados na entrada dos Maurer, elem do perigo, é preciso restaurar 
para que a Unidade Móvel, possa fazer sua manobra com mais tranqüilidade, é difícil o 
estacionamento inclusive, passei durante a semana na estrada Santa Rosa, que liga o Bairro a 
RS020, um acesso muito importante, se não também não existiria, e ta numa situação 
bastante difícil, pedimos para que o Secretario de Obras, e o Diretor de Obras, olhe com 
carinho urgentemente, porque esta quase sem condições de se passar por ali, ainda de 
iluminação publica, que seja olhada no Alto de Três Irmãos, e Batingueira, que também tem 
varias lâmpadas sem funcionamento, quero desejar a todos, que possamos ter uma semana 
iluminada, uma semana onde nossos projetos podem ser dados seguimentos com a luz 
divina, muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as 
pessoas presente. Em primeiro lugar eu quero fazer uma colocação, o problema das invasões 
já iniciou no ano passado, problema esse causado pela ineficiência, pelo descaso e pelo 
desrespeito do Ex Prefeito Délcio, e hoje temo um problema grave para resolver, e o Prefeito 
Tito com certeza, auxiliado por nos, ira ter êxito nessa tarefa, conforme o Vereador Valdecir 
falou e outros Vereadores se colocaram, também sou a favor disso, de que, quem tem direito 
naquelas casas, são aquelas pessoas que realmente estavam escritas, pessoas ondeias e 
pessoas honestas, não compactuam a com invasão daquilo que não é de direito nosso, 
devemos lutar por aquilo que é nosso, conquista nossa, não aquilo que é de outras pessoas, 
e agente tentar tomar na força, ta de parabéns o movimento, as pessoas moradoras aqui 
presentes do Bairro Empresa, e continuem nessa luta, com esse Vereador, com certeza 
podem contar, acredito que essa Casa também, não se manifestara dessa maneira, mas com 
certeza pensa dessa forma, quanto ao Bairro Empresa, tive falando com o Prefeito Tito, e 
ainda é viável, e peço para ele com bastante freqüência, que ocupe aquele prédio, que lá não 
se torne mais um local de tráfico de drogas, de morador, de pessoas de má índole, também 
foi abandonado pelo Ex Prefeito, muitas pessoas que morram próximo daquele prédio, 
pedem que seja ocupado pela Secretaria, porque com isso daria mais segurança para eles, o 
Prefeito Tito me prometeu e ta pensando, em talvez colocar a Secretaria de Obras lá, ou 
algum Diretoria, em relação aos Camelôs, eu quero fazer uma colocação, que também é uma 
situação já causada anteriormente, mas que cabe a nos resolver esse problema, pessoas que 
estão ali, não são marginais, são pessoas que estão ali trabalhando, esse comercio existe em 
todo o Brasil, por outro lado, tem aqueles que pagam e contribuem com seus impostos, e 
com isso o Município sobrevive, então devemos respeitar os comerciantes, aqueles que 
contribuem, e a todos os moradores de Taquara, temos uma delicada situação para resolver, 
nós 15, junto ao Executivo, e com o apoio de toda a comunidade Taquarense, vamos 
procurar fazer algo bem correto, bem honesto, bem humano, eu já coloquei aqui a minha 
opinião, e volto agora a repetir, eu acredito que nos devemos dar mais 12 meses de aluguel, 
mas com o compromisso que findando esses 12 meses, cada um devera tomar o seu rumo, 
se até então não se firmarem, não será a culpa de ninguém, quanto ao Lar das Meninas que 
foi citado aqui, eu não acredito mais que seja reversível isso, embora todos os Vereadores 
estejam preocupados, a comunidade também, o momento em que o Diretor Geral, morando 
em São Paulo, não da a mínima para nós, ele simplesmente não da a mínima, tanto é que ele 
antecipo o fechamento, para o dia 8, e disse que queria uma conversa com nós no dia 11, 
primeiro fecha, e depois quer o que, ele não tem o interesse nem um, em manter o Lar das 
Meninas, devemos então no botar Senhores Vereadores, botar nossas atenções e nossos 
esforços e nossas preocupações, para o Lar da Padilha, aquele ainda esta em pé, embora 
com algumas situações complicadas, devido a falta de repasse do Município, ainda esta em 
tempo de agente conseguir levantar aquele Lar, basta que levantamos a cabeça, e 
trabalhamos todos unidos, meu parabéns também ao Jornal Integração, pelo ótimo trabalho 



prestado a esta cidade, e quando venho aqui se fixar, venho somente engrandecer 
enriquecer o nosso povo com as suas informações, quero fazer presente também, que esta 
sendo organizado um mutirão, 21 homens dessem do Presídio diariamente, com o convenia 
junto a Prefeitura e a SUSEPE, nas capinas das ruas, na pintura dos cordões, e nas roçadas, 
haverá um mutirão, que são 21 homens, e todos eles unidos trabalhando juntos, certamente 
vai aparecer um bom trabalho, muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar trazendo uma 
informação ao agricultor, que o Setor de CM, os blocos de produtores, não está mais 
funcionando no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi transferida por uma sala na 
Prefeitura, uma atitude contra o pedido deste Vereador, na verdade um pedido desta Casa, 
que encaminhei uma solicitação pedindo que esse setor ficasse lá no Sindicato, que o 
agricultor estava sendo melhor servido, uma atitude contra o Sindicato, a vontade do 
Sindicato, uma atitude contra os agricultores, a vontade do agricultor, mas eu vejo que o 
Secretario da Agricultura, ele não ta se importando com o que essas entidades querem, 
porque na terça feira, simplesmente encostou um caminhão no Sindicato, e começou a 
carregar o setor, sem se quer uma ligação para o Presidente, imagina Senhor Presidente, um 
caminhão encosta aqui, na Câmara de Vereadores, e começar a carregar as coisas, dizendo 
que o Seu Nelson mando, sem se quer ligar, sem se quer um aviso prévio, então eu acho que 
essa atitude foi num mínimo um desrespeito, como uma entidade como a do Sindicato, que 
está a 50 anos no Município, representeando o agricultor, eu queiro deixar aqui registrado 
meu repudio contra essa atitude, eu acho que a Prefeitura tem o direito sim de transferir, 
mas não da forma como foi, o Presidente, o Sindicato, pelo menos deveria ter sido 
informado, de que o setor seria transferido, também estive na semana passada, no horário 
da noite, passando pela Praça da Bandeira, e identifiquei que os banheiros estado num 
estado deplorável, então entendo que é necessário, antes de consertar, providenciar 
seguranças para aquele local, é um local bonito, com bastante sombras durante o dia, mas é 
necessário segurança, se não o espaço se torna difícil de se freqüentar, também quero fazer 
uma solicitação verbal, para que seja feita roçada no Bairro Santa Teresinha, eu sou natural 
daquele bairro, transito bastante por ali, e realmente o mato tem em algumas estradas, ele 
tem tomado contas delas, então faço essa solicitação, para que o quanto antes seja 
providenciada uma roçada nas estradas do Bairro Santa Teresinha, também quero agradecer 
a Secretaria Distrital de Vila Teresa, que encerro o patrolamento lá em Açoita Cavalo, três 
sábados de mutirão, e nesse sábado então terminaram o patrolamento, e ficou muito bom, 
também parabenizar o Jornal Integração, que tem feito um excelente trabalho para a nossa 
cidade,  o que eu tinha por hoje era isso Senhor Presidente, muito obrigado. VEREADOR 
RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Com relação ao Vereador 
Valdecir, Vereador Beto, a comunidade aqui presente do Bairro Empresa, eu gosto de troca 
idéias com vocês, porque vocês são conhecedores de causas, tanto lá do Bairro, quanto das 
ações que o Poder Executivo vem tomando, aconteceu uma situação que foi observada ao 
longo do trâmite, do Processo com relação à desocupação das casas do Bairro Empresa, é 
claro, legitimo e notório, o descaso que ta lá, falta de segurança, como vocês apontaram 
aqui, legal e legitimo, mas o Governo não poderia deixar ter a invasão daquele local, num 
segundo momento quando tivesse a desocupação, onde eu quero chegar com isso, 
certamente vai vir aqui na Casa, certamente em Sessão Extraordinária, um projeto para 
contratação de seguranças, foi uma exigência de nossa Juíza da nossa comarca, que tivesse 
seguranças para manter a ordem, para não ter uma nova invasão, isso já aconteceu, o Poder 
Judiciário tem o conhecimento disso, então exigiu do Poder Executivo que tivesse, então 
uma resposta ao pessoal que venho reivindicar aqui, parabéns a reivindicação de vocês, tem 
que acontecer dessa forma, mas o que, o Governo desse Município ta tomando uma ação 



para que não tenha uma reação negativa, então nos próximos dias terá e certamente por 
este motivo, não foi realizada a desocupação na data prevista, do outro lado, a questão da 
praça que o Vereador Moisés colocou, eu vou fazer uma indicação na próxima Sessão, se o 
Vereador querer se associar a mim, com relação a Praça da Bandeira, que nos façamos ali, o 
cerca mento  daquela praça, para que ali tenha um limite, para que daí assim agente consiga 
construir, deixo aqui a sugestão de agente construir junto, e na próxima Sessão agente pode 
fazer a indicação, porque ta bastante critica a situação ali, também com relação aos 
agricultores, que é legitima a sua colocação, que tem que ser da forma como você colocou, 
também é importante lembrar os agricultores, que até o dia 15 de março, tem que revalida o 
bloco, como não ta sendo no Sindicato agora tem que ser feito ali na Prefeitura até o dia 15 
de março, no meu pronunciamento, coloco aqui, que recebi uma ligação do Deputado Alceu 
Moreira, aonde tinha umas demandas ao Bairro Santa Maria, junto ao setor de planejamento 
do Município, estaremos elaborando alguns projetos, com relação à canalização, 
pavimentação daquelas ruas, a questão de uma praça para o bairro, estaremos levando a ele, 
ele venho nos cobrar, nos já apontamos que estaremos lá apresentando projetos que 
venham ao longo da nossa gestão aqui, a serem realizadas, também fizemos algumas 
indicações, com relação a uma ação que esta acontecendo da Rua Arnaldo da Costa Bard, 
que é bastante importante na questão da calçada, o Vereador Beto nos apresentou o projeto 
na ultima semana, e ali tem uns descumprimento da lei, referente as calçadas, agente 
apresentou aqui uma indicação, que certamente o Executivo vai tomar providencias e 
regularizar, do outro lado também, com relação aos 47 anos do PMDB, dos mais antigos do 
PMDB, que vai ser agora no dia 24 de março, nos vamos apresentar um requerimento a Casa, 
ai com apoio dos Vereadores, que seja feito uma Sessão Solene em homenagem a este 
partido, que formato também a Democracia em nosso País, com relação aos projetos que 
entro hoje na Casa, ai tem uma demonstração que estamos correndo atrás da melhoria da 
educação, conforme a Vereadora Sirlei vem defendendo bastante, a contratação de 
professores, merendeiras, serventes, onde que vem auxiliar, melhorar e fortalecer a 
educação em nosso Município, deixo aqui algumas sugestões a Administração Municipal, 
com relação a patrolamento e ensaibramento, na Rua Carlos Chagas, que já vem sendo 
desenvolvido, também uma verificação e uma melhoria na qualidade na execução dos 
serviços, ali na Rua de frente a Sociedade Caros Gomes, e também ao salão redondo, teve 
algumas dificuldades ali, algumas pedras que ficaram ali, teve dificuldades de transtorno, e 
prejuízos para alguns moradores daquela região, que tiveram seus veículos danificados, por 
as pedras estarem em locais indevido, e também na subida do salão redondo, em Alto 
Tucano, o melhoramento do serviço de patrolamento e ensaibramento, também deixamos o 
pedido da Rua Sete de Setembro, com relação a colocação de lâmpadas, em frente ao 
numero 435, era o que tinha pra semana, muito obrigado Senhor Presidente, um abraço a 
todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Eu quero agradecer o apoio dos Vereadores que tivemos ai nos projetos das 
calçadas, esperamos que fosse sancionado pelo Prefeito, e que possa trazer um bom 
resultado para nossa comunidade, que realmente as nossas calçadas estão precárias, e quero 
também falar do calçamento do Bairro Santa Rosa, não é possível mais, que de novo nos 
estamos ai iniciando as aulas, e as crianças tem que disputar espaços com os automóveis, no 
barro, no lodo, naquele pó, agente tem informações, de certo esta chegando nesta Casa 
informações, solicitei ao Prefeito informações ao calçamento, sabe que venho o recurso, não 
foi feito calçamento, ia começar e não começou, e nos temos urgência naquele calçamento 
lá, porque é uma necessidade da nossa comunidade, gostaria também Senhor Presidente, de 
solicitar ao Senhor, que providenciasse o mais rápido possível, a Comissão de educação, 
porque hoje nos temos alguns problemas nas Escolas Estaduais, que eu entendo que deveria 



ter o acompanhamento da Comissão de educação, nos temos a Escola Rodolfo, que está 
passando por serie de dificuldades, nos temos um pedido do Vereador Valdecir, para a 
Promotoria Publica, por falta de professores, por falta de cuidadores, criança se 
machucando, eu acho que seria bem oportuno criar com urgência, a Comissão de Educação, 
para que providencia auxilio a essas famílias que estão com medo de mandar as crianças 
para as escolas, e gostaria também Senhor presidente, de agradecer pelo patrolamento e 
ensaibramento, que foi feito no Loteamento Ideal, que a comunidade já vinha pedindo a 
bastante tempo, gostaria também de fazer uma solicitação a Secretaria de Trânsito do nosso 
Município, que providencie com urgência a colocação daquela sinaleira na travessia do Ideal 
e Medianeira, nos precisamos daquilo com urgência, foi feito algumas obras ali pelo DAER, é 
de fundamental importância que se tenha hoje aquela sinaleira lá, eu gostaria Senhor 
Presidente, de solicitar ao Senhor, que rei caminhasse o pedido do requerimento, 024/2013 
que eu soltei ao Executivo, o requerimento diz o seguinte: Solicito ao Executivo Municipal, 
que encaminhe a esta Casa Legislativa em caráter de urgência, copia do convenio do Hospital 
Mãe de Deus, e um relatório completo, onde conste nome completo, especialidade de todos 
os médicos, que prestam serviços pelo convenio do hospital, o Executivo Municipal mando o 
convenio, só que não mando detalhado o nome dos médicos, e as suas funções la dentro, 
para que agente possa ter essa informação com relação as suas especialidade, e o horário 
que estão trabalhando, agente vem acompanhando a comunidade a todo o momento, que 
existe um atendimento turbulento lá dentro, um atendimento nervoso, e eu quero entender 
um pouco melhor isso, porque talvez esteja até na carga horário que agente tem ai, mas que 
agente não pode constatar, se não vier as informações, mas que agente possa saber daqui a 
pouco essa carga horário, que os médicos podem estar pesando isso, e ta acontecendo isso, 
e o nervosismo dentro do hospital esta bastante grande, todo momento agente ta 
recebendo informações, que existe médicos que são agressivos com os pacientes, eu gostaria 
dessas informações, para que se pudesse então, falar alguma coisa mais concreta para a 
comunidade, e gostaria também de pedir com relação aos Bombeiros de nosso Município, 
que agente ta ai aguardando a Audiência Publica, com nosso Deputado Fichinha, com o 
pessoal do Governo do Estado, que venha trazer as informações que já solicitamos, já temos 
informações, extras oficiais, de que agente tem a possibilidade de receber a doação desse 
terreno, para que seja colocado ali, o Quartel dos Bombeiros Municipal, eu quero para 
finalizar, agradecer a todos, e que Deus nos conduza um futuro com respeito e dignidade, e 
até lá se assim eles nos permitir, obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a 
todas as pessoas presentes. O Vereador Nelson José Martins, concedeu uma parte de seu 
tempo para a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, e pronunciou o seguinte: Na 
verdade eu gostaria de solicitar a Mesa, que fizesse um requerimento Verbal, para convidar 
o Senhor Jorge Fabbro, Presidente da Edu Crianças, para que ele compareça ao nosso 
Município para tratarmos da questão do fechamento, não que agente tenha intenção de 
assinalar alguma verba, porque sabemos que foi um fracasso na Administração, mas que nos 
possamos passar do encaminhamento daquele prédio, que tem lá dentro, moveis, praçinha, 
tudo doado pela comunidade, e nos precisamos em fechando, retirar e colocar em algum 
lugar, ou quem sabe tratar com ele, um aluguel, uma cedência para continuarmos usando, 
mesmo que pelo Lar Padilha, mas que agente tenha essa oportunidade, ele disse que vira 
Seu Nelson, só se agente faze esse convite formal, porque ele precisa justificar a viajem dele 
a nossa cidade, muito obrigada, era isso, nesse momento o Vereador Nelson José Martins, 
retornou com sua a sua palavra, pronunciando o seguinte: Sabemos-nos que a segurança de 
nosso Município de Taquara não está bem, esta Casa se propôs no momento, a dar duas 
motos a Brigada, quando esteve aqui o Comandante da companhia, no inicio agente propôs 
que daríamos duas motos, e até o final do ano, se fosse a contento o trabalho no interior, 



vocês estão lembrados disso, nos então iríamos passar mais duas motos, se é falta de 
viatura, agente pode em conjunto com vocês, pensar, e repassar um Uno 1.4, que hoje a 
Brigada usa Muito em Porto Alegre, 1.4, que é um carro veloz, e ta na faixa de 32 mil reais, 
por ai, só que o caso das motos, era para agente ver, se ia haver um trabalho no interior, a 
historia de agente querer dar, e agente que ajudar a segurança mesmo, a segurança ta difícil, 
mas o interior hoje, esta passando uma dificuldade muito grande, são assaltos um em cima 
do outro, se o carro for para esse trabalho, nos até possamos sentar e pensar nesse assunto, 
daqui a pouco, estraga a viatura da cidade, e quem tem que arruma na realidade as viaturas, 
é o Estado, mas nos sabemos que o Estado, para eles tanto faz, eles se esquecem dos 
Municípios, todos os Município tem que fazer, não a nem uma duvida enquanto isso, agora a 
proposta para o Comandante naquele dia foi, duas motos para que patrulhassem no interior, 
todo mundo ta lembrado disso, está em Ate, então nos podemos estudar isso, de reverter 
duas motos, que estariam em torno de 29 mil reais, para um carro de 32 mil reais, não tem 
nem um problema, dez de que esses carros sirvam mais para a patrulha do interior, nos 
entendemos que Taquara não pode ter só dois carros, é um absurdo, alguém tem que fazer 
alguma coisa, não é só o Município que hoje tem um divida muito grande, a Câmara 
também, não foi fácil aqui na arrancada, aquelas dividas do ano interior, não foi bem assim, 
nos não temos os dados suficientes para passar para vocês, mas vocês vão ter todos os 
dados no que aconteceu aqui, mas nos estamos disposto a ajudar, até porque os Vereadores 
concordaram, cortamos as diárias e tal, desde que estejam cumpridas algumas etapas, se 
não daqui a pouco nos damos o carro, e ai não tem o patrulhamento no interior, não tem 
nada, daí começa a complicação, eu acho que as duas motos são interessantes, porque as 
motos são rápidas, duas motos no interior fariam um patrulhamento bom, mas quem sabe 
da necessidade é o Comandante, e até foi proposto, duas motos, e depois no fim do ano, 
mais duas motos, se eles tem duas motos hoje, e o povo elogia o trabalho deles com as 
motos, com mais 4 motos, eu acho que o serviço seria muito bom, aquilo que espera a 
comunidade, agente fala, paga imposto, esse dinheiro que eles arrecadam em multa, onde 
vai esse dinheiro, esse dinheiro tem que ta aplicado na segurança, não aplicam nada, não 
aplicam em estrada, não aplicam em segurança, é um caos, eles só querem cobrar, isso é a 
realidade, agente paga, além de já pagar o IPVA, e um balaio de impostos, e o Governo na 
realidade, não atende aquilo que é de sua obrigação, isso é obrigação do Governo do Estado 
fazer esse trabalho, nos estamos propondo de uma forma em que nós combinamos, se não 
for assim, nós não vamos ajudar de forma nem uma, era isso. Após a Palavra em Expediente, 
o Presidente pediu que os membros das Comissões Permanentes desta Casa, CGP E COFF 
agendassem reunião das mesmas ainda para esta semana para tratar do Projeto nº 024/2013 
(auxílio financeiro ao Camelódromo), onde também se farão presentes 3 pessoas do CDL, do 
Sindilojas e dos Camelôs, para juntos discutirem uma proposta que seja viável a toda 
comunidade. Na sequência Presidente da Casa deu início a Ordem do Dia, solicitando que a 
Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, para posterior discussão e 
votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação de Mérito: PROJETO DE LEI Nº 031/2013 
(Executivo Nº 18) Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PELOTAS e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 032/2013 (Executivo Nº 
29) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO VALE DO 
PARANHANA DE MOTOCICLISTA, para realização da VIII Edição do Enduro de Taquara, 
Campeonato Gaúcho e Metropolitano, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
033/2013 (Executivo Nº 30) Altera a redação da Lei Municipal nº 5.154, de 05 de fevereiro 
de 2013, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, temporariamente, para os 
cargos de merendeira e servente, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 034/2013 
(Executivo Nº 31) Altera a redação da Lei Municipal nº 5.166, de 26 de fevereiro de 2013, 



que autoriza o Poder Executivo contratar a professores de Ensino Fundamental, por tempo 
determinado e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 035/2013 (Executivo Nº 32) 
Altera o Art. 3º da Lei Municipal nº 3.464/2005. PROJETO DE LEI Nº 036/2013 (Executivo Nº 
33) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, professores para as disciplinas 
de Língua Portuguesa, matemática, Ciências, Língua Inglesa, Artes, Física, Química e 
Sociologia, para o ano letivo de 2013, e, dá outras providências. Os Projetos de Lei acima 
foram colocados individualmente em discussão e seguido de votação os mesmos foram 
APROVADOS por unanimidade dos Vereadores. 2ª votação: PROJETO DE LEI Nº 027/2013 
(Executivo Nº 24) Altera a redação do artigo 80, da Lei Municipal Nº 3.770, de 15 de 
dezembro de 2006, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 028/2013 (Executivo Nº 21) Ratifica o 
convênio firmado pelo Município de Taquara com o Centro de Integração Empresa – Escola 
do Rio Grande do Sul – CIEE/RS, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 029/2013 (Executivo Nº 
23) Autoriza a doação de terreno para a Associação de Comunicação Comunitária 
Taquarense, e, revoga a Lei Municipal nº 3.580, de 10 de fevereiro de 2006, dá outras 
providências. Na Comissão Geral de Pareceres a Presidente, Vereadora Sirlei Teresinha, 
apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original, acompanhado do 
voto favorável ao Parecer do Vereador Régis Bento e o Vereador Arleu Machado, Relator 
dessa Comissão fez a seguinte declração de voto: “Impedido de votar por possuir interesse 
na matéria, artigo 62 do Regimento Interno.” O Projeto foi colocado em discussão e seguido 
de votação foi APROVADO com 12 (doze) votos favoráveis, pois os Vereadores Arleu 
Machado e Guido Mario se abstiveram de votar por fazerem parte da Associação. PROJETO 
DE LEI Nº 030/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH – 
Instituindo o FESTIVAL DO CACHORRO QUENTE no Municipio de Taquara/RS, e dá outras 
providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao presente 
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 
Após a Ordem do Dia o Presidente, com a concordância dos demais Vereadores colocou em 
bloco a votação da matéria a seguir, e a mesma foi APROVADA por unanimidade: Segue a 
matéria: Requerimentos: Nºs 050 a 056/2013. Indicações: Nºs 229 a 254/2013. Atas: Nºs 
3.874 a 3.877 e Ata da reunião com a Direção e Médicos do Hospital Bom Jesus realizada em 
25 de fevereiro do corrente ano. Requerimentos Verbais: VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: 1º - Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual empresa 
está responsável pelo serviço de capina das ruas da cidade, pois assim como vinha 
acontecendo no ano anterior, a capina é feita, mas acabam deixando montes de areia, junto 
ao meio fio, onde na primeira chuva a mesma acaba escorrendo para os bueiros ocasionando 
obstrução e consequentemente os alagamentos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 2º - 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda o quanto 
antes no serviço de roçada nas ruas do Bairro Santa Teresinha, pois em muitas delas o mato 
está tomando conta causando transtornos aos transeuntes. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: 3º - Reitera o Requerimento de Pedido de Informação Nº 024, 
datado de 25 de fevereiro de 2013, dado ao fato que a resposta enviada pelo Executivo, 
através do Ofício Gab. nº 159/2013, o qual chegou a esta Casa no dia de hoje, não veio 
completa. As informações solicitadas referentes aos nomes completos e respectivas 
especialidades de todos os Médicos que prestam serviços através do convênio Municipal no 
Hospital Bom Jesus não vieram junto ao relatório. Segue em anexo cópia dos referidos 
Ofícios. 4º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito 



providencie com urgência a colocação de uma sinaleira na travessia do Bairro Ideal e Bairro 
Medianeira, na ERS 239, para que os moradores sintam um pouco mais de segurança na hora 
de atravessar essa rodovia que possui um enorme fluxo de veículos, onde muitos deles 
trafegam em alta velocidade. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 5º - 
Requer que a Mesa Diretora encaminhe Ofício convidando o Senhor Jorge Fabbro – 
Presidente da Educriança, para que ele compareça em nosso Município para tratar das 
questões relativas ao Lar das Meninas, se possível, na próxima segunda-feira, dia 
18/03/2013, às 15 horas na Prefeitura Municipal de nossa cidade. OBS: Pode ser enviado 
através do e-mail: jorgefabbro@hotmail.com. VEREADOR TELMO VIEIRA, em nome da 
Comissão de Terras, Patrimônio e Habitação: 6º - Requer que seja encaminhado Ofício ao 
Superintendente da METROPLAN, Senhor Oscar Gilberto Escher para que o mesmo possa 
disponibilizar um membro desta instituição para participar da reunião agendada no dia 
20/03/2013, às 19 horas na localidade de Padilha que irá tratar de assuntos referentes à 
barragem do Rio da Ilha. O convite também se estende aos demais Vereadores. 
Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente, juntamente com os demais Vereadores 
Convocou Sessão Extraordinária Autoconvocada para próxima quarta-feira, dia 13/03, às 17 
horas, para 2ª votação dos Projetos que foram apreciados e votados no mérito nesta noite. A 
seguir, conforme foi solicitado anteriormente pelo Presidente desta Casa, os membros das 
Comissões Permanentes CGP e COFF, agendaram reunião das mesmas para próxima quarta-
feira, dia 13/03, às 14 horas nesta Casa, onde ainda estarão presentes membros do CDL, 
Sindilojas e Camelódromo, para discutirem o Projeto nº 024/2013, momento em que o 
Vereador Adalberto Lemos sugeriu que os três membros convidados para representar os 
Camelôs sejam o Presidente, o Vice-Presidente e um participante do Conselho Fiscal da 
Associação. O Presidente lembrou ainda que neste dia também será realizada reunião da 
Comissão Provisória de Saúde, juntamente com o Diretor Geral de Saúde, Sr. Levi Batista, 
conforme Ofício nº 035/2013. Nada mais havendo a tratar, às 21h08min, o Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 18 de março 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, 11 de março de 
2013............................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


