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Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezenove, no Plenário da 
Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a 6ª 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 da Casa 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, no qual convidou a 
comunidade para participar. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite 
convidando a todos para realizarem em conjunto um minuto de silêncio, pelo falecimento do 
Senhor Luis Fernando de Souza, que atuou por muitos anos em nossa cidade como 
Conselheiro Tutelar, este pedido foi feito pelo Vereador Valdecir Vargas de Almeida na última 
Sessão Ordinária do dia 28 de janeiro. Após o Presidente convidou todos os presentes para 
fazerem 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. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 071/2013, encaminha 
Relatório em atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de dezembro de 2012, 
para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 086/2013, em resposta a Indicação nº 
017/2013, do Vereador Guido Mario Prass Filho, contida no Ofício D.L. nº 015/2013. OFÍCIO 
Nº 087/2013, em resposta a Indicação nº 018/2013, do Vereador Guido Mario Prass Filho, 
contida no Ofício D.L. nº 015/2013. OFÍCIO Nº 094/2013, em resposta a Indicação nº 
045/2013, do Vereador Guido Mario Prass Filho, contida no Ofício D.L. nº 023/2013. OFÍCIO 
Nº 017/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao Pedido de Informação nº 
004/2013, do Vereador Lauri Fillmann. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI 
Nº 013/2013 (Executivo Nº 12) Autoriza o Poder Executivo contratar até 15 professores de 
educação infantil, por tempo determinado e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
014/2013 (Executivo Nº 13) Autoriza o Poder Executivo contratar servidores, 
temporariamente, para os cargos de merendeira e servente, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 015/2013 (Executivo Nº 14) Altera o inciso I, do artigo 1º, da Lei Municipal 
nº 3.450, de 30 de junho de 2005, que autoriza o Poder Executivo a permutar servidores 
municipais. PROJETO DE LEI Nº 016/2013, de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA – Institui o uso obrigatório do brasão do município de Taquara/RS nos veículos 
oficiais, proíbe o uso de logotipos institucionais nesses veículos e dá outras providências. 
REQUERIMENTOS: Nº 013/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-
lo cordialmente, venho através deste, solicitar que o Departamento competente do DAER 
possa efetuar uma vistoria nas margens da rodovia ERS 020 no Município de Taquara, pois 
existem vários trechos com desníveis consideráveis entre o leito e o acostamento da rodovia, 
causando um grande risco aos usuários, principalmente aos veículos de tração animal e 
veículos que por ventura necessitam parar nestes locais. Sugere-se então que o 
Departamento possa nivelar o acostamento desses trechos com no mínimo 1m a 1/2 m de 
largura, especialmente no percurso da cidade à localidade de Fazenda Fialho. Nº 014/2013 – 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Como representante da Região, 
solicitamos vosso acompanhamento de demanda já encaminhada ao Prefeito Municipal de 
Taquara/RS, conforme Ofício em anexo, solicitando informações sobre a doação de imóvel 



pertencente ao Governo do Estado, localizado na ERS 020, Avenida Sebastião Amoretti, 
esquina com a Rua Coronel Diniz, s/n, para fins de instalação de um Quartel do Corpo de 
Bombeiros. Tenho liderado um movimento comunitário, no qual se pretende construir um 
Quartel por meio de recursos da própria comunidade, porém, tal imóvel deve ser doado ao 
Município, informação que a municipalidade ainda não dispõe. Assim, com vistas a acelerar o 
procedimento, até mesmo para cumprir alguma formalidade pendente, como a escritura do 
mesmo, contamos com vosso esforço. Certo disso, atenciosamente. Nº 015/2013 – 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através 
deste enviar Votos de Congratulações ao Deputado Estadual, senhor Pedro Westphalen, que 
assumiu a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 31 de 
janeiro do corrente ano. A Bancada do Partido Progressista – PP sente-se honrada por ter um 
dos integrantes do Partido no comando da Presidência do Parlamento Gaúcho. Nº 016/2013 
– VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Vem através deste enviar Votos de 
Congratulações aos funcionários do Posto de Saúde do Bairro Empresa, pelo excelente 
trabalho que vem prestando naquela comunidade, são eles: Jorge Almeida; Vânia Ernestina; 
Marilaine Bernardo; Lizete Franco; Eni Lopes; Janine Mirella; Nilza Kaiper; Marilei Fátima. 
Estendo ainda a todos os profissionais da Saúde que atendem no referido Posto de Saúde. Nº 
017/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Presidente desta 
Casa envie Ofício à Brigada Militar de Taquara/RS convidando o novo Comandante, Capitão 
Adriano José Zanini, para vir a esta Casa, se possível, na próxima Sessão Ordinária para que o 
mesmo possa apresentar sua proposta de trabalho à comunidade taquarense. 
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Nº 011/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador o valor gasto pelo 
Município em pagamento de salário e diárias ao Ex-Prefeito Délcio Hugentobler durante seu 
governo de 04 (quatro) anos, no período de 2009 a 2012. Nº 012/2013 – VEREADOR GUIDO 
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal envie a este Vereador uma relação 
contendo o número de pessoas que foram contratadas, através do CIEE, para prestarem 
estágio na Prefeitura Municipal, nos meses de setembro de 2011 e 2012. Tal pedido é 
necessário para fins de comparação entre um período e outro atendendo reivindicações da 
comunidade. Nº 013/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito ao Poder Executivo 
Municipal, que informe a este Vereador, a relação nominal dos beneficiários da Lei Municipal 
4.971, de 22 de dezembro de 2011, (Programa Aluguel Social), até a presente data, contendo 
nome do beneficiário, endereço, parcelas já recebidas e parcelas não recebidas (não pagas). 
De outro lado, parabenizo o Exmo. Prefeito Municipal e Direção de Habitação, pela 
apresentação do Projeto de Lei Nº 010, de 25 DE janeiro de 2013 (Executivo Nº 007), onde 
Altera a redação do artigo 3º, da Lei Municipal 4.971, de 22 de dezembro de 2011, que 
autoriza o Município de Taquara a instituir o Programa Aluguel Social, e, da outras 
providências, sendo o valor do subsídio de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, 
por um período não superior a três meses consecutivos, podendo ser prorrogado por igual 
período ou até a conclusão das obras das casas, respeitado o prazo limite de até 31 de 
dezembro de 2013.”. Justificativa: Tal tratativa honra-nos muito, pois o valor é de grande 
importância às famílias que lá vem sofrendo, por ainda não terem sua casa própria, no qual é 
o sonho de cada brasileiro, assim o Prefeito Municipal demonstra que está no lado do povo. 
Nº 014/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Esportes forneça a esta Casa a forma de 
contratação da Empresa que fará a segurança do Campeonato Praiano de 2013, com 
respectivo documento que comprove se tal Empresa está apta a desenvolver tal função. Nº 
015/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal informe a este Vereador como se encontra a situação da obra de 
calçamento na Travessa Santa Rosa, trecho compreendido da Escola Rosa Elsa Mértins até 
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próximo ao Parque Paraíso das Águas. Tal pedido se justifica pela proximidade do início das 
aulas. INDICAÇÕES: Nº 096/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente, encaminhe um trabalho de revisão e 
recolocação das luminárias, na localidade de Rio da Ilha e Vila Teresa. Devido às melhorias da 
rede elétrica que a RGE está fazendo com troca de postes, a iluminação pública ficou 
comprometida. Nº 097/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo 
Municipal viabilize uma revisão geral do IPTU e taxas, junto aos estabelecimentos como 
sociedades de canto, pavilhões e templos, capelas mortuárias e outros que tem natureza 
comunitária ou de servir a comunidade. Tal pedido se faz necessário, na medida em que está 
cada vez mais difícil a manutenção desta prestação de serviço que se dá de forma voluntária 
e de extrema importância junto a cada comunidade. Certo da atenção, agradecemos. Nº 
098/2013 – VEREADOR ADALBERO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente auxilie na colocação de canos em frente à Sociedade de 
Canto Concórdia de Açoita Cavalo, pois os mesmos já foram adquiridos. Tal pedido se faz 
necessário, pois aumenta o espaço de estacionamento em dias de eventos naquele local. Nº 
099/2013 – VEREADOR ADALBERO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de um buraco que está se 
transformando numa “cratera” localizada no retorno da sinaleira, próximo a COOTALL. Nº 
100/2013 – VEREADOR ADALBERO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de uma luminária na localidade de 
Açoita Cavalo, ao lado da Propriedade do “Zoreia”. Nº 101/2013 – VEREADOR ADALBERO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente auxilie os produtores rurais do Município com o caminhão da Agricultura, 
quanto ao transporte de adubos, ureias e outros insumos consumidos nos plantios. Nº 
102/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Sugiro ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Assistência Social, 
conforme já acionado verbalmente por demais colegas Vereadores, que acompanhe e 
quando possível habilitem, cadastrem  o Município de Taquara junto a liberação de recursos 
federais, do Munistério do Desenvolvimento Agrário, ao Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), Programa este que  utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição 
direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os 
processos de agregação de valor à produção. Sendo a distribuição para  população em maior 
vulnerabilidade social. A compra pode ser feita sem licitação. Cada agricultor pode acessar 
até um limite anual e os preços não devem ultrapassar o valor dos preços praticados nos 
mercados locais. Nº 103/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Sugiro ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, atenção com relação a 
Lei Federal nº 11.445/2007, conhecida como a Lei de Saneamento Básico, tornou obrigatória 
a elaboração da Política e do Plano de Saneamento Básico pelos titulares dos serviços. Tal 
ação, além de viabilizar o repasse de recursos destinados à contratação de consultoria para a 
elaboração do Plano, engloba a capacitação dos servidores e técnicos dos proponentes 
selecionados, abrangendo as diversas etapas do Plano. Desta forma, possuindo e 
principalmente executando o Plano de Saneamento, estaremos melhorando a saúde e o meio 
ambiente do local onde vivemos. Nº 104/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 
Parabenizo o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pela escolha do Secretário Municipal de Educação, 
por sua simplicidade no tratamento e experiência no setor, tão importante como é a saúde e 
segurança, pontos que esta administração vem trabalhando fortemente. De outro lado, 
sugiro a realização de reunião ou forma mais correta que entender de passar a informação, 
com relação às vagas nas Escolas de Educação Infantil (creches), pois em diversas tratativas 
com pais e mães (da cidade e do interior), acusamos a falta de esclarecimento dos mesmos, 
sobre a forma de seleção das crianças que irão integrar o novo ano letivo de 2013, tanto 



quanto aos novos que já foram contemplados, assim mesmo aos que ainda não chegaram 
sua vez. Por fim, coloco a disposição nosso gabinete, para ser um elo de informações das 
ações da Secretaria Municipal da Educação com a comunidade taquarense. Nº 105/2013 – 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Parabenizo o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pela escolha 
do Secretário Municipal de Desenvolvimento, por sua capacidade e liderança no setor. De 
outro lado, sugiro a emissão de ofício a todos os possíveis beneficiários a se enquadrarem ao 
Programa Gaúcho de Microcrédito, que estejam no banco de dados do município, indicando 
Alteração o Inciso II, artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.072, de 28 de junho de 2012, que 
autoriza Poder Executivo a firmar Convênio com o Banrisul S. A. no âmbito do Programa 
Gaúcho de Microcrédito, e, dá outras providências, onde o Município irá dispor de, até 3 
(três) servidores público municipal, devidamente capacitado para atuar na atividade descrita 
nesta Lei. Inclusive com dados de documentos necessários para análise do crédito e modelo 
de cálculos de juros e linhas de crédito, a serem disponibilizadas. Justificativa: Tal ação irá 
desafogar o setor para pedir informação e agilizará a burocracia necessária, evitando o vai e 
vem dos interessados, dando objetividade à excelente ação disposta pelo Poder Executivo. 
Nº 106/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saudo o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
pela conquista inicial de R$ 8 milhões para o desenvolvimento de projetos que venham 
melhorar as condições sociais com obras que tenham a finalidade de resolver a questão das 
enchentes, junto ao Governo do Estado através das Secretarias de Planejamento, Gestão e 
Participação e Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, sabemos também de sua 
preocupação em encontrar uma solução para este problema. Também apoiamos o plano 
inicial de  encaminhar projeto que visa a construção da barragem no Distrito de Rio da Ilha. 
Sendo que tal realização será de grande importância à comunidade de Rio da Ilha e 
arredores. Por fim sugerimos que se possível elaborar projeto para ação de manutenção e 
recuperação da mata ciliar do Rio Paranhana e seus arroios, que faz margens ao Bairro Santa 
Maria e arroio que costeia o Bairro Eldorado, causando anualmente, fortes enchentes, dando 
prejuizos a saúde das famílias e perdas em seus patrimônios, casas, pátios, veículos, 
estabelecimentos comerciais, atelieres, oficinas, creche e escola, posto de saúde. Nº 
107/2013 – VEREADOR ADALBERO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de luminárias nos seguintes locais da 
cidade: Rua 7 de Setembro, nº 1180, próximo ao Depósito Toque/Retoque e Rua Dórico 
Ferreira Paiva, nº 408, Bairro Tucanos. Nº 108/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no término da 
construção da Ponte na localidade de Açoita Cavalo, pois a mesma já está concluída faltando 
apenas o aterro nas cabeceiras. Vale ressaltar que hoje para trafegar na estrada a 
comunidade está atravessando por dentro do Arroio e em dias de muita chuva, por conta do 
grande volume de água a travessia se torna impossível. Nº 109/2013 – VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
proceda no conserto de uma luminária localizada na Rua Picada Gravatá, Nº 1035, no Bairro 
Santa Teresinha. Nº 110/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no patrolamento da Rua 
Palmeira das Missões, no Bairro Empresa, bem como na abertura de uma boca de lobo, em 
frente ao nº 1164. Nº 111/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento, 
ensaibramento e roçada da Rua Milton Teixeira Brodbeck, no Bairro Petrópolis. Nº 112/2013 
– VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Diante da tragédia ocorrida na madrugada do dia 
26/01, próximo passado, na cidade de Santa Maria/RS, solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda numa vistoria dos locais públicos e fechados, onde 
ocorrem festas como danceterias na cidade de Taquara, a fim de averiguar se estes locais 
estão atendendo as normas constantes nas Leis de segurança pública. Nº 113/2013 - 



VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente veja da necessidade de buscar uma forma de fornecimento 
de água potável aos moradores, de uma área, dita por eles, Loteamento Esperança, 
denominado de “área invadida” que fica nos fundos das Piscinas Beluga. Tal pedido se faz 
necessário por estarem consumindo água de origem duvidosa e por se tratar de um direito 
universal em benefício da vida. Nº 114/2013 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente no 
serviço de patrolamento das Ruas do Bairro Ideal. Nº 115/2013 - VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no serviço de concerto de luminária localizada na Rua Guaranis, em 
frente ao nº 30 no Bairro Aimoré. Nº 116/2013 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente entre em 
contato com o DAER para solicitar com urgência o concerto de um buraco que se formou na 
Avenida Sebastião Amoretti com a rodovia  ERS 239 em baixo da sinaleira. Nº 117/2013 - 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no serviço de colocação de duas paradas de 
ônibus na entrada do Bairro Empresa de fronte ao ponto de Taxi do Sr. Antonio. Nº 118/2013 
- VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda com urgência no serviço de tapa 
buracos no calçamento dos Bairros da cidade. Nº 119/2013 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no serviço de colocação de luminárias na Rua Mascarenhas de Morais, 
no Loteamento denominado pelos moradores de “Esperança”, no Bairro Empresa atrás da 
Fábrica de Piscinas. Nº 120/2013 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de 
patrolamento e ensaibramento na Rua Mascarenhas de Morais, Loteamento denominado 
pelos moradores de Esperança, no Bairro Empresa atrás da Fábrica de Piscinas. Nº 121/2013 
– VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda no patrolamento e conserto de esgoto na Rua Casemiro de 
Abreu, no Bairro Medianeira. Justificativa: As ruas próximas foram patroladas ficando 
somente a referida rua, mesmo o morador tendo questionado com a Encarregada da 
Secretaria de Obras, sobre o motivo de sua rua não ter recebido tal serviço. Nº 122/2013 – 
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente tome providências a respeito da falta de um telefone no SADAD – 
Serviço de Atenção a Dependência de Álcool e outras Drogas. Justificativa: O referido Posto 
trata de pessoas com necessidades ao tratamento de álcool e drogas e precisa ter um 
telefone em funcionamento para encaminhamentos e baixas de pacientes, sendo que os 
profissionais estão utilizando seus próprios telefones. Nº 123/2013 – VEREADOR ADALBERTO 
DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
proceda na troca de lâmpadas nas Ruas: Brasília e Buenos Aires, em frente ao nº 225, no 
Bairro Empresa. Justificativa: As lâmpadas estão apagadas causando transtornos a quem 
passa naquele local, lembrando que muitas pessoas só chegam do trabalho a noite. Nº 
124/2013 – VEREADOR ADALBERO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no conserto de lâmpadas na Rua Artur Wallauer, 
nº 1100, última casa à direita, Loteamento Tito. Nº 125/2013 - VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que Executivo Municipal, através da Secretaria 
do Meio Ambiente veja da possibilidade da retirada de árvores na Rua Pinheiro Machado, nº 
2469, ao lado do valão, pois além de prejudicar o próprio valão, as mesmas estão colocando 
em risco as residências do entorno. Nº 126/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que 
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente encaminhe um trabalho de 



revisão de iluminação pública na localidade de Padilha, incluindo especialmente a Rua “Beco 
da Oficina”. Nº 127/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria de Obras, encaminhe o trabalho de patrolamento e 
ensaibramento na estrada do Feixe, pois na mesma existem trechos críticos. Nº 128/2013 – 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores Arleu Machado de 
Oliveira e Guido Mario Prass Filho: Encaminho através da presente indicação, cópia da Lei 
Municipal Nº 3.103, de 09 de agosto de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro ao CONSEPRO, do Município de Três Coroas, no valor de R$ 
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) mensais, onde no Convênio o repasse é destinado 
ao pagamento mensal a cada soldado da Brigada Militar, até o limite de 27 e a cada Policial 
Civil, no limite de 15, que estiverem lotados em Três Coroas/RS e efetivamente em atividade, 
a título de custo e será no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais. 
Também encaminho em anexo, matéria obtida no endereço eletrônico 
http://www.terra.com.br do dia 31 de agosto de 2011, o qual divulgou que o menor salário 
do Brasil, pago aos Policiais Militares, é o Estado do Rio Grande do Sul, onde o salário do PM 
gaúcho, na época era de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais) e ainda hoje, dia 04 de 
fevereiro de 2013, o PM gaúcho, continua ganhando o menor salário da categoria no Brasil. 
Até o ano passado, ano de 2012, a antiga administração de Taquara, através da Lei Municipal 
4.264, de 15 de julho de 2009, repassava mensalmente ao CONSEPRO, o valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém desse valor apenas R$ 120,00 (cento e vinte reais) 
era para pagamento de auxílio moradia, onde no artigo 2º da referida Lei, trata que o repasse 
previsto nesta Lei serviria para auxiliar a entidade com as despesas de custeio, assim como 
para o desenvolvimento de projeto com vistas ao aumento da efetividade das atividades de 
segurança no âmbito municipal. Sabemos de que por ocasião da formação de novos policiais 
em 2010, no curso administrado na FACCAT, Taquara estava com aproximadamente 40 
(quarenta) policiais recém-formados a mais atuando no município. Agora, segundo 
informações, dos 40 (quarenta) policiais, cerca de 25 (vinte e cinco) pediram transferência à 
outros municípios, justamente devido ao auxílio moradia baixo na cidade de Taquara, pois 
conforme Lei Municipal em Anexo do Município de Três Coroas, o Município vizinho, paga R$ 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e estuda projeto para passar à pagar 01 (um) salário 
mínimo para cada agente, é baseado nessa realidade, e na necessidade eminente, de 
mantermos o atual efetivo, e para atrair novos efetivos, de que INDICAMOS ao Executivo 
Municipal, que após estudo de viabilidade  financeira, o Executivo Municipal passe a dar o 
auxílio financeiro de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Policiais Militares (PM) e Policiais 
Rodoviários Estaduais, sendo para as seguintes categorias: Soldados e 3º Sargentos. Nossa 
indicação visa incentivar esses profissionais que ganham pouco, justamente essas 02 (duas) 
categorias, tanto para a PM, como para a Policia Rodoviária Estadual, sendo o referido 
repasse no limite de 70 (setenta) Policiais Militares (PM) e 10 (dez) Policiais Rodoviários 
Estaduais, salientamos ainda de que os referidos agentes deverão estar lotados em 
Taquara/RS e residir em Taquara/RS, e efetivamente em atividade, também em casos de 
férias, ou licença saúde, os referidos agentes, continuarão a ganhar, pois os mesmos, não 
deixarão de precisar desse auxílio estando em férias, ou licença saúde, lembro também ao 
Executivo Municipal, de que esse valor será menor do que o repassado ao CONSEPRO nos 
anos anteriores, porém será um auxílio moradia, muito maior dado hoje do que na 
administração passada, o que irá contribuir para mantermos o atual efetivo e atrairmos 
futuros efetivos à Taquara, vemos o seguinte exemplo: Anos anteriores: R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) – Auxílio Moradia: R$ 120,00 (cento e vinte reais). Indicação para 2013: R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – Auxílio moradia: R$ 300,00 (trezentos reais). Nº 
129/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda no serviço de capina da Pracinha das crianças 



junto ao Parque do Trabalhador, pois a mesma está tomada pelo capim, bem como colocação 
de uma carga de areia da lagoa de Osório e a recuperação dos brinquedos existentes na 
referida Pracinha. Nº 130/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de uma parada 
de ônibus localizada no Km 15 da ERS 239, pois na mesma está faltando apenas a colocação 
de três telhas de 5mm e 1,20m. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Telegramas do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde beneficiando o Fundo Municipal de Saúde aos Programas: Assistência Farmacêutica 
Básica, comp. 12/2012 e Requalificação de UBS – Ampliação, comp. 12/2012. Ofício do 
Gabinete do Governador do Estado, acusando o recebimento do Requerimento nº 005/2013, 
de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 017/2013. Informativo 
da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, edição nº 180 – dezembro de 
2012. Relatório Informativo de Gestão 2012 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul. Após a leitura da matéria o Presidente da Casa, deu início a Palavra em 
Expediente concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador seguindo a ordem 
descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 
VEREADOR LAURI FILLMANN. Boa noite Presidente, Boa noite Vereadores, boa noite as 
pessoas que nos acompanham, sejam pela radio ou aqui presentes, somente eu quero 
saudar, parabenizar, a patronagem do CTG Encosta da Serra da Cruzinha, pelo bonito evento 
realizado no sábado e no domingo, décima primeira edição, da taça cidade Taquara, mas uma 
vez muito brilhante, fiz algumas indicações ao Executivo, tratando da iluminação publica, 
também fiz um encaminhamento, pedindo para que a Administração de uma olhada com 
carinho, na semana passada foi discutido por vários Vereadores, dos valores elevados do 
IPTU, e foi muito bem colocado pelo Vereador Nelson, que este problema começou bem lá 
atrás, 3 ou 4 Administrações ou mais, na década de 90 quando levaram também, para 
interior, taxas absurdas, como do incêndio, se é uma problema, e é um grande problema os 
bombeiros estarem la do outro lado, imaginem la no Fialho, na Padilha e tudo mais, em casos 
de incêndio, e hoje a pedido de uma direção religiosa do interior, passava no setor 
tributação, apanhando os carnes, eu tenho ali, de uma comunidade la do interior, taxas, 
somente taxas, dois mil cento e cinquenta e cinco reais, com noventa e oito centavos, isso é 
um absurdo, as comunidades não podem ser taxadas com isso, não é de agora, mas esse ano 
complico muito mais ainda, então nesse sentido, vai um requerimento para o Executivo 
estudar, a possibilidade, alias da isenção dessas casas que poucos voluntários fazem trabalho 
de heróis, como Presidentes de comunidades, salões, sociedades, casas mortuárias com 
taxas, isso é um absurdo, então para a Administração olhar isso. A um mês atrás, 4 ou 5 
semanas, o jornal NH publicava uma matéria de quase três paginas, falando, era uma época 
de estiagem das barragens, e na época fiquei muito chateado, não por ser morador da região 
Padilha, Rio da Ilha onde poderá ser atingido, também, mas especialmente porque aquela 
matéria de quase três paginas, não tinha um parágrafo se quer, falando com um preocupação 
que fosse, com a questão ser humano, falava em fauna e flora, que é importante, muito 
importante, eu não troco aquela beleza e exuberância  de nosso interior, nem por uma mega 
sena da virada, ta no livro sagrado, a humanidade é o centro da criação, ai os caras fazem 
jornal ai, para vender eu acredito, alias que pense no ser humano também, e agora 
Panorama, Integração de sexta feria, pagina 5 ambos, agente viu uma reportagem e 
novamente venho a tona essa questão, e eu entendo que mais dias e monos dias, mais anos 
e menos anos, é preciso sim fazer algo nesse sentido, de barragens de melhorar o Rio dos 
Sinos, e alimentar também as cidades vizinhas, na questão água, agora a formas de forma de 
fazer, vi ali que não vai a nem uma condenação o Prefeito Tito, ainda, numa foto com ele e o 
Governador Tarso, sei que ele esta la com outras razões, vendo a matéria, todo mundo com 
certeza acompanhou, mas espero que ele também defenda aquela região, assim como 



aconteceu em 2009 Vereadores, todos os Vereadores da época foram comigo, ao meu 
convite, e o Prefeito Délcio na Padilha, mobilizamos toda aquela região lá, e de la com um 
abaixo assinado posteriormente o Vereador Valdecir, lembra porque estava comigo, na 
assembleia, e lá na época, 5 anos também foram arquivados aqueles projetos, mas um dia 
voltaria, e o pior de tudo, é que fazem esse terrorismo ai, tem pessoas que estão parando as 
construções, isso é muito serio gente, coisa muita seria, e até hoje a tarde, porque foi 
procurado o Vereador por varias pessoas, fui ate a Prefeitura, o Prefeito Tito estava em São 
Leopoldo, ou em Novo Hamburgo, tratando assuntos, falaram que tinha uma reunião com o 
Pros Sinos, e espero que ele defenda sim a nossa região, porque não é a Padilha, Rio da Ilha, 
agente é preciso saber que, Passo da Ilha acaba, Padilha velha, Três Irmãos, Vila Teresa, 
acesso da Cruzinha, vão sair por onde, a coisa é muito seria, tem que fazer algo, sim, mas tem 
tantos espaços, quem sou eu leigo no assunto, mas faz 5 ou 6 menores, e não faz um 
enorme, quem vai morar aqui depois, Rio da Ilha, Tucanos, eu tenho uma reportagem numa 
revista, no pais Brasil, nossa pais, no ano de 2012, oito barragens grandes estouraram, até o 
olímpico que é feito hoje, ta vindo a baixo lá, eu não confio na porcaria dessas obras de hoje, 
que é feito tudo a toca de caixa, por essas empresas muitas, não todas, malucas, e quem vai 
morar aqui Valdecir, no Bairro Empresa, Taquara, então a coisa é muito seria minha gente, eu 
espero e dizia anteriormente, que o Prefeito Tito, tenho certeza que ele vai tomar uma 
posição, e como eu dizia, é um terrorismo, vão la falar com a comunidade, tem gente que 
não dorme, tem gente ficando doente, então essa coisa tem que ser olhada com muita 
atenção, pela Administração, porque as pessoas tem que ser tratadas sim, com respeito, a 
humanidade é o centro da criação, muito obrigado, espero que esta Casa novamente, assim 
como entidades e especialmente a Administração Municipal, tome pé da situação, porque a 
coisa é muito seria, muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Senhor 
Presidente, senhores da Mesa, senhoras Vereadoras, senhores Vereadores, e a plateia aqui 
presente, eu gostaria de reportar alguns anos a trás, em 97,98 e até 2000, quando no Bairro 
Empresa, lá se existia uma Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte e algumas outras 
Secretarias, algumas repartições, alguns departamentos, num prédio próprio para a 
Prefeitura, que foi a titulo de dar emprego a Micros Empresários, pequenas empresas, mas 
pra mim só foi fumaça nos olhos, aquilo foi tudo uma enganação do Prefeito da época, mas o 
que me causa preocupação e não só a mim, que não sou morador do Bairro Empresa, mas la 
tenho muitos amigos, mas como Vereador, tenho que me preocupa também com isso, é que 
esta num total abandono, a duas semanas estive lá, e vi agora no Panorama uma 
reportagem, total abandono, sendo frequentado por pessoas com atos ilícitos, causando 
temor as pessoas que moram ali nas proximidades, várias pessoas me procuraram, e tenho 
certeza que procuraram outros Vereadores também, nos temos três Vereadores morando no 
Bairro Empresa,  falando com um Policial da Brigada Militar, a chamada do 190 para que la se 
faça presente, um Sargento amigo nosso presente, mas que ali na válvulas de escape, tem 
por todos os lados, hoje então colocando isso para o Prefeito Tito, ele coloco que esta 
estudando a possibilidade, e vai estudar a possibilidade de colocar lá novamente com era 
antigamente, algumas Secretarias, para ocupar aquele espaço e dar realmente tranquilidades 
aqueles moradores, isso me deixo bastante feliz, quando eu vejo comentários de que, o 
Prefeito Tito hoje ta ai com 30 doas de Governo, e para a felicidade de toda a população 
Taquarense, contrariando algumas previsões pessimistas, o posto 24 horas trabalha, e 
trabalha realmente, e a aceitação é unânime, eu não entendo como algumas pessoas que já 
Governaram esse Município, fizeram parte do Governo torcem para que isso de errado, logo, 
logo num prazo bem próximo, a unidade móvel estará novamente, porque ela foi desativada 
pelo Governo passado, não foi no nosso Governo, esta la parada, e nos estamos apenas 
reconstruindo, ela esta sendo novamente equipada com todo equipamento, para realmente 
atender as pessoas, principalmente as do interior, mas voltando aqueles prédios la da 



Empresa, temos aqui informações de que dez do Governo passado, no ano de 2009, ai passa 
de 2009 a 2012, se gasto com alugueis nessa cidade, quase um milhão e novecentos mil reais, 
são dados que estão aqui, e contentáveis, documentos, então quando se fala de que se 
alguma forma o Governo novo não esta, ou esta gastando naquilo que não é necessário, tem 
que se lembrar de um passado bem recente, aonde se foi gasto, com que se foi gasto, se 
realmente foi necessário esses gastos, outra preocupação e com certeza de toda a 
comunidade, inclusive dos Vereadores do PDT , com certeza, é em relação do posto 24 horas, 
o posto 24 horas foi comprado em 2001 ou 2002, pelo ex Prefeito Délcio, e foi uma festa na 
época, foi uma boa inquisição, eu concordo, só que ele não pago o posto, e a RGE busca na 
justiça a reintegração daquele posto, estamos sujeito de uma hora para a outra, de perder 
aquele patrimônio, isso também é um fato, e também esta lá registrado, e inegável isso, 
então nota a preocupação do ex Prefeito, com relação a comunidade Taquarense, é muito 
aparente, é muito supérflua, é muito fictícia, então tem um Prefeito ai preocupado com essa 
situação, e vamos pra onde se perdermos aquele prédio, mas isso se deve ao ex Prefeito 
Délcio, e hoje vai pra radio, e cobra de um Governo recente que já fez muito pelo nosso 
Município, e muito fará ainda, gostaria de me reportar também, aproveitando que tem um 
Sargento nosso amigo, que eu tenho visto com bastante frequência, embora as dificuldades 
existem, e as viaturas nos Bairros, em pontos estratégicos, parados em alguns pontos, em 
vários Bairros, durante a noite, durante a madrugada, durante o dia, e isso também da 
bastante tranquilidade, e hoje se discute aqui, do meu colega Vereador, possibilidade de um 
exílio maior para os Policiais que aqui residem, Vereador Lauri, o senhor sempre uma pessoa 
muito coerente, em relação as barragens Vereador, uma barragem mal feita, ela realmente 
gera riscos, mas no momento Vereador, será apenas feito um estudo com esse dinheiro que 
viera agora, será feito um estudo, a inviabilidade de ser necessário ou não, hoje não existe 
uma certeza de que será feita barragens de alguma forma, será discutido isso com a 
comunidade, e pessoas capacitadas técnicas, pessoas da área, obrigado Senhor Presidente. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Queria saudar o Senhor Presidente, Mesa, demais 
colegas Vereadores, auditório, e ouvintes da radio Taquara, semana passada, eu solicitei o 
termino da ponte em Açoita Cavalo, a ponte foi construída no final do ano passado, e essa 
ponte falta o aterro das cabeceiras, e nos sábado que passou agora, o caminhão foi passar do 
lado, onde foi improvisado um passo, como é chamado, eles fazem uma estrada dentro de 
um rio, ou arroio, é chamado de passo, então um caminhão foi passa e ficou preso, e causou 
um transtorno grande, então conversei novamente com o Secretario, coordenador dos 
Distritais, o Nenê, então me disse que a maquina esta indo para lá hoje, certamente amanhã 
vai ser feita a construção desse serviço la, o termino desse serviço, e também vi uma 
solicitação do Vereador Adalberto, para que seja feito um trabalho, colocado uns canos lá, 
sugiro Vereador, que agente possa conversar com o Secretario, e aproveitar, já quês esta 
maquina já vai estar lá, e já realize esses dois trabalhos, também estou solicitando a 
Secretaria de Obras, que seja feita o conserto de uma parada de ônibus, na parada do 
quilometro 15, na RS239 na localidade do Moquém, é um reparo simples, espero que a 
Secretaria de Obras realize esse trabalho ate com urgência, porque aquela comunidade, ou 
ela espera o ônibus no sol, ou ela esta esperando o ônibus na chuva, então faltam apenas 
três telhas, e acho que não é tão difícil ou tão caro, então eu espero que a Secretaria de 
Obras, realize o quanto antes esse concerto, também na quinta feira passada, estive junto 
com o Mateus do jornal Integração, e o Adilson, que é Presidente do instituto Vitoria, que é 
um centro de recuperação de dependentes químicos, tivemos visitando o nosso Presídio 
Estadual de Taquara, e eu posso simplificar, posso falar sobre o trabalho que esta sendo 
feito, daquela equipe, como um trabalho simplesmente fantástico, trabalho coordenado pelo 
Diretor Evandro, inclusive trabalha lá, o filho do Vereador Balbino, faz parte dessa equipe, 
que esta realizando esse excelente trabalho, são 158 presos em regime fechado, e todos 



trabalhando, eles tem uma parceria com duas metalúrgicas, e todos trabalham, com índice 
de fuga, zero, um índice de tentativa de fuga, zero, um índice de briga, zero, e também o 
Direto nos dizia que a droga é muito difícil de impedir a entrada, mas ele nos dizia, Moisés eu 
posso te garantir que aquelas drogas mais pesadas, como pedra, cocaína, eu posso te 
garantir que não existe também, então eu quero parabenizar o trabalho do Diretor Evandro, 
e quero deixar aqui o convite a todos os vereadores, que querem conhecer esse trabalho, 
vale a pena conhecer, tenho certeza que o Evandro esta de portas abertas la, para mostra o 
funcionamento e o belo trabalho que ele esta realizando por lá, o que eu tinha por hoje era 
isso, Muito Obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Senhor Presidente, colegas 
Vereadores, colegas Vereadoras, a comunidade aqui presente, parei nesses últimos dias e fiz 
uma reflexão a nossa gestão, a nossa Legislatura, passado ai 35 dias, começa alguns assuntos 
a se clarear, tomar pé, e saber onde estamos pisando, para onde queremos ir, dessa forma, 
depois de umas Sessões Ordinárias, Extraordinárias, projetos bem elaborados pelo Executivo, 
e também pelo Legislativo, aonde podemos tratar as coisas de maneira mais harmoniosa, 
coisas que não venham sido feita nas ultimas Legislatura, demonstra também, o cuidado e o 
carinho de comandar e fiscalizar a maquina publica, cuida, economizar, investir, fiscalizar, são 
compromissos que a comunidade Taquarense aprovou, e nos Legisladores, confirmamos, 
reduzindo CCS, e diminuindo vencimentos, equalizando a coisa publica a realidade da 
vontade popular, assim visualizei na ultima edição do jornal do comercio, pagina 8, na edição 
de jornal das cidades, a publicação de relatório fiscal, relativo ao terceiro quadro Marcel do 
ano de 2012, realizado pela Câmara de Vereadores e a Prefeitura, ali consta alguns dados, 
com relação a despesa do pessoal, divida consolidada, garantia de valores, operação de 
créditos, e restos a pagar, também visualizei a licitação referente ao pregão presencial de 
2013, referente a inquisição de material elétrico, para o uso da iluminação publica, fato qual 
nos exigimos bastante, a Prefeitura vem se preparando para dar um bom atendimento a 
comunidade, como  já vem dando nos últimos dias, também o pregão presencial de 2012, 
com relação a execução parcela de lavagem automotiva para frota do Município, aonde vai 
acontecer isso, dia 14 e 15 de fevereiro, sugiro por outro lado, uma atenção especial, ai 
incluindo seus planejamentos, na localidade de Morro da Pedra, mas especificamente na Rua 
dos Picolés, Beco do Araujo, na entrada da Colina do Sol, a questão de roçada, patrolamento, 
e quem sabe, após inquisição, esses novos matérias de iluminação publica, a troca inteira da 
lâmpadas, que hoje são florescentes, para as mais atualizadas, as mais modernas, como o 
pessoal costuma dizer, do outro lado, eu vou passar os colegas, eu vou pedir a Diretora 
Legislativa, para ela fazer antes de colocar em Pauta, um projeto de lei, onde nos sugerimos, 
caso em que o colega Vereador tenha o interesse de fazer uma alteração, um inclusão, antes 
de no colocarmos em votação, com relação ao combate em relação ao câncer de próstata, 
fato a qual eu dou exemplo, o câncer de mama na mulheres, e tem programas, tem ações, 
tem campanhas que ai previnem bastantes situações, previnem a vida, nos homens, eu ainda 
não tenho clinicamente a obrigatoriedade de fazer, mas após os 40 anos, exige e é 
obrigatório fazer  esta prevenção, vou colocar aos colegas Vereadores, caso algum tenha uma 
inclusão, alguma sugestão que possa colocar no projeto, antes de nos colocarmos em análise 
na Casa, seria muito importante, para a semana seria isso, agradeço a todos, muito obrigado. 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Boa noite a todos, quero saudar 
o Senhor Presidente, Mesa Diretora, senhores Vereadores, toda a comunidade presente, e 
toda a comunidade de nossa cidade, Senhor Presidente, esse final de semana, por diversos 
motivos fui chamado pela comunidade no hospital, então conversava agora pouco com o 
Presidente, gostaria de fazer solicitação que fosse criado a Comissão de Saúde, com a 
maximo de urgência, para que nos possamos dar uma resposta com o que vem acontecendo 
no hospital, são muitos casos de pessoas doente por diversos dias, quebradas, aguardando, 
diversas responsabilidade acontecendo no hospital, vejo até o esforço do Diretor Ademar, 



mas infelizmente as coisas estão acontecendo, e continuam acontecendo, como nos já 
aviamos conversado, acho que é de fundamental importância que o Diretor do hospital 
venha a esta Casa, no máximo de urgência, para poder nos dizer o que esta acontecendo, 
hoje mesmo tive que contatar com ele, pelo menos três vezes durante o dia, por diversos 
casos que vem acontecendo no hospital, foi muito atencioso, mas as coisas continuam 
acontecendo no hospital, de forma que esta me deixando, e esta deixando todo a 
comunidade preocupada em relação a isso, então eu acho que é de fundamental importância 
que isto aconteça com o máximo de urgência, e gostaria também Senhor Presidente, de fazer 
um requerimento verbal a Mesa Diretora, para que fosse criado junto com as Comissões, 
fosse criado a Comissão de habitação popular e saneamento e reforma urbana, tenho 
acompanhado o crescimento desordenado de nossa cidade, não precisa ser nem um grande 
conhecedor para ver o quanto a comunidade tem crescido nos Bairros mais pobres, e por isso 
é de fundamental importância que agente faça uma participação de todos os Vereadores, 
para que agente instale essa Comissão de habitação, para que agente busque junto uma 
solução para esta comunidade, temos que começar a discutir o desenvolvimento, de estudos, 
projetos que visem, ampliar as condições de acesso de moradia digna, para as pessoas de 
baixa renda, temos que ter um estudo permanente de urbanização de nossa cidade, eu acho 
que com essa Comissão, abri algumas portas, para que agente possa buscar, resolver 
definitivamente essas questões das áreas irregulares em nosso Município, e busque o 
crescimento ordenado, eu gostaria de falar, quando eu tive oportunidade de ser Direto de 
Obras, eu peguei um equipe de tapa buracos, onde era o operador e mais dois funcionários, 
chegava de manhã a retro escavadeira, colocava saibro, e colocava as pedras irregulares no 
trator, e saiam fazer pequenos tapas buracos, chegavam a fazer 400 buracos em 30 dias, e 
nossa cidade hoje, esta tapadas de buracos, pequenos buracos que são de fácil concerto, mas 
precisa que tivesse essa ação, então eu gostaria de deixar essa dica ao Executivo Municipal, 
dos Vereadores da base de Governo, para que levasse ao Prefeito e pensasse com carinho 
nessa situação, para que agente pudesse buscar a solução, ao menos amenizar, agente sabe a 
dificuldade do Governo hoje, em tocar os serviços, não quero aqui atropelar nada, apenas 
dando uma dica, que foi muito importante, e nos conseguimos dar uma resposta para a 
comunidade muito rápida, um carroção, dois funcionários nesses pequenos tapas buracos, e 
eu quero aproveitar, e pedir uma indicação verbal, do Executivo Municipal proceda a 
abertura de uma boca de lobo, na Rua Federação, numero 2490, na esquina com a Marechal 
Floriano, essa é uma situação de anos e anos que se passa ali, e continua aquele mesmo 
problema ali, precisa ser feita uma boca de lobo ali, onde junta muita água, em pleno centro 
da cidade, em até um momento não foi resolvido esse problema, eu gostaria de deixar essa 
solicitação, que fosse providenciado isso ali, quero agradecer a maneira como o Direto do 
hospital me atendeu, e atendeu as famílias que hoje eu encaminhei para ele, mas mesmo 
com o atendimento dele, eu acho que é de extrema necessidade que ele venha a esta Casa, e 
nos explique algumas coisas que estão acontecendo no hospital, obrigado. VEREADORA 
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Salda a todas as pessoas presentes. Eu começo fazendo uma 
solicitação verbal, para que na Rua Casemiro de Abreu, do Bairro Medianeiro, seja feito na 
rua, um rebaixamento, um patrolamento e uma colocação de saibro, esse pedido já foi feito 
em novembro de 2012, e até agora nem uma atitude concreta foi tomada, o mato já cesta 
beirando a cintura das pessoas, e fica praticamente intransitável para aquelas pessoas que ali 
circulam, eu gostaria que ali fosse tomada uma atitude, o Senado elegeu nessa sexta feira, 
dia 1 de fevereiro, com 56 votos, o Senador Renan Calheiros, PMDB Alagoas, como 
Presidente da Casa, com isso ele acumulara como cargo a Presidência do Congresso Nacional, 
e presidira as Sessões conjuntas de Deputados e Senadores, Renan Calheiros retoma a 
Presidência da Casa após 5 anos, no final de 2007 ele deixou o cargo, em meio a denuncias 
que ele usou dinheiro de lobista para pagar pensão de uma filha fora de seu casamento, em 



razão dos mesmo fatos de 2007, o Procurador Geral da Republica Roberto Gurgel, denunciou 
Renan ao Supremo Tribunal Federal, na semana passada, pelos crimes de peculato, falsidade 
ideológica, e uso de documentos falsos, se o supremo aceitar a denuncia, Renan Calheiros 
será réu, e será a processo criminal, porque eu estou falando isso, porque ano passado 
quando eu estava organizando minha campanha, de todas as coisas que eu li, de todas as 
coisas que escutei, uma me chamo a atenção, que o Político tem que fazer as pessoa 
sonharem, que os Políticos tem que provocar a esperança, esperança de uma cidade melhor 
para se viver, pois quem é que não quer uma cidade limpa, bonita, uma cidade que cuida de 
seus habitantes, ao longo da campanha eu ouvi muitos pedidos, de pessoas que chegavam 
até mim e diziam, vá la e faça a diferença, após as eleições, quando eleita, muitas pessoas 
vinham com a felicidade estampada em seu rosto, porque em mim acreditaram e confiaram, 
depositaram seu voto, e atos como esse, fazem com que a população continuem 
desacreditando na classe Política, isso muito me entristece, porque quando agente coloca um 
nome para concorrer a um cargo Político, agente que retoma a confiança das pessoas nessa 
classe, é isso que nos estamos tentando fazer aqui nessa Câmara de Vereadores, dez do 
primeiro dia, dez da primeira reunião, quando nos, o grupo se reuniu, e quer mostrar um 
lado diferente do Político, aquele lado que se preocupa com as pessoas de sua cidade, 
quando o exemple deve vir de cima, ele não vem, então é aqui que nos temos que dar 
exemplo, porque a Câmara de Vereadores, ela é um Órgão mais transparente que existe, é 
onde as pessoas tem o maior contato com o Político, e com agente que as pessoas vem 
reclamar dos buracos nas ruas, das escolas que não tem vagas, da iluminação que não esta 
funcionando, da segurança que falta no seu Bairro, e nos queremos que as pessoas acreditem 
que nos estamos aqui realmente por um propósito, de tornar a vida da população melhor, 
cabe a nos Vereadores por tanto, ter a sensibilidade para entender as esperanças do cidadão, 
a ponderação para fazer as opções corretas para a cidade, e a capacidade de se conduzir 
politicamente da melhor maneira possível, com caráter, competência e com respeito, eu 
agradeço a atenção de todos vocês, e desejo que todos tenham uma excelente semana. 
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Salda a todas as pessoas 
presentes. Vou usar o microfone hoje para fazer alguns esclarecimentos, quando agente 
ingressa no mundo Político, agente é votado, logo em seguida agente passa a ser cobrados 
por algumas atitudes, e eu to sendo cobradas por algumas atitudes que eu vou ter que me 
explicar ao meu eleitor e aos meus eleitores que não foram meus, mas que também agora 
merecem a minha explicação, de alguns comportamentos que eu não to podendo ter, com 
relação a projetos, que estão me pedindo para que eu elabore, projetos esses que dizem a 
respeito a vagas na educação infantil, me foi entregue hoje, pelo Jurídico da Prefeitura, 
alguns projetos que já foram encaminhados e que foram vedados em função de sua 
inconstitucionalidade, quer dizer, se o projeto elaborado e ele bate contra o que a 
constituição prega, ele não pode ser votado, aprovado, porque ele não vai ser colocado em 
pratica, me foi solicitado que olhasse a questão o ingresso na educação infantil do nosso 
Município, porque existe na constituição um artigo que diz que a educação é direito de todos 
e dever to Estado, e sendo direito de todos, nos não podemos ter critério de ingresso, eu sei 
que seria justo, que primeiro se colocasse na educação infantil, crianças filhas de mães que 
trabalham, crianças filhas de professores que trabalham na educação infantil, porque 
acontece nesse Município e em outros também, porque a Legislação que conta é maior, é a 
carta magna, é a constituição Federal, mãe que trabalham como professoras ou funcionarias 
dentro da educação infantil, e não podem ao retornar da licença gestante, da licença 
maternidade, levar a sua criança para a creche, mas veja senhores, elas não podem levar as 
suas filhas, o seu filho bebe para creche, mas tem que voltar, trabalhar e cuidar dos filhos 
alheios nesta idade, pensamos juntos, como posso eu como mãe, estar trabalhando na 
educação infantil, ter um bebe em casa, não ter quem cuide desse bebe, e ter que cuidar dos 



bebes da mesma idade de meu filho, então pensem, é a questão Seu Nelson, que o senhor 
falou uma vez para nos, logo no inicio, da questão moral e legal, é ilegal nos fazermos um 
projeto de lei, que de atenção especial do filho da mãe trabalhadora, mas eu fico pensando 
que isso foge um pouco daquilo que seria justo e correto, pensem, como vamos qualificar a 
educação em nosso Município, se não dermos uma atenção especial aos filhos das 
professoras, das cuidadoras e das funcionarias das creches, e infelizmente estou sendo 
cobrada pela classe, e por algumas pessoas, e não vou poder Legislar a respeito disso, porque 
a constituição esta dizendo que é direito de todos e dever do Estado, e não tem critério para 
isso, e mesmo sendo Vereadora eu não posso criar um critério, estou sendo também cobrada 
por alguns cidadão do Município de Taquara, com respeito a legislar em função do transporte 
de valores em frente as instituições bancarias, é uma questão seria, nos senhores, já 
presenciamos varias vezes os transportes sendo carregados na hora de um movimento 
grande na agencia, onde agente vê pessoas de idade e crianças caminhando, e as armas em 
punho, aquilo gera certo nervosismo, em quem esta caminhando por perto, mas eu não 
posso legislar e nem criar um projeto, como esta sendo me solicitado por algumas pessoas, 
com relação a isso, porque a constituição é clara, e diz assim, competi privativamente a 
união, legislar, sobre transito e transporte, nos ficamos um pouco amarrados, quanto 
Vereadores, porque nos não podemos Legislar em algumas questões. Que são de 
exclusividade da união, se fizermos qualquer Legislação Municipal, ela será engavetada 
porque será inconstitucional, to aproveitando esse momento para esclarecer isso, porque 
estou sendo cobrada de algumas atitudes, e não é tudo o que agente pode fazer, nos temos o 
nosso Legislar cerceado, então tem uma constituição, e nos precisamos respeitar essa 
constituição, eu gostaria ainda de fazer rapidamente uma outra manifestação, eu fui 
procurado hoje pelo morador da cidade de Taquara, que me relatou ontem a sua esposa 
estava passando mal, e ele foi ate o hospital procurar um atendimento, e la chegando, ela 
tem um currículo de problema cardíaco, ela foi remetida de volta ao posto 24 horas, porque 
não tinha como ser atendida lá, o que sugeria a este cidadão, quando acontecer isso, 
relatem, escrevam, e pesam para a pessoas que esta mandando você ir embora, para 
escrever, registram quem esta sendo envolvida na situação, mesmo nervoso, registre, a hora, 
o dia, e o nome da pessoa que esta fazendo isso, e peça pra duas testemunhas assinarem, o 
ato que ta acontecendo, para que agente tenha respaldo, e tenha nomes para tomar 
atitudes, porque junto ao hospital, foi solicitado pelo Diretor, e foi falado que ele que ajuda 
para Legislar o hospital, ele que o nosso apoio, então agente tem que pedir para a 
comunidade para que tenha base, e que agente possa tomar providencias, como foi aquele 
dia, eu quero dizer, que existe um principio na constituição, que é o principio anterioridade, 
que esse principio é o que rege o que se faz sobre a tributação no Município, então tudo o 
que tem sobre tributos, e taxas para pagar, foi feito na Administração anterior, como a lei 
Municipal criada em novembro, nos não podemos agora, falar mal do nosso Prefeito que ta 
Administrando, porque tudo isso foi criado na Administração anterior, nos estamos só 
obedecendo uma lei, que foi criado no Governo que antecipou este Governo, que é o 
imposto e taxas, obrigado e uma boa semana a todos nos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Salda a 
todas as pessoas presentes. Primeiramente Senhoras e Senhores, quero informar a 
população Taquarense, que neste ano não haverá carnaval de rua no Município de Taquara, 
atitude esta tomada pela a Administração Municipal, juntamente com as entidades 
carnavalescas, devido ao constrangimento de tragédia e luto, que se encontra em nosso 
estado, pelo ocorrido em Santa Maria no dia 26 de janeiro, quero parabenizar a todos os 
integrantes e Diretorias de nossas escolas de samba, Unidos da Pinheiro, e Jardim do Prado, e 
demais simpatizantes, pelo sentimento de solidariedade e patriotismo que tiveram com as 
vitimas e familiares, abdicando de uma festa tão importantes e grandiosa e já tradicional no 
nosso Município, mas entendemos que a vida é feita de tristezas e alegrias, quero 



parabenizar ao Senhor Prefeito Municipal, por essa maturidade e excelência nesse 
posicionamento, também não posso deixar de manifestar ao Senhor Presidente, que 
completamos um mês de posse na nova Legislatura, que é da atual Administração, quero 
expressar minha alegria da nova pagina que se escreve a historia de Taquara, vivenciando 
atitudes de nos, agente Políticos, de lutar pelas melhorias do Município, melhorais essas que 
estão indo de encontro a necessidade da população, com certeza nos do PTB, sonhamos com 
igualdade no Município, e todos tenhamos orgulho de pertencer, e sei que este é o 
pensamento e a vontade de cada sigla que compõe a nova Legislatura, tendo atitudes e 
comportamentos que dão suporte ao Executivo, para que cumpra o seu legado, que é 
trabalhar para o desenvolvimento do Município, também quero comunicar a comunidade de 
Padilha, Rio da Ilha e ao redor, que em meio a tantas dificuldades, eu juntamente com o 
Prefeito Tito, e o Secretario da Educação, estamos em tratativas e estudos da inquisição da 
creche de educação infantil nessa localidades, quero ressaltar que estivemos visitando dois 
prédios na localidade do Rio da Ilha, e outro na localidade de Padilha, os quais 
posteriormente serviram para essas acomodações, e diante disso, iniciei um levantamento 
para constatar o numero de crianças que necessitam dessas creches, atitude essa que vai 
solucionar uma necessidade a muito tempo requisitada por essa localidades, por esses 
moradores, estive também na ultima semana no Bairro Mundo Novo, na Rua Ângelo Bizarro 
Bossle, numero 837, onde me deparei com uma situação desumana, deixada pela antiga 
Administração, neste lugar existe um valão de esgoto, que é entre o pátios de algumas 
residências, e pasmem vocês, este valão esta entupido, cheio de mato, causado vazão de 
água, e detritos para dentro dessa moradias, colocando em risco então lá, crianças e os 
demais adultos, a saúde deles estão em risco, pela ploriferação de ratos, de outras pragas 
que Eli existem, quero fazer uma indicação verbal, a Secretaria de Obras, para que faça uma 
limpeza do valão, e estude a possibilidade de canalização, este lugar tem um trabalho 
pequeno, e possivelmente possa ser feita essa canalização, porque eu creio que seja 50 
metros de cano, e eu tenho certeza que conversando com o Valdir e a Sheila, eles 
solucionaram esse problema, e a respeito, Vereador Lauri Fillmann, do que foi citado, quanto 
a especulação da nota que saiu, a respeito da represa, no Rio da Ilha, e outros lugares, eu 
quero dizer que entendo a sua preocupação, eu também sou morador daquela região, a qual 
tenho maior apreço e amo muito aquela localidade, mas quero dizer que ao contrario do 
senhor, não podemos aterrorizar essas pessoas, falar de um assunto no qual não temos 
conhecimento, porque hoje estive conversando com o Prefeito, e ele me relatou que saram 
feito estudos, então de repente seja feita uma contenção, mas serão feito estudos, então não 
podemos falar um assunto, é um projeto que vem por ai, e com certeza será um projeto de 
grande ênfase para nosso lugar, com certeza preservar a vida a cima de tudo, eu quero 
agradecer a Deus por estar aqui com vocês, e que tenham uma boa semana, muito obrigado. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Salda a todas as pessoas presentes. Semana 
passada o colega aqui cobrava, o Prefeito anterior não pode fazer nada para o esporte, eu 
depois passava para ele, existe um recurso que o Governo anterior apresentou projeto e 
conseguiu no valor de duzentos e cinquenta mil, com contra partida de 6 mil reais, para 
construção de uma quadra poliesportiva coberta em frente ao CIEP, um projeto que agente 
tem a tempo, um projeto antigo, e esse dias estando no Gabinete conversando com o 
Prefeito Tito, para logo apresentar o projeto, agora o recurso esta ali liberado, e já fazer o 
projeto e licita a obra, para construção do ginásio, para aquela comunidade que muito espera 
ali, em respeito também, para o que o Vereador falava, tem toda a razão o Vereador Balbino, 
a respeito da antiga Garagem, aquilo é uma vergonha, são coisas que foram erradas, foi feito 
errado em tirar a Secretaria de Obras, foi feito errado em depositar aquele pneus ali, então 
foi uma vergonha aquilo ali, é só reclamações de moradores dali, que eu também fui 
procurado, e também gostaria de pedir, temos um colega ai, que a Brigada Militar deu uma 



atenção especial, no mínimo uma vez ao dia, ou duas, três por semana, para poder fazer o 
patrulhamento no interior de nosso Município, pois a semana passada, a tarde, horas da 
tarde, dia claro, na estrada ali no Pega Fogo, uma família foi amarada dentro de sua casa, e 
foi levado tudo, por dois motoqueiros, saíram lisos, levaram o que quiseram, e também 
aconteceu parecido, em Olhos D’Água, então que a Brigada Militar, o novo comando ai, faça 
patrulhamentos intensivo no interior, e no momento que estiver fazendo, que seja atuado 
motos, carros que estão passando, para ver se ali não vão prender esses delinquentes que 
vem prejudicar os moradores de nosso interior, Senhor Presidente, me pasma hoje a situação 
daquele rapaz que esta 34 dias no quarto 18 no hospital Bom Jesus, o rapaz não foi operado 
ainda, não foi levado, hoje era consulta dele, o Município daria a ambulância, chego na hora, 
levaram outro paciente em cima da maca, e queriam levar o rapaz sentado amarado dentro 
da ambulância, e o hospital não autorizo, ai o Município falhou, porque tem a SAMU, é uma 
caso de urgência, bota na SAMU e transporta, quando fui Secretario, cansei de fazer isso, a 
SAMU de Porto Alegre não autorizava, e eu como Secretario autorizava, porque era nos que 
pagávamos a SAMU, e eu dizia para o pessoal da SAMU aqui da base, se alguém complicar, 
manada fala com o Secretario, porque ele responde por essa pasta, eu acho que tem que ter 
atitude do Secretario da Saúde, para resolver esse problema, diz que ficou para quarta feira 
agora para levar, hoje foi falha de não ter ambulância, e também falando Vereador, parabéns 
ao Prefeito Tito, por ter cancelado o carnaval, eu acho que isso não precisava acontecer em 
nosso Município, é um dinheiro mal pregado, com respeito a quem gosta, mas no ano 
passado nos tivemos uma caso de homicídio no nossa carnaval, então meu parabéns ao 
Prefeito Tito, que suspendeu o carnaval, e também gostaria de falar ao Vereador Lauri 
Fillmann a respeito da barragem na Padilha, Rio da Ilha, no ano passado juntamente com o 
Senhor e o Prefeito Délcio, nos fomos até a Assembleia Legislativa, junto com o Deputado 
Burmann, e os mais colegas aqui movimentaram, e conseguimos arquivar esse projeto, agora 
já estão mandando recursos para serem feitos os estudos, isso nos não aceitamos, amanhã 
nos temos reunião junto com os Vereadores no trem zumbe, e nos iremos de manhã para 
Porto Alegre, com o Vereador Lauri Fillmann, movimenta nossos Deputados que nos 
apoiamos, para que isso não aconteça, porque alem das comunidade do interior serem 
prejudicadas, nos temos as comunidades dos Bairros ai, que vão correr um grande risco, com 
forme no Bairro Empresa, então, Deus o livre se estoura essa barragem, vocês sabem como 
tudo vai ficar, então eu sou contra e não aceito esse tipo de coisa, eu sedo o resto do meu 
tempo ao Vereador Lauri Fillmann, meu muito obrigado. Com a pronuncia o Vereador Lauri 
Fillmann: na época, em 2009 Vereador, o projeto estava feito, e tinha um gasto, segundo 
informações, de um milhão e oitocentos mil, isso é um absurdo, por isso Balbino, com todo 
carinho que tenho por todos os Vereadores, principalmente você, você falou do projeto, eu 
sou como o gaucho, como a historia do gaucho e do trenzinho, tem que mata esse bicho 
antes que ele se cria, então, Telmo, com todo o respeito, também sabe da admiração que 
tenho por você, e aos demais, eu fui procurado, não é questão de aterrorizar, por favor, não 
se trata disso, por favor, eu em momento algum usei uma palavra nesse sentido, chego a 
noticia da Vila Teresa, o pessoal esta indignado com nos Vereadores, porque ninguém se 
manifestou, ninguém foi pra radio, nem Prefeito, nem Vereador, isso foi o que aconteceu, e 
eu posso afirmar isso com todo o respeito, muito obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES. Salda a todas as pessoas presentes. No dia 21 de janeiro fiz uma indicação, quanto 
ao itinerário de ônibus da Padilha para Taquara, muda o itinerário para melhorar para 
aqueles usuários, na quarta feira passada, fui chamado a Prefeitura pelo Secretario Paulo 
Moller, então nos reunimos, eu e o Secretario de Transporte e o proprietário da empresa 
VAPT VUPT, e la trocamos ideias sobre o assunto, e eu queria agradecer pela compreensão 
do Secretario e também pelo proprietário da empresa, que foram favorável a indicação, e 
quero dizer a comunidade, que nas próximas semanas o ônibus já estará fazendo um novo 



itinerário, segundo o que foi combinado naquele dia. Estive na semana passada na 
comunidade de Arroio Grande, visitando produtores rurais, e uma senhora me solicitou, 
pediu para eu fazer uma indicação para o Secretario da Agricultura, quanto ao caminhão da 
agricultura, que aquele caminhão foi comprado em, no final do Governo Kaiser, venho uma 
emenda parlamentar para adquirir aquele caminhão, exclusivamente para a agricultura, e 
essa senhora reclamou, porque no ano passado ela precisou do caminhão, e ele não foi 
disponível, porque estava fazendo outros serviços, eu acho que o caminhão que ta ali, para 
servir os produtores, ele tem que ser usado, exclusivo para a agricultura, então eu peço para 
o Secretario da Agricultura, que use esse caminhão exclusivamente para nossos produtores 
rurais, quanto a noticia que saiu no Panorama na sexta feira, de manhã logo que peguei eu o 
li, fique surpreso com a noticia, porque uns três anos a traz, né Lauri, foi lutado contra essa 
construção da barragem, e fiquei observando ali, toda a matéria, e este final de semana eu 
estive lá pelo interior da Padilha, Vila Teresa, e essa noticia caiu como uma bomba naquela 
região, pessoal preocupado, moradores que fizeram suas vidas naquela localidade, então 
preocupados, aqui tem um trecho que eu vou ler, que diz assim: para Taquara, serão 
enviados inicialmente 8 milhões, destinados a criação de projetos que possam melhorar as 
condições sociais, com a obra que tenham lá finalidade de resolver a questão das enchentes, 
posteriormente os 177 milhões restante, serão liberados para a execução das obras. Então 
quem ler isso aqui, e não ter conhecimento do assunto, que dizer que isso ai, com certeza a 
barragem vai sair, e hoje comentando com o Vereador Telmo, pedi para ele tirar as 
informações, e ele veio com uma boa notícia, que não é tanto assim, mas eu ia pedir ao 
Senhor Prefeito, que fosse a radio, e explicasse melhor esta situação, para a população fica 
mais tranquila, ou fazer uma Audiência Publica, alguma coisa tem que ser feita para a 
população fica mais esclarecida, eu gostaria de fazer alguns comentários, sobre os entulhos 
que estão depositados em nossa cidade, eu ia fazer um requerimento verbal, para que a 
Prefeitura faça um mutirão de limpeza em nossa cidade, é muito galho, moveis, é tudo o que 
lixo espalhado pelas esquinas de nossos Bairros, então ia fazer esse pedido, para que a 
Secretaria faça um mutirão de limpeza em nossa cidade, e também fiz uma indicação, fui 
procurado pelo pessoal da Diretoria da Sociedade da Concórdia de Açoite Cavalo, quanto a 
colocação de uns canos em frente a Sociedade, os canos já foram comprados, foram 
adquiridos pela própria Sociedade, é só a Prefeitura entra com a maquina lá, e colocar esses 
canos, e vai servir para aumentar o espaço de estacionamento em dias de festas naquela 
localidade, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS 
LEMOS. Salda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, eu gostaria de falar ai de uma 
noticia que eu vi no jornal local, a respeito do tratamento de Secretario de Saúde vem dando, 
a questão da regionalização, não sei se vocês estão lembrados, não sei se foi na semana 
passada, eu pronunciei sobre isso, da importância da regionalização na saúde, para atender 
nossa comunidade, para minha surpresa, essa semana eu olho no jornal e vejo ai o Prefeito 
tratando com os demais Secretários da região, a questão da regionalização, quando eu estive 
Secretario da saúde, em um ano e um mês, eu também fiz algumas reuniões para tratar 
desse assunto, porque agente sabe, se nos não nos posicionarmos na região desta forma, nos 
nunca vamos ter uma saúde de verdade regionalmente, isso vai dar economia do transporte 
a Porto Alegre, isso vai desafoga um pouco Porto Alegre, e vai atender a nossa comunidade 
regional, mas à contento, porque veja bem os senhores, hoje Taquara tem uma UTI adulta, 
em Igrejinha tem uma Pediatra, esta nos faltando a Neonatal, que podemos tratar isso 
regionalmente, regionalmente nos termos mais forças com o Governo do Estado e o Governo 
Federal, se nos estivermos unidos nessa luta, então eu acredito, quero parabenizar aqui, as 
coisas boas, o Secretario de Saúde, por ter tomado essa iniciativa, com questão a 
regionalização da saúde, mas também gostaria de pedir a ele, eu fiz quando tava Vereador 
desta Casa no ano passado, um pedido, porque que não é regionalizado a SAMU, o que as 



pessoas tem sido mal atendidas, até na cidade de Taquara que banca a SAMU, é incrível, o 
tempo que leva, vidas são perdidas porque eles atendem mal em Porto Alegre, é um descaso 
com as pessoas, to dizendo isso, não porque eu ouvi dizer, to dizendo isso porque eu tive 
uma decepção com a SAMU, quando precisei pela uma pessoa que estava muito mal, e a 
senhora venho a falecer, demoraram tanto pra atender, que o caos não era dos mais graves, 
mas a pessoa venho a falecer, porque demoraram, só para vocês terem um idéia, eu estava 
num telefone a mais de maia hora, tentando contato com a base, e no outro telefone eu 
cutucava de novo, e ela me dizia assim, só um momento, ligava de novo, 48 minutos eu fiquei 
no telefone, eu com um telefone ocupado com eles num ouvido, e no outro tentando para 
ver se agilizava, e mesmo assim eles não atenderam, eu acredito, que nos temos sim que 
trabalhar, a regionalização da saúde, e junto a regionalização da SAMU, e gostaria de pedir 
Senhor Presidente, que nem nos como Vereadores contatamos as outras Câmaras de 
Vereadores, para que agente apoie, para que também os Vereadores vejam a par da 
importância que é a regionalização da saúde, que agente contate as outras Câmaras, para 
que agente faça uma reunião, e discuta mais o assunto, porque ele é de relevância pra todos 
nos aqui da região, com relação ao hospital Senhor Presidente, realmente a falta de dialogo, 
de conversação entre saúde e hospital, é incrível, acho que o Vereador Valdecir suporto a 
respeito daquele rapaz que ta lá hospitalizado, os familiares me ligando desesperado, 
dizendo assim, poxa conseguimos uma avaliação em Canoas, e agora não tem o carro pra 
levar, ai perguntei, o porque que não tem o carro, ai liguei para o Diretor que se esforço 
bastante, mas ele me disse que a enfermeira que estava cuidando, precisava comunicar não 
o comunicou, veja bem, a pessoa perdeu, depois de ta esperando 30 dias, perdeu a avaliação 
em Canoas por um, sei la se descaso, um desleixo, poderia ter acontecido melhor, então fica 
ai o pedido, para que agente consiga trazer o Diretor aqui nesta Casa, para que ele fale com 
nos, nos não estamos aqui para grudar no pé de ninguém, mas não estamos aqui para ser 
negligentes, fomos eleito para cuidar da comunidade, agora se nos não cuidarmos da 
comunidade, para que nos estamos aqui, então não precisa, eu tinha outros assunto pra 
falar, mas como o meu tempo acabou, agradeço, e peço desculpa ao Vereador Valdecir por 
não ter lhe dado um a parte, uma boa noite a todos e até a próxima. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero inicialmente me 
associar a indicação do Vereador Eduardo, e rapidamente abordar esse teme, auxilio 
condução Policiais, alem de me reportar a respeito dessa indicação dele, que eu quero 
participar também, se não eu teria que fazer uma outra, mas agente pode. Depende se 
associar, só que eu entendo que poderia ser um pouco mais, em vez dos 300 reais, deveria 
ser 400 reais, e eu aproveito o gancho, o Vereador Nego disse uma coisa muito importante, ai 
em cima dessa verba, que a Brigada teria para auxilio moradia, devera ter o aumento, e é 
uma reivindicação antiga que se tem deles para aumentar o auxilio moradia, e que então, ai 
sim colocar os postos Policiais no interior de novo, haveria mais Soldados da Brigada em 
Taquara, e com essa renumeração um pouco melhor, o auxilio moradia, recriar novamente os 
postos no interior, Policiais, com já tinha na Fazenda Fialho, e atendia o Pega Fogo também, 
necessitaria mais segurança, já visto que o interior, eles estão pedindo que haja uma atenção 
maior na segurança, que as pessoas vão ter mais tranquilidade em Casa, então a 
reivindicação é que a indicação que eu quero pedir pra me associar junto com o Eduardo, é 
nesta parte de auxilio moradia, e tem que ser rápido, porque a Brigada é muito rápida, eles 
fazem os cursos e vão embora, se não tiver esse auxilio moradia, eles não ficam nessa 
Taquara, e vão para outros Municípios que vão dar o auxilio, eu acho muito importante, em 
400 reais, ao invés de 300, porque outros Municípios estão já elevando, parece que Igrejinha 
já esta em 600 reais, o auxilio moradia, eu ate quero fazer um levantamento uma hora dessas 
para verificar direito, também muito importante o assunto que saiu no panorama essa 
semana, sexta feira, eu to muito preocupado com o problema do hospital, e teve duas 



noticias no Panorama que é de suma importância para nos Vereadores, e toda a comunidade, 
para verificar o que esta acontecendo no hospital, eu esperava que o hospital funcionasse 
bem, quando o Mãe de Deus tomou conta, na verdade parece que a dificuldade esta muito 
grande, nos temos mortes já provada aqui, no meu entender por omissão do hospital, isso é 
muito grave, eu tenho a noticia aqui do jornal Panorama, a respeito de AVC, de uma senhora 
que morreu por falta de diagnostico no momento, ela venho a falecer do AVC, dois dias 
depois, achando que ela estava com problema estomacal, com pressão alta, mandaram 
embora e acabou falecendo, ta aqui no jornal, ai também, uma gestante que teve que ir de 
taxi para Porto Alegre, para ter seus filhos, porque o hospital não teve condições de fazer um 
parto de emergência, que hospital é esse que nos temos em Taquara, não salva uma senhora 
por AVC, e não pode fazer uma cesárea de uma moça que estava com gêmeos, mandaram 
para Porto Alegre, pagando taxi, porque não tinha condução para levar, tem coisas muito 
erradas, e nos Vereadores temos mais que no ocupar desse fato do hospital e saúde, porque 
eu disse outro dia, e repito por aqui, por mim pode fica esburacada a cidade, interior, tudo 
isso ai, o que não pode falta é saúde no Município, eu não to dizendo que tenha que ter 
buraco, porque não tem que ter, agora que se largue tudo o que se for possível, e centralize 
tudo em cima da saúde, porque uma vida perdida minha gente, vale todos os buracos da 
cidade, nesse caso da senhora que morreu pelo um AVC, e que não poderia ter morrido, e 
não morreria se fosse bem atendida pelo hospital e não foi, se essa senhora que teve esses 
bebes, tivesse falecido também, seria mais uma senhora, crianças com gêmeos poderiam ter 
falecido, e graças a Deus com o dinheiro próprio pego taxi, e foi para Porto Alegre, e não é 
possível que nos estejamos passando por isso aqui em Taquara, eu custo a acreditar que um 
hospital que tem todo o apoio da comunidade, tem o apoio da Prefeitura, tem apoio do 
Estado, todo mundo apoiando, e não tem condições de salvar uma pessoas que ta com um 
AVC, ou mesmo para dar a luz, isso é uma coisa muito grave e nos temos que nos 
conscientizar, e trazer aqui para a Câmara o Diretor do hospital, para dar explicação, sob 
pena que nos pedimos que troque o Diretor do hospital, é muito grave a situação, e nos não 
podemos passar panos quentes aqui, por isso eu quero fazer aqui hoje, a toda a comunidade, 
que todo mundo que escuta todo os Vereadores, vamos imediatamente nos empenhar, que 
eu não quero mais ver noticias desse padrão no jornal, onde uma pessoas morre, porque 
tava com a pressão alta, e foi mal atendida, e uma jovem tem que ter seu filho em Porto 
Alegre, por falta de atendimento, se não tivermos condições de fazer um parto, de uma 
jovem que ta com problema do nascimento dos filhos, Taquara tem que fechar o hospital, 
não precisa nem ta aberto mais, temos que agir, sob pena de aqui em Taquara as pessoas 
virem a dizer que tem um hospital que não funciona, muito obrigado, e eu espero que essa 
minha veemência aqui curta efeito, e que nos possamos juntos, 15 Vereadores, trabalhar em 
função da nossa melhoria de atendimento no hospital, porque são vidas que estão em jogo, e 
não é possível que não seja resolvido, muito obrigado e que Deus esteja com vocês, uma boa 
semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Salda a todas as pessoas presentes. 
Tivemos uma reunião com o Prefeito Municipal, eu e alguns Vereadores, de nosso partido, 
inclusive o PMDB também, a nossa base, e o Prefeito nos colocava, nos dava informação, 
quando aqueles 7 Milhões de reais. Senhor Presidente, as obras da drenagem ai da Pinheiro 
Machado, foi perdidas, foi perdido esse dinheiro, porque as obras eram para ter começado 
dia 31 de dezembro e ter sido depositado a contra partido, e o que foi informado ao Senhor 
Prefeito Municipal, foi uma coisa que eu já ouvia nas obras do asfalto ali, diz que sempre 
chegava documentos faltando, eu lembro que na METROPLAN, o Diretor me falava, que 
parece que os documentos Vereador Balbino, eles iam a pé la, era um por semana e parece 
que os caras estavam levando a pé, não sei se era ma vontade ou falta de experiência, mas 
veja bem, cerca de 7 milhões de reais foram perdidos, por isso que agente tem que cuidar em 
ir para imprensa quando agente consegue uma obra, faze uma coisa, e ela não se realizar, 



lamentavelmente perdemos, devido a informação do Prefeito, 7 milhões de reais, mas dando 
prosseguimento ao meu pronunciamento Senhor Presidente, eu fiz uma indicação na noite 
de hoje, sugerindo ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de colocar o auxilio 
moradia dos Policiais Militares e Policiais Rodoviários Estaduais em 300 reais, ate escutava o 
amigo, Vereador Arleu, pois essa já é uma luta minha de mais de 2 anos, e lembramos de que 
esses profissionais, nos últimos anos, na época do Governo Tito Lívio Jaeger, e Vice Prefeito 
Comasseto na época, tão contestado por algumas pessoas, mas que na época, davam um 
auxílio moradia de cerca de 300 reais já no primeiro Governo do Prefeito Délcio eu realmente 
não me lembro se foi dado ou não, mas no Governo do Prefeito Kaiser e do Vice Guido Mário, 
segundo informações não foi dado nenhum auxilio moradia, e o ex Prefeito, Délcio em seu 
segundo mandato chegou a repassar 25 mil reais ao CONSEPRO, mas como auxilio moradia 
somente 120 reais o que contribui para uma debandada de Brigadianos de Taquara, pois 
auxílio Moradia, de 120 reais é quase que uma piada, 120 reais para quem paga aluguem, 
isso ai não faz cócegas, na nossa indicação Senhor Presidente, sugerimos ao Executivo 
Municipal de que após estudo de viabilidade financeira, repasse esses valores a 2 categorias, 
Soldados, 3º sargentos,pois o nosso objetivo é ajudar quem ganha menos, um soldado ganha 
menos de 1.500 mil reais e um 3º sargento menos de 3.000 reais, e as demais categorias 
graduadas da Brigada Militar, ganham, 4, 5 ou até 6.000 mil reais, por isso que entendemos 
de que é necessário, um auxilio para essas 2 categorias, e para a Brigada Militar e Policia 
Rodoviária Estadual, quando aqui na Casa, aprovamos o aumento de 10 para 15 vereadores, 
eu fiz uma emenda na emenda, do vereador Nelson, para que aquele 1% do duodécimo que 
baixamos, de 7% para 6%, esse 1%, foi de 0,7% para a Saúde de indicação do vereador 
Nelson, e eu fiz uma emenda de 0,3%  para auxilio moradia para a Brigada Militar, isso 
segundo as contas que fizemos na época, daria cerca de 11.000 reais mensais a mais para 
auxilio moradia mês, só aí já é um grande auxilio que esse Vereador criou em 2011, para o 
Executivo Municipal de Taquara, e para com o agentes de segurança, para manter esses 
profissionais em Taquara, é um preocupação do atual Prefeito, que como eu dizia na semana 
passada, quer uma chance para mostrar à que veio, outros já tiveram essa chance, agora 
dêem a chance ao atual Prefeito, para que ele possa mostrar o seu trabalho, gostaria senhor 
Presidente que fosse enviada uma cópia dessa indicação, para a Brigada Militar, para que ela 
saiba que esse vereador continua lutando pelo direito dos brigadianos. Fiz também Senhor 
Presidente um pedido para que possamos convidar o capitão Zanini, Novo Capitão da Brigada 
Militar, á vir á casa, para que possamos conhecê-lo e contribuir com seu trabalho. Hoje a 
Diretora Sheila, Diretora de Obras, começou o Patrolamento e ensaibramento das ruas do 
bairro Empresa, essas que estão sem calçamento, eu falei com ela, para que se olha com 
carinho a Rua Arlindo Cândido Rangel, que está intrafegável, ali era para ter sido calçada, 
segundo anuncio pelo ex-prefeito, pelas obras do PAC, mas ficou na promessa, e a referida 
rua parece um trilho de formiga, mas tenho certeza que agora o calçamento sairá do papel. 
Fiz um requerimento com votos de congratulações a todos os funcionários do Posto de saúde 
do Bairro Empresa, pelo Profissionalismo e boa educação com todos os cidadãos que ali 
passam, para serem atendidos, quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui 
representando a minha comunidade, em Nome de Jesus Cristo, Fiquem na Paz de Jesus. 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero dizer 
que recebi a resposta do meu oficio de numero 017, na indicação, para o auxilio moradia dos 
agentes de segurança publica, o Prefeito já me respondeu informando que a Administração 
Municipal esta estudando a viabilidade de aumentar esses recursos, para essas categorias 
que tanto cuidam de nossa população, já quero de imediato Vereador, me associar ao seu 
requerimento, numero 128, que também trata do mesmo assunto, também venho resposta 
do requerimento que encaminhei, solicitando a Administração que agente, com a ARPLED, 
que cuida e organiza os nossos produtores de leite da nossa região, pra que possam fazer 



algo em nome desses que tanto lutam em nosso interior, tem vários tipos de auxilio, como 
inseminação, calcário, os próprios acessos as propriedades, também fiz um pedido de 
patrolamento e ensaibramento e roçada, na Rua Milton Teixeira Brodbeck, Bairro Petrópolis, 
e também Senhor Presidente, estou fazendo um requerimento pedindo o numero de 
contratados pelo CIEE, em setembro de 2011, e também em setembro de 2012, muitas 
pessoas já me falaram para nos ver, se é alguma disparidade entre as contratações, também 
estou encaminhando um requerimento ao DAER, para que melhor o acostamento da RS020, 
porque agente sabe o degrau que tem, a dificuldade que tem, tanto para os moradores do 
interior, que trafegam com suas carroças de tração animal, e também os veículos que tem 
algum pane, e acabam ficando dentro da rodovia, podendo causar um grande perigo a si 
mesmo, e aos outros motoristas que trafegam, também Senhor Presidente, amanhã 
estaremos visitando o Presidente do trem zurbe, Leonardo, no qual fiz o convite a todos os 
Vereadores desta Casa, para que possamos mostrar o nosso interesse para a viabilidade do 
trem zurbe vim até Taquara, também li a matéria do jornal Panorama, sobre as barragens, e 
liguei para METROPLAN, e hoje isso esta a cargo da METROPLAN, e já agendei para quinta 
feira as 10 horas, o senhor Ricardo, que é responsável pela METROPLAN, o que ele me disse, 
que tem recurso para a construção de três barragens, uma na areia no Rolante, outra no rio 
Rolante, e outra no Rio da Ilha, então como agente sabe da preocupação dos moradores do 
Rio da Ilha e Padilha, agente estará acompanhando o Deputado João Fischer, também 
interessado nessa matéria, já lutou no Governo Yeda, então estaremos junto com o senhor 
Ricardo, com a METROPLAN, na quinta feira, os interessados que querem ir junto, com o 
senhor Ricardo que é responsável nessa área, e me disse ele que foi contemplado o valor em 
dinheiro, foi contemplado para fazer essas barragens, então nos temos que ver de perto, 
para ver o que é feito, como será feito, os danos que vão causar, porque nos Vereadores 
somos responsáveis pela parte de nosso Município. Senhor Presidente, realmente o nosso 
hospital Bom Jesus, ele vem falhando muito, nos preocupa, não é só esse Vereador que é 
procurado, e sim todos, agente sabe que não é culpa da Administração Municipal, e sim um 
problema de gestão dentro do hospital, falta profissionais, o hospital é bonito, tudo bem 
pintado, mas falta profissionais, uma família me procuro esse final de semana, que o menino 
sofreu um acidente de moto no Morro da Pedra, ele precisa de uma cirurgia, e um medico 
disse que ele precisava ficar baixado, para que segunda feira fosse feito o procedimento, isso 
no sexta a noite, no sábado a noite o medico que ali estava lhe deu alta, a mãe desesperada 
procuro o outro medico, e o que diz os médicos, vocês foram atendidos em Taquara, você 
tem que volta pra Taquara, mas precisa fazer a cirurgia, ele voltou ao hospital e o que 
disseram, o dia dessas cirurgias são em segunda feira, como hoje não da pra fazer, semana 
que vem não da porque é feriado, vai fica para o dia 18, então Senhor Presidente, que surge 
nessa Casa a Comissão de saúde, para que nos possamos tomar algumas providencias, e 
quanto ao hospital, eu acho que nos precisamos um hospital dos moldes do Cristo Retentor, 
porque não um hospital regional federal, para resolver os problemas de toda nossa região, 
um grande abraço a toda nossa comunidade. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Salda a 
todas as pessoas Presente. Pessoal caso do Rio dos Sinos, nos temos uma reunião na Padilha 
Vereador Lauri, em relação a esse projeto, queria saber quanto eles já gastaram de diária e 
de reunião, reuniões, foram centenas de reuniões, é uma coisa que eu possa estar errado, 
mas eu não faço uma reunião hoje, para marcar uma para amanhã, isso não existe, reunião 
tem que ser feita dentro das horas certas, e decidir, primeiro lugar, eu a muitos anos atrás, 
isso em questão de cinquenta e poucos anos a trás, eu já pescava no rio dos sinos, e no rio 
Rolante, pra quem não sabe, existe um lugar chamado, porto da telha no rio dos sinos, nas 
terras dos Machados, sabe o porque de porto da telha, porque toda a produção de telha, 
daquela região, descia naquelas famosas gasolinas, e colocavam até 600 sacos de farinha de 
mandioca, no tempo das sanfonas, porque o rio era limpo, o rio era cheio de poço, tem um 



bem perto, onde tem um sitio na cachoeira, aonde tinha um poço de três metros a 15 anos a 
trás, agora se tiver baixo, não molha a sola do pé para passar, e que deixaram as madeiras 
dentro do rio, porque não pode tirar mesmo, acabou os poço dos rios, quem conheceu o 
poço azul, que dava vinte e poucos metros de profundidade, na ponta dava 17 metros, e hoje 
ele tem 3 metros, agora eles acharam um meio de fazer com que o pessoal de São Leopoldo 
não sejam prejudicados, quem conhece a ponte que atravesse para lomba grande, faça ali 
um barragem, eu dei essa sugestão, o cara disse que ali pode dar enchente, em Novo 
Hamburgo não pode dar enchente, e aqui pode, quero dizer para vocês, isso tem solução, se 
eles quere tem, só aqui em uma área que tem aqui na cachoeira, é claro que tem que compra 
a área, porque ninguém vai da a área de graça, mas eles já gastaram 500 vezes o valor dessa 
área, ali pode se fazer uma escavação de uns 15 a 20 metros de fundura, e mais uns 5 de 
taipa, e da pra fazer, tem 10 quilômetros, quanto que da isso de água, bombeia a água, 
quando o rio estiver com muita água, isso da pra fazer, começando do rio dos sinos, da pra 
fazer centenas de escavações para água, é só querer fazer, agora reunião, eu fui numa deles 
lá, e quero dizer para vocês, reunião para ganhar diárias, eu gostaria de saber o custo, e não 
é de hoje, esse projeto tem mais de 10 anos, eu quero saber o quanto custo até agora, em 
dinheiro, o que essa gente gasto nas reuniões, reuniões para marcar outra reunião, para 
marcar outra reunião, para dizer o que tem que fazer em Taquara, não, eu disse para vocês 
que nos iríamos fazer reuniões no interior, a primeira será na Padilha, vou conversar com 
vocês para ver o dia, para tranquilizar a população, porque nos já tivemos lá, quando ouve 
aquela manifestação de que iria sair a barragem, tava pra sair, estivemos lá, para que a 
comunidade soubesse que a Câmara de Vereadores era contra, da forma como eles estavam 
fazendo, porque começa a apavorar a população, outra coisa, quanto custaria para 
desapropriar todas essas áreas, porque são áreas habitadas, para fazer essas barragens, essa 
historia, como técnicos dizem que não podem tirar arvore de dentro do rio, quando tinha as 
gasolina, não ficava uma arvore, era tirada a serrote, e o rio mudo completamente, é só olhar 
o leito, onde tinha 30 metros de largura, hoje tem 150 metros, porque os poço foram 
fechando, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou totalmente contra, porque quem fala 
em fazer barragem, não sabe nem a quantidade de água que vai ter ali, historia de nos dizer 
que nos calculamos, que os engenheiros que fizeram essa faixa de Igrejinha, que eles sabiam 
o calculo, sabiam melhor que Deus, o quanto ele ia mandar de chuva, a primeira chuva que 
deu, passo por cima e alago essa cidade, que não alagava antes, nos temos que ter cuidado, 
ta certo isso ai, tem que ter cuidado para que a população não venha sofrer, por coisas que 
outros pensam, não é eles que vão ser prejudicados, quem vai ser é nos aqui, em Novo 
Hamburgo em São Leopoldo, eu acho que a população de la tem o direito como nos, cada um 
tem que procura suas vantagens, mas que faça uso, porque tem muito lugar para eles fazer 
barragem, porque eles não fazem barragem na São Jorge, façam ali, não, eles não podem 
perde a área, mas Taquara perde. Em relação a saúde, eu quero dizer para vocês, essa é uma 
área que eu conheço bem, é que a conversa, as reuniões, eu já fiz não sei quantas reuniões 
no hospital, Vereador Arleu, não adianta tu faze reunião com eles, tu sai vira as costas, eles 
esquecem tudo o que falaram, por isso muitas vezes eu sou contrario, vocês podem ver na 
Casa, ate agora eu fiz uma reunião com os Vereadores em um mês, vamos fazer uma 
próxima, porque a intenção minha, e acho que é intenção de vocês, nos vamos ajudar a 
saúde do Município, porque o Município já tiro uma carga do hospital, com o 24 horas, então 
a intenção minha e da Casa, é ajudar o Município no 24 horas, ta funcionando bem, muito 
bem, tem elogios, mas nos queremos que melhore, outra coisa, eu pedi para eles ver quantos 
carros eles tem na saúde, eles sabem que os carros na saúde, são problemas, o Balbino 
trabalha lá e sabe, a uma intenção nossa também de repassar um carro pra saúde, só que 
esse carro nos vamos ficar com a placa dele, porque os que nos repassamos, eu não sei pra 
onde foram, então não adianta, nos Vereadores economizarem, e acaba não tendo proveito 



daquilo, para se propor para ajudar nosso Município, outra coisa, eu quero falar com vocês, 
não fiz a reunião porque eu quero primeiro ta com tudo na mão, a intenção nossa é de passar 
duas motos para a Brigada, em conjunto com vocês, porem eu quero ta com tudo na mão, 
através de outro órgão, repasse para o Estado, não é muito fácil, tem uma complicaçãozinha 
no meio, por tanto não conversei com vocês ainda, vou esperar um pouco até que esteja 
toda a parte legal pronta, se não nos vamos começar a fazer uma reunião hoje, outra 
amanhã, e a partir de hoje nos vamos criar a Comissão provisória da saúde, cada partido terá 
o direito de indicar um Vereador para essa Comissão. Era isso. Após a Palavra em Expediente 
o Presidente da Casa deu início a Ordem do Dia solicitando que a Diretora Legislativa 
procedesse na leitura dos Projetos em pauta, para posterior discussão e votação dos 
mesmos. ORDEM DO DIA: Votação Única: PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 
001/2012 de autoria da Mesa Diretora: Declara Ponto Facultativo, no dia 11 de fevereiro, e 
na manhã do dia 13 de fevereiro de 2013, com posterior compensação de horário, para os 
Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo 
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 1ª Votação de Mérito: PROJETO DE LEI Nº 
013/2013 (Executivo Nº 12) Autoriza o Poder Executivo contratar até 15 professores de 
educação infantil, por tempo determinado e dá outras providências. O Projeto foi colocado 
em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 
Manifestam-se os seguintes Vereadores: Valdecir de Almeida, Nelson Martins, Lauri Fillmann 
e Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 014/2013 (Executivo Nº 13) Autoriza o Poder Executivo 
contratar servidores, temporariamente, para os cargos de merendeira e servente, e dá outras 
providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por 
unanimidade dos Vereadores. Manifestou-se o Vereador Guido Mario e o Vereador Valdecir 
de Almeida solicitou que sua justificativa constasse nesta Ata como segue: “É favorável, e 
reforça novamente que no ano passado não foi chamado, porque estava completo o quadro, 
inclusive na justificativa do Projeto anterior diz que é por licença saúde e maternidade”. 
PROJETO DE LEI Nº 015/2013 (Executivo Nº 14) Altera o inciso I, do artigo 1º, da Lei 
Municipal nº 3.450, de 30 de junho de 2005, que autoriza o Poder Executivo a permutar 
servidores municipais. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Manifestam-se os seguintes Vereadores: 
Nelson Martins, Guido Mario, Sirlei Teresinha, Roberto Timóteo. PROJETO DE LEI Nº 
016/2013, de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA – Institui o uso 
obrigatório do brasão do município de Taquara/RS nos veículos oficiais, proíbe o uso de 
logotipos institucionais nesses veículos e dá outras providências. O Projeto foi colocado em 
discussão e seguido de votação os Vereadores se manifestaram da seguinte forma: 
Contrários: Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Arleu Machado, Luiz Carlos Balbino, Roberto 
Timóteo, Telmo Vieira, Sirlei Teresinha e Régis de Souza. Favoráveis: Valdecir de Almeida, 
Adalberto Soares, Lauri Fillmann, Sandra Schaeffer, Moisés Rangel e Adalberto Lemos. Nesse 
sentido o Projeto foi REJEITADO no seu mérito com 08 (oito) votos contrários a 06 (seis) votos 
favoráveis. Após o Presidente deu início a 2ª votação dos Projetos a seguir, com a leitura dos 
seus respectivos Pareceres: 2ª Votação: PROJETO DE LEI Nº 007/2013 (Executivo Nº 003) – 
Determina o Tombamento Definitivo como Patrimônio Histórico do Município de Taquara o 
Imóvel denominado “Casa Vidal”, sito na Rua Tristão Monteiro, nº 1350. A Comissão Geral de 
Pareceres apresentou Emenda de Redação e a mesma foi colocada em discussão, onde 
seguida de votação foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. A seguir o Projeto 
acompanhado da Emenda também foi colocado em discussão e seguido de votação foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 009/2013 (Executivo Nº 
006) – Altera a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.133, de 11 de dezembro de 2012, 
que acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro de 1976, 



que institui e disciplina os tributos de competência do Município, e, dá outras providências, 
e, artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.134, de 11, de dezembro de 2012, que dispõe sobre 
informações a serem prestadas pelas administradoras de crédito ou de débito em conta 
corrente e demais estabelecimentos similares. A Comissão Geral de Pareceres apresentou 
Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por 
unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 010/2013 (Executivo Nº 007) – Altera a 
redação do artigo 3º, da Lei Municipal 4.971, de 22 de dezembro de 2011, que autoriza o 
Município de Taquara a instituir o programa Aluguel Social, e dá outras providências. A 
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma Original e 
a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou Emenda Modificativa. A 
referida Emenda foi colocada em discussão e seguida de votação os Vereadores se 
manifestaram da seguinte forma: Contrários: Guido Mario, Arleu Machado, Eduardo 
Kohlrausch, Telmo Vieira, Adalberto Soares, Roberto Timóteo, Sirlei Teresinha, Luiz Carlos 
Balbino e Régis de Souza. Favoráveis: Sandra Schaeffer, Lauri Fillmann, Adalberto Lemos, 
Moisés Rangel e Valdecir de Almeida. Nesse sentido a Emenda foi REJEITADA com 09 (nove) 
votos contrários a 05 (cinco) votos favoráveis e o Projeto foi à votação na sua forma original 
sendo APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 011/2013 
(Executivo Nº 008) – Altera a redação do artigo 110, da Lei Municipal nº 3.770, de 15 de 
dezembro de 2006 e acrescenta o § 3º da mesma Lei. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Parecer favorável ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 012/2013 (Executivo Nº 
005) – Altera o Inciso II, artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.072, de 28 de junho de 2012, que 
autoriza Poder executivo a firmar Convênio com o Banrisul S.A. no âmbito do Programa 
Gaúcho de Microcrédito, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 
apresentou Emenda Aditiva ao Projeto e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentou Parecer favorável acatando a Emenda da CGP. A Emenda foi colocada em 
discussão e seguida de votação foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. A seguir o 
Projeto de Lei acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores. Na sequência o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir, e a 
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Segue a matéria: Requerimentos: 
Nºs: 013 a 017/2013. Pedidos de Informação: Nºs: 011 a 015/2013. Indicações: 096 a 
130/2013. Requerimentos Verbais: VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: 1º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda 
na retirada de lixo localizado na Rua Marechal Floriano nº 1586. VEREADORA SANDRA 
BEATRIZ SCHAEFFER: 2º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no rebaixamento e colocação de saibro da Rua Casemiro de Abreu, 
Bairro Medianeira, bem como na limpeza da mesma, pois o mato tomou conta, causando 
perigo a todos que ali transitam. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda na limpeza do valão localizado na Rua 
Ângelo Bizarro Bossle, nº 887, ao lado da Serraria do Lamperti, no Bairro Mundo Novo. 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 4º - Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie um mutirão de limpeza nas ruas da cidade para a retirada 
de entulhos, lixo e móveis velhos que se encontram largados pelas calçadas, esquinas e 
terrenos baldios, causando transtorno a todos os munícipes. Ata: Nº 3.864. Dando 
continuidade aos trabalhos da noite o Presidente deu início à formação da Comissão 
Temporária de Saúde, pois é de extrema importância que esta Comissão passe a acompanhar 
os assuntos referentes à área da saúde no Município. Dessa forma o Presidente solicitou que 
os Líderes de Bancada indicassem um Vereador de cada Partido para fazer parte da Comissão 
e depois disso a mesma ficou composta da seguinte maneira: Comissão Temporária de 
Saúde: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP); VEREADORA SANDRA BEATRIZ 



SCHAEFFER (PSDB); VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB); VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA (PDT); VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC) E VEREADOR LUIZ 
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB). A seguir o Presidente com a concordância dos demais 
Vereadores Convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, a realizar-se logo após o 
término desta Sessão, para 2ª votação dos Projetos 013, 014 e 015/2013, os quais foram 
publicados e votados no mérito, anteriormente na Ordem do Dia desta noite. Nada mais 
havendo a tratar, às 22h39min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 
agendando outra para o dia 13 de fevereiro do corrente ano, às 19 horas, quarta-feira, 
devido ao Ponto Facultativo do dia 11/02, período de Carnaval. 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, quatro de fevereiro 
de dois mil e treze.......................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


