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Aos treze 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 7ª 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, e hoje excepcionalmente está ocorrendo na quarta-feira, 
devido ao Feriado de Carnaval. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da 
noite convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em 
seguida solicitou que a servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e 
das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIO DO 
SENHOR PREFEITO: Nº 100/2013, encaminha Leis Municipais n°s: 5.153 a 5.155, 
sancionadas em 05 de fevereiro de 2013. OFÍCIO Nº 102/2013, encaminha Leis 
Municipais n°s: 5.156 a 5.160, sancionadas em 06 de fevereiro de 2013. PUBLICIDADE 
DE PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 017/2013 (Executivo Nº 009) Altera a Lei 
Municipal nº 5.151/2013, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em 
caráter excepcional e por tempo determinado, para atuação na secretaria de saúde, e 
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 018/2013 (Executivo Nº 15) Altera a Lei 
Municipal nº 5.019, de 10 de abril de 2012, que alterou a Lei Municipal nº 5.009, de 29 
de março de 2012, que alterou a Lei Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008, 
que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em caráter excepcional e por 
tempo determinado, para atuação no programa de Atendimento Pré-Hospitalar – 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metropolitana RS – 192, com a 
participação da Secretaria Municipal da Saúde, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 019/2013 (Executivo Nº 16) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica 
Orçamentária e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 20/2013 (Executivo Nº 17) 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação 
PROTETORA DOS ANIMAIS DE TAQUARA – APATA, e dá outras providências. MOÇÃO: 
MOÇÃO DE APELO Nº 001/2013: PROPOSITORES – VEREADORES GUIDO MARIO PRASS 
FILGO, LAURI FILLMANN E VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA, com apoio dos demais 
Vereadores desta Casa: Os Vereadores da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, que 
esta subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo, ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, por ocasião do desarquivamento do projeto que tratou 
da construção de barragem na localidade de Rio da Ilha, tendo em vista a  mobilização  
contrária a construção da mesma, na Audiência Pública do dia 8 de outubro de 2009, 
onde de 253 pessoas das localidades de Rio da Ilha, Padilha e arredores, disseram “não” 
para construção da barragem em Rio da Ilha, na localidade de Padilha. Segue em anexo 
cópia da Ata da Audiência Pública, acompanhada da manifestação escrita das pessoas 
presentes. Salientamos ainda que na ocasião, após a referida Audiência Pública, o 
secretário adjunto da Secretaria Extraordinária de Irrigação e de Usos Múltiplos da 
Água, Mário Soares da Silva, disse, que: -“o Estado suspendeu o projeto de construção 



de quatro barragens devido a reações fortes da comunidade”, em anexo segue cópia da 
matéria publicada do Jornal NH do dia 11 de novembro de 2009, com o referido 
depoimento. Entendemos que a referida obra, trará prejuízos incalculáveis a região, 
pois a mesma conta com área fértil para o cultivo e densa população, além de uma 
beleza natural incomparável. A história desta região, contou com a colonização alemã, 
onde os Distritos de Rio da Ilha e Padilha foram considerados como um dos maiores 
celeiros da produção agrícola do Estado do Rio Grande do Sul até poucos anos atrás. 
Diante da mobilização já realizada por esta Casa, e das futuras mobilizações que serão 
realizadas, o Legislativo Taquarense, se posiciona contrário à construção desta 
barragem, pois aproximadamente 310 propriedades serão atingidas, no local, o que 
também onerará os cofres do Governo do Estado do RGS, na implantação e conclusão 
deste projeto. REQUERIMENTOS: Nº 018/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 
FILHO, em nome da Casa: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos 
familiares do senhor Antonio Vargas de Oliveira, popularmente conhecido como 
“Mãozinha”, que veio a falecer no dia 06/02/2013. O falecimento de um ente querido 
significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e 
pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor, assim como Jesus 
nos diz através da mensagem encontrada em JOÃO 11: 25- 26. “Eu sou a ressurreição e 
a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê 
em mim, jamais morrerá....” Nº 019/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN, com apoio do 
Vereador Telmo Vieira: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares 
da senhora Marietta de Souza Marques, que veio a falecer no dia 08 de fevereiro, 
próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna 
na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para 
suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que 
os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 020/2013 – 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho 
através deste solicitar informações acerca da perda dos recursos da União referente às 
obras de construção de um canal auxiliar passando pela Rua Pinheiro Machado, uma 
vez que os trabalhos, conforme prazo contratual, não iniciaram até 31 de dezembro de 
2012, e, segundo o Ministério das Cidades o Município terá que aguardar a abertura de 
um novo processo seletivo, ainda sem previsão de datas. Segue em anexo matéria do 
Jornal Panorama do dia 08 de fevereiro do corrente ano. Certo de contar com a sua 
atenção, desde já agradecemos. Nº 021/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de Congratulações aos membros da Igreja 
Assembleia de Deus, parabenizando-os pela inauguração de uma nova Igreja, realizada 
no último domingo, dia 10/01, a qual foi construída, junto ao Bairro Santa Maria. 
Parabenizo ainda o Pastor Enilton Vasconcellos Bitencourt e o Irmão Vitorino Chicatte, 
por mais essa belíssima obra. Nº 022/2013 – VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Carmem 
Luiza Roennau, que veio a falecer no último domingo, dia 10/02. O falecimento de um 
ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, 
porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor, 
como Jesus nos diz através da mensagem encontrada em JOÃO 11: 25- 26. “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele 
que vive e crê em mim, jamais morrerá....” Nº 023/2013 – VEREADORES GUIDO MARIOS 
PRASS FIHLO, LAURI FILLMANN E TELMO VIEIRA: Enviam Votos de Agradecimentos pela 
forma cordial onde os Vereadores Guido Mario Prass Filho, Telmo Vieira e Lauri 



Fillmann foram recebidos pelos senhores Ricardo Hamerski Cézar - Diretor de Incentivo 
ao Desenvolvimento e Oscar Gilberto Escher – Diretor Superintendente da 
METROPLAN, na data do dia 07 de fevereiro do corrente ano, por ocasião de nossa 
visita a este departamento em busca de solução a não construção da barragem em Rio 
da Ilha, na localidade de Padilha. Nº 024/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Oficio para a administradora do Pedágio na ERS 239 solicitando a roçada 
junto ao retorno antes da ponte da divisa com a cidade de Parobé, no inicio do km 49 
na ERS 239. Também solicito que ali seja colocado um poste com iluminação, pois há 
relatos de assaltos naquele local. Nº 025/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Ofício a RGE e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente com fotos em 
anexo: Solicita informações da Direção da RGE, assim como da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Taquara, a fim de sabermos quais são os critérios utilizados nas 
podas de árvores, pois conforme mostram as fotos em anexo, na residência do  Senhor 
Jair Reinhermer, localizada na Rua dos Comerciários, nº 116, no Bairro Santa Rosa, as 
árvores do referido morador, foram destruídas ficando sem sombra alguma. Sendo 
assim, quais são os critérios para tal procedimento? REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 016/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal envie a este Vereador informações acerca da perda dos recursos da 
União referente às obras de construção de um canal auxiliar passando pela Rua Pinheiro 
Machado, uma vez que os trabalhos, conforme prazo contratual, não iniciaram até 31 
de dezembro de 2012, e, segundo o Ministério das Cidades o Município terá que 
aguardar a abertura de um novo processo seletivo, ainda sem previsão de datas. Nº 
017/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal proceda  em uma busca dos contratos de locação de prédios e 
casas firmados pela administração anterior, pois temos  informação de que alguns 
prédios já   expirou o contrato e a Prefeitura não está utilizando os mesmos e  não 
foram entregues aos proprietários, pois tal situação pode gerar despesas futuras para o 
Município. INDICAÇÕES: Nº 131/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em uma 
revisão geral de toda a extensão da ciclovia na Avenida Sebastião Amoretti, pois em 
vários pontos da mesma o asfalto levantou, dificultando a travessia de todos que por ali 
transitam, especialmente das pessoas mais idosas e cadeirantes. Nº 132/2013 – 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente providencie a limpeza de um terreno baldio, localizado na Rua 
Rodolfo Von Ihering com a Rua Mundo Novo, ao lado da residência de nº 1922, com 
posterior notificação do proprietário, conforme rege a Lei Municipal nº 3.205/2004. 
Justificativa: Tal pedido se justifica, pois o local se transformou em depósito de lixo e 
até de animais mortos, causando mau cheiro e grandes transtornos aos moradores mais 
próximos. Nº 133/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na colocação de uma 
luminária na Rua dos Metalúrgicos, nº 108, Bairro Santa Rosa. Nº 134/2013 – 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal estude 
a possibilidade de fazer uma doação da ambulância usada pelo SAMU ao Corpo de 
Bombeiros de Taquara, afim de que a mesma possa servir como guarnição e em 
resgate, conforme é feito na Corporação das cidades de Igrejinha e Três Coroas, e assim 
auxiliar ainda mais a comunidade taquarense. Tal pedido se justifica, pois segundo 
informações a referida ambulância não será mais utilizada pelo SAMU, pois chegaram 
outras novas. Nº 135/2013 – VEREADORES DA BANCADA DO PP: ADALBERTO CARLOS 
SOARES, ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA, GUIDO MARIO PRASS FILHO E ROBERTO 



TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao cumprimentá-lo cordialmente a Bancada do 
Partido Progressista desta Casa Legislativa, solicita que a Administração Municipal 
encaminhe Projetos ao Ministério das Cidades, na área da Mobilidade Urbana, 
Saneamento Básico e Esgotamento, pois os prazos já estão abertos nos períodos de 
04/02/2013 a 05/04/2013. Nos colocamos a disposição para auxiliá-lo no 
encaminhamento, junto aos nossos Deputados, bem como para priorizar e acompanhar 
os recursos, junto ao Ministério, inclusive com dúvidas técnicas. Nº 136/2013 – 
VEREADORES DA BANCADA DO PP: ADALBERTO CARLOS SOARES, ARLEU MACHADO DE 
OLIVEIRA, GUIDO MARIO PRASS FILHO E ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Ao cumprimentá-lo cordialmente a Bancada do Partido Progressista desta Casa 
Legislativa, solicita que a Administração Municipal encaminhe Projetos ao Ministério de 
Desenvolvimento Agrário, na área de máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras, 
pois os prazos já estão abertos nos períodos de 04/02/2013 a 05/04/2013. Nos 
colocamos a disposição para auxiliá-lo no encaminhamento, junto aos nossos 
Deputados, bem como para priorizar e acompanhar os recursos, junto ao Ministério, 
inclusive com dúvidas técnicas. Nº 137/2013 – VEREADORES DA BANCADA DO PP: 
ADALBERTO CARLOS SOARES, ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA, GUIDO MARIO PRASS 
FILHO E ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao cumprimentá-lo 
cordialmente a Bancada do Partido Progressista desta Casa Legislativa, solicita que a 
Administração Municipal encaminhe Projetos ao Ministério do Turismo e Esporte, nas 
áreas de infraestrutura, pois os prazos já estão abertos e a rapidez no processo do 
encaminhamento de tais projetos poderá ter mais chance de êxito. Nos colocamos a 
disposição para auxiliá-lo no encaminhamento, junto aos nossos Deputados, bem como 
para priorizar e acompanhar os recursos, junto ao Ministério, inclusive com dúvidas 
técnicas. Nº 138/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o 
Executivo Municipal, através das Secretarias competentes procedam nos seguintes 
serviços na Rua Palmeira das Missões, Bairro Empresa: limpeza de área verde, com 
recolhimento de lixo, em frente ao nº 1045; roçada do terreno, em especial na esquina, 
com a rua transversal, o qual dificulta a visibilidade dos motoristas; colocação de uma 
placa de regulamentação, indicando a parada obrigatória dos veículos, pois no local 
também passa a linha de ônibus circular, onde inclusive já ocorreram vários acidentes. 
Nº 139/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Indico ao Executivo Municipal a 
viabilidade da captação de recursos financeiros, junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A., dado ao fato do mesmo ter aberto as inscrições do Programa de 
Patrocínios, para o 2° semestre de 2013, com processo seletivo para definição de parte 
da programação de patrocínios do Banrisul de 2013. As inscrições de projetos deverão 
ser realizadas no período de 15/02/2013 a 15/03/2013, por meio do site “Inscrição de 
Projetos de Patrocínio”. Nº 140/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na 
colocação de dois conjuntos completos de luminárias de mercúrio na Rua Osvaldo 
Aranha, próximo ao Atelier Larissa Calçados, no Bairro Empresa. Tal pedido se justifica 
dado ao fato da RGE ter instalado dois novos postes, necessitando apenas a colocação 
das lâmpadas. Nº 141/2013 – VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Solicito 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda numa vistoria 
dos bueiros existentes na estrada de Olhos D’Água, efetuando quando necessário à 
limpeza e/ou reconstrução dos mesmos, bem como a instalação de mais alguns com 
elevação da estrada, pois neste local ocorrem constantes enchentes impedindo a 
passagem dos veículos. Também é necessário o conserto de um bueiro, com 
possibilidade de elevação da estrada que liga Olhos D’Água a Cachoeira. Nº 142/2013 – 



VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda numa revisão geral verificando as faixas de segurança em frente às 
Escolas do Município, efetuando quando necessário uma nova pintura e/ou realizando 
essa sinalização em locais que ainda não possui tal identificado. O pedido se faz 
necessário devido à aproximação do ano letivo prevenindo a segurança dos alunos de 
todas as escolas. Nº 143/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda numa revisão geral verificando as 
rampas de acesso a cadeirantes existentes nas principais ruas da cidade efetuando 
quando necessário melhorias, e/ou construção de mais rampas em lugares que ainda 
não possuem. Nº 144/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e 
ensaibramento do Loteamento Maciel, pois as estradas se encontram em más 
condições de trafegabilidade. Nº 145/2013 – VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
conserto de um cano de esgoto que estourou na Rua Luiz Rangel, em frente ao nº 1717, 
no Bairro Mundo Novo. O pedido se faz necessário, pois tal situação causou um buraco 
na rua, causando incômodo aos moradores e muito mau cheiro, há mais ou menos um 
mês. Nº 146/2013 – VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Solicito 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na imediata 
colocação de um suporte de luminária na Rua Nestor Paulo Hartmann, na altura do nº 
2134. A presente indicação se justifica dado ao fato de o poste ter sido colocado novo, 
devido à queda do anterior e a população está convivendo com uma escuridão 
deixando todos preocupados com os riscos provenientes de tal situação. A Indicação Nº 
147 de autoria da Vereadora Sirlei Teresinha, foi anulada pela mesma, pois a solicitação 
já havia sido atendida. Nº 148/2013 – VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 
SILVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos providencie uma carga de saibro para ser espalhada na Rua Vicente L. 
Ferreira, Bairro Centro. Tal pedido se justifica em função da citada Secretaria ter 
procedido no serviço de patrolamento sem a colocação de saibro, assim sendo, após a 
primeira chuva forte a rua certamente apresentará problemas para o trânsito de 
veículos automotores. Nº 149/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda 
no serviço de limpeza de área verde na Rua Vilson Aguiar  no Bairro Santa Rosa ao lado 
do nº 229  e que se coloque uma placa de proibido colocar lixo naquele local. Nº 
150/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência, 
patrolamento e posterior ensaibramento na Rua Jovino Vitorino da Silva na localidade 
da Fazenda Fialho parada 111, bem como na colocação de luminária, em frente ao nº 
234 e revisão de lâmpadas neste mesmo local. Nº 151/2013 – VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente proceda em caráter de urgência, a confecção de uma boca de 
lobo na Rua Felipe Verb, fundos do Hospital Bom Jesus, Beco de Servidão nº 1045. Nº 
152/2013 – VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência o 
concerto de um buraco localizado na Rua Osmar Schaeffer, n°1520, no Bairro Empresa. 
Justificativa: O referido buraco mede aproximadamente 1,20m de fundura e pode 
causar um acidente grave para quem transita por esta via, tendo já ocorrido acidente 
com veículos automotores, causando apenas perdas materiais. Nº 153/2013 – 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicita que o Executivo Municipal estude 



a possibilidade de utilizar as pedras de calçamento retiradas da Rua Anita Garibaldi, que 
atualmente estão depositadas junto ao prédio da antiga Secretaria de Obras no Bairro 
Empresa. Sugiro que essas pedras sejam usadas para o calçamento da Rua Arlindo 
Cândido Rangel no Bairro Empresa, pois isso possibilitaria melhor qualidade de vida aos 
moradores daquela rua, que já espera há anos pelo calçamento. Entendemos de que o 
calçamento ali existente seria o suficiente para calçar a Rua Arlindo Cândido Rangel, 
pois a Rua Anita Garibaldi é maior de maior extensão. Nº 154/2013 – VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria competente, notifique os proprietários dos terrenos baldios, próximos a 
Estação Rodoviária, localizados junto as Ruas Anita Garibaldi e João Arthur Scheffel, 
para que os mesmos providencie de forma imediata a roçada dos terrenos, pois o mato 
está muito alto, possibilitando assim o esconderijo de assaltantes e causando 
insegurança aos moradores do entorno. Nº 155/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS 
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de colocar uma 
sinaleira ou uma rótula, na descida do Hospital, Rua Emílio Lúcio Esteves, com a Avenida 
Sebastião Amoretti, pois no referido local os acidentes são frequentes. Nº 156/2013 – 
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito ao Executivo Municipal para que 
proceda no conserto do bueiro na Rua Osvaldo de Souza, esquina com Rua Ursulina 
Castro, pois o mesmo está obstruído com terra, causando transtornos aos moradores. 
Nº 157/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Ofício a RGE e a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente com fotos em anexo: Solicita informações da Direção da 
RGE, assim como da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Taquara, a fim de 
sabermos quais são os critérios utilizados nas podas de árvores, pois conforme mostram 
as fotos em anexo, na residência do  Senhor Jair Reinhermer, localizada na Rua dos 
Comerciários, nº 116, no Bairro Santa Rosa, as árvores do referido morador, foram 
destruídas ficando sem sombra alguma. Sendo assim, quais são os critérios para tal 
procedimento? CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria acusando o recebimento da Mensagem de Condolências enviada por 
esta Casa e agradecendo o gesto de solidariedade. Convite da Unipacs, para solenidade 
de Formatura, a realizar-se nos dias 15 e 16/02. Telegramas do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo 
Municipal de Saúde dos Programas: Pab Fixo, comp. 01/2013 e Farmácia Popular do 
Brasil, comp. 11/2012. 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 LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda todas as pessoas 
presentes. Eu gostaria de fazer um comunicado, e com certeza será do agrado de todos 
aqui presentes, os Vereadores aqui Presentes, todos mostravam uma preocupação 
muito grande, a respeito da unidade móvel, e com prazer que eu vou anunciar hoje, que 
ela voltou a seus trabalhos, em relação ali, as listas dos locais, datas, horários, em 
relação Vereador Eduardo, eu gostaria de alguma forma reforçar, para quando irem 
junto ao Prefeito, e ver naquele projeto Presidente, em relação ao auxilio aos Policiais 
que moram em Taquara, e colocar ali não só para o Terceiro Sargento, mas ampliar para 
o segundo, e Primeiro Sargento, porque na classe dos Sargentos, esses dois graus 
ficaram de fora, fiz uma indicação hoje, e todos conhecem o nosso interior, em relação 
na estrada de Olhos D’Água quando chove existe alguns locais que o transito fica, temos 
que fazer uma volta muito grande, la pelo Moquém, e eu acredito que levantando a 
estrada em alguns trechos, e colocando mais alguns bueiros em alguns locais, claro que 
isso tem que ser feito um estudo, um levantamento com uma topografia do Município, 



para que se veja o Executivo, veja a possibilidade de atuar nesses locais, tenho os locais 
específicos na estrada de Olhos D’Água, a estrada que liga a estrada Cachoeira, e  na 
própria estrada da Cachoeira, é um projeto não muito caro, porque o material nos 
temos, e com certeza seria de grande utilidade para as pessoas que ali necessitam 
passar, eu gostaria de dar meus parabéns também ao Secretario Renato Lamperti, que 
essa não é a primeira vez que ele demonstra ter uma ampla visão de progresso, 
Secretario se não me falta a memória, era a FEMOVEIS, foi autoria do senhor, que 
felizmente nos deixo e foi para o Município vizinho, então o senhor não é marinheiro de 
primeira viagem, o senhor realmente venho somar nas nossa Administração, agora sim 
é uma situação grave, o que aconteceu no mês de dezembro, outubro, começou em 
janeiro, se não me falha a memória, um aterramento de uma lagoa de uma banhado em 
nosso Município, e com detritos poluentes, sacolas de lixo, todo tipo de material 
contaminante foi depositado ali, depois foi uma camada de terra por cima, e com 
certeza isso vem a poluir o meio ambiente, isso é um crime ambiental, estiva com o 
Secretario Laone, e aonde faremos com a retro escavadeira, será feita a escavação, para 
constatar que ali existe isso mesmo, ali existe denuncias de moradores próximos, e o 
pior de tudo, foi o próprio Município que cometeu esse crime ambiental, com maquinas 
do Município, é um banhado local nosso, com uma grande áreas de terra, que hoje esta 
aterrado com tudo esse tipo de material, quem deveria selar por isso, a nível global se 
discuti isso, o aquecimento do planeta, os crimes ambientais, todos os países se 
preocupam com isso, e aqui no nosso Município, acaba dando uma contribuição ao 
contrario, contaminando, aqueles que deveriam cuidar, zelar, foram os que cometeram 
a ação criminosa, logo em seguida isso será averiguado, e será responsabilizada aquelas 
pessoas que autorizaram o trabalho, então isso também vem a nos preocupar, uma vez 
que os moradores, fizeram a denuncia na época, mas não foi levado em consideração  a 
preocupação dos moradores, eu volto aqui a lembrar ao Poder Executivo, que de 
alguma forma tenham uma atenção especial, novamente volto a falar, naquele prédio 
nosso, o nosso prédio do Bairro Empresa, para que de alguma forma possa ser ocupado 
aquele prédio, é um prédio grande, e ali poderia ser colocado pelo menos uma 
Secretaria, e o Vereador Moisés concorda comigo, a Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura, existe um grande numero de maquinas, e dali, com certeza seria mais 
rápida a locomoção desses veículos, faço esse pedido agora aqui, e espero que o 
Prefeito com certeza nos atenda, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL. Salda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar parabenizando o 
Vereador Balbino, que foi eleito hoje a tarde Presidente da Comissão de Saúde, e dizer 
que nos temos bastante trabalho, e com certeza estarei a disposição para contribuir, 
porque realmente a coisa não ta fácil, também quero parabenizar o jornal integração, 
pela excelente reportagem que fez, sobre o Presídio de Taquara, o jornalista ali 
conseguiu passar muito bem o trabalho que vem sendo feito no presídio, eu quero aqui 
destacar a manchete que ele usou, foi um exemplo para todo o pais, e realmente o 
trabalho que tenham feito lá, é um exemplo, e quero mais uma vez, na semana passada 
eu já falei, quero mais uma vez parabenizar o Evandro, e parabenizar o jornal 
Integração pela reportagem, eu quero hoje Senhor Presidente, levanta aqui uma 
bandeira, defender uma bandeira, pode gerar aqui uma discordância, sei que é um 
assunto que as pessoas discordam, outra não, eu particularmente defendo, sedo do 
interior, agente que é do interior como Lauri Fillmann, agente tem uma relação com o 
Guido, Adalberto, que tem uma relação mais próxima, a contratação de zeladores para 
estradas do interior, quem é do meio sabe, que a vida útil da estrada de um interior, se 
da com desaguadores abertos, são onde não deixam a água correr dentro da estrada e 



sim para fora, o que estraga as estradas do interior, são as águas correndo dentro da 
estrada, então muitas vezes eles ao la fazem o trabalho, faz o patrolamento, mas as 
chuvas acabam tapando esses desaguadores, nesse momento o Vereador Guido Mario 
Prass Filho, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Eu quero apenas auxiliar, 
porque mesmo tendo zelador, e ele mantendo e tampando aqueles buracos, é muito 
melhor as vezes que mete uma patrola, porque ela vai para fazer uma armação e acaba 
estragando tudo, olha o que fizeram na Cachoeira, o Vereador Nelson é testemunha, 
foram lá para fazer um serviço, e fizeram uma confusão, então acho de suma 
importância, se nos tivermos isso ai, vai da uma economia muito grande para o 
Município, vai reduzir o numero de vezes de efetua patrolamento, seria isso, obrigado, 
o Vereador Moisés Cândido Rangel, voltou com sua pronuncia: o que eu ia dizer, era 
exatamente isso Vereador, alguém pode dizer, o Município não tem dinheiro para 
contratar, eu chamo em economia burra, economizar em zelador, é economia burra, 
porque nos vamos gastar muito mais adiante, então eu vou ta encaminhando uma 
indicação, que o Poder Executivo estude a possibilidade, talvez não seja em todas as 
regiões que seja necessário, mas estude aquela região que é necessária a contratação 
de zeladores, também quero informar aos agricultores, saiu ai nos jornais, recebi um 
email também da Secretaria da agricultura, o setor administrativo da agricultura, já esta 
funcionando no prédio da Prefeitura, então solicitações de patrulha agrícola, que quer 
pagar serviços de patrulha agrícolas na Prefeitura, mas uma correção, a informação 
dizia que o setor de CM os blocos de produtor, também estão lá, e não estão, o blocos 
de produtores continuam no Sindicato dos Agricultores Rurais, não sei por quanto 
tempo, espero que a Administração tenha a sensibilidade, o entendimento, de que o 
setor esta melhor colocado onde ele esta, onde é os Sindicato dos Produtores Rurais, 
acho que ali vai atender melhor o nosso agricultor, então acho que a Administração 
tenha essa sensibilidade, e mantenha la o setor de CM onde fica até hoje, o que eu 
tinha por hoje era isso, muito obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Salda a 
toas as pessoas presentes. Venho com essa oportunidade de hoje, destacar algumas 
ações da Prefeitura Municipal, porque isso, porque entendo que exista dificuldades, 
mas também existem dedicações em diversos setores, relato aqui com relação a 
habitação, na ultima viajem do Prefeito a Brasília, la ele manifestou junto ao Ministérios 
das Cidades, aonde firmou um convenio para inclusão do Município para projeto a 
habitacional, para construção de casas, para famílias que tem renda de até 1.600 reais, 
projeto importante, solicitação bastante necessária, tais quais estiverem necessitando 
aqui no Município, também no NFDE, Ministério da Educação, o Prefeito conseguiu 
resgatar a contemplação de oito ônibus para o transporte escolar do interior, agente 
sabe que é uma dificuldade na realização do transporte, as vezes os motoristas não vão 
até o final, a Prefeitura vai fazer essa questão de vinda desses ônibus, também vão 
poder remanejar os itinerários, onde vamos poder dar uma melhor qualidade,e vai dar 
oportunidade a quem quer vir estudar na cidade, ou localidade onde fica mais perto de 
sua residência, também ouve um encaminhamento junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Social, onde lá o Prefeito manifestou a intenção de participar de 
todos os programas assistências disponibilizados do Governo Federal, também no 
Ministério da saúde, a tão falada construção da UPA, a intenção é bastante notória e 
clara, que o Prefeito não quer, por não querer, ele que uma coisa que seja viável, que 
seja para os moradores e cidadãos de Taquara, a UPA numero 2, que é que o Município 
esta contemplada, trazida da ultima gestão, contempla mais com Município de 100 mil 
habitantes, nos temos um Município com 56 a 60 mil habitantes, ai nos da habilidades 
para nos habilitar para a UPA 1, aonde isso nos reduz gastos, investimentos, e aumenta 



a qualidade no atendimento da saúde, que já temos, posto 24 horas funcionando, já 
temos autorização de contratação de mais médicos aos postos nos bairros e nos 
interiores, temos o retorno, o Vereador Balbino me passo a tabela da unidade móvel  
de saúde, que já começou a atender hoje, e tem toda uma agenda planejada, 
disponibilizada pelo Levi, que é o Diretor de saúde, aonde a saúde do Município começa 
a ter corpo, começa a engrossar, e da uma melhor qualidade ao atendimento, aos 
nossos moradores e usuários da saúde, também uma importante tratativa, com relação 
da unidade e estratégia da família, fato a qual vai abranger mais a prevenção, 
principalmente os cuidados básicos de toda a família, vai diminuir a iminência de 
doenças, e vai desafoga vários problemas que agente tem com relação a saúde, 
finalizando, e aqui deixo um forte abraço e desejo um forte abraço, e declino o apoio ao 
Vereador Balbino e a Vereadora Sandra, presidente e relatora da Comissão de Saúde, 
que la desempenhem um grande trabalho, que produzam ali as pessoas e os 
Vereadores que vocês são nos, que tenha ali uma aplicação dentro do certo ou dentro 
do errado, a parte de partida, a parte de gostos, para fazer o que é correto, porque a 
saúde não pode brincar, muito menos politizar ela, tem ser bem centrada, deixo aqui 
um chamamento a Administração Municipal, com relação de manutenção de nossas 
ruas do centro e dos bairros, o mato ta alto, o lixo acumulado, não ta bonita nossa 
cidade no passeio publico, agente sabe o empenho, da Secretaria de Obras, de serviços 
urbanos, que vem desempenhando, a condição pessoal e maquinaria é difícil, mas 
agente tem que ter uma atenção, porque ta muito alto o mato, ta difícil o acesso a 
FACCAT ta complicado, começa as aulas, isso da um certo constrangimento as pessoas 
que utilizam o passeio publico, também agradecer do outro lado, a Secretaria de Obras, 
e o departamento de iluminação, que atenderam nossa solicitações desse Vereador, 
retirando os paralelepípedos, os montes que tinham, e também a manutenção de 
lâmpadas, era o que eu tinha para esse semana, agradeço a todos, uma boa semana, 
obrigado. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Salda a todas as 
pessoas presente. Eu quero saudar o Renato Lamperti, nosso Secretario do 
Desenvolvimento de nosso Município, no qual terá muito trabalho Secretario, agente já 
conhece um pouco de seu trabalho e sua dedicação, tenho certeza que bons frutos 
viram, já esta vindo a esta Casa a iniciativa do Governo Municipal, dessa parceria com o 
Banrisul, fazendo financiamento para o pequeno e micro empreendedor, 
extremamente necessário essa iniciativa, para que agente possa melhorar a geração de 
empregos de nosso Município, no qual nos estamos a cada dia mas necessitado, e 
quero também comenta com os colegas Vereadores, que na próxima semana vai se 
votado os projetos das calçadas, já protocolado na semana passada, onde eu quero 
acrescentar junto ai, as fotos de nossas calçadas de nosso Município, é realmente uma 
vergonha, nos temos que tomar uma iniciativa, com extrema rapidez, que o Município 
faça uso da sua fiscalização, e exige de quem tem que exigir, e que esse projeto venha 
somar para que possa favorecer aqueles que não tem como melhorar a sua calçada, nos 
soubemos que não existe desenvolvimento, sem antes agente ter as nossas calçadas 
decentes, protocolei nessa Casa hoje também, um projeto de lei, ou pelo menos vamos 
verificar a lei, para que agente tome uma iniciativa, com relação a poluição visual, a 
cada dia que passa, agente vê os absurdos acontecendo, a nossa cidade simplesmente 
esta virada numa coisa, vem pessoas outras cidades que eu não vou citar nomes, e sai 
colando adesivos, sai colando coisas de bailes, festas, de outros Municípios, que muitas 
vezes nem nossos não são, trazendo uma poluição visual horrível para nossa cidade, se 
agente prestar atenção na avenida Tristão Monteiro, do super mercado Todo Dia ali, 
para baixo, é simplesmente uma vergonha, eles colocam em propriedades partículas, 



propriedades do Governo, nos prédios públicos, não tem mais respeito com os nossos 
prédios públicos, agente tem que criar aqui, mecanismos onde o Município possa la e 
atuar, e atuar com vontade, para que esses absurdos parem de acontecer, para agente 
ter uma cidade limpa e melhor, eu tenho aqui, depois vou passar para os senhores 
Vereadores, uma foto que foi tirada de nossa cidade, isso simplesmente é uma absurdo 
o que acontece, lixo trancando, interrompendo a passagem das pessoas, os postes 
totalmente tomados de propaganda, eu acho que é uma iniciativa que nos temos que 
tomar, e fazer com urgência para que as coisas melhorem, eu quero também 
parabenizar a Comissão de saúde, o Presidente Balbino, a Relatora Sandra, e dizer para 
vocês, não vai ser fácil a vida de vocês, eu acho que imediatamente essa Comissão tem 
que ir para dentro do hospital, ao menos ficar umas duas ou três horas por dia, até que 
as coisas comecem a andar, eu já disse que se as coisas não melhorasse nos próximos 
dias, eu vou colocar uma mesa la na rua, para as pessoas poderem ter um lugar para 
fazer suas queixas, porque hoje simplesmente ta uma vergonha, tem que ter iniciativa, 
eu espero que essa Comissão tome uma providencia imediatamente, vá amanhã de 
manhã, porque tem pessoas precisando, tem pessoas necessitadas no hospital, gente 
de novo que precisa de operação, faz 10 dias, faz 15 dias e ainda estão lá aguardando 
essa situação, então eu espero que essa Comissão já aja imediatamente, e podem 
contar com meu apoio com o que precisarem, se precisar ir junto, me chame que irei 
junto com vocês, para melhorar a saúde de nosso Município, e quero dizer pra vocês, 
que conversando com a comunidade na rua, ela anseia que agente toma essa iniciativa 
com relação as calçadas, e relação a essa poluição visual, espero que com isso agente 
posso somar, para melhorar a ambiente de nossa cidade, muito obrigado a todos, que 
Deus nos conduza ao futuro, com respeito e dignidade, e ate la assim se eles nos 
permitir, obrigado. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Salda a todas as 
pessoas presentes. Taquara perde verba destinada a prevenção de enchentes, essa foi a 
capa do jornal Panorama do dia 8 de fevereiro de 2013, sou moradora do Bairro Jardim 
do Prado, bairro seguidamente afetado pelas as enchentes, assim como a região 
central, Bairro Petrópolis, a Empresa, Bairro Cruzeiro do Sul, como cidadão Taquarense, 
e como Vereadora, eu gostaria de obter uma resposta, o porque que Taquara perdeu a 
verba que seria destinada a prevenção de enchentes, a construção de uma canalização 
na Rua Pinheiro Machado, esse projeto que já vem rolando a bastante tempo, vem 
tropeçando em alguns erros cruciais, eu acho muito estranho que as Administrações 
vão se sucedendo, e não a uma preocupação efetiva em se tomar uma atitude, que 
realmente faça algo concreto para se evitar esse tipo de problema, pessoal, vemos e 
venhamos, nos estamos aqui falando da vida do pessoal de Taquara, pessoas que 
trabalham, pessoas que estudam, que guardam seu dinheiro para fazer uma reforma na 
sua casa, para comprar seus moveis, e eis que vem uma chuva, e leva tudo junto, leva 
junto também o sonho dessas pessoas que moram nesses locais, e isto não é justo, o 
Vereador Guido Mario Prass Filho, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: esta 
projeto do canal auxiliar da Pinheiro Machado, foi do Governo Kaiser, e se passo 4 anos, 
e acabo perdendo a verba, mas de 8 milhões, eu fico chocado co isso, e mostra o 
descaso da Administração anterior nesse assunto, agora o Prefeito do jornal culpa a 
caixa, e eu estou fazendo um requerimento perguntando a caixa, sobre qual é a 
responsabilidade, e de quem é a responsabilidade de perder mais de 8 milhões para 
resolver o problema das enchentes. A Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, voltou com 
sua pronuncia: eu sugiro que seja instalada uma CPI, para averiguar os fatos, porque 
não é possível que esses erros venham se excedendo a Administração e após a 
Administração, e chega no final, o prazo foi perdido, o projeto não foi aprovado, e ai as 



pessoas continuam a viver com os mesmo problemas, eu não estou aqui culpando este 
ou aquele, mas eu acho que nos temos o direito de sabermos aonde esta o erro, é 
inadmissível que uma obra de tal importância para os Taquarenses, simplesmente não 
aconteça, a solução deste problema passa pela elaboração de um projeto muito bem 
realizado, por profissionais muito bem capacitados, e eu entendo que os engenheiros 
que trabalham para a Prefeitura, estejam com muito trabalho, muitas vezes, um 
trabalho que é burocrático, mas se é necessário que seja contratados novos 
profissionais, então que seja contratado novos profissionais, para que executem esses 
projetos, e esses projetos possam ser colocados em praticas, e não quando chegar no 
final do prazo, alguém dizer que o projeto não foi bem elaborado, e que por este e 
aquele motivo, o prazo foi perdido, e necessário planejar muito bem o presente, para 
que agente ao venha sofrer sempre os mesmo problemas, Taquara pessoal, precisa dar 
um passo adiante, o futuro que nos tanto queremos, esta agora começando, então esse 
passo tem que ser dado agora, um central de projetos, com profissionais capacitados, é 
o primeiro passo, colocando no papel de maneira completa, observando 
minuciosamente cada detalhe da obra, é o primeiro passo da renovação, porque agente 
não que ta quatros anos falando do mesmo problema, das enchentes que ataca a 
cidade de Taquara, o dinheiro precisa se utilizado em benefício a população, eu deixo 
aqui esse meu questionamento, eu agradeço a atenção de cada um de vocês, desejando 
que todos tenham um ótima semana, obrigada. VEREADOR TELMO VIEIRA. Salda a 
todas as pessoas presentes. Bom, para muito o ano começa depois do carnaval, 
enquanto muitos festejam, outros continuam com seu cotidiano normal, cotidiano esse 
que muitas vezes nos trazem constrangimento, constrangimento que vivenciei no 
hospital Mãe de Deus no ultimo sábado, situação em que o marido estava com sua 
esposa internada no hospital, essa esposa era gestante de 40 semanas, e havia perdido 
o bebe na sexta feira, o desafeto do obstetra e o marido da gestante, se deu no sábado, 
por volta das 13 horas, momento em que estava visitando a minha cunhada, que estava 
me dando um grande alegrei, que havia nascido o meu sobrinho, então eu estava alegre 
e estava vendo uma infelicidade de um pai e uma mãe, que estavam passando por uma 
situação constrangedora, isso porque o marido questiono o obstetra sobre o 
procedimento com sua esposa, que estava a seus cuidados, o obstetra falou com o pai, 
que o feto poderia ficar até 30 dias no ventre da mãe sem problema nem um, penso eu 
que sou um leigo a esse respeito, isso é inconcebível, mas essa resposta causou 
alterações entre os familiares, e mediante disso, procurei os responsáveis, e não os 
encontrei, ainda bem que tive o auxilio do Diretor de Saúde, Levi, que estava ali, 
segundo ele apagando outros incêndios, causados pelo mal atendimento naquele 
hospital, para tentar resolver aquela situação, os familiares chamaram a Brigada, mas a 
situação foi resolvida de uma maneira louvável pelo Direto Levi, que ligou para o Diretor 
técnico, que lhe deu informações, um fato que me causa revolta por isso, a minha 
colocação enquanto este caso, e perante a conduta de alguns médicos e funcionários, 
que prestam serviços, para aquela instituição, devido a isso, vários outros casos que eu 
poderia citar aqui, quero fazer uma solicitação aos Diretores do hospital Mãe de Deus, 
priorizem juntamente com os servidores, com os médicos, e todos aqueles que prestam 
serviços, ou respeito a cordialidade e a tensão, e sobre tudo, a humanização, é isso que 
se precisa, porque sabemos que ninguém é mais que ninguém, e respeito é pra quem 
tem, isso é uma lição que aprendi na vida, e uma lição que eu quero levar para frente, e 
indicar para esses locais que tratam com nossas necessidades, principalmente na saúde, 
também fiz hoje uma indicação, sabendo que estão voltando as aulas, e me preocupa, 
como todo o pai e toda a mãe, que tem um filho na escola, se preocupa com sua 



segurança, tanto isso, fiz uma indicação que sejam refeitas as faixas de seguranças, de 
pedestres em frente as escolas, e os lugares que não tem, que sejam feitas, tive 
conversando com o nosso Prefeito, e esses serviços serão iniciados e com certeza, 
quando iniciarem o ano letivo, serão concluídos, também essa semana andando pelo 
centro, me deparei com um Cadeirante que estava em meio ao transito, dividindo 
espaço com carros e outros veículos que Eli passavam, ou trafegavam por ali, ai 
perguntei para ele, mas porque tu ta no meio da rua, e esse cidadão venho a mim 
dizendo, me acompanhe, que lhe mostro, vocês já acompanharam um Cadeirante, 
vocês sabem qual a dificuldade e a sensibilidade que não existe a esses Cadeirantes, eu 
fiquei surpreso, agente vê no centro alguns locais que tem essas rampas e tal, e para 
nos esta bom assim, mas gente eu conversando com o Prefeito hoje, levei isso para ele 
também, fiz essa indicação para que seja feitos esses acessos, essas rampas, para 
melhor mobilidade desse Cadeirantes, eu queria enfatizar, quanto a reunião que 
tivemos na METROPLAN, eu o Vereador Lauri Fillmann, Guido Mario, que estivemos 
para tomar reconhecimento sobre as represas, que foram citadas pelo jornal, e 
tomamos reconhecimento que essas represas serão, são estudos sendo feitos, e são 
verbas que vieram para isso ser realizado, estudo esse para ser feito, quem sabe para 
melhoria de nossos rios, então essas verbas vieram para esses estudos, eu quero 
agradecer a comunidade, a população Taquarense, e agradecer a Deus por mais essa 
semana, muito obrigado. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Salda a todas as 
pessoas presentes. Eu quero agradecer a presença de nosso grande e amigo, Vereador 
Renato Lamperti, que hoje é Secretario, junto com o Everton, que vieram nos 
apresentar esse programa do credito certo, para os pequenos Empresários, micro 
empreendedor, que é muito importante, que é com juro de 0,64, e seja procurado a 
Prefeitura, o Secretario Renato Lamperti, nos Vereadores temos também como indicar, 
passar para lá, para as nossas pequenas Empresas poder gerar mais emprego e renda, 
conforme vem sempre batalhando, venho a tempo batalhando para que isso aconteça, 
e nessa mesma forma Secretario, aproveitando que você esta ai, tu sabe o grande 
empenho meu, para que nosso Município desenvolva e cresça conforme já consegui 
alguns incentivos para Empresas, e te pedi mais uma vez, pede amanhã de manhã se 
possível, faça uma reunião com o Jurídico, e toma providencia rápido a respeito das 
invasões no Bairro Empresa, das casa, enquanto a Empresa não constrói, enquanto tiver 
ocupadas, e também da área invadida ali, onde tem varias Empresas, então tome 
providencia urgente com aquilo ali, porque aquelas casas que foram invadidas, a 
comunidade não aguenta mais o fedor de esgoto, exemplo, em frente a fabrica de 
congelados, de salgados, eles abriram uma valeta e jogaram todo o esgoto na rua, isso é 
um absurdo, que providencia com a máxima urgência para terminar e entregar para as 
pessoas que estão escritas, também gostaria de agradecer ao jornal Integração, ao 
jornal Panorama, pela belíssima matéria que fizeram a respeito do empenho que 
agente fez com o Vereador Lauri Fillmann, sobres os estudos e construções de 
barragens, junto a Padilha e Rio da Ilha, inclusive na sexta feira, do dia 6 de novembro 
de 2009, já saiu uma matéria nos dois jornais, a respeito disso, junto com o Deputado 
Burmann, quando nos estivemos numa Audiência junto com o Vereador Lauri Fillmann, 
pedindo que não acontecesse, na época foi arquivado, agora continuaram de novo, 
agente teve novamente com o Lauri Fillmann na semana passada, e também 
parabenizar o Vereador Guido Mario, pela belíssima reunião que nos tivemos, pedindo 
o apoio do trem zumbe, para vir até Taquara, demais colegas, mas o Vereador Guido 
quem marcou, acho muito importante se é preciso para Taquara se desenvolver, 
crescer, é muito importante. Também nesse domingo participei da inauguração da 



Igreja Assembléia de Deus, no Bairro Santa Maria, e quero parabenizar todos os irmãos 
da Igreja, especial ao Pastor Eniltom, por aquela belíssima obra que ficou, a construção 
da Igreja, também estou solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, que estale duas 
luminárias completas de mercúrio, na Rua Osvaldo Aranha, próximo a creche Leonel 
Brizola, de educação infantil, porque ali não tinha poste da RGE, agora eles colocaram 
postes ali para estalarem uma rede de iluminação, e ta muito escura aquela rua, passa 
varias pessoas para irem trabalhar, e muito importante que ali se instalem umas 
lâmpadas, para que ali possa melhorar bastante o atendimento, fiz uma contato essa 
semana, eu acho que dias atrás o Vereador Arleu falava nesta Casa, a respeito daquele 
terreno, para o Corpo de Bombeiros, na RS020, no qual nos já tínhamos encaminhado 
um pedido, junto ao Coronel Guido Pedroso de Melo, Comandante do Corpo de 
Bombeiros Estadual, a qual que ligue na sexta feira para ele, para marcar uma reunião, 
aonde estaremos vendo o andamento do projeto, que foi encaminhado em 2011, para 
que seja destinado aquele terreno para o Corpo de Bombeiros, então agradecer a esta 
Casa, a todos os colegas, deseja uma boa semana, e que Deus ilumine o coração de 
todos, e para encerrar, também perdi ao Prefeito, Secretario de Saúde, que providencia 
com a máxima urgência, o termino da academia de saúde do Bairro Empresa, para 
entregar para aquela comunidade, que espera por muito aquela academia, um grande 
abraço a todos, muito obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Salda a 
todas as pessoas presentes. Em especial aos ex Vereadores Renato Lamperti, e Fabiano 
Matte, o Renato Lamperti que esta fazendo um grande trabalho na área do 
desenvolvimento, e que continue com esse pique, porque hoje é o que Taquara mais 
precisa, de desenvolvimento, arrecadação de renda, para nos dar um retorno de 
melhorias para nossa população, saúde, educação, segurança, se não tivermos renda, o 
resto não acontece, do dia 5, passado, tivemos uma Comissão lá no trem zumbe em 
Porto Alegre, acompanhado do Deputado Fichinha, Leonardo, que Direto 
Administrativo do trem, Fabiano esteve junto com no lá, e fomos lá solicitar a ampliação 
do trem até nossa cidade, agente sabe que é uma projeto a longo prazo, mas que viável, 
é um projeto que vai tornar mais ágil, econômico e seguro o nosso transporte, hoje 
cada dia mais nossas rodovias estão lotadas de veículos, e isso é um problema serio, 
então a vinda do trem a nossa cidade, vai dar um desenvolvimento muito grande no 
Vale do Paranhana, agente sabe que é um projeto longo, mas é viável, se nos não 
meche hoje, daqui dez ano agente não vai ter, então temos que trabalhar de hoje, vai 
ser formado uma frente parlamentar, aqui na Câmara, para nos ver este assunto, sobre 
as barragens eu gostaria de colocar que, cada um tem um pensamento sobre isso, eu 
acho que nos temos que ter um pouco de cautela, na hora de colocar para as pessoas, 
sobre essas barragens, que eu também acho que será um mal necessário para o futuro, 
essas barragens, masque eu acho que na nossa região, como eu já andei lendo algumas 
reportagem, será ultima, será a ultima a ser cogitada, a nossa do Rio da Ilha, mas nos 
tempos que ficar atento, e de todas as maneiras, preção para que não venha para nos 
essa barragem, é uma luta que nos temos que ser bem insistentes com isso ai, o que eu 
questiono é que vão gastar 8 milhões em projetos, sabendo que tem três possibilidades, 
Monjolo, Rolante e Rio da Ilha, então vão ser gastado um dinheiro em vão em projetos 
que provavelmente não vão sair do papel na nossa região, espero que isso se 
concretize, estive ontem na tardinha, na localidade de Tucanos, subi no Lageadinho, 
desci no Tucanos, verificando aquelas estradas, e verifiquei aquela estrada do alto 
Tucanos, e realmente ta muito ruim, falta uma boa de uma roçada, de um 
patrolamento, espero que a Secretaria de Obras, o mais rápido possível, possa chegar 
ate ali, agente sabe que eles estão se empenhando bastante na manutenção das 



estradas, mas aquela ali merece uma atenção especial, porque a vários anos não se 
passaram mais nada ali, também fiz uma indicação para troca de luminária na Rua dos 
Metalúrgico, numero 108 no Bairro Santa Rosa, e também uma limpeza de terreno na 
Rua Mundo Novo, esquina, Rodolfo Von Ihering, mas é um terreno localizado na Mundo 
novo, com a Rodolfo Von Ihering, os moradores estão reclamando, que é usado para 
deposito de tudo que é dejetos, até animais mortos, os moradores largam ali, causando 
mal cheiro para os moradores, então penso que a Secretaria de Obras, possa fazer essa 
limpeza o mais rápido possível, quando a contratação de zeladores, o Vereador Moisés, 
também colocou, é um fato real, o zelador do nosso interior, ele matem as estradas, ate 
em dias de chuva, os nossos zeladores, eles vão para a rua, para ver onde é que a água 
esta correndo, eles vão, abrem os desaguador, então nos temos que dar uma atenção 
para esse trabalho, é um trabalho que não é caro, e é de fundamental importância, 
quero agradecer a tenção de todos, tenham todos uma boa semana, e até a próxima 
semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Salda a todas as pessoas 
presentes. Gostaria inicialmente Senhor Presidente, de falar um tema, que eu acho se 
suma importância, ate comentava com a minha colega Vereadora, na questão de 
projeto de universos nas escolas, ta chegando o ano letivo, começa agora no final de 
fevereiro, a agente precisa ter atividades no horário contrario, do horário de aula, para 
deixar as nossas crianças com fazeres, para que elas não andem na rua, para que não 
sofram, com essa questão da ociosidade, e de fundamental importância, até mesmo na 
questão da droga, que é um tema que dificulta muito para os pais, então agente pedi ai, 
até mesmo fui procurado essa semana, por um rapaz, o Tiago, que ele tem uma escola 
de jiu jitsu, se oferecendo para trabalhar de voluntario, eu acho isso bacana, se 
voluntariar, já também preocupado por esta questão das crianças ficarem ansiosas no 
turno contrario de aula, também gostaria de falar da importância da Comissão de 
saúde, parabenizar ai o Vereador Balbino, a nossa querida Sandra, agente sabe como 
vai ser ardo o trabalho de vocês, mas gostaria aqui, esse Vereador deixar um pedido 
para vocês, que meio que de imediato com a Comissão, tenta entrar em contato com os 
Vereadores da região, para que agente comece a discutir a regionalização de saúde, 
porque é de fundamental importância, para agente poder ter uma saúde de qualidade 
na região, até porque Porto Alegre já esta saturada de tanto ônibus, agente vai pra lá, 
agente vê, é uma tristeza, as pessoas viajando 500, 600 quilometro, para serem 
atendidos em Porto Alegre, e acho que agora é o momento, que nos trabalhe bastante, 
o nosso Secretario de Saúde ai, Pimentel, já esta trabalhando nisso, e porque nos 
Vereadores não, então fica ai o pedido a nossa Comissão de saúde, para que comece a 
trabalha a questão da regionalização, gostaria ai também de falar a respeito do 
desenvolvimento, nosso Secretario Lamperti, parabenizar, ver que ele esta 
entusiasmado em questão do desenvolvimento, já estive com ele visitando uma 
Empresa, agente vê que ele ta trabalhando, eu acho que é por ai Secretario, agente tem 
quem trabalhar com humildade, como falaram outros Vereadores antes, agente tem 
que saber que as pequenas e micro empresas, tem potencial sim de geral bastante 
empregos e renda, com qualidade, com salário razoável, que de para um pai sustentar a 
sua família, e o que precisar desse Vereador, tu pode contar, deixo aqui já de ante mão, 
a disposição do senhor para o que precisar, diante a sua jornada, e desejar uma boa 
sorte, e pedir ao Governo, aos outros Secretários, que sigam esse exemplo de nosso 
Secretario de Desenvolvimento, que venham aqui a esta Casa mostrar os seus 
trabalhos, que querem desenvolver a cada pasta, eu acho que isso é importante, 
Vereador não é bicho papão, agente vem aqui, e com certeza agente vai discutir cada 
ação tomada em cada pasta, seria importante que o Secretario de saúde, Secretario de 



Obras que eu ainda acho que não tem, mas que viessem para tirar as nossas duvidas, e 
também agente com certeza vamos deixar aqui, fazer o mesmo que estamos fazendo 
aqui com o Secretario Lamperti, nos colocando a disposição daquilo que foi preciso, 
para que as coisas andem, então fica ai o pedido, que os outros Secretários também 
venha a esta Casa, discutir com nossos planos, suas ações em cada área, que eu acho de 
fundamental importância, para agente também passa para a comunidade, e saber os 
rumos que vão ser tomados em todas as áreas, a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes 
da Silveira, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: ao turno integral, e o 
atendimento no contra turno das escolas, existe um programa no Governo Federal, a 
um tempo já, que ele da verbas as escolas publicas, Estaduais e Municipais, para fazer o 
projeto, o programa mais educação, então assim, as escolas que não ainda 
desempenham o programa, não desempenham porque não querem, porque foi 
disponibilizado para todas as escolas, então é bom que agente trabalhe e incentive os 
Diretores de escolas Publicas, Estaduais e Municipais, para que eles venham a adquirir 
este programa, e desenvolvam, porque vem uma verba especial as escolas, que 
conseguem aparelhar, conseguem pagar monitores, então é um projeto bom, que 
precisa talvez de uma divulgação maior para adesão de mais escolas, mas existe ta 
posto no Governo Federal a um tempo, e da para aderir, tem muitas escolas de nosso 
Município, que já atendem no turno aposto, e tem a disposição, então isso é uma 
informação boa, que agente trabalhe incentivando os Diretores, para que façam adesão 
ao programa desta qualidade, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, voltou com sua 
pronuncia: imagina um professor desses que se coloca a disposição para dar aula 
voluntaria, imagina um professor ganhando salário por isso, o trabalho excelente que 
não iria desempenhar, por hoje agradeço a todos e muito obrigado. VEREADOR ARLEU 
MACHADO DE OLIVEIRA. Primeiramente eu gostaria de falar da visita que tivemos ao 
Diretor Presidente do trem zumbe em Porto Alegre na semana passada, e de grande 
relevância essa visita, tem em vista todos os objetivos de um trem vir até Taquara num 
futuro, deve já ta vindo até Sapiranga, Taquara vai ter um crescimento retumbante, a 
partir da vinda desse trem para Taquara, que tenho certeza que isso vai acontecer, não 
de pequeno prazo, mas a media e longo prazo, devera vir esse trem para Taquara, que 
será um grande desenvolvimento para toda a região, nos fomos recebidos pelo 
Leonardo, que é o Diretor, ele é de Novo Hamburgo e também foi Vereador, e nos 
atendeu muito bem, e ressaltar aqui todos os Vereadores que la estiveram 
representando a Câmara de Vereadores de Taquara, estavam la uns 11 Vereadores 
daqui, muito bom ver os Vereadores reunidos, todos por um único fim, que seja o 
desenvolvimento de nossa cidade, também eu quero meu uma vez enfatizar aqui, o 
grande problema que esta no interior do Município, e eu quero fazer mansão aqui de 
minha terra onde eu nasci, Fazenda Fialho, onde a insegurança aumenta cada dia mais, 
assaltos acontecendo ali na semana retrasada, por pessoas sendo assaltadas por 
motoqueiros de capacetes, e a violência é muito grande, as pessoas não tem mais 
tranquilidade no interior, nem na cidade, mas no interior é uma realidade, então eu 
quero enfatizar aqui, que esses quatros anos que nos estivermos aqui no legislativo 
Taquarense, vamos nos empenhar fortemente, para que volte aquele patrulhamento do 
interior do Município, principalmente com posto Policial nas regiões do interior, e eu 
basicamente defendo aqui a Fazenda Fialho que é minha terra, assim como todos os 
distritos também, mas eu gostaria que voltasse novamente o posto Policial, com 
Policiais da Brigada Militar, ajudando a controlar esse grande problema que é a 
insegurança no interior, ninguém sabe como é um assalto, quando é assaltado, e quem 
é assaltado sabe o que passa naquele momento, com um arma na cabeça, 



principalmente através de motoqueiros, facilidade que tem com um capacete na 
cabeça, ninguém sabe quem é, e assaltem e nada acontece, porque conseguem fugir, e 
a Policia não consegue chega naquele tempo, sofrimento muito grande das pessoas, 
ninguém mais tem tranquilidade nas suas casas e em lugar algum, também quero falar 
mais uma vez, as pessoas estão me procurando muito aqui, para falar sobre o som alto 
dos carros de som da cidade, eu não sou contra, contra a publicidade que são feita nos 
carros de som, eu sou contra o volume que eles estão colocando nos Município, aqui 
em Taquara é um absurdo, hoje a tarde eu tava aqui no centro e não tinha condições de 
se falar, tamanha altura do decibéis que estava acontecendo aqui na nossa cidade, as 
pessoas tão revoltadas, o comercio ta revoltado, alguma coisa tem que ser feita, a 
fiscalização tem que fiscalizar, a altura, não o carro de som em si, o Vereador Adalberto 
Carlos Soares, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: e não é só os carros que estão 
legalizado que usam de volume absurdo, e os carros particulares, que eles passam em 
alto som, e não tem hora da noite, aquele som, que chega tremer as casas, isso ai a 
Brigada Militar também tinha que atuar na hora, no ato, esses infratores, o Vereador 
Arleu Machado de Oliveira, voltou com a sua pronuncia: rapidamente eu quero 
enaltecer o Secretario que esta conosco aqui, e dizer a ele que é muito bom esse 
credito que ta sendo lançado a todos aqueles que necessitam de um pouco de dinheiro, 
através do programa Gaucho de micro credito, disponibilizando ate 15 mil reais para as 
pessoas que precisam de algum dinheiro, para tocar o seu pequeno negocio, é muito 
importante Secretario, e conta conosco, para agente fazer a divulgação, a publicidade e 
dizer para as pessoas que estão precisando de algum dinheiro, com custo barato, vocês 
poderão até dispor de 15 mil reais, de empréstimo muito fácil de conseguir, num jura 
de 0,64% ao mês, que não é embutido nem um outro ingrediente a mais nesse juro, que 
esta sendo colocado a disposição de todos Taquarense, então eu conclamo aqueles que 
precisam de um pequeno capital, pequeno dinheiro, que não é muito na verdade, 15 
mil reais em até 24 vezes, uma prestação muito fácil, é só ir na Prefeitura, procura o 
setor especializado no programa, e terá essa facilidade, e vai traze muito 
desenvolvimento para nossa cidade, realçando o poder aquisitivo das pequenas e 
micros Empresas, muito obrigado, e que todos tenham um final de semana muito bom 
e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Salda a todas as 
pessoas presentes. Eu inicio o meu pronunciamento, falando sobre as minhas 
indicações ao Executivo Municipal, uma delas que o Executivo Municipal, estude a 
possibilidade de repassar ao Corpo de Bombeiros, uma ambulância que está sobrando 
na SAMU, que ela seja repassada, se assim a lei permitir, para os Bombeiros, como é 
feito em Igrejinha e Três Coroas, onde os Bombeiros possuem ambulância, e ajudam a 
Comunidade em socorros, até porque como todos nós sabemos, os Bombeiros são 
muito bem treinados, isso ajudaria a resolver um pouco essa questão dos atrasos da 
SAMU, outra indicação, é que o Executivo Municipal estude a possibilidade de colocar 
ou uma rótula ou uma sinaleira, na Avenida Sebastião Amoretti com Rua Emilio Lúcio 
Esteves, na descida do Hospital, pois ali os acidentes são frequentes, solicitei ainda de 
que se possível o Executivo Municipal entre em contato, com o proprietário dos 
Terrenos próximos da estação Rodoviária, pois ali realmente o mato está muito alto, e 
naquele local são vários terrenos do mesmo proprietário, e tem muito perigo de 
assalto, segundo os moradores dali, outra indicação, solicitando ao Executivo Municipal, 
que ele estude a possibilidade, de aproveitar as pedras de calçamento que saíram da 
Rua Anita Garibaldi, e que estão depositadas próximo ao Posto de saúde do Bairro 
Empresa, que o Prefeito Tito, estude a possibilidade de usá-las para calçar a Rua Arlindo 
Candido Rangel, no Bairro Empresa, que fica a poucos metros do local onde elas estão, 



e isso faria um bem muito grande para aqueles moradores, pois eles sonham com 
aquele calçamento a tempo, e até estão bem desiludidos, pois a promessa nunca sai do 
papel, tenho certeza que agora com o Prefeito Tito será diferente, e assim a Prefeitura 
faria uma grande economia e resolveria um problema que se arrasta a vários anos, 
também solicito limpeza de bueiro na esquina das Ruas Osvaldo de Souza, com Ursulina 
Castro no Bairro Empresa, pois está cheia de terra, impedindo a passagem de água e 
assim provocando alagamentos, faço aqui um requerimento verbal, para que o 
Executivo Municipal, inclua em minha indicação de número 128/2013 que trata do 
auxilio moradia para os Soldados da Brigada Militar e da Policia Rodoviária Estadual, 
que inclua também, nesse auxilio moradia, os 1º e 2º sargentos, para que agente inclua 
essa duas categorias juntos, para também ganhar auxilio moradia, Fiz dois ofícios, 1 
para a administradora do Pedágio da ERS 239,  para que ela proceda na roçada do 
retorno que fica no inicio do KM 49 da ERS 239, antes da ponte de divisa entre Taquara 
e Parobé, também que proceda na colocação de um poste de luz ali, pois naquele 
retorno são constantes os assaltos relatados, o outro oficio é para que a Direção da 
RGE, assim como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informe de quais são os 
critérios de podas de árvores, realizados pela RGE, porque conforme mostram fotos em 
anexo, destruíram duas árvores defronte ao bar dos Amigos no Bairro Santa Rosa, bar 
esse de propriedade do Senhor Jair Reinheimer, fica na Rua Dos Comerciários no Bairro 
Santa Rosa, eu estive hoje com o Prefeito Municipal, assim como o Presidente da Casa, 
o Vereador Nelson, estudando com o Prefeito a possibilidade de abertura de Rua ao 
lado dos Congelados Heisler no Bairro Empresa, da possibilidade desta rua passar por 
cima do Arroio Sonda, o Prefeito viu com bons olhos o meu pedido, uma vez que vai 
aumentar o fluxo de veículos daquela empresa, e também facilitar a vida dos 
moradores do Bairro Empresa, eu até me agilizei para sobrar um tempinho, para falar 
de uma coisa que tem sido problema, eu esse ano fiz dois pedidos a direção do hospital, 
que viessem aqui na Casa para fazer uma reunião com agente, agente tem que fala num 
português bem claro, eles não dão bola para nos, eles nos chamam lá, tudo o que 
agente diz lá, eles amaciam agente, e dizem que não foi bem assim, e conforme esse 
relato que o Vereador Telmo fez hoje, eu quero através do Artigo 72 do regimento 
interno, sendo que eu preciso apenas de cindo assinaturas de 5 Vereadores, pedir uma 
CPI do hospital Bom Jesus, porque agente ta lidando com vidas humanas, vamos ser 
sincero, são mãe indo de taxi para Porto Alegre, indo ganhar nenê, essa questão tu 
imagina o seguinte, tem que ser humano acima de tudo, tu imagina uma mãe e um pai, 
montando um enxoval de uma criança, daí vai lá da um problema, e o cara vai e fala, 
que pode ficar 30 dias dentro do ventre da mãe, o que é isso, estão lidando com ser 
humano e não com Veterinário, então assim, eu sei não só eu como muita gente aqui 
dentro desta Casa, sabemos da seriedade do senhor, da maneira como o senhor conduz 
as coisas com mão de ferro, só que eu acho que o hospital Bom Jesus já ganhou canja 
de mais da gente aqui, agente tem que pega firme ali, e ver o que esta acontecendo, 
eles estão ganhando recurso do Município, e acho que vão atender o pessoal conforme 
querem, o que eles tão pensando, que eles estão lidando com bicho, então nos temos 
que fazer uma CPI, para chamar eles aqui, para eles ver que não estão lidando com 
criança, agente precisa muito de um hospital aqui, conforme num dia que eles meio que 
deram uma indicação, se agente não quisesse mais, eles podiam ir embora, não é 
porque eles estão comandando o hospital, que agente vai aceitar esse tipo de 
desumanidade com o povo Taquarense, então que a Secretaria da Casa providencia 
esse documento se o senhor autorizar, baseado no Artigo 72 do regime interno, eu 
preciso só de 5 Vereadores para me ajudar nisso ai, eu e mais quatro, encerro meu 



Pronunciamento agradecendo á Deus pela oportunidade de estar aqui representando a 
minha comunidade, uma Boa Semana à Todos e fiquem na Paz de Jesus. VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS FILHO. Salda a toas as pessoas presentes. Quero inicialmente 
fazer um agradecimento ao convite que encaminhei ao Secretario de Desenvolvimento, 
para que viesse a esta Casa, para explicar aos Vereadores sobre o Micro Credito, ou seja 
recurso de 0,64 ao mês, e as pessoas interessadas tem que ir até a Prefeitura, na sala do 
empreendedor, que la terá todo o atendimento para que a pessoa possa se habilitar 
para que possa conseguir esse credito a juro barato, Senhor Presidente eu encaminhei 
uma moção encaminhada de apelo ao Governador do Estado, que leve em conta a 
Audiência Publica do dia 8 de outubro de 2009, com 253 pessoas na Padilha, onde 
também tinha moradores do Rio da Ilha, e la disse o Secretario da época, que i não da 
comunidade seria respeitado, agente sabe que algum estudo foi feito, eu Vereador 
Lauri, Telmo, estivemos la, e agora foi liberado recurso de 30 milhões para projetos, 
para estudos e projetos, onde é 8 milhões para barragem Rio da Ilha, 10 milhões para 
barragem da areia do Rolante, 10 milhões para o Rio Rolante, também com geração de 
energia elétrica, mais 2 milhões para um dique de contenção no arroio Pampa em Novo 
Hamburgo, e a barragem de monjolo, ela não esta contemplada, e nos também 
encaminhamos ai, fomos muito bem recebido pelos dois Diretores na METROPLAN, 
aonde nos esclareceram, nos mostraram, deu para agente ter uma noção, e nos vamos, 
nos Vereadores, vamos trabalhar junto com a comunidade da Padilha, porque se torna 
inviável, porque são 310 propriedades, então nos temos que ter muito cuidado, 
também Senhor Presidente, lastimo a perca de mais de 8 milhões de reais, que seria 
para um canal auxiliar na Rua Pinheiro Machado, para nos evitarmos as enchentes, fiz 
um requerimento a Caixa Federal, porque o ex Prefeito no jornal panorama, ele alega 
culpa a Caixa da perca do recurso, e nos temos que ver de quem é a responsabilidade, 
não é possível nos vivemos a anos esse problema das enchentes no centro de nossa 
cidade, quando temos um recurso, se passo quatro anos o projeto é aprovado, e nada 
foi feito, isso é brinca de ser Prefeito, e nos temos que averiguar, também solicito ao 
Município, que seja feita a limpeza de uma área verde, na Rua Palmeiras das Missões, 
em frente ao numero 1045, inclusive la já deu três acidentes, por falta de visibilidade, e 
também solicito que seja colocada uma sinalização que indique a rua preferencial, os 
acidentes vem acontecendo, até um com fraturas, também estivemos visitando junto 
com os Vereadores, agradeço a todos os que foram até a sede do trem zumbe, aonde 
tivemos uma reunião muito produtiva, e vamos trabalhar para que o trem venha até a 
cidade de Taquara, outra visita foi na METROPLAN, no qual eu Vereador Lauri Fillmann, 
e o Telmo, o Adalberto que é da região, não pode ir, mas também estivemos la, para ter 
noção sobre o problema das barragens, e também estamos encaminhando para que o 
Município encaminhe o projeto ao Ministério da cidade, para área da mobilização 
orgânica, ou seja, saneamento básico e esgoto, o prazo esta aberto do dia 4 do mês de 
fevereiro, ao dia 5 do mês de abril, então o Município tem até o dia 5 do mês quatro, 
para que encaminhe o projeto, e o Vereador aqui pedindo, acho que o Moisés, pedindo 
para fazer uma canalização na Mundo Novo, este é o momento de o Município 
encaminhar, também pedimos para que o Prefeito encaminhe o projeto, ao Ministério 
do Desenvolvimento agrário, e na área de maquinas de retro escavadeiras, e agente 
pode adquirir num Ministério um recurso para também a parte agrícola, também no 
turismo e esporte, na área de infraestrutura, agente sabe que nossos Bairros, carecem 
de área de esporte, então este é o momento e esta aberto no Ministério do Turismo, e 
esporte, para essa, e o Banrisul, tem um programa de patrocínio para os eventos do 
Município, e abril do dia 15 do 02, vai até o dia 15 do 03, então tem pouco tempo, e 



para finalizar Senhor Presidente, votos de pesar pelo falecimento ao Seu Antonio 
Vargas de Oliveira, conhecido como mãozinha, que foi Secretario Distrital de nosso 
Município, em Santa Cruz, que venho a falecer no dia 06/02 de 2013, fica aqui meu voto 
de pesar, a toda a família, que o mãozinha era uma pessoa muito querida para aquela 
comunidade, muito obrigado, e fiquem com Deus. VEREADOR LAURI FILLMANN. Salda 
a todos as pessoas presentes. Realmente como já mencionado por colegas Vereadores, 
estivemos duas reuniões muito importantes durante a semana, tanto na METROPLAN, 
quanto ao trenzurb, estamos de parabéns, acredito por irmos em buscas de 
informações, e melhorias que visam atender a nossa região, como é a questão do trem 
zumbe, Vereador Moisés eu compartilho com você em na questão do zelador, 
fundamental para as estradas, quando o mundo cai em forma de água, o distrital, uma 
vez parando a chuva, não sabe para onde ir, a estrada que tem um zelador, tem alguém 
lá, ali nos desaguador, naquele bueiro, fundamental, muito bom, sempre possível 
investir nisso, é importante para a manutenção das estradas, estou encaminhando essa 
noite, votos de pesar a Família Marques da Vila Tereza, pois na semana passada aquela 
comunidade perdeu um membro muito importante, Dona Marieta, que deixa uma 
historia bonita na comunidade, sendo no colégio Hermínia, onde foi professora, 
Diretora, junto da comunidade, servidores da Mesa, incluem junto o Vereador Telmo, 
por favor, eu dizia do grande trabalho dela junto a escola, e também junto a nossa 
comunidade católica, onde tantos anos ela foi catequista, pessoal que realmente deixa 
uma lacuna, hoje 13 de fevereiro, quarta feira de cinzas, vejo com um momento 
importante no calendário da igreja, mais uma vez a CMDB foi muito fiel na escolha do 
tema da campanha da fraternidade deste ano, que é fraternidade e juventude, para 
alguns pode parecer estranho, mas vejo esse período que vai combinar na semana 
santa e páscoa, momento muito importante, é inegável que nos, nos dias de hoje, 
emendamos tudo, ano novo carnaval, páscoa, natal, quando vê se passo mais um ano, 
mais dois anos, mais cindo anos, então é um momento entre outras coisas importante 
para uma preferência, meditação e porque não dizer conversão, talvez nos vivemos 
numa época onde somos atropelador por um bombardeio de informações, tanto 
tecnologia, que é importante, é fundamental, mas que penso as vezes, que nos 
entopem de tantas coisas, cultura rasa, sem profundidade, e aqueles que não sabem 
discernir o joio do trigo, e acabam sendo tragados por essas questão, que como eu 
dizia, emenda tudo, então é importante sim o momento, e onde devemos refletir mais, 
talvez também, penso dessa forma, tantas situações ruins que acontecem por ai, hoje 
ainda aconteceu uma em Taquara, porem, mundo a fora, essas pessoas se tivessem um 
pouquinho mais de igreja, espiritualidade, igreja no sentido Deus, nos seres humanos 
estaremos melhor, então temos tantos momentos ai que assusta quando se vê 
situações em que o ser humano se envolve, e no meu entendimento, é sim a falta de 
algo maior, a falta de reflexão, parar e pensar em que viemos, para onde vamos, a razão 
de estarmos aqui, e não é tão somente uma passagem vazia, não deveria ser, não é 
assim, não é essa proposta do criador, então que aproveitamos essas semanas que se 
seguem ai, para pensarmos um pouco na situação, agradeço a oportunidade, a todos 
uma boa semana, e que possamos envolver um bom trabalho para nossa comunidade 
Taquarense, um muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Salda a todas as 
pessoas presentes. De saída, foi muito bom que a Comissão de Saúde já escolheu a 
forma de dirigir, e a forma de trabalhar, porque assim, esse feriado ai foi um caos para a 
saúde, chego ao ponto que eu tive que ligar para o Diretor Levi, para ele ir la no hospital 
tentar resolver a situação, porque as pessoas baixam no hospital, ficam lá, daí o medico, 
e o medico diz que tal medico vai vir, a pessoa ficou cinco dias lá e o medico não 



apareceu, apareceu um a noite, daí me chamaram, mas eu estava em Sapiranga já com 
outro problema, porque pessoas do IP não adianta ir ali no hospital, porque não tem 
medico para atender, ai as pessoas tem que se deslocar para lá, tive que leva essa 
pessoa lá, e eu tava la, daí quando ele disse que era pra mim vir no hospital, porque ele 
queria falar comigo, eu to la em Sapiranga, tão ficando loco, eu acho que ta na hora de 
tomar uma decisão, e isso tem que partir da Comissão, por isso nos escolhemos a 
Comissão para fazer esse trabalho, porque a forme de que como o hospital vem 
fazendo, não é possível, até eu não posso afirmar, só vou passar para vocês, vou 
procurar, porque tem funcionário nosso, a sua esposa teve algumas queimaduras, e 
segunda a informação que eu tive, ela foi levada no hospital e lá não tinha leito, para 
aquele caso, ai depois através da Justiça, essa informação é extra oficial, eu vou me 
informar amanhã sobre esse assunto, diz que os leitos estavam reservados para o 
pessoal de Santa Maria, ai é o caos, é brincar, como disse o Vereador Eduardo, é brincar 
com a população, e no fim, parece que a senhora venho até falecer, o problema todo, 
eu acho que as famílias não querem saber, eles querem que seu familiar seja atendido, 
teve esse caso dessa senhora, teve outro caso de outra senhora, que o bebe estava 
morto, e que eles amararam, eu acho que não tem que esperar, se eles sabem agora, 
tão ali para isso, tão ali para fazer esse trabalho, ele é pago pelo hospital, se é pouco ou 
muito, nos não vamos discutir, porque quem paga é o hospital, agora se ele não que 
faze o trabalho, ele tem que sair do hospital, a mesma coisa eu digo para os da saúde 
do Município, se não tão satisfeito, fazer o que, é ruim de contratar médicos, nos 
botamos um projeto aumentando, eu acho que tem que haver um compromisso maior 
da classe dos funcionários do hospital, porque eu pedi que me procurasse quem 
estivesse no comando, ninguém quis falar, a pessoa pego o celular, foi la na enfermaria, 
e ninguém quis falar, é complicado, tu que fala com alguém do hospital, que deve ter 
alguém la para resolver os problemas, se não tem, dessa forma é complicado, também 
eu quero falar com vocês de hoje a noite nos criar a Comissão de terras e divisas, vou 
explicar para vocês o porque, isso influi tudo, nesse caso das represas, essa Comissão 
não é só para ver quando nos vamos doar uma área de terra, é para qualquer coisa que 
haja no Município em relação a terras ou divisas, e como a inundação vai ser feita, e nos 
esperamos que não será feita, vai inundar grande parte das terras de nosso Município, 
eu acho que cabe essa Comissão, até porque nos temos que fazer uma reunião na 
Padilha, e dar uma satisfação para a população, a população, eu sei que o Vereador 
Lauri, Vereador Telmo, tem explicado para o pessoal, mas nada melhor do que a Casa 
for la e garantir que a Casa é contra isso, nos já fizemos uma reunião, o Vereador Lauri 
esta lembrado, quando outras vezes eles tentaram fazer isso, e nos fizemos uma 
reunião lá, para tranquilizar a população, essa é a nossa obrigação de se fazer, então 
vou conversar com vocês para nos marcar um dia, para a reunião lá, mas já vamos com 
essa Comissão pronta, para se for necessário a intervenção dessa Comissão, com 
certeza nos assim faremos, quanto a segurança, nos sabemos que no interior ta 
complicado, é de nossa vontade conversar com vocês, já falei esses dias, de nos darmos 
duas motos, para o Policiamento de Taquara, se eles tiverem pessoas, Soldados para as 
motos, e de nossa vontade de dar as motos, mas que essas motos sejam destinadas 
para o patrulhamento do interior, elas são mais rápidas, tem mais rapidez, o pessoal 
tem elogiado o pessoal das motos, tanto aquele que ocupa e liga e é atendido pelo 
pessoal das motos, eles tem dito que o atendimento é de imediato, então como a 
Câmara vai economizar pelo uma serie de coisas, nos vamos repassar para a saúde, mas 
também queremos saber o andamento, não adianta nos só repassar o dinheiro, eu já 
falei com o Prefeito e disse  a ele, que repassa o dinheiro não á nem um problema, mas 



queremos saber como a aplicação desse dinheiro vai dar melhoria da cidade, e para a 
Brigada a mesma coisa, se a Brigada vai ter gente para Policiar no interior com essas 
motos, nos com certeza, vamos conversar com vocês, e com certeza vamos dar, acho 
que nos todos entramos de acordo para dar a verba para eles comprarem duas motos, 
dez de que seja estendido um trabalho mais forte no interior, era isso que eu tinha pra 
dizer, Muito obrigado. Após a Palavra em Expediente, o Presidente da Casa, com a 
concordância dos demais Vereadores deu início a formação da Comissão de Terras, 
Patrimônio e Habitação, solicitando que no máximo três Vereadores fizessem parte da 
mesma. Nesse sentido a Comissão ficou composta da seguinte forma: Comissão de 
Terras, Patrimônio e Habitação: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP), 
VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT) e VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB). Nesse momento 
o Vereador Guido Mario comunicou à Mesa Diretora que uma vez fazendo parte da 
Comissão de Terras, abre mão de sua participação como membro da Comissão de 
Saúde indicando o Vereador Roberto Timóteo para ocupar seu lugar. Na sequência 
houve algumas colocações referentes ao pedido de CPI do Hospital Bom Jesus, que foi 
solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch nesta noite durante a Palavra em 
Expediente, onde ficou acordado por unanimidade dos Vereadores que num primeiro 
momento a Comissão Temporária de Saúde irá convocar o Diretor do Hospital para vir 
no Plenário desta Casa prestar esclarecimentos do que vem ocorrendo dentro do 
Hospital. O Presidente informou ainda que para a abertura de uma CPI é preciso ter 
fatos concretos e documentados, mas se assim se fizer necessário à mesma será 
instaurada. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente da Casa deu início a 
Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos 
em pauta, para posterior discussão e 1ª votação de mérito dos mesmos. ORDEM DO 
DIA: 1ª votação – Mérito: PROJETO DE LEI Nº 017/2013 (Executivo Nº 009) Altera a Lei 
Municipal nº 5.151/2013, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em 
caráter excepcional e por tempo determinado, para atuação na secretaria de saúde, e 
dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 018/2013 (Executivo 
Nº 15) Altera a Lei Municipal nº 5.019, de 10 de abril de 2012, que alterou a Lei 
Municipal nº 5.009, de 29 de março de 2012, que alterou a Lei Municipal nº 4.110, de 
28 de novembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em 
caráter excepcional e por tempo determinado, para atuação no programa de 
Atendimento Pré-Hospitalar – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU 
Metropolitana RS – 192, com a participação da Secretaria Municipal da Saúde, e dá 
outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. O Vereador Valdecir de Almeida se 
manifestou dizendo ser favorável ao Projeto, mas questionou sobre a prorrogação do 
contrato dos técnicos condutores da motoambulância que não consta no Projeto. Nesse 
sentido o Presidente disse que após a presente votação do mérito, será encaminhado 
um Pedido de Informação ao Executivo buscando tal solicitação. PROJETO DE LEI Nº 
019/2013 (Executivo Nº 16) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica Orçamentária e 
dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi 
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 20/2013 (Executivo 
Nº 17) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação 
PROTETORA DOS ANIMAIS DE TAQUARA – APATA, e dá outras providências. O Projeto 
foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade dos 
Vereadores. Em seguida Presidente, com a concordância dos demais Vereadores 
colocou em bloco a votação da matéria a seguir, e a mesma foi APROVADA por 



unanimidade: Segue a matéria: Moção de Apelo: Nº 001/2013. Requerimentos: N°s: 
018 a 024/2013. Requerimentos de Pedidos de Informação: N°s: 016 a 017/2013. 
Indicações: N°s: 131 a 146 e 148 a 157/2013. Requerimento Verbal: Nº 001, de autoria 
do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch: Solicita ao Presidente desta Casa, que seja 
encaminhado o presente Requerimento Verbal, ao Executivo Municipal, senhor Tito 
Lívio Jaeger Filho, para que sejam incluídos e contemplados com o auxílio moradia, 
também os (as) soldados (as) que estiverem ocupando o cargo de 1º e 2º Sargento, 
conforme Indicação Nº 128, datada de 04 de fevereiro de 2013, em anexo. Atas: N°s: 
3.865 e 3.866. Diante da importância dos Projetos n°s: 019 e 020/2013, que tratam da 
APATA, os quais foram dados publicidade e votados no mérito anteriormente nesta 
Sessão, o Presidente Convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária 
Autoconvocada, a realizar-se logo após o término desta Sessão, para 2ª votação dos 
Projetos supracitados. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min, o Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 18 de fevereiro do 
corrente ano, às 19 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a presente Ata, 
que segue assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor Diego Miranda, o 
qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será 
assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, treze de fevereiro de 
dois mil e treze...................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


