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Aos 18 dias do mês de março do ano de 2013, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores de 
Taquara, realizou-se a 12ª 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 166/2013, em atenção a 
Indicação nº 012/2013, do Vereador Guido Mario, contida no Ofício D.L. nº 050/2013. OFÍCIO Nº 
178/2013, encaminha Leis Municipais nºs 5.170 a 5.173, sancionadas em 13 de março de 2013. 
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 037/2013 (Executivo Nº 026) Altera a 
redação do artigo 5º, III da Lei Municipal nº 4.680 de 30 de novembro de 2010. PROJETO DE LEI 
Nº 038/2013 (Executivo Nº 034) Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar horas máquinas e 
carga de saibro para a empresa RODRIGO FERREIRA CONEXÕES – EPP – CNPJ/MF 
17.380.589/0001-01. PROJETO DE LEI Nº 039/2013 (Executivo Nº 035) Autoria o Município a 
firmar Convênio com a ASSOCIAÇÃO COLHEITA, portadora do CNPJ nº 07.192.133/0001-56, e dá 
outras providências. MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2013: Propositores: Bancada do PP com apoio de 
todos os Vereadores - A Câmara de Vereadores de Taquara envia Moção de Apoio à Senadora 
Ana Amélia Lemos pela sua cobrança por melhores condições para as empresas brasileiras 
enfrentarem os produtos asiáticos. É sabido que os produtos importados da China, Coreia do Sul, 
Indonésia e Tailândia estão provocando uma concorrência desleal, resultando no fechamento de 
muitas empresas e a perda de empregos. A carga tributária e a deficiência logística no Brasil são 
os principais fatores para a desigualdade. Nossa região está sentindo bastante, especialmente, 
em razão do setor calçadista ser o mais afetado, com o fechamento de várias empresas. Em nossa 
cidade, por exemplo, vários pequenos empresários do setor da inovação e da eletrônica estão 
sofrendo com as normas rigorosas para a certificação das mercadorias, pela nova Certificação do 
Inmetro, não dispondo de recursos próprios para se adequarem. Diante disto, renovamos nossa 
solidariedade à causa tão nobre, bem como, solicitamos atenção para este problema da exigência 
da Portaria 371 do Inmetro, em vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, que atinge os 
pequenos fabricantes de eletrônicos, que provocará, inevitavelmente, o fechamento de suas 
portas se não existir alguma forma de contestação. REQUERIMENTOS: Nº 057/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através do presente, enviar Votos de Congratulações ao 
Comitesinos, que completou 25 anos no último domingo, dia 17/03, como um modelo de gestão 
que serviu de parâmetro para todo País. Parabéns a todos que compõe este Órgão e que 
trabalham de forma incansável na preservação do meio ambiente e da vida. Nº 058/2013 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de Congratulações à 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, pelo 12º Encontro de Jovens realizado nos dias 
15 a 17 de março, em Paredão Alto e Fazenda Fialho, com o Tema: “Ensina-nos a contar os nossos 
dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.” (SL.90.12). Parabenizo a todos nas pessoas 
do Pastor Paulo Roberto (Supervisor de Setor) e Senhores Dari Santo Matias e Valney Viegas 
(Líderes locais). Nº 059/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito 
que o Presidente desta Casa Legislativa agende reunião com o Comandante da Brigada Militar de 



Taquara para tratar sobre o monitoramento das câmeras de vigilância e verificar suas reais 
condições e expectativa de funcionamento. Nº 060/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Presidente desta Casa, Vereador Nelson Martins, estude 
a viabilidade de convidar o atual Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Mirins de nosso 
Município para que os mesmos possam comparecer a esta Casa a assim serem devidamente 
apresentados à nova Legislatura. A data fica a disposição da Mesa Diretora. Justificativa: Iniciou-
se uma nova Legislatura e ainda não se sabe como está composta a Prefeitura e a Câmara de 
Vereadores Mirim de nosso Município, portanto, como membros do Poder Legislativo devemos 
participar e incentivar a cidadania desde a sua juventude. Nº 061/2013 VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Vem através do presente, enviar Votos de Congratulações à Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte de Taquara, extensivo a Coordenadora Ambiental, Srª. Sabrina 
Amaral, bem como às Escolas Antônio Martins Rangel e Lauro Hampe Müller e todas as pessoas 
envolvidas na atividade “O rio que temos”: - Celebrando as águas do Rio dos Sinos. A proposta Rio 
do Nosso Bairro – Escolas Cuidando da Água está sendo desenvolvida entre os dias 17 de março, 
dia do Rio dos Sinos e 04 de abril, dia do Rio Paranhana. Parabéns a todos pela iniciativa, pois as 
crianças conscientizadas hoje serão os adultos que cuidarão das nossas águas amanhã. Nº 
062/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, com apoio de todos Vereadores: Ao 
cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar informações ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, Senhor Tarso Genro, se realmente será instalado um Pedágio na ERS 115, 
entre a cidade de Taquara e Igrejinha. Tal pedido é extremamente necessário para que a 
população possa ter informações mais concretas. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 
INFORMAÇÃO: Nº 031/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo 
Municipal informe a este Vereador o motivo pelo qual foi parado o Programa do PIM – Primeira 
Infância Melhor, tendo em vista que o mesmo tem um grande alcance no Município, onde 
aproximadamente 450 famílias eram atendidas pelos agentes visitantes, os quais prestavam um 
excelente trabalho de prevenção à saúde pública, pago com verba específica do Governo do 
Estado. Peço urgência nessa informação, pois os 12 agentes que prestavam tal trabalho foram 
demitidos. Nº 032/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Encaminhamos em anexo, 
cópia do Ofício Nº 1261, de 13 de setembro de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do RGS, 
bem como do Ofício Circular nº 31, de 12 de setembro de 2011, também deste Egrégio Tribunal. 
Neste sentido perguntamos quais foram as medidas tomadas pelo Executivo Municipal referente 
ao assunto, já que o Tribunal fará a fiscalização  das informações contidas nos dados das 
operações com cartões de crédito e outras à municipalidade, para fins de fiscalização e de 
recolhimento do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza, como disposto no Código Tributário 
Nacional. Caso afirmativo, perguntamos quais foram os valores arrecadados até o presente 
momento. O assunto em pauta está preconizado no artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). Nº 033/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: No 
desempenho de nossas atribuições, apresento Pedido de Informação, relevante às comunidades 
do Interior de nosso Município, pois gostaríamos de saber e apresentar informações que venham 
a colaborar, no planejamento das atividades das Secretarias. Saber: 1) Qual é o local de 
funcionamento das Secretarias Distritais, em atividade, (local, horário de funcionamento); 2) 
Quais são os Secretários Distritais (nome e telefone); 3) Quais as equipes de pessoal disponíveis 
para desempenhar as atividades junto ao Secretário Distrital de cada localidade; 4) Quais 
equipamentos disponíveis aos Secretários Distritais para as equipes efetuarem suas atividades (se 
tem caminhão, patrola, retroescavadeira, veículo leve); 5) Se continua a funcionar os postos de 
correios do Interior (em condições físicas de acesso para população) e se estão sendo entregues 
as correspondências nas residências. Informações que venham a colaborar, ao desenvolvimento 
dos trabalhos: 1) Cada Secretaria Distrital ter um local adequado para se instalar na localidade; 2) 
As Secretarias Distritais terem disponibilidade de escutar e relatar estatisticamente as demandas 
da comunidade, através de relatórios e fotografias que venham a alimentar o banco de dados do 
Setor de Planejamento para captação de recursos; 3) Ter servidores, zeladores, motoristas e 



operários, que possam a ser possível um bom desempenho do trabalho da equipe; 4) Estar 
disponível, retroescavadeiras, motoniveladora, caminhão, por Secretaria Distrital; 5) Ter um 
convênio adequado e amplo com os correios para fortalecimento ao atendimento a população. 
Nº 034/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao saudá-lo venho por meio deste, apresentar 
Pedido de Informação referente ao cumprimento da Lei Municipal nº 1917/1995, que 
regulamenta o trânsito de bicicletas, skates e similares, que apresente relatório das ações que 
vem sendo desempenhadas para o cumprimento da presente Lei. Segue em anexo cópia da Lei. 
Nº 035/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao saudá-lo, em decorrência de avaliarmos o 
cumprimento das leis vigentes em nosso Município, apresento Pedido de Informação com relação 
ao cumprimento e vigência da Lei nº  3.538/2005, onde: Institui o registro e licenciamento de 
veículos de tração animal, inclusive da fiscalização de trânsito correspondente, em cumprimento 
ao prescrito nos incisos XVII e XVIII do artigo 24 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal 
9.503, de 23 de setembro de 1997, modificada pela Lei Federal 10.517, de 11 de junho de 2002). 
Pedindo ainda relatório quantitativo das atividades já realizadas com relação ao tema e o 
planejamento de continuidade das ações para o cumprimento da Lei. Segue em anexo cópia da 
Lei. Nº 036/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente informe a esta Casa Legislativa se é por 
convênio ou por voluntariado que se encontra trabalhando junto ao caminhão da agricultura 
familiar na distribuição de frutas e verduras nas Escolas Municipais uma pessoa sem vínculo 
empregatício com o Município. Nº 037/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento do projeto de construção 
da Quadra de Esportes da Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Martins Rangel, na 
localidade de Olhos d’Água, Distrito de Rio da Ilha. Nº 038/2013 VEREADORES VALDECIR VARGAS 
DE ALMEIDA E ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a 
esta Casa qual foi o valor pago pela multa rescisória do contrato com a Empresa Epavi, 
responsável pela segurança das Escolas no Município. Nº 039/2013 VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Através deste venho reiterar o Requerimento de Pedido de Informação Nº 018, 
datado de 18 de fevereiro de 2013, dado ao fato de que a resposta vinda do Executivo, através do 
Of. Gab. Nº 161, datado de 07 de março de 2013, não condiz com tal solicitação. Segue em anexo 
os referidos Ofícios para maiores esclarecimentos. Nº 040/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Requer seja solicitado ao Executivo Municipal para que juntamente com a Associação 
dos Proprietários e Amigos do Camelódromo de Taquara, encaminhem a esta Casa, com urgência, 
cópia dos seguintes documentos: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto a 
Receita Federal; Certidão de Situação Fiscal da Secretaria da Fazenda da Receita Estadual; e, 
Certidão Negativa de Débito Geral do Município. Justificativa: Esta documentação é necessária 
em cumprimento da Lei Municipal Nº 3.651/2006 que Dispõe sobre a política de incentivo ao 
desenvolvimento econômico e social do Município de Taquara, cria o Programa de 
Desenvolvimento Econômico e Social, e dá outras providencias. INDICAÇÕES: Nº 255/2013 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no recolhimento de sobras de paralelepípedo, na Rua Ernesto Bergold, em 
frente a um terreno, Nº 1920, no Bairro Mundo Novo. Nº 256/2013 VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda 
no conserto de um cano quebrado na Rua João Kuplick, nº 1655, em frente aos Calçados Mitoki, 
no Bairro Mundo Novo. Nº 257/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de uma lâmpada na 
Rua Pedro Ritter, nº 1771, no Bairro Recreio. Nº 258/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda com 
urgência na construção de um abrigo, onde as crianças possam aguardar o ônibus escolar na 
localidade de Açoita Cavalo, próximo à propriedade do “Zoreia”. O pedido se faz necessário dado 
ao fato de que as crianças seguidamente chegam molhadas na sala de aula e assim permanecem 
até o final do turno. Nº 259/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por 



meio desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho 
que o Ministério da Saúde definiu prazos mais rígidos para a conclusão das obras e início de 
funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Foram publicadas, no Diário Oficial da União (DOU), quatro portarias que redefinem os 
prazos e ampliam os incentivos financeiros para construção, ampliação e reformas dessas 
unidades de todo o País. Confira as portarias: Portaria 339 – Ampliação de UBS; Portaria 340 – 
Construção de UBS; Portaria 341 – Reforma de UBS; Portaria 342 – UPAs novas e ampliadas. A 
partir de agora, as novas UPA 24h terão nove meses, a contar da data de recebimento dos 
recursos relativos à primeira parcela do incentivo financeiro, para apresentar os documentos 
necessários ao recebimento da segunda parcela do incentivo financeiro; 18 meses para conclusão 
da obra, e outros 90 dias, após a conclusão da edificação, para início do funcionamento da 
unidade. A medida vale também para as UPA 24h ampliadas. Nº 260/2013 VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por meio desta Indicação levamos ao conhecimento do 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que o Município de Taquara se encontra 
pendente na prestação de contas do Pnae 2012 (Programa Nacional de Alimentação Escolar), 
conforme consta na relação em anexo e no site https://www.fnde.gov.br/sispcoweb/. Nº 
261/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por meio desta Indicação 
informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que se encontram 
abertos os prazos para encaminhamento de projeto Custódia e Reintegração Social – Direitos 
Individuais, Coletivos e Difusos – Assistência aos Povos Indígenas, Incentivo à Autonomia 
Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres na Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres no período de 04/03/2013 a 05/04/2013. Neste sentido, nos colocamos a disposição 
para auxiliá-lo no encaminhamento, bem como na priorização e no acompanhamento dos 
recursos junto aos ministérios. Nº 262/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal. Assunto: locais de atendimento da Unidade Móvel de Saúde, sob 
responsabilidade da Secretaria Distrital de Entrepelado. Ao acompanhar o andamento dos 
trabalhos, vimos um grande avanço e para somar, apresento a sugestão de que além dos locais 
onde já passaram os profissionais da saúde, isto é, Passo do Mundo Novo, Sociedade 25 de julho, 
Linha São João, Arroio Grande e Três Pinheiros, os trabalhos vêm sendo realizados com grande 
êxito. Assim sugerimos a inclusão nos planejamentos da localidade de Morro do 
Meio. Destacando que salvo casos de força maior, é importante sempre estar à Unidade de Móvel 
de Saúde acompanhada de médico. Nº 263/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao saudá-
lo, mas uma vez venho apresentar sugestão para ampliar a qualidade dos trabalhos dos Poderes 
constituídos em nossa cidade. Em breves visitas as localidades do nosso Interior, sito exemplo: 
Linha  São João, Santa Bárbara, Figueirão, Três Irmãos, Ilha Nova e Olhos d'Água, sugiro a 
Administração Municipal que em conjunto com a Brigada Militar, somem esforços para o retorno 
da Patrulha Rural de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar, ação qual amenizará prejuízos de 
furtos, roubos, assaltos e abigeato às propriedades do Interior de nosso Município. Relato tais 
situações, pois estão acontecendo com frequências nos últimos dias. Nº 264/2013 VEREADOR 
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao cumprimentá-lo, após chegar não só a este Vereador diversas 
reivindicações, com relação à manutenção e segurança da Praça da Bandeira, situado no atual 
terminal Rodoviário Urbano de ônibus em nossa cidade, apresentamos sugestão que o Poder 
Executivo venha a fazer o cercamento da Praça da Bandeira. Justificamos que assim trará mais 
seguranças as pessoas que ali utilizam o espaço e as ações de melhorias que vierem a ser 
tomadas se conservaram por mais tempo, inibindo os vândalos e arruaceiros que destroem a 
mesma. Nº 265/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter urgência, à contenção 
do Arroio que está avançando e colocando em risco a residência da Sra. Marlene moradora da 
Rua Carlos Chagas nº 532 no Bairro Santa Teresinha, bem como a retirada de uma árvore neste 
mesmo local que tal qual também oferece risco a referida residência. Nº 266/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
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Secretaria competente proceda em caráter urgência, a revisão nos cálculos do IPTU em nome do 
Sr. Espólio Jeremias Plácido da Rosa, morador na Av. Sebastião Amotetti nº 2760 para que o 
mesmo posa efetuar o pagamento. O pedido se justifica dado ao fato de tal solicitação ter sido 
protocolada há mais de 60 dias e segundo o proprietário do imóvel, no ano de 2012 foram pagos 
o valor de R$ 206,00 e neste ano está sendo cobrado o valor de R$ 386,00 sem ter feito nenhum 
aumento em sua residência. Nº 267/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter 
urgência, na construção de uma ponte no entroncamento de Alto Tucanos e Baixo Tucanos. O 
pedido se justifica, pois os canos não têm vazão de água suficiente, causando alagamento. Nº 
268/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicita que a Secretaria Municipal 
competente proceda no conserto de um buraco localizado na Rua Guilherme Lahm, em frente ao 
número 683. Este buraco foi coberto até o momento só com saibro, e com a ocorrência da 
primeira chuva, abriu tudo novamente. Nº 269/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço 
de patrolamento e ensaibramento da estrada de Entrepelado, pois a mesma encontra-se em más 
condições de trafegabilidade. Nº 270/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto dos banheiros 
públicos, junto a Praça da Bandeira, bem como providencie a segurança do local. Nº 271/2013 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda no serviço de ensaibramento do final da Rua Honório Lemos, no Bairro 
Santarém. Trata-se do trecho que não está calçado, mais ou menos 30 metros de estrada que 
está precisando muito de tal serviço. Nº 272/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito 
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no serviço de roçada no 
terreno da Associação dos Moradores do Bairro Santa Teresinha, localizado entre as Ruas: Ceará e 
Amapá. Nº 273/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal 
através das Secretarias Distritais possa informar com antecedência a comunidade do Interior 
quando vier a faltar médicos na Unidade Móvel de Saúde, para evitar transtornos e longas 
esperas dos pacientes. Nº 274/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de canos quebrados 
localizados na Rua Osmar Schaefer, nºs 1510 ao 1570, no Bairro Empresa. Tal pedido se justifica, 
pois muitos moradores aguardam tal serviço para realizarem a construção de suas calçadas. Nº 
275/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Germano 
Paiva, nº 1058, após a travessa que dá acesso ao Frigorífico Smaniotto. Nº 276/2013 VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicita que a Secretaria Municipal competente proceda no 
serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Roberto Halmel. Nº 1130, pois na última vez em 
que foi passada a patrola não ficou a contento e após a última chuva o local ficou mais 
intransitável que antes. Nº 277/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal possa agendar visita com o Secretário de Segurança e Trânsito 
do Município na sala de monitoramento das câmeras de vigilância, para verificação de suas reais 
condições e expectativa de funcionamento, já que foram gastos valores bastante elevados e, pelo 
que se tem notícia, até o presente não estão ligadas. Nº 278/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
proceda em caráter de urgência na limpeza de um valo de esgoto localizado atrás da Rua 
denominada de Beco dos Marcianos no Bairro Empresa. Tal pedido se faz necessário devido a 
muita podridão, juntamente com larvas e mosquitos, e diante da possibilidade de transmissão de 
doenças seria de extrema necessidade que tal limpeza fosse acompanhada pela Vigilância 
Sanitária. Nº 279/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência numa 
operação tapa buracos nas ruas do Centro e dos Bairros de nossa cidade para que a população 
possa ter melhores condições de mobilidade urbana. Nº 280/2013 VEREADOR ROBERTO 



TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 
fazer uma mudança, no sentido em que a estrada de Tucanos hoje atendida na sua manutenção 
pela Secretaria Distrital de Vila Teresa, possa ser atendida pela Secretaria Geral de Obras. Nº 
281/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda nos serviços de patrolamento, ensaibramento e roçada na 
estrada dos Plátamos em Passo da Ilha, Distrito de Padilha, pois as condições das mesmas se 
encontram muito precárias. Nº 282/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda nos serviços de patrolamento, 
ensaibramento e roçada na estrada do Mata Olho, ou estrada dos “Búfalos”, na localidade de 
Batingueira, Distrito de Padilha, pois as mesmas se encontram em más condições de 
trafegabilidade. Nº 283/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda na implantação de uma faixa de segurança 
na Rua Henrique Jacob Volkart, nº 2030, em frente da Creche da Tia Ieda. Tal pedido se faz 
necessário para dar maior segurança às pessoas que transitam pelo local, especialmente as mães 
que levam e buscam seus filhos na Creche. Nº 284/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de 
uma lâmpada localizada na Rua germano Paiva, nº 988, no Bairro Mundo Novo. Nº 285/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por meio desta Indicação informamos 
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que está aberto o Siconv para 
solicitação de máquinas no Ministério da Pesca e Agricultura. O Ministério publicou, dia 27/02, no 
Diário Oficial da União, a Portaria nº 77 que institui o processo de habilitação e seleção de 
propostas para a ação de aquisição de patrulha mecanizada, composta por escavadeira hidráulica 
e trator de esteiras. Os equipamentos são usados para o fomento da agricultura familiar. As 
propostas deverão ser apresentadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse (SICONV), no programa 5800020130001, “Programa de Apoio ao Desenvolvimento da 
Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar no Brasil através da Aquisição de Máquinas”, no prazo de 
01/03 a 30/03. Para que a proposta seja válida é necessário conter o Plano de Trabalho; Projeto 
Básico; e Lei Municipal que cria o Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura 
Familiar. Nº 286/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Indica ao Executivo Municipal para junto com a 
Secretaria competente, faça uma fiscalização na iluminação pública em nossa cidade, pois muitas 
destas lâmpadas permanecem acesas durante todo o dia. Justificativa: Além do consumo 
desnecessário que onera os cofres públicos, a vida útil das mesmas fica comprometida. Nº 
287/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solito que o Executivo Municipal juntamente com a 
Secretaria competente, proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento na Estrada da 
Benzedeira, Distrito de Padilha. Nº 288/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda em uma 
nova pintura da faixa de segurança, bem como dos quebra molas existentes próximos a APAE. O 
pedido se justifica, pois a atual pintura está apagada propiciando o excesso de velocidade, já que 
o local possui grande fluxo de veículos. Nº 289/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda em uma 
nova pintura da faixa de segurança, em frente à Escola Rosa Elsa Mertins, pois a atual pintura está 
apagada dificultando a travessia dos alunos e colocando os mesmos em situação vulnerável a 
acidentes. Nº 290/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto de calçamento na Rua 
13 de Maio, logo após a Rua 7 de Setembro no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 291/2013 VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente proceda no conserto de um cano quebrado localizado na Rua Auto João 
Muratore, nº 512, no Bairro Santa Rosa. Nº 292/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicita ao Executivo Municipal que seja aplicada a cada Servidor Público do 
Município de Taquara/RS, a Lei Municipal Nº 3.771/2006 que “Dispõe sobre o novo Plano de 
Carreira dos Servidores do Município de Taquara, e dá outras providências”, onde no Capítulo IX, 



Artigos 26 ao 33, tratam das promoções que serão realizadas dentro da mesma categoria 
funcional mediante passagem do Servidor de um determinado nível para outro imediatamente 
superior. Segue em anexo cópia dos mencionados artigos. Justificativa: Desde o Governo Kaiser 
mais nenhum Servidor tem recebido o que lhe é de direito, por isso pedimos a esta nova 
Administração que se inicia, que seja feito justiça aos nossos Servidores Públicos, que tanto vem 
contribuindo para o progresso da nossa cidade. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 
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. Ofício da CORSAN em atenção ao Requerimento nº 042/2013, do Vereador Régis 
Bento, contido no Ofício D.L nº 093/2013. Ofício da Brigada Militar de Taquara em atenção ao 
Requerimento nº 048/2013 da Vereadora Sirlei Teresinha, contido no Ofício D.L nº 100/2013. 
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 SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Hoje recebi do Comando da Brigada, uma resposta 
com relação ao pedido que eu havia feito da liberação da Avenida Sebastião Amoretti, na época 
da Colheita da Marcela, e ouve um esclarecimento por parte do Capitão Adriano José Zanini, 
justificando o porquê do não atendimento da minha solicitação, em função dos vários casos 
ocorridos, e das varias ocorrências Policiais, na data desce evento, que passam as motos pelo 
nosso Município, para irem até o evento da Colheita da Marcela em São Francisco de Paula, fiz 
uma tentativa a pedido de alguns comerciantes da Avenida Sebastião Amoretti, e como o Capitão 
me justificou com A mais B, o porque do não procedimento de não poder atender essa 
solicitação, eu deixo aqui registrado a população que havia me pedido do comercio, que 
infelizmente não poderá ser atendido, gostaria de aqui de me ater um pouco mais no próximo 
assunto que trago a esse Plenário, hoje a tarde nos recebemos na Prefeitura Municipal, o Senhor 
Jorge Fabbro, Presidente da Educação, Educriança, responsável pelo Lar das Meninas em nosso 
Município, lá estava o representante do Rotary, o Prefeito, os Vereadores, um representante do 
IACS, e o Professor Jorge, depois de colocar todas as situações que ele trouxe a respeito dos 
gasto, questionado pelo Senhor Prefeito, ele disse que não a interesse na pessoa ou no dono do 
terreno, em repassar a exploração deste terreno, e desta casa que Eli se encontram, para uma 
outra instituição responder, então assim, estava presente no momento da reunião, o Diretor do 
Lar Padilha, que convidamos para assistir a reunião, porque até pensamos na exploração deste 
espaço Lar Padilha, para que tenhamos mais uma instituição abandonada, mais um prédio ruindo, 
com foi o caso da APROMIM, a tempos passados, e não houve um aceno do Seu Jorge, para com 
relação para essa cedência de espaço por parte dos donos deste prédio e deste terreno, aventou 
então o Senhor Prefeito a conversa, que agente viesse então ganhar um prazo maior, para que 
ele não dissesse ainda para os donos deste terreno, da entrega e do abandono completo da 
Instituição, ele nos deu um prazo maior, para que agente possa conversando, e possamos ver da 
possibilidade, de agregarmos parceiros, parceiros estes que já estavam presentes na reunião de 
hoje a tarde, e outros que nos queremos agregar, então nos temos uma árdua tarefa pela frente, 
e eu gostaria Senhor Presidente, como membro da Comissão, na verdade não temos ainda a 
Comissão Pro – Criança e Adolescente nesta Casa, não esta bem instituída, não temos ninguém na 
Presidência, mas gostaria como membro desta Comissão, de fazer um convite, conversei com 
alguns Vereadores, e pensamos na segunda que vem, a tarde, não falamos em horário, mas 
gostaríamos de convidar para uma reunião, representantes ou dirigentes do Rotary, Lions, Léo 
Clube, Interact, CDL, Promotoria, ACON, Associação dos Contabilistas de nosso Município, 
FACCAT, que não se fez presente hoje a tarde, por falta de tempo, mas também quer se associar, 
SESC, SENAC, Juiz da Terceira Vara, Juíza da Vara da Terceira Infância, IACS, o Prefeito que se fará 
presente também na reunião, e colocou hoje a disposição para que participe da nossa reunião, 
representante do Sindilojas, para uma reunião com a nossa Comissão, e os demais Vereadores 
que quiserem participar, na próxima segunda, só não acionamos um horário, não sei se 



poderemos conversar depois, para acertar um horário, para que possamos fazer essa reunião, 
acredito que se não tivermos condições de assegurar parceria com esta Instituição Educriança, 
mas que possamos esta estabelecendo uma parceria com outra Instituição, mas que não 
percamos a possibilidade de estarmos usando aquele espaço, que é um espaço ideal, que por 
mais de trinta anos, esteve em nossa cidade, com esta finalidade social, então gostaria depois 
Senhor Presidente, de acertar junto com o Senhor, um horário para que agente proceda a esta 
reunião, e possa esta encaminhando a correspondência, obrigada e uma boa semana a todos. 
VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Essa semana estive com 
populares, e fiquei a par de uma situação a respeito da iluminação publica, muitas vezes 
passamos e não percebemos que temos luzes acessas o dia todo, fato este que causa um gasto 
enorme nos cofres públicos, e um consumo desnecessário dessa energia, então eu fiz uma 
indicação, para que se faça uma fiscalização, que a Secretaria Competente faça uma fiscalização 
dessas lâmpadas, também quero fazer dois requerimentos verbais, um deles é referente à troca 
de lâmpadas, na Rua Santa Catarina, numero 1675, no Bairro Santa Teresinha, a lâmpada ali esta 
queimada já a algum tempo, e também, quero requerer também, que se faça uma vitoria das 
lâmpadas também, na estrada geral da Padilha, porque tem muita lâmpada queimada lá, também 
solicitei no dia de hoje, ao Secretario Distrital da Padilha, que proceda com o ensaibramento e 
patrolamento na Rua da Benzedeira, porque lá esta difícil o acesso dos moradores, também 
quero parabenizar a Secretaria competente, que esta fazendo um ótimo trabalho de capina e 
roçada, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, esta dando outro visual para aquele Bairro, e para a 
cara de Taquara, enfim, um assunto que é pertinente, quanto a questão do estudo da barragens 
no Distrito de Rio da Ilha e Padilha, assunto esse que esta em foco, assunto esse que esta 
atormentando os moradores de lá, pois foram a cometidos de novas noticias mal informadas, 
causando pânico e aterrorizando aquela população, população essa que se sente atingida, só no 
pensamento que lá vai existir uma barragem, ainda mais quando nos noticiam que lá existira uma 
barragem, então na quarta feira faremos uma reunião, nos da Comissão de Terras e Habitação, 
juntamente com a Câmara de Vereadores, e autoridades responsáveis, o Prefeito estará lá, estará 
dirigentes da METROPLAN, do Planejamento do Estado, então lá se vai poder saber com clareza a 
real situação que o projeto, estudos da solução da falta de água do Rio dos Sinos, e essa semana 
estamos também tratando do Lar das Meninas, estive com os Vereadores no Gabinete do 
Prefeito, e lá se sabe que nem sempre quando se bate o martelo, é a ultima decisão, o Prefeito 
mencionou que se vai se fazer necessário mais um tempo, que com certeza ganharemos e não 
perderemos esse espaço, que é o Lar das Meninas, o Vereador Guido Mario Prass Filho, pediu um 
aparte, e pronunciou o seguinte: Eu só quero pedir a Mesa, que marque uma data para que as 
pessoas denominadas a Comissão Especial Pro – Criança e Adolescente, se reúnam essa semana, 
para colocar o Presidente e o Relator, para que esses convites que vão ser feito na segunda feira, 
sejam feitos em nome da Comissão, e também queria dizer ao senhor, que essa reunião do dia 20 
na Padilha, vai ta em matéria, o Secretario de Meio Ambiente, a Promotora Ximena, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural do Paranhana, e nos estamos convidando também 
Vereadores e a Presidência desta Casa, e nos estejamos todos lá, porque esta luta não é da 
Comissão, é de todos os Vereadores, obrigado. Neste momento o Vereador Telmo Vieira, voltou 
com a sua pronuncia: Eu quero convidar toda a comunidade, todo o Distrito de Padilha e Rio da 
Ilha, para essa reunião, na qual faremos esclarecimentos dos quais tornaram a vida mais tranqüila 
para aquela comunidade, eu agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui, e uma boa semana a 
todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Este 
final de semana, participei do décimo segundo encontro de jovens, do Paredão Alto, na Fazenda 
Fialho, estão todos parabéns, pelo belíssimo trabalho dos jovens, na pessoa do Pastor Paulo 
Roberto, e os lideres do jovens ali, também nesse final de semana, olhando a matéria do 
Paranhana destaque, beleza verão, pedi autorização ao Presidente, saudar a quem esta 
representando aqui o Município de Taquara, e para minha surpresa, no jornal ele esta 
representando Três Coroas, morador do Bairro Empresa, Loteamento Olaria, o Jean Glover de 



Mattos, que eu paço autorização ao Presidente, fique em pé Jean, que ganho o primeiro lugar, do 
Paranhana em destaque, beleza verão, porque ele não representou Taquara, porque não teve 
incentivo de Taquara, hoje a tarde procurei o Professo Edemar, Secretario de Educação, e pedi 
para ele marcar uma reunião, para agente discutir a respeito disso, para dar um apoio para esse 
tipo de evento, esportivo, evento de cultura, que é muito importante divulgar o nosso Município, 
então esta de Parabéns o Jean Glover de Mattos, parabéns por essa belíssima apresentação, que 
tirou em primeiro lugar, mesmo representando o Município de Três Coroas, não podemos deixar 
aqui de comentar, porque ele é um Taquarense, também estive na semana passada em uma 
reunião, junto a Câmara dos Dirigente de Logísticas, reunião de segurança, com alguns colegas 
que também estavam lá, e acho importante discutir sim, melhorias para a nossa segurança, na 
sexta feira também esteve nos visitando ao meu pedido, juntamente com o Vereador Lauri 
Fillmann, pela manhã esteve eu e ele, o Deputado Gerson Burmann, no CIEPE, no Bairro Empresa, 
para ali tentar também agilizar a falta de professores, junto ao Governo do Estado, e também as 
reformas que tem na nossa escola, e a tarde visitamos o Corpo de Bombeiros, junto com o 
Capitão Andre, na qual nos estamos de do dia 20/082010, num processo no qual eu tenho 
numero e tudo, o pedido daquele terreno, que alguns colegas já pediram nesta Casa, o Prefeito 
também já esteve lá, para tentar agilizar o máximo possível a doação para o Município, para a 
construção do Corpo de Bombeiro, junto a Avenida Sebastião Amoretti, mas pessoal, não é só 
coisas boas também, fiquei surpreso na semana passada, quando eu tive informação, o PIM, 
Primeira Infância Melhor, foram todos para a rua, todos os visitadores do PIM, que atendiam 450 
famílias, isso vem verba do Governo Federal, em torno de 750 reais por visitador, custam mínimo 
para o Município, isso é um absurdo, eu acho que o Prefeito olha muito para o numero 12, 
porque eram 12 visitadores do PIM, porque é uma projeto que tinha já, e nos demos 
continuidade do Governo do PDT, e agora estão botando todos para rua, deixando 450 famílias 
sem atendimentos, isso é um descaso, acho que ele não gosta do numero 12, é um absurdo isso 
ai, e também varias coisas que o Município começou e não foi terminados, e ficou já faz três 
meses de governo, acho que poderia pelo menos ter dado inicio, a Academia de saúde do Bairro 
Empresa, Obras do PAC, por exemplo, o arroio sonda, continuação da canalização, as casas que 
eu sempre cobro aqui, que estão invadidas, calçamento que de varias ruas, que tão dentro do 
PAC, e o que me surpreende mais, é o que tava funcionando muito bem, por ser um Empresa 
Taquarense, foi retirado que é o lixo, não á caso de recolhimento de lixo no interior do Município, 
ta um caos, Fazenda Fialho, em frente ao posto de saúde, Secretaria Distrital, é vergonhoso, o 
Tucanos é vergonhoso faz duas semanas que não e recolhido o lixo, e até fazer uma brincadeira 
com os colegas do PP, se tem alguma coisa haver a Empresa 11, com o partido PP, porque tem 
um acerto com o partido com o prefeito, então não sei se é por isso, porque ele botou a Empresa 
11, mas eu gostaria que me dessem essa informação depois, porque é um absurdo o mal 
atendimento que ta dessa Empresa no Município de Taquara, que é uma Empresa de fora, e 
outras obras que estão em andamento, que não deram continuidade, como a Rua Coberta, é um 
absurdo, Rua Coberta em Taquara, descoberta, porque não deu tempo do Governo passado 
terminar, eu acho que o Governo que ta agora, deveria ter terminado, três meses já é um tempo 
suficiente para terminar, porque ta fechando três meses, outra questão, que me preocupa 
bastante, é uma questão que o Vereador Moisés levantou na semana passado aqui, e também foi 
procurado por alguns produtores, a respeito do Sindicato Rural, em tirarem dali os blocos de 
produtores, que a quantos anos eles estavam ali, então é um absurdo o que fizeram para o 
Sindicato Rural, prestam um grande trabalho ali, e atendiam os colonos, e sempre foi ali, o 
Município cedia funcionário para ali, mas tinha um grande atendimento com os produtores rurais, 
e tiraram dali, e botaram la dentro da Prefeitura, e muitas coisas que vem acontecendo, como 
agente viu a noticia no jornal, a não realização da Expocampo, aqui ta o Presidente do CTG, 
Genilton, e dizer que é uma desculpa para não realizar lá, porque foi interditado apenas a parte 
gastronômica lá em cima, que não é onde sai a Expocampo, então se não desse para fazer lá, tem 
Associação dos Motoristas, isso é um absurdo, não realizar, a festa das Compotas, também é um 



absurdo não realizar, porque é o lugar onde o colono vende seus produtos, isso é muito 
importante que se realizasse, então agente não entende esse tipo de coisa, e pessoal, outra coisa 
que me preocupa, no começo as pessoas chegavam, o atendimento do posto 24 horas, era logo 
em seguida, agora chegam a ficar 4 horas para ser atendidos, ta começando de novo a mesma 
coisa que estava no hospital, que diziam que era ruim, e que ia melhorar, mas então que seja 
tomada as providencias e realizadas, e também, to fazendo um requerimento que informe este 
Vereador, porque enceraram o contrato com a Empresa EPAVI, porque é responsável pela 
segurança do Município, e agora tão dando uma desculpa, que vão ter que contratar uma 
empresa, para dar continuação das casas, e gostaria para encerrar, pedir para os colegas amigos 
Vereadores, do Partido Progressista, que façam como o Deputado Fichinha, que apresentou o 
projeto contra a pirataria, e vote comigo com o projeto contra a contribuição do Camelôs, meu 
muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Quero inicialmente dizer que na semana passada eu estive 
percorrendo o interior ai, Açoita Cavalo, Padilha, e verificando as situações das estradas, e 
percebi, principalmente no Açoita Cavalo, as estradas estão muito boas, fazia anos que aquelas 
estradas não se encontravam tão boas assim, restando apenas a subida de Açoita Cavalo e Morro 
Alto, que não esta concluída, mas as roçadas já estavam feitas, e também as estradas, decidas do 
Morro altos, estão muito boas, estradas da Padilha, quero parabenizar os Secretários Distritais 
daquela região, Mario, Elisandro, pelo excelente trabalho que vem realizando, ao contrario da 
estrada de Tucanos, algumas semanas atrás eu fiz algumas solicitações para que fosse melhorada 
as estradas de Tucanos, e nada foi feito, e semana passada, naqueles dias de chuva, dois 
moradores me ligaram, dizendo que tinham atolado caminhão, naquela estrada, pelo fato de ter 
muito barro na estrada, e a tarde eu fui verificar, e realmente, as estradas estão intransitáveis em 
Tucanos, mas segundo o Secretario me informou, já nessa semana, vão fazer uma geral na 
estrada de Tucanos, esperamos que isso aconteça, semana passada eu fui procurado também, 
pelo morador do Bairro Empresa, na Rua Osmar Schaefer, com problemas de canos quebrados lá, 
entre o numero 1510, 1570, fomos lá falar com o morador Alex, e fiz a solicitação para que fosse 
providenciado aquele concerto, os moradores querem fazer suas calçadas, e com os canos 
quebrados, eles não tem como fazer suas calçadas, porque é serviço jogado fora, na quinta 
passada, eu e o Vereador Guido, estivemos numa reunião na Unisinos, do Comitê Sinos, que cuida 
das situações das barragens, trata da água, e falando em barragem, eu nunca fui, nunca acreditei 
muito que pudesse ser construída barragem na localidade de Padilha, nunca acreditei muito, e 
nesta reunião, no Comitê Sinos, na quinta feira, eu cheguei a conclusão de que não vai sair 
mesmo, pelo que me falaram lá, a ultima alternativa seria a construção de barragem, então já 
confirmo aquele pensamento que eu tinha, então os moradores daquela região podem ficar 
tranquilo, que eu acho que não vai sair mesmo, e quarta feira vai ser feita a reunião lá, as 19 
horas, para maiores esclarecimentos, queria fazer um elogio a um servidor Municipal, o Seu Alex, 
o popular Leleco, que cuida da nossa praça em frente a Prefeitura, e ele ta no dia a dia ali 
trabalhando, e deixa aquela praça impecável, então eu queria dar os cumprimentos a ele, pelo 
excelente trabalho que ele ali faz, um morador da Rua Farrapos me ligou hoje, e já tinha ouvido 
essa reclamação de outros Moradores, por um recolhimento de lixo, e da maneira com que a 
empresa procede com o recolhimento de lixo, ele me falou que os caminhões passam ali na rua 
em alta velocidade, pela contra mão, e não recolhem direito o lixo, então eu faço aqui um pedido 
Verbal, para o Secretário de Obras, fale com o responsável por essa empresa, com que os 
motoristas e o garis, tentam se controlar um pouco, com a velocidade do caminhão, isso é 
perigoso, andar na rua contra mão e em alta velocidade,  eu queria agradecer a atenção de todos, 
meu muito obrigado, e uma ótima semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda 
a todas as pessoas presentes. Gostaria inicialmente, também parabenizar ai o Jean, pela 
conquista que ele teve, e parabenizar o seu pai, que eu sei que é um pai coruja, que sempre ta ao 
lado dele, dando apoio, para nosso orgulho também é do Bairro Empresa, não representou nossa 
cidade, mas ganhou titulo, é morador da Empresa, e fica ai os parabéns ao Jean. Semana passada 



eu ia fazer um comentário aqui, a respeito do Habitar Brasil, Seu Presidente, estive lá outro dia 
conversando com a comunidade, e realmente a Habitar Brasil, tem muitas dificuldades, tive uma 
reunião com o Senhor Prefeito, falando a respeito do assunto, com o Diretor lá da Assistência 
Social, para que de repente se tome uma solução ali, e que seja uma solução definitiva, porque 
hoje o Habitar Brasil ele é tutelado ainda pelo Município, e as casas, os esgotos ali, não estão em 
boas condições para aquela comunidade, ai fiz a sugestão ao Prefeito, que quem sabe, faça uma 
reforma naquelas casas, mostrei umas fotos para ele, e solicitei a ele, que se de repente, poderia 
ser feito uma reforma, e de repente passar definitivo um titulo de posse para aquela comunidade, 
para que eles se sintam dono do imóvel, e quem sabe consiga fazer os reparos que tem que fazer, 
porque se não, eles não são donos, pedem ao Município, o Município sempre ajudando, e agente 
sabe como é difícil, fica ai e eu até gostaria de fazer uma solicitação verbal, que o Prefeito 
avaliasse essa possibilidade de fazer aquelas reformas e entregar definitivo o titulo de posse, foi 
falado antes aqui, a respeito dos Camelôs, e na semana passada nos tivemos, como eu disse, não 
iria passar em branco, com certeza, a nossa Comissão fez a reunião com o Sindilojas, com os 
Camelôs, e agente chego a um acordo de fazer os repasse de 9 meses que ainda faltam, e foi 
aceito muito bem, tanto para o Sindilojas, como pelos Camelôs, todos ficaram satisfeitos sem 
nem um stress, isso é muito importante, eu acho que o dialogo é muito importante, agente deve 
chegar a um entendimento, e com certeza da maneira que está, eu votarei favorável, porque na 
verdade nos não estamos fazendo um novo repasse, agente esta sim se repassando, fazendo 
valer uma lei anterior, que foi votada aqui nesta Casa, eu acho mais que justo, se agente fazer as 
leis, se fazer valer a questão de cumpri la, agradeço ai, a comunidade e a todos que nos assistem, 
até a próxima semana, obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as 
pessoas presentes. Nessa ultima semana a Presidente da Republica, Dilma Rousseff, em Cadeia 
Nacional, falou para todo Brasil, a respeito das mudanças que ele ta propondo, a reforma que ta 
propondo, para o código de defesa do consumidor, eu quero me manifestar nessa segunda feira, 
que vou estar atento a essas mudanças, e quero que Taquara seja um Município que atenda 
realmente as necessidades dos consumidores, porque todos nós somos consumidores, não existe 
ninguém que não seja, pobre, rico, não tem cor, não tem dinheiro, não tem nada, todos somos 
consumidores, e como tal, temos que fazer alguma coisa no nosso Município, para evitar os 
abusos constantes que nos temos encontrados em vários pontos de nosso comercio, 
principalmente em Supermercados, e com essa reforma do código do consumidor, que vai haver 
em seguida, vai ser dado um poder muito alto para os PROCONS, e Taquara tem PROCON, vai ser 
dado poder para os PROCONS, e eu quero ainda conversar com o Prefeito a respeito disso, que 
tem que funcionar bem o PROCON aqui em Taquara, vai ter o poder de dar multa, e inclusive o 
poder do fechamento do estabelecimento que não quiser atender, eu sou a favor do comercio, e 
defendo o comercio, só que o comercio tem que também, trabalhar de acordo com as leis, e se 
vocês pegarem hoje, em Supermercados, por exemplo, os preços na prateleiras são um, e nos 
caixas são outros preços, isso ta gerando, inclusive multa em Porto Alegre, na semana passada o 
Mercado Rissul, de Porto Alegre, foi multado num valor altíssimo, por ter essa diferença de preço, 
não pode acontecer, isso é chamado de roubo, que acontece nos Supermercados, e o consumidor 
é lesado e não pode fazer nada, muitas vezes não sabe que esta sendo lesado, isso é uma das 
coisas, os produtos vencidos em Supermercados, é uma loucura, e vocês acabam consumindo 
produtos que já venceram, as vezes a muito tempo, e muitas vezes produtos vencidos já 
estragados, então é muito importante, e eu vou ficar de olho em cima disso, no período que eu 
estiver aqui na Câmara, eu vou ficar de olho em cima disso, para que seja cumprido essa lei tão 
importante, que é um direito para o consumidor, e o PROCON vai ter que funcionar muito bem, 
fazendo a fiscalização ativa, dessa parte que é uma preocupação do Governo Federal, 
preocupação também tem que ter com os Municípios, outra coisa que ta errado, vocês pegam o 
comercio geral, vocês examinam uma coisa, as lojas do comercio em geral, vocês vão chegar 
assim, vou dar um exemplo, televisão bem grande, lá escrito em 100 reais, e lá em baixo 
pequeno, só com óculos você poderá ver, 20 vezes de 50 reais, ou 20 vezes de 100 reais, não 



pode, é contra a lei do consumidor, porque ali esta enganando o povo, porque o povo acha que o 
preço, principalmente o povo com um pouco menos de cultura, acham que a venda é daquele 
valor, e quando ele chega lá dentro da loja, ele vê que aquilo é o valor da prestação, isso ta visto 
no código do consumidor, é uma irregularidade e tem que acabar, isso é enganar o povo, eu vou 
ficar muito atento a isso ai, vou ficar cuidando, vou falar com o Prefeito, para que o PROCON 
realmente funcione aqui em Taquara, porque eu vou esta de olha, diariamente para ver se o 
PROCON esta fiscalizando, chega de engana o povo, o grande poder econômico, de enganar 
aqueles que já não tem dinheiro pra nada, que acabam sendo enganados pelas grandes redes de 
Supermercados, ainda teria mais algumas coisas para falar desse assunto, e também teria outro 
assunto muito importante, a respeito das precatórias, que houve uma mudança muito grande, e 
atenção aos Municípios, o Município de Taquara tem 2 milhões e meio de precatórias para pagar, 
de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que pagar a vista, e não vão escapar 
disso ai, então é um risco que o Prefeito assumiu agora, e vai ter que pagar essas precatórias, 
porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é taxativa, tem que ser pago, o Governo do 
Estado deve 6 milhões de reais, o Governo Municipal deve 2 milhões e quinhentos, e também vai 
ter que pagar, é difícil é, mas vai te que se enquadrar para não ter problema, eu agradeço a 
todos, e desejo a todos uma ótima semana, e quero que nosso pai criador fiquem com vocês 
também. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Estou hoje enviando um oficio, com o apoio de todos os Vereadores, ao Governador do Estado, 
para que nos passa realmente a informação, que essa questão, esse boato que esta se 
espalhando sobre o pedágio na ERS115, entre Taquara e Igrejinha, se é real ou só um simples 
boato, alguém dirá, ele vai pegar esse oficio e nem vai olhar, mas nos temos que fazer a nossa 
parte, questionando, ao menos se for realmente estalado o pedágio, soubemos que nos fizemos a 
nossa parte, eu quero agradecer todos, pelo apoio de vocês, tive presente nesse final de semana 
na Igreja Colina, no Bairro Empresa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que completava 31 anos, e a 
programação ali, foi sexta, sábado e domingo, uma programação excelente, então, todos os 
organizadores da Igreja Colina, estão todos de parabéns pelos 31 anos da Igreja, quero convidar 
mais uma vez a comunidade que nos ouve, e que nos assiste, a fazer parte na próxima quinta 
feira, depois da autorização do Plenário do Presidente da Casa, Nelson José Martins, Sessão 
Solene, no qual nos sugerimos, e os colegas nos apoiaram, na quinta feira, dia 21, as 20 horas lá 
no IACS, em homenagem aos 85 anos lá da escola, na quinta feira agente convida a todos a 
participar, a partir das 20 horas, lá no IACS, eu fiz algumas indicações na noite de hoje, entre as 
quais eu sito duas que foram feitas pela Secretaria Municipal de Transito, uma é a sinalização 
próximo APAE, o que acontece, tem aquele quebra mola, e mesmo assim o pessoal passa ligeiro 
por ali, se der pra dar uma pintada na faixa de segurança, uma reforçada na pintura do quebra 
mola, inclusive fica o alerte, que a Secretaria de Transito, de repente de uma pensada, nas 
pinturas nas faixas de seguranças e sinalizações de todas as escolas, mas eu aqui, inicio o pedido 
pela APAE, e também pela faixa de segurança, próxima a Escola Rosa Elza Mertins, que seja 
estudada a possibilidade de ser colocada uma pequena faixa de asfalto em cima do calçamento 
irregular, e que nessa pequena faixa de asfalto, seja colocado uma faixa de segurança, próximo a 
Escola Rosa Elza Mertins, que também os motoristas passam em alta velocidade, nos temos que 
cuidar da segurança de nossos filhos, eu quero fazer um requerimento verbal na noite de hoje, 
solicitando redutores de velocidades, na Rua João Bauer, e Anita Garibaldi, quero lembra que em 
janeiro do ano passado, eu fiz essas mesmas indicações, ao Ex Prefeito Délcio, e na época, nos 
poderíamos ter aproveitado a empresa ganhadora ali da obra, que foram mais de 500 mil reais 
para patrocinar esse quebra molas ai, porque são feitos de pinche, são feitos de asfalto, a 
empresa poderia patrocinar, mas agora nos temos esse custo, eu pedi isso ai no ano passado, 
teve um carro que invadiu uma casa, os moradores frequentemente nos falam da alta velocidade, 
mas lamentavelmente ano passado não foi feito, então aqui eu peço ao Executivo Municipal, 
através de um requerimento verbal, o faça, solicitei também, em outras duas indicações, uma o 
conserto do calçamento da Rua 13 de Maio, logo após a Rua 7 de Setembro, na decida antes de 



chegar na Rua 13 de Maio, ali esta uma buraqueira só, e ali foi solicitações de dois moradores do 
Bairro Cruzeiro, o Batista da Azaléia, e o Seu Rabelo, porque realmente eu passei ali, e esta feio, 
aquele calçamento ali, logo na descida no Bairro Cruzeiro, antes de chegar no asfalto, então que a 
Secretaria de Obras, possa fazer esse concerto, também solicitei o concerto de cano quebrado na 
Rua, João Muratore, frente ao numero 512, bem na frente da calçada, só que é cano de esgoto, 
ali na frente da residência de numero 512 de dona Sandra, porque realmente está afundando, e 
que pudesse ser concertada, quero dizer que para muita alegria nossa, e para os moradores do 
Bairro Cruzeiro, principalmente para o Prefeito Municipal, que logo em três meses já concluiu de 
faze o projeto, está pronto o projeto do asfalto no Bairro Cruzeiro, onde será, e eu falava com o 
amigo, morador de lá, será trocada toda a canalização da Rua Princesa Isabel, e parte da Rua 
Joaquin Nabuco, inclusive colocando um cano extra no projeto, na ERS 020, para que não fique 
um funil e de vazão a água, quero agradecer aqui o Senhor, por mais uma vez está representando 
a minha comunidade, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, e que fiquem todos na paz de 
Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero 
começar a minha manifestação agradecendo aos colegas, pela moção de apoio a Senadora Ana 
Amélia Lemos, que pedi melhores condições as empresas Brasileiras, porque a uma concorrência 
desleal, com os produtos da China, Correa Do Sul, Indonésia e Tailândia, isso vem trazendo um 
resultado muito negativo para nossas indústrias, inclusive gerando um grande desemprego, e nos 
não podemos permitir que isso aconteça, também Senhor Presidente, estou enviando votos de 
congratulações, pelos 25 anos, do Comitê Sinos, Comitê quem vem desenvolvendo vários 
projetos de muito importância, como o Peixe Dourado, que se o dourado sobreviver no rio, é 
porque o rio está em condições, também o projeto Monalisa, de arroios, córregos, de toda a 
bacia do Rio dos Sinos, o Verde Sinos, que é a recuperação da mata auxiliar, tão importante para 
a preservação das margens do Rio dos Sinos, a sustentabilidade, projeto permanente de 
educação ambiental, plano bacia, romaria das águas, e também realizou o levantamento do 
estoque de peixe no Rio dos Sinos, então é um trabalho muito importante do Comitê Sinos, que 
vem gerenciando muito bem os sistemas das águas, estivemos lá, faço parte da Plenária do 
Comitê Sinos, Adalberto Soares me acompanhou, aonde o Comitê Sinos é via mente contra a 
construção de barragens, sem micro barragens, mas o Comitê Sinos vai se manifestar a esse 
respeito, e vai defender as nossas comunidades, também estou enviando votos de 
congratulações a Secretaria da Educação, Esporte, Turismo, do nosso Município, também a 
coordenadora do projeto ambiental, a Sabrina Amaral, as Escolas, Antonio Martins Rangel, Lauro 
Muller, que desenvolvem o projeto dourado, e hoje tivemos na Prainha, celebração das águas do 
Rios dos Sinos, Rio dos Sinos que teve seu aniversario no dia 17 de março, termos no dia 4 de 
abril, aniversario do Rio Paranhana, também quero falar sobre a reunião, que a Comissão está 
fazendo na Padilha, quero convidar a todos os moradores que se façam presentes, agente 
convida a imprensa, convidada a Promotora Ximena, Comitê Sinos, a METROPLAN, EMATER, 
Secretario do Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural do Paranhana, 
e toda a comunidade interessada por esse assunto que reflete diretamente na comunidade 
Taquarense, também estou encaminhando, pedido de abrigo na localidade de Açoita Cavalo, 
próximo a propriedade do Zoreia, conhecido por todos nos, que lá as crianças pegam o ônibus 
colegial, e muitas vezes chegam na escola totalmente molhadas, também encaminhamos ao 
Prefeito, que esta aberto o prazo para projetos, de empreendimentos da mulher, na Secretaria 
Especial de Política para mulher, estou pedindo para a Administração, uma faixa de segurança na 
Rua Henrique Jacob Volkart, numero 2030, em frente a Creche Tia Ieda, também está aberto o 
prazo de apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva do agricultura familiar no Brasil, é retro 
escavadeira, trator de esteira, para que agente poça construís açudes, e ter uma renda para as 
famílias que moram em nosso interior, aumentando a sua capacidade de vida, e sua permanência 
no interior, Senhor Presidente, quero agradecer a todos, e desejar uma boa semana, que 
possamos todos estar imbuídos de fazer o melhor para o nosso Município, muito obrigado. 
VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. o Vereador Valdecir Vargas de 



Almeida, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Quero fazer um requerimento verbal, que 
seja concertada duas lâmpadas queimadas na Rua Peru, em frente ao Numero 1570 e 1590, neste 
momento o Vereador Lauri Fillmann, voltou com a sua pronuncia: Inicio parabenizando a 
Comissão organizadora da festa da Capela São José, no Rio da Ilha, especialmente ao Montana, 
Dila, Luciano, Jorge Soares, Professor Valdecir e outros, por problemas pessoais eu não pude estar 
presente, mas familiares e amigos estiveram, e nos relataram que estava muito bom, uma grande 
festa, uma grande confraternização, parabéns, porque agente sabe que o trabalho é muito difícil, 
semana passada, entendo que foi muito produtiva, no sentido de alguns encaminhamentos, 
reuniões, e citaria aqui, como já fez o Vereador Valdecir, do almoço com o Deputado Burmann, 
posteriormente fomos até a Corporação dos Bombeiros, aquele encaminhamento que 
começamos em 2010, para buscar, trazer novamente os Bombeiros para o centro do Município, e 
foi muito produtivo, também quero aqui fazer um agradecimento especial, em nome do Prefeito 
Tito, que nos recebeu lá com a gurizada do Bicicross, sabemos que é um esporte que está em 
franca ascensão, já é um esporte olímpico, e o Prefeito também está tomando este projeto, 
porque entendemos que seja de muita importância, pessoal aqui de Taquara, corre para outros 
Municípios, e é preciso valorizar e trazer para Taquara, ainda nessa esteira de reuniões, hoje na 
companhia do Vereador Telmo, também o Prefeito nos recebeu, especialmente com o Santa 
Rosa, que faz um trabalho a 10 ou 11 anos, como o Genoma, e também estudando a possibilidade 
de um auxilio, porque esse trabalho dele, junto ao nosso Município, e de suma importância, trata 
lá em torno de 200 crianças, quero fazer um agradecimento muito especial ao Prefeito Tito, que 
tem tido essa sensibilidade, também tenho encaminhado aqui dois pedidos para que as Distritais, 
juntamente com a Secretaria de Obras, olhe a estrada ali do Batingueira, estrada dos Búfalos, que 
está em péssima condições, e também uma estrada de passeio conhecida como estrada dos 
Plátanos, que precisam de um trabalho de roçada, patrolamento, e ensaibramento, temos 
também aqui, que lançaram a ideia, como já fez os colegas Vereadores, convidando o pessoal, 
especialmente o interior, uma reunião que considero muito importante, na quarta feira a noite, 
as 19 horas, na Sociedade 14 de Outubro, com intuito de levar esclarecimentos aos moradores da 
região, no que tem se falado ultimamente, nas questões das barragens, fica aqui o convite, as 
pessoas que se possam fazer presentes na Sociedade 14  de Outubro, Senhor Presidente, o que 
tínhamos para essa semana, era isso, queremos agradecer desejando a todos uma ótima semana. 
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda todas as pessoas presente. É com muita 
alegria que eu quero relatar um fato que aconteceu ontem, em torno das 10h30min da manhã, 
eu fui visitado pelo grupo de desbravadores da Igreja Adventista do Bairro Mundo Novo, eu disse 
com muita alegria, porque realmente foi uma surpresa, eu não esperava, e ali fiquei conhecendo 
o trabalho daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles adolescentes, junto ali com o Efraim que 
os conduziu, e por terem me escolhido, eu como um Vereador de primeiro mandato, me 
escolheram para que narrassem a eles, explicassem a eles, quais são as funções de um Vereador, 
eu me senti muito honrado e comovido com essa atitude, devo reforçar o trabalho feito por eles, 
e visto com alegria que ali está sendo plantado a semente do futuro deste País, e quero também 
pedir desculpas a alguns colegas, que de alguma forma possam ter se sentido ofendidos pela 
semana que passou, se assim aconteceu, não foi a minha intenção, não foi programado, eu tinha 
escolhido aquela sala, para poder ouvir as pessoas naquela tarde, e fiquei um tanto sentido, pois 
eu fui mal interpretado, não pé do meu costume ofender ninguém, muito menos nossos colegas, 
vou repetir, se de alguma forma eu os ofendi, aqui publicamente peço minhas desculpas, parece 
que virou rotina nessas segundas feiras nessas Sessões, a cada segunda feira temos uma noticia 
de mais um divida do Ex Prefeito, agora é conta da CORSAN, eu me pergunto até quando nos 
vamos ler sobre noticias, ai me surpreende que o Vereador vem aqui dizer que não estamos 
construindo nada, pelo contrario, estamos construindo em menos de três meses, talvez até mais 
que nos últimos 8 anos do Ex Prefeito Délcio, com a divida de quase 60 milhões, a cada dia que 
passa, aparece mais dividas e mais dividas, quanto ao Habita Brasil, quem construiu aqueles 
cubículos desumanos, foi o Ex Prefeito Délcio, e coloco aquelas pessoas em situação praticamente 



desumanas, então me surpreende que enquanto no poder fazem listas grossas, e depois com o 
Governo novo ai, com três meses, e em pleno vapor, preocupado realmente com a saúde de 
nosso Município, já visto os postos de saúde sendo abertos, a unidade móvel, enfim, temos 
resgatando a dignidade de nosso povo, com o posto 24 horas, funcionando 24 horas realmente, 
aja visto, que temos notado a procura de pessoas de Igrejinha, Parobé, foram flagradas, pessoas 
que tem procurado nossos postos e nossos medicamentos, outro assunto preocupante é em 
relação a ONCOPREV, eu gostaria de fazer um pedido de informação ao Seu Prefeito, para que ele 
mandasse a essa Casa, de que forma, também do Governo anterior, de que forma iniciou se a 
construção de um prédio, aonde deverá  funcionar a Ontologia, que é com o nome ONCOPREV, se 
o terreno é, se a área foi comprada é do Município, de que forma, de que jeito, de que licença, 
quem permitiu, e de que forma, e com foi licenciado para que haja essa construção, eu entendo 
que se o terreno é da Prefeitura, uma empresa particular, não poderá ali construir para usufruir, e 
se assim está sendo feito, e alguma licença foi dada, eu gostaria que fosse informado a esta Casa, 
era isso, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as 
pessoas presente. Na terça feira passada, a Unidade Móvel estava na localidade de Açoita Cavalo 
e Morro Alto, por volta das 07h30min da manhã, chego à minha casa um morador da localidade, 
e pedindo que fosse até a localidade, porque a comunidade estava dez de sedo da manhã, 
aguardando o ônibus, e quando ele chega, não havia médicos, apenas Dentistas, então fui até lá, 
conversei com o pessoal da Unidade Móvel, que me disseram exclusivamente naquele dia, o 
medico tinha um compromisso agendado a bastante tempo, e não podia adiá-lo, a tarde entrei 
em contato com o Diretor da Saúde, o Levi, que me atendeu como de costume, muito bem, sugeri 
a ele que a comunidade fosse avisada quando isso acontecesse, inclusive estou encaminhando 
uma indicação, sugerindo isso a Secretaria da Saúde, que a comunidade seja avisada, porque a 
comunidade se mobiliza em dias de Unidade Móvel, inclusive o rapaz que bateu em minha casa, 
ele havia faltado o trabalho para ir na Unidade Móvel, então agente que é do interior, Vereador 
Lauri, Vereador Telmo também, tem um compromisso com o interior, agente sabe que a 
comunidade até antecipa o seu trabalho, do dia a dia, para poder ir na Unidade Móvel, então eu 
entendo que é uma maneira fácil de resolver, estou enviando essa indicação, essa ideia, para que 
seja de uma forma fácil, resolvi, conversei com o Levi, ele entende também dessa forma, então 
espero que isso aconteça, também recebi com muita tristeza na semana passada, a noticia que 
está cancelada a Expocampo este ano, eu entendo que a Expocampo é uma grande oportunidade 
para estar promovendo agricultura e a pecuária de nosso Município, e uma oportunidade que os 
agricultores tem, para estar mostrando a sua força, e com isso está lutando por melhorias no seu 
setor, eu tive a honra de ser o organizador das ultimas três edições da Expocampo, sei dos 
problemas financeiros que o Município enfrenta, mas com a parceria das entidades, voltadas as 
áreas rurais, como a COMAGRO, MATEAGRO, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural 
do vale do Paranhana, EMATER, CTG, Associações, enfim, tantas entidades ligadas à área, é 
possível realizar a Expocampo, com os recursos reduzidos, lembro que em 2010, realizamos o 
evento com o repasse de 50 mil reais, até foi menos, eu não me recordo os detalhes, e 2011 e 
2012, o custo de 80 mil, sendo possível, até um repasse de 20 mil reais para o Hospital Bom Jesus, 
então me surpreende a Administração falar em 230 mil reais, para a realização deste ano, 
também lembro que nem uma dessas entidades que citei, da área rural, foi consultada, para 
discutir a realização da Expocampo esse ano, também disserem que o CTG, está interditado, 
como disse o Vereador Nego, o CTG não está interditado, esta interditado aquela parte de cima, 
onde tem o salão, isso palavras do Patrão do CTG, que se encontra na Casa hoje, o que ta 
interditado é o salão de cima, não é o parque todo, então é possível realizar a Expocampo, tanto 
que vai acontecer a trigésima edição do Festão Campeiro, eu inclusive quero deixar um pedido 
aqui para o Presidente, que está Casa possa auxiliar o CTG, financeiramente Presidente, é porque 
acontece o primeiro rodeio internacional do CTG, nos dias 18,19,20,21 de abril, também me 
estranho, que a Prefeitura teve lá e tirou varias fotos, e divulgo no site, sem a permissão do 
Patrão, inclusive tirando uma foto do portão que foi a própria maquina da Prefeitura que 



derrubou, eu espero e peço, que a Administração repense essa ideia de não faze a Expocampo, 
volte atrás e realize a Expocampo, porque é muito importante para nossa agricultura, muito 
obrigado Presidente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Inicio meu pronunciamento de hoje, colocando alguns pedidos de informações que apresentamos 
ao Executivo, com relação ao registro de licenciamento de veículos de tração animal, isto é, as 
carochas de nosso Município, como está andando esses serviços, e qual o planejamento para 
continua trabalhando em cima dessa regulamentação, também a regulamentação com relação ao 
transito das bicicletas, skates e similares, ambos pedidos, informação, existem leis regentes ao 
Município, que precisam ser fiscalizadas, como estamos fazendo, e cumpridas pelo Poder 
Executivo, também pedimos informações, a quantas andam as estruturas que as Secretarias 
Distritais, de nosso interior possuem, até para agente poder fazer as indicações e realizações de 
tarefas de nosso interior, fiz também indicações, com relação ao cerca mento da Praça da 
Bandeira, de nossa antiga rodoviária, para que o Município estude essa possibilidade, também o 
retorno para o interior da patrulha rural da Brigada Militar, trazendo segurança e mais conforto 
nas residências do interior, com relação a Unidade Móvel de saúde, fizemos uma indicação 
pedindo que seja incluído os planejamentos da Secretaria de Saúde, com a Unidade Móvel, a 
localidade de Morro do Meio, também queremos deixar informado a comunidade, que este 
Vereador faz parte da Comissão Geral de Pareceres, Comissão Temporária de Saúde, Comissão 
Especial Pró trensurb, Comissão Especial Pró-Criança e Adolescente, Comissão Especial de 
Emenda da Lei Orgânica e Alteração do Regimento Interno, recebemos também um oficio da 
CORSAN, com relação aos moradores do residencial Novo Mundo, no Bairro Santa Rosa, agente 
pedi ali, com relação ao oficio enviado pela CORSAN, foi muito atenciosa com sua solicitação, que 
compareçam a CORSAN, para fazer a assinatura do pedido de ligação de água, é só isso que está 
faltando para a CORSAN ligar seus hidrômetro individuais para casa residência, estarei 
encaminhando o oficio até a associação de moradores, recebi algumas visitas, de moradores de 
nossa cidade, com relação a utilidade publica, que é o Dia Mundial do Autismo, Dia Mundial do 
Autismo, foi criado pela Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2007, para 
conscientização a cerca dessa questão, o primeiro evento foi criado no dia 2 de abril de 2008, 
com a participação do Secretario Nacional da ONU, sendo que este, é um dos maiores 
incentivadores da proposta da criação do dia, pelos esforços e chama atenção do Autismo, e aqui 
em Taquara, tem representantes da comunidade civil, e pessoas que convivem com essa situação, 
que farão o evento no dia 2 de abril, as 18 horas, na Praça da Bandeira, e assim deixo o convite a 
todos os Vereadores, e toda a comunidade que possa participar, deixo aqui também, o telefone 
deles, que me pediram,    não vou citar o nome, mas vou deixar telefone, 85145590, 85145589, 
para pegar maiores informações com relação a essa atividade, o Autismo é uma alteração 
cerebral que afeta a capacidade das pessoas se comunicar, estabelecer relacionamentos e 
responder apropriadamente ao ambiente, algumas crianças apesar de Altistas, apresentam 
inteligência e falas intactas, outras apresentam também, um retardo mental, Mutismo ou 
importantes retalhos no desenvolvimento da linguagem, alguns parecem fechados, distantes, 
outros presos ao comportamento restrito e rígidos dos padrões de comportamento, então 
relembro, deixei o convite, no dia 2 de abril, vai ter o evento na Praça Central de nossa cidade, as 
18h:30min, e todos possam colaborar, vou deixar também, alguns requerimentos, informalmente 
agora, com relação a iluminação publica, na Rua Wilma Krumennauer, nº 2111, também a 
manutenção ou até mesmo um ajuste, na esquina da Rua Francisco de Assis Dias, esquina com a 
ERS239, perto do posto BLEY, onde tem um buraco e um desnível na via, na Rua Cassandra 
Fristscher, no Bairro Santa Maria, tem muitos galhos ali acumulados, pedindo então, que a 
Secretaria competente faça ali uma revisão nesse local, vou fazer uma indicação na próxima 
semana, deixo aqui o comunicado, vou fazer um pedido a Secretaria de Turismo do Município, 
que inclua seus planejamentos a colocação de uma casa do artesão na localidade de Padilha, 
agente teve visitando e sabe qual a necessidade desse investimento lá, e também deixar um 
agradecimento a comunidade do Arroio Grande, teve uma janta no sábado passado, estivemos 



presentes, a janta que captou recursos para investimentos na Associação, muito obrigado Senhor 
Presidente, agradeço a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Eu gostaria, a exemplo do Vereador Telmo, também solicitar que o 
Executivo Municipal, faça em toda a nossa cidade, o trabalho que está sendo feito no Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, muito bom trabalho, acho que agente tem que elogiar, agente cobra 
quando necessário, mas também temos que reconhecer, quando o trabalho é feito e bem feito, 
toda nossa cidade, ela merece o trabalho que foi feito no Bairro Nossa Senhora de Fátima, onde 
foi passado a maquina, tirado os matos, variam as ruas, juntavam todo o material, eu acho que 
merece salientar, que leve a equipe de trabalho lá, os parabéns que eu tive lá, fiscalizando os 
serviços, realmente ficou muito bem feito, eu gostaria também de elogiar o trabalho que está 
sendo feito no 24 horas, inclusive só no dia de hoje, eu recebi dois elogios, em relação ao Doutor 
Jair, que faz seu atendimento lá, e todo o atendimento 24 horas, então isso vem no provar 
Senhor Presidente, que o investimento que esta Casa está fazendo, junto ao posto 24 horas, está 
dando retorno para a comunidade, e eu parabenizo, ai se prova com que a união faz a força, foi o 
que fez essa Casa, ao participar junto com o Governo, com o repasse de recurso, para manter o 
24 horas, dando atendimento para nossa comunidade, e a comunidade está satisfeita com o 
serviço, diminuiu os telefonemas, acho que encontraram o caminho de solucionar o problema da 
comunidade, sem que precise procurar está Casa, mas repito novamente que nos Vereadores 
estamos aqui a disposição, o Conselho de Saúde esta a disposição, para ficar ouvindo as pessoas, 
e quando tiverem elogios também, que tragam a está Casa, para que agente possa falar, eu 
gostaria de falar sobre a Moção de apoio a Senadora Ana Amélia Lemos, que é importante que 
agente diga, que essa normativa hoje ta trazendo sérios problemas para todos País, e não é 
diferente de nossa cidade, temos algumas empresas que estão sujeitas a fecharem as portas, por 
causa dessa normativa, e ao final do questionamento da Senadora, junto ao Órgão Competente 
lá, que é o INMETRO, diz o seguinte, de forma geral, considero o estagio atual, da implantação do 
programa, não identificamos dificuldades significativas para a adequação das empresas a portaria 
de numero 371/2009, as empresas que foram consultar o INMETRO, para se adequar, para poder 
continua fabricando os seus produtos custam no mínimo 300 mil reais, aonde ta a viabilidade 
disso, nem a falta de respeito é tão grande, tão grande, que eles colocam no final do texto essas 
considerações com as nossas empresas, que varias empresas de Taquara vão diminuir, alguns 
setores, que vão parar de fabricar, e quem sabe, uma ou duas empresas, vão parar a sua 
totalidade, por não ter o recurso para conseguir se adequar, para ter o selo do INMETRO, está 
fechando as portas, isto é um absurdo, gostaria também, de responder a comunidade, que ta me 
telefonando, que quer participar, querem ajudar, na questão da construção do Quartel General 
do Corpo de Bombeiros, aqui no centro da cidade, em conversa hoje com o Prefeito, já foi a Porto 
Alegre, fez a solicitação que eu encaminhei nesta Casa para ele, o pedido de indicação que fizesse 
este convenio com o Governo do Estado, essa solicitação desta área, ele já fez então, semana 
passada, já está no jornal panorama, a solicitação da área, é importante que colocassem isso, 
gostaria de fazer uma indicação verbal, na Rua Emanoel Bedéco, o recolhimento de galhos, que 
de novo, está dando problema, aquele problema que a RGE vai lá, corta os galhos, e coloca na 
rua, e acaba ficando tudo lá, não recolhem, eles dizem ter um convenio com a Prefeitura, eu fiz a 
solicitação e não venho para essa Casa o retorno se realmente existe o convenio para recolher ou 
não, e quero então para finalizar, agradecer a Deus por estar aqui hoje, e dizer a todos vocês que 
é uma satisfação esta nesta Casa Legislativa, desenvolvendo os trabalhos, onde a comunidade 
tem esperança com melhoria da qualidade de vida das pessoas, obrigado a todos. VEREADORA 
SANDRA BEATIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. Ao longo da semana passada, 
mais um assunto polemico passou a ser discutido pelos Taquarenses, a Administração Municipal 
confirmou que não serão realizadas a festa das Compotas, e a Expocampo, um dos motivos 
alegados, foi a interdição do local onde normalmente ocorre a Expocampo, os Bombeiros 
estiveram lá e interditaram, mas pelo que se sabe, a interdição foi com relação ao local onde está 
o restaurante, onde são realizados os bailes, as demais partes do local, não tem problema nem 



um, e um dos motivos, e creio eu um dos motivos maiores, para não ser realizadas essas festas, é 
a questão financeira, o alto custo financeiro, que seria investido na realização dessas festas, e 
diante das dificuldades financeiras que se encontram o Município, acredito que tenha sido este o 
motivo maior, e é inegável, realmente a situação em que se encontra a nossa cidade, a situação 
financeira da cidade de Taquara, porque por aqui, pela Câmara já se passaram alguns projetos de 
parcelamentos, do RPPS, do INSS, se sabe que tem mais um divida com a CORSAN, que foi 
renegociada, parcelada, algo que gira em torno de 8 milhões, e é essa quantia de dinheiro que 
realmente, é uma quantia muito alta, e esses parcelamentos visam a retirada do nome da 
Prefeitura do CADIN, está pratica costumeira utilizada pelas Administrações, de repassarem 
dividas para a próxima Administração, ela dificulta muito o trabalho de um gestor publico, quem 
entra, já sabe o que está pela frente, pagar contas que não foram pagas, arrumar o que precisa 
ser feito, fazer novos investimentos, porem sabe, que o tempo é curto, e sabe que as verbas são 
menores ainda, ai fica minha pergunta, com é que algumas cidades conseguem, como é que nos 
conseguimos ver exemplos se apontam aqui e ali, de cidades que pegam o limão fechado por 
Administrações fechadas, porque eu não quero coloca a culpa em uma Administração só, são 
erros sucessivos de várias Administrações, como que algumas cidades conseguem pegar esse 
limão, e transformar em uma limonada bem docinha para as pessoas saborearem, isso 
necessariamente passa por um pessoal altamente preparado para desempenhar as suas funções, 
em cada cargo para qual foi designado, técnicos capacitados que saibam elaborar projetos muito 
bem feitos, que busquem verbas, na Esfera Estadual, na Esfera Federal, para que seja investido na 
cidade, quem Administra, sabe muito bem o que faz, quando não sabe, e quando não consegue, 
precisam buscar parcerias, essas parcerias podem passar pelo setor privado, podem passar pelo 
voluntariado, e é assim que se faz o crescimento de uma cidade, nada é feito sozinho, nada é 
feito isolado, só o Poder Executivo não consegue realizar o que é necessário em 4 anos, então fica 
o meu apelo, para que realmente possamos buscar em outras esferas, parcerias necessárias para 
fazer Taquara levantar, eu sou um cidadão Taquarense que tem pressa, porque eu já esperei de 
mais, e que essa cidade, volte novamente a constar no mapa, Taquara foi a cidade mãe da região, 
e hoje ficou para trás, todas as outras cidades da região, tem um desenvolvimento, mostram o 
que fazem e o que são, e aqui em Taquara não acontece, então assim, essas festa não vão ser 
feitas, termos uma outra festa que durará três dias, nos dias 13,14,15 de abril, que é o Moto 
Show, uma festa muito bem realizada, com varias atrações, então nos podemos desfrutar de 
momentos de distração, mas fica aqui meu apelo, para que nos conseguimos rever a forma de 
como as coisas são feitas em Taquara, que possamos buscar a parceria necessária para que tudo 
continue sendo feito, eu agradeço pela atenção de vocês, e desejo que todos tenham uma 
excelente semana, obrigada. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTNS. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Ouvia atentamente o Vereador Moisés, Vereador Moisés, há um mês e pouco atrás 
quando eles queriam mexer em algumas coisas, eu disse, não mecham no que estão dando, 
porque manda uma Unidade Móvel, para o interior, uma Unidade de 100 médicos, faça o favor, 
tem que botar o servidor na rua, o responsável, porque isso não se pode acontecer, o Vereador 
Arleu falava em relação a Presidente Dilma, Vereador Arleu, eu quero lhe dizer uma coisa, eu 
fiquei apavorado com que uma pessoa gasta, quando ela faz essa construção pela caixa, minha 
casa, minha vida, bom, ele não ta preparado quando ele começa a fazer a casa, começa a gastar, 
é o caos, vai 4,5 mil reais na construção de uma casa, cada vez que o engenheiro for lá visitar, 
quem paga é quem ta construindo, isso deveria haver um convenio com a Caixa, já que o 
engenheiro é da Caixa, para ele não cobrar, é complicado, eles só não pedem sapatinho do 
batizado, e o primeiro santinho da comunhão, isso eles não pedem, mas o restante eles pedem e 
criam problema, eu sei porque assisti uma construção de uma casa, e me apavorei como é a 
situação que não é explicado, quem vai lá fazer não tem essa explicação, depois que começa, não 
tem dinheiro que chegue para que essa casa fique pronta, até não acreditei, fui até procurar o 
Secretario da Fazenda, porque no ano passado, esse mês de março, é recolhido o imposto sindical 
dos servidores públicos, o Sindicato recebeu porque correu na frente, vocês não acreditam que o 



Prefeito recolheu e não repassou a parte da Federação e do FAT, 28 mil reais, que agora é época, 
esse mês é recolhido e pago mês que vem, então não era de acreditar, mas infelizmente me 
mostraram lá que não foi pago, é complicado, espero que isso não aconteça mais com ninguém, 
porque o Vereador Régis é Sindicalista e sabe que é um absurdo, isso não tem como explicar, isso 
tem que fazer um sindicância e entregar lá no FAT, é o fundo de amparo ao trabalhador, entregar, 
o Município tem que fazer um sindicância e entregar direto para a Promotoria Federal, não tem o 
que fazer, isso é dinheiro tirado do servidor, e não repassado, é o fim da picada, também, acho 
que vou procurar o Prefeito amanhã, porque tem duas lâmpadas ali no Padre Tome, a pessoa faz 
dois meses que pede, dois meses, e até agora não teve atendimento, as pessoas que trabalham a 
noite, é um interior, com a luz já é difícil, acionamos a iluminação publica, sem elas, as coisas 
devem ser muito mais complicadas, o caso da nossa Sessão lá da Padilha, eu quero dizer para 
vocês o seguinte, nos temos que tranquilizar a comunidade, eu acho que nos aqui Vereadores, 
tínhamos que um dia descer de barco nesses rios ai, para ver onde que está, ó olhar, quem 
conheceu esses rios a tempo atrás, hoje o que tinha 20 metros de largura, tem 100 metros, 
simplesmente é o seguinte, as arvores caíram, não deixaram tirar, e acabaram com o rios, os 
poços dos rios, não existem mais, então hoje a solução barata, barata que eu digo, é porque se 
fala em milhões para fazer represa, é fazer açudes, tem lugar que eles podem fazer açudes com 
10, 15 equitares de terras, claro que tem que desapropriar a terra, tem que pagar ao dono da 
terra, e fazer açudes ai com 10 metros de profundidade, quando nas berradas dos rios, quando 
tive bastante água nos rios, bombeia a água para dentro desse açudes, para ter água, quando 
falta em São Leopoldo e Novo Hamburgo, eu quero que eles se deem bem, mas nós não podemos 
pagar o pato, por a cidade de Taquara, que nossa região, não podemos pagar o pato pelo erro 
cometido por eles, um dia eu disse, porque vocês não fazem uma barragem ali na ponte que 
atravessa para Lomba Grande, a mais vai inunda a área, sim, vocês querem que inunde aqui, 
querem que inunde em Taquara, isso não tem nem explicação, mas estaremos lá para discutir 
esse assunto, era isso, obrigado a todos. Dando segmento aos trabalhos o Presidente da Casa deu 
início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos 
em pauta, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação de 
Mérito: PROJETO DE LEI Nº 037/2013 (Executivo Nº 026) Altera a redação do artigo 5º, III da Lei 
Municipal nº 4.680 de 30 de novembro de 2010. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI 
Nº 038/2013 (Executivo Nº 034) Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar horas máquinas e 
carga de saibro para a empresa RODRIGO FERREIRA CONEXÕES – EPP – CNPJ/MF 
17.380.589/0001-01. APROVADO por unanimidade. O Vereador Guido Mario justificou seu voto. 
PROJETO DE LEI Nº 039/2013 (Executivo Nº 035) Autoria o Município a firmar Convênio com a 
ASSOCIAÇÃO COLHEITA, portadora do CNPJ nº 07.192.133/0001-56, e dá outras providências. 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida, Nelson 
Martins, Guido Mario e Lauri Fillmann. 2ª votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013, de 
autoria da Mesa Diretora: Altera o Regimento Interno, instituindo novas Comissões Permanentes 
e dá outras providências. A Comissão Especial apresentou Emenda de Redação e a mesma foi 
APROVADA por unanimidade dos Vereadores. A seguir o Projeto de Resolução acompanhado da 
Emenda também foi APROVADO por unanimidade. 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. Nesse momento a Vereadora Sirlei Teresinha da Silveira 
solicitou que o Requerimento de Pedido de Informação Nº 040, de autoria do Vereador Valdecir 
Vargas de Almeida fosse votado em separado. O Presidente acatou a referida solicitação. Segue a 
matéria: Moção de Apelo: Nº 002/2013. Requerimentos: Nºs 057 a 062/2013. Pedidos de 
Informações: 031 a 039/2013. Indicações: 255 a 292/2013. Atas: 3.878, 3.879 e Ata da Audiência 
Pública do Camelódromo. Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na troca de uma 
luminária localizada na Rua Santa Catarina, nº 1675, no Bairro Santa Teresinha. VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: 2º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 



Secretaria competente tome providências a respeito de como vem sendo feito o recolhimento do 
lixo em nosso Município. Segundo informações, todo o lixo da rua inicialmente é recolhido e 
deixado em pontos amontoados para depois de algumas horas o caminhão recolher, nesse meio 
tempo o lixo fica exposto a mercê dos cachorros que acabam espalhando tudo pelas ruas. 
Também há relatos de que o condutor do caminhão dirige em alta velocidade e muitas vezes na 
contramão, são reclamações principalmente dos moradores da Rua Farrapos. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 3º - Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de 
encaminhar títulos definitivo de posse aos moradores do Habitar Brasil, no Bairro Mundo Novo, 
pois os mesmos não se sentem seguros em realizar reformas nas suas residências sem ter em 
mãos os referidos títulos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 4º - Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na colocação de um 
redutor de velocidade no trecho asfaltado das Ruas Anita Garibaldi e João Bayer, no Bairro 
Petrópolis, bem como sejam fechados com asfalto os buracos feitos pela Empresa Cientec. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 5º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente 
com a Secretaria competente proceda no conserto de duas luminárias localizadas na Rua Peru, 
em frente aos nºs 1570 e 1590, no Bairro Empresa. 6º - Solicita informações sobre qual é o valor 
repassado a cada criança do Lar Padilha. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 7º - 
Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador de que forma foi feita a autorização 
de construção do prédio junto ao terreno do Hospital Bom Jesus, pertencente à Prefeitura, para a 
instalação da Oncologia. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 8º - Solicito 
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no recolhimento 
de galhos deixados por podas da RGE na Rua Manoel de Medeiros Bedeco, nº 1990, Bairro 
Centro. Após, conforme solicitação da Vereadora Sirlei o Requerimento de Pedido de Informação 
nº 040/2013, do Vereador Valdecir Vargas de Almeida foi colocado em deliberação do Plenário: - 
Requer seja solicitado ao Executivo Municipal para que juntamente com a Associação dos 
Proprietários e Amigos do Camelódromo de Taquara, encaminhem a esta Casa, com urgência, 
cópia dos seguintes documentos: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto a 
Receita Federal; Certidão de Situação Fiscal da Secretaria da Fazenda da Receita Estadual; e, 
Certidão Negativa de Débito Geral do Município. Justificativa: Esta documentação é necessária 
em cumprimento da Lei Municipal Nº 3.651/2006 que Dispõe sobre a política de incentivo ao 
desenvolvimento econômico e social do Município de Taquara, cria o Programa de 
Desenvolvimento Econômico e Social, e dá outras providencias. O Requerimento foi colocado em 
discussão e seguido de votação foi REJEITADO com 09 (nove) votos contrários dos Vereadores: 
Telmo Vieira, Arleu Machado, Roberto Timóteo, Guido Mario, Régis Bento, Luiz Carlos Balbino, 
Eduardo Kohlrausch, Adalberto Soares e Sirlei Teresinha. E, 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores: Valdecir de Almeida, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Adalberto Lemos e Sandra 
Schaeffer. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Sirlei, Valdecir, Roberto Timóteo, Régis 
Bento, Guido Mario, Arleu e Luiz Carlos Balbino. A pedido do Vereador Roberto Timóteo, o 
Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da Ata do COMUDE, 
referente ao Projeto nº 024/2013, que concede auxílio financeiro por mais 12 meses a Associação 
do Camelódromo. Na sequência o Presidente solicitou a leitura dos seguintes Comunicados: 1º - 
Nesta quarta-feira, dia 20 de março, às 19 horas, ocorrerá a reunião da Comissão de Terras, 
Patrimônio e Habitação desta Casa, na Sociedade 14 de Outubro, em Padilha. Nesta reunião será 
discutido o tema “Construção de Barragem no Rio da Ilha - Padilha”, com os seguintes 
convidados: Prefeito Tito Lívio, Drª Ximena do Ministério Público, Professor Delmar Backes – 
Presidente do COREDE Encosta da Serra, representantes da Metroplan, Comitesinos e SEPLAG. Os 
Vereadores desta Casa estão convidados para que unidos possam tratar deste assunto. 2º - O 
Presidente Convoca os Vereadores para Sessão Solene em Homenagem aos 85 anos do Instituto 
Adventista Cruzeiro do Sul, que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 21 de março, às 20 horas, nas 
dependências do IACS, Auditório Elmer Harde. 3º - Também no dia 03 de abril, uma quarta feira, 
às 15 horas, ocorrerá a reunião solicitada pelo Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, aprovada em 



Sessão Ordinária do dia 14 de janeiro, convidando os Vereadores das Câmaras Municipais de 
Igrejinha, Três Coroas, Riozinho e Rolante, para que junto aos Vereadores desta Casa, possam 
solicitar um maior efetivo para a região, bem como uma balança para pesagem de caminhões ao 
Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, localizada no KM 4. 4º - Reunião com entidades 
convidadas e Comissão Especial Pró-Criança e Adolescente, dia 25/03, às 17 horas, nesta Casa, 
para tratar do assunto referente ao Lar das Meninas. 5º - Cumprindo a solicitação aprovada em 
Plenário, do Vereador Valdecir Vargas de Almeida, o Presidente comunica aos Vereadores que o 
Projeto dos Camelôs, entrará na pauta de votação da próxima semana. Após a leitura dos 
Comunicados os Vereadores Guido Mario e Moisés Rangel, em Questão de Ordem, solicitaram 
aos Vereadores que fazem parte das Comissões Especiais desta Casa para decidirem datas de 
reuniões das mesmas, para deliberarem sobre presidentes e relatores e assim começarem os 
trabalhos. Enquanto isso o Presidente solicitou que o senhor Fernando Maciel fizesse uso da 
Tribuna Popular para manifestar sua proposta de trabalho aos Vereadores desta Casa, conforme 
já havia solicitado verbalmente. O senhor Fernando que é funcionário da Rádio Taquara e Jornal 
Panorama explicou que desenvolveu um aplicativo, onde a comunidade taquarense pode fazer 
suas reivindicações via internet direcionada ao Vereador selecionado e está a disposição para 
maiores esclarecimentos. Em seguida os membros da Comissão Especial Pró-Criança e 
Adolescente definiram como Presidente a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira e 
Relator Vereador Guido Mario Prass Filho. Nesse momento o Vereador Régis Bento de Souza 
colocou que diante da relevância do trabalho realizado pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, está 
renunciando ao cargo de membro da Comissão Especial Pró-Criança e Adolescente e indica o 
Vereador supracitado para ocupar o referido cargo. Nada mais havendo a tratar, às 21h34min, o 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 25 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, 18 de março de 
2013...................................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


