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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta 
e cinco minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a 9ª Sessão 
Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins 
(PMDB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), 
Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch 
(PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), 
Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos 
Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo 
Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PDT). A pedido do Presidente desta Casa, Vereador 
Nelson José Martins a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente 
Sessão, desejando boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da 
Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das dezenove horas, 
hoje com atraso, devido a reunião ocorrida anteriormente com os Diretores do Hospital Bom 
Jesus. A partir desse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a 
todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida convidou o senhor 
Valdir França, da Associação Taquarense de Comunicação Comunitária, para fazer uso da 
Tribuna Popular, conforme protocolo nº 1456, datado no dia de hoje nesta Casa, concedendo o 
tempo de 10 minutos para a manifestação. Na sequência o Presidente solicitou que a servidora 
Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta 
Casa, para o conhecimento de todos. PUBLICIDADE DE PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 
023/2013 (Executivo Nº 022) Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 
OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 121/2013, encaminha Leis Municipais nºs 5.163 e 
5.164, sancionadas em 19 de fevereiro de 2013. OFÍCIO Nº 126/2013, Ratifica a Mensagem do 
Projeto nº 023/2013 (Executivo nº 022), que trata do parcelamento de débitos não repassados 
ao RPPS. REQUERIMENTOS: Nº 034/2013 – VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Ao 
cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, solicitar ao Departamento competente do 
DAER que estude a viabilidade de instalar uma sinaleira na ERS 020, em frente à Fruteira 
Taquarense, pois neste local fica a principal entrada de acesso ao Bairro Empresa, maior Bairro 
de nossa cidade, onde tem grande fluxo de veículos e pedestres o que ocasiona vários acidentes 
com vítimas fatais. Nº 035/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através 
deste enviar Votos de Congratulações às Irmãs do Círculo de Orações, do Bairro Santa Rosa, pelo 
4º Encontro do Círculo de Orações “Fonte Viva”, que ocorreu neste final de semana com o 
Tema: “Alegrem-se as mulheres que te buscam, e digam todos os dias, engrandecido seja o 
Senhor”. Salmo 40.16. Parabéns às Irmãs na pessoa da Irmã Neusa e do Irmão Jorge que são 
encarregados desta Congregação e que Deus continue os iluminando para o crescimento deste 
trabalho. Nº 036/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através deste enviar 
Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelo aniversário de 77 anos 
nesta cidade que será comemorado no 1º domingo do mês de março, bem como pelos 20 anos 
de Ministério do Pastor Fidêncio Vasconcelos Bitencourt a frente do comando da Igreja, 12 anos 
de aniversário do Templo Central no Bairro Santa Teresinha e 14 anos de Ministério Pastoral do 
Pastor Enilton Vasconcelos Bitencourt. “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os 
que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela” Salmo 127.01. “Tudo 
quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu 
vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma.” Eclesiastes 
09.10. Nº 037/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO, com apoio dos Vereadores Lauri 
Fillmann e Adalberto Carlos Soares: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos 



familiares do senhor Darci Adão Feltes, apresentador do Programa Tarde Alegre na Rádio 
Taquara e integrante da equipe dos Bombeiros Voluntários desta cidade, o qual veio a falecer no 
dia de hoje, 25/02. O falecimento do senhor Darci não deixou enlutado apenas sua família, mas 
sim a comunidade como um todo. “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 038/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao Gerente de 
Atendimento da pessoa física da Caixa Econômica Federal desta cidade, senhor Alexandre 
Rodrigues de Freitas, informações referentes às senhas que devem ser distribuídas ao novo 
quadro de funcionários municipais para o cadastramento do Bolsa Família. O pedido se justifica, 
pois segundo informações o prazo está se esgotando e muitas famílias aguardam o 
cadastramento que só é possível através destas novas senhas. Certo de contar com a sua 
atenção, desde já agradecemos. Nº 039/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS e Bancada do PP: Por meio do presente, solicitamos ao Deputado Estadual João Ervino 
Fischer (Fixinha), que possa realizar uma Audiência Pública, pela Assembleia Legislativa, em 
nosso Município, na Câmara de Vereadores, reunindo representantes do Estado (Brigada Militar 
– Corpo de Bombeiros), Prefeitura, Vereadores e comunidade em geral, para discutirmos a 
implantação de um novo Quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Sebastião Amoretti com a 
Rua Coronel Diniz, já que há o interesse comunitário em se construir o mesmo com recursos 
oriundos de uma parceria do município com a sociedade. Este momento será importante, pois 
construirá avanços na solução desta que é uma necessidade coletiva do povo taquarense. Nº 
040/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Ao cumprimentá-lo cordialmente 
venho através deste enviar Votos de Congratulações ao novo Diretor Administrativo e 
Financeiro do DAER, mui digno, senhor Elir Domingo Girardi, o qual foi nomeado ao cargo na 
última terça-feira, dia 19/02. Parabéns e sucesso na sua nova caminhada. REQUERIMENTOS DE 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Nº 024/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal  encaminhe a esta Casa Legislativa em caráter de 
urgência, cópia do convênio com o Hospital Mãe de DEUS e um relatório onde conste os nomes 
completos e especialidades de todos os Médicos que prestam serviços através do convênio 
Municipal no Hospital Bom Jesus em Taquara, bem como a carga horária dos mesmos desde o 
dia 1º de Janeiro do corrente ano até a presente data. Nº 025/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO 
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal envie a este Vereador uma relação completa 
das famílias que necessitam de atendimento de apoio sócio educativo, pois se este serviço for 
eficaz assim se evita o acolhimento das crianças em abrigos. Nº 026/2013 – VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador se 
o aluguel das casas do PAC está sendo pago e quantas famílias estão sendo beneficiadas. 
INDICAÇÕES: Nº 172/2013 – VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda no recolhimento do lixo no Cemitério da 
localidade de Fazenda Fialho, pois o mesmo foi queimado e permanece espalhado pelo local. Nº 
173/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria competente proceda nos seguintes serviços da Rua Pedro Emílio Martins, Bairro 
Tucanos: conserto de luminária, esquina com a Rua 28 de Junho e conserto de buracos no 
calçamento, pois os mesmos já causaram danos em alguns veículos. Nº 174/2013 – VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 
contratar um zelador para a estrada de Açoita Cavalo, pois a mesma está situada na divisa do 
Município e por isso fica um pouco isolada. Nº 175/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
conserto de uma luminária no Loteamento Nunes, nº 1324, final da Rua Mundo Novo. Nº 
176/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através 



da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Lotar 
Rheiner, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 177/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 
Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de elaborar projeto para a cobertura da 
quadra de esportes da Escola Municipal Rosa Elsa Mértins, no Bairro Santa Rosa, pois em dias de 
chuva e calor forte as aulas de Educação Física ficam prejudicadas. Nº 178/2013 – VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda na canalização do arroio que passa por dentro do pátio da Escola 
Municipal Rosa Elsa Mertins, pois o mesmo coloca os alunos em situação de risco constante. Nº 
179/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no serviço de 
limpeza de todos os pátios  das Escolas Municipais de nossa cidade, pois os mesmos precisam 
estar em condições de receber os alunos no início das aulas que se inicia nesta segunda-feira, 
dia 25/02. Nº 180/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Requeiro 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie em caráter de 
urgência um pedido à Corsan solicitando a extenção de fornecimento de água para o 
Loteamento dos Coqueiros, pois diversos poços artesianos estão  impróprios para o consumo, 
colocando em risco a saúde dos moradores. Nº 181/2013 - VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
conserto de uma luminária na localidade de Moquém, nº 6080, em frente à antiga Floricultura, 
na ERS 239. Nº 182/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito 
que o Executivo Municipal estude a viabilidade de criar projeto de calçamento nas Ruas: 
Sarandi, Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha e Loteamento Jaeger, no Bairro 
Empresa. 183/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no 
recolhimento de galhos deixado por poda de árvores feita pela RGE, sito na Rua Paulo Gonzaga, 
em frente ao nº 3343, Loteamento dos Coqueiros, Bairro Santa Rosa. Nº 184/2013 - VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada de Figueirão, 
Beco do Arno e da estrada de acesso à Colina do Sol em Morro Negro, pois as mesmas se 
encontram em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 185/2013 - VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente 
providencie melhorias na localidade de Morro da Cruz, pois a mesma necessita do serviço de 
roçada e ensaibramento dado ao fato do local estar intransitável. Nº 186/2013 - VEREADOR 
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no conserto de uma luminária localizada na Rua Paraná, próximo ao nº 
707, no Bairro Santa Teresinha. Nº 187/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 
Indico ao Executivo Municipal que seja disponibilizada área de moradia junto às Escolas 
Municipais de nossa cidade, para abrigar as famílias dos Policiais Militares que executam as 
atividades em nosso Município. Justificativa: Segundo informações do Capitão da Brigada 
Militar, Adriano José Zanini, em visita nesta Casa no dia 18 do corrente mês, foi nos dito que 
seria, além do auxílio moradia, um grande atrativo para que os Policiais permanecessem em 
nosso Município. Nº 188/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de 
urgência no conserto da canalização na Rua Tabajara ao fundo da residência nº 68, no Bairro 
Empresa, bem como na colocação de aterro em frente ao nº 58, o qual foi destruido pela chuva 
por falta de meio fio na calçada.  Nº 189/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
serviço de limpeza na área verde localizada ao fundo do Loteamento Olaria, bem como no final 
da Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Empresa e que se coloque ainda uma placa indicando que é 
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proibido colocar lixo naquele local. Nº 190/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 
DOS SANTOS: Indico ao Executivo Municipal a necessidade de que a Prefeitura entre em contato 
com o Departamento competente do DAER, responsável pelo serviço de roçada e manutenção 
da ERS 239 no retorno logo após o Supermercado Nacional, pois o mato está dificultando a 
visibilidade dos condutores que passam pelo local, causando constante perigo de acidentes. Nº 
191/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente providencie a substituição de lâmpadas queimadas 
no Parque do Trabalhador, bem como a colocação de brita ou saibro na Academia Municipal do 
mesmo local, para que seus usuários tenham maior comodidade e segurança ao visitar o 
Parque. Nº 192/2013 – VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao 
Chefe do Executivo que repasse ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
informações sobre a Empresa OTSER, para que o mesmo tenha mais esta opção, para a futura e 
imediata contratação desse serviço, para que o nosso Município tenha uma destinação correta 
do lixo eletrônico a exemplo do Município de Parobé que já procedeu nos trâmites legais e já 
contratou os serviços da referida empresa. A OTSER surgiu em Outubro de 2008 com o objetivo 
de suprir uma necessidade das empresas, universidades e população em geral, que é realizar a 
destinação correta dos seus resíduos eletrônicos, também conhecido por lixo eletrônico. O 
diferencial está na apresentação de um serviço único dentro deste ramo, O foco está centrado 
no recolhimento, descaracterização, ordenação interna e posterior envio às usinas e/ou 
empresas específicas, cuja finalidade está na reciclagem de todos os itens recolhidos, ou seja, 
nada fica na natureza, prejuízo "zero" ao meio ambiente. Um serviço confiável de coleta e 
destinação do resíduo eletrônico, promovendo a preservação do meio ambiente e a 
sustentabilidade das empresas e sociedade, por meio da logística reversa e reciclagem. 
Emitimos certificado de destinação final com todos os itens especificados, proteção da 
identidade da empresa/pessoa e também rastreabilidade dos lotes. Relação de materiais que a 
OTSER coleta: - ADSL – aparelhos de DVD - caixas de som de micro- calculadoras- 
celulares/carregadores – central telefônica – cpu’s – estabilizadores - fax – fios/cabos – fontes 
de micro – hd’s – impressoras – modem - monitores - mouses – no-breaks – notebooks - 
roteadores - scanners - servidores – teclados – telefones antigos/novos – unidades de CD/ DVD 
– unidades de disquetes – vídeo cassete. O endereço da Empresa é: Empresa OTSER – Avenida 
dos Municípios, 7360 – Quatro Colônias – Campo Bom – RS CEP 93 700 000 Fone: (51) 3556 00 
44; E-mail: otser@otser.com.br, Site: tttp://www.otser.com.br. Nº 193/2013 – VEREADORA 
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo Municipal que 
determine ao Diretor da Secretaria Municipal de Obras para que o mesmo providencie o reparo 
em uma cratera que está se formando na calçada em frente à residência localizada na Rua Luiz 
Rangel, nº 1717, no Bairro Mundo Novo, pois a mesma oferece riscos aos transeuntes e em 
épocas de chuva, as crianças que por ali passam, por desconhecerem tal situação, poderão ser 
sucumbidas pelo buraco, pois houve uma danificação na canalização que ali está instalada, 
aumentando o seu tamanho a cada nova chuva que se apresenta. Nº 194/2013 – VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da 
Secretaria competente proceda em caráter de urgência na pavimentação com asfalto ou pedras 
irregulares, bem como na revisão e troca de luminárias da localidade de Moquém e ainda que a 
Secretária Distrital faça o conserto de telhas da parada de ônibus na estrada de acesso ao 
“Quinze”. Tais pedidos se justificam porque em Moquém está se criando um pequeno distrito 
industrial, tendo três empresas que hoje geram mais de 130 empregos diretos e estão em pleno 
crescimento necessitando de ruas e iluminação melhores para transportar as mercadorias 
produzidas. Nº 195/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência na limpeza de um terreno 
situado ao fundo do Motel Figueirão em direção a Rua Miguel Bauer, pois o mesmo encontra-se 



tomado pelo mato e é um local aonde vindo pela Avenida Fernando Ferrari, ERS 239, é a porta 
de entrada de nossa cidade. Nº 196/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Indica ao Prefeito 
Municipal, a necessidade de ampliação do percurso do trecho realizado pelos ônibus que faz o 
Transporte Escolar em nosso município. Neste sentido solicitamos ampliação do percurso da 
Linha do Ônibus Escolar, para que adentre a “Travessa dos Oliveira”, em frente ao Haras e a 
Igreja, ali localizado, na localidade de Olhos D’Água, onde temos 5 (cinco) jovens estudando no 
período da noite, e para se locomoverem até o ônibus escolar, precisam andar 5 (cinco) 
quilômetros para chegar até  o Quiosque na ERS 239, lugar determinado como ponto de 
embarque e desembarque. Também solicitamos que o ônibus que passa pela Estrada Geral da 
Padilha, o qual busca e deixa as crianças próximo a ponte que dá acesso a “Estrada dos 
Imigrantes”, adentre a mesma pelo trecho de aproximadamente 2 quilômetros, pois temos 
neste ponto 6 (seis) crianças que precisam se locomover a pé, diariamente, e agora 
aproximando o período de chuvas e inverno, torna-se necessário esta providência. 
CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS: Ofício da Assembleia Legislativa – Comissão de 
Assuntos Municipais, informando que o Deputado José Sperotto assumiu a Presidência desta 
Comissão no dia 14 de fevereiro do corrente ano. Ofício da OI em resposta ao Requerimento nº 
012/2013, do Vereador Telmo Vieira, contido no Ofício D.L. nº 039/2013. Convite da Prefeitura 
Municipal de Taquara, através do Departamento de Esportes para a final do Campeonato 
Praiano de 2013, que ocorrerá no dia 02 de março do corrente ano. Telegramas do Ministério da 
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo 
Municipal de Saúde. Após a leitura da matéria o Presidente abordou um assunto referente a 
alguns comentários do Secretário de Saúde e Vice-Prefeito, senhor Carlos Alberto Pimentel 
expressados na internet na última semana, onde embora não tivesse citado nomes foi 
entendido que se tratava dos Vereadores desta Casa, nesse sentido o Presidente pediu a 
compreensão dos Vereadores para que não fizessem nenhuma manifestação sobre o assunto, 
até que ele possa conversar com o Prefeito Tito Lívio sobre o ocorrido. Prosseguindo os 
trabalhos, o Presidente deu início a Palavra em Expediente, hoje concedendo o tempo de 03 
(três) minutos a cada Vereador, devido ao atraso do início da presente Sessão, seguindo a 
ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Começo meu 
pronunciamento hoje, relatando algumas questões levantadas pelo Vereador Valdecir, e 
trazendo aqui uma resposta, tive contato com o Procurador do Município, com relação aquelas 
casas invadidas do Bairro Empresa, temos uma noticia positiva, o Município terá segurança 
Jurídica, com relação ao despacho que q Juíza deu, o Município obteve no final da semana essa 
informação, só correndo atrás agora, e  já deve ta tomando tratativas durante esse semana, 
com o Conselho Tutelar, porque la tem crianças, com a Assistência Social, e também com o 
apoio mais efetivo da segurança de ambas as partes, de um Policiamento que vai vir de Porto 
Alegre, para auxiliar a remoção daquelas pessoas, deixando bem claro, que as pessoas terão 
toda a assistência necessária, também deixando o informativo, se por uma acaso as pessoas já 
puderem sair de lá, pra quando ir ser cumprida a ordem Judicial, para agente poder da 
continuidade ao projeto habitacional, que la constituído, será bastante importante, para que, 
quem sabe alguém fique mais alterado, alguém que fique de maneira onde não queira sair de lá, 
para não precisar ter resquícios posteriormente, Vereador, agente dessa essa lembrança para 
você, através da procuradoria geral do Município. Também agradecer o Prefeito e sua gestão, e 
pelo Secretario de Saúde, em relação a posição que teve, independente do tampes que foram 
lotados, com relação a compra de uma UTI, com a ação da UTI neonatal, um acontecimento que 
teve, parabéns a Administração, e ao Prefeito de ter pulso firme, e determinar ali a compra, e 
não deixa êxito de realiza o atendimento, agradecer também os trabalhos feitos pelas Secretaria 
de Obras, na Santa Maria, uma necessária muito grande, hoje tem o alargamento, já esta 



digamos, transitável, parabéns pelas as atividades que foram realizadas, o Prefeito também, nos 
estamos participando Senhor Presidente, na UNIPACS, eu Vereador Valdecir, estivemos la 
presente, com relação a capacitação dos professores da gestão Municipal, agradecer la, foi um 
excelente trabalho, o pessoal ta bastante unido, ta convicto que educação é a base, como a 
Vereadora Sirlei coloca para agente, é a base de muitas coisas, e até mesmo a prevenção de 
muitas situações, presenciamos isso lá, uma excelente atividade, e deixa aqui também, de 
tantas alternativas que teríamos aqui pra hoje, mas o tempo é curto, com relação a rua coberta, 
deixo aqui uma sugestão a Administração Municipal, que a rua coberta seja em Audiência 
Publica, e nessa pauta, em ser estalada entre a Guilherme Lahm e a Marechal Floriano, na Rua 
17 de Junho, atrás ali da Rainha das Noivas, e a Colombo, essa é a sugestão desse Vereador, 
também deixo aqui uma sugestão a ser analisada de um projeto a sugestão do Município, que 
seja disponível o vale transporte, aos servidores públicos Municipais, aonde eles possam fazer 
seu deslocamento e ter menos um custo, em seu deslocamento, durante a próxima semana irei 
me manifestar em relação a isso, eu reforço a questão do vale transporte, que eu acho que um 
beneficio bastante importante, o Município adquirir e passas aos seus servidores, muitos 
utilizam, e aqueles que não utilizam, podem começar a usar o transporte alternativo, também 
com relação as atividades que nos tivemos aqui na Casa hoje, nos tratamos a seguinte questão, 
a UTI neonatal, como coloquei ao Diretor do hospital, que teve aqui e toda a sua equipe, sou 
parceiro, quero me colocar a disposição, agente se ajudando se colocando a disposição, agente 
pode construir muita coisa boa, também recebemos hoje na Casa e o Presidente deve 
pronunciar no seu pronunciamento hoje, da missão de saúde, recebemos ali um cidadão, aonde 
colocou situações com a saúde mental, e dependência química de nosso Município, Vereador 
Moisés já levantou questões em relação a isso, certamente vai ter o apoio dessa Casa, pegamos 
alguns pontos mais aleatórios, certamente será de grande valia, para as pessoas que tem 
necessidade de utilizar esses serviços, muito obrigado, e uma boa semana a todos.  VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero 
iniciar minha fala de hoje, falando em questão da poda de arvore feita pela RGE, e eles estão 
deixando esses galhos, todos soltos nas ruas, e agente sabe já a dificuldade que é Taquara, 
qualquer chuvinha já acaba acontecendo enchentes, tentei buscar umas informações Senhor 
Presidente, e me falaram que o Município ficou responsabilizado em recolher esses galhos de 
arvores cortados pela RGE, então se o Município se responsabilizou em recolher esses galhos, 
que faça, porque nos temos diversos lugares, muitos galhos nas ruas, e se tiver uma chuva ai, 
nos já tivemos um susto na semana passada no Bairro Cruzeiro, uma chuva muito pequena, já 
trouxe enchente para lá, e é uma questão que se deve amenizar a qualquer custo, para evitar 
com que a comunidade seja evitada nesse sentido, também quero falar com relação ao posto 
24horas, que agente tem acompanhado uma melhora bastante grande, agente sabe do 
empenho de todos os Vereadores, da Presidência da Casa, com relação ao posto 24horas, e 
acho que esta respondendo a toda a comunidade, deseja e anseia, trazendo inclusive elogios, 
aos profissionais que trabalham lá, eu gostaria de falar também, e parabenizar, a iniciativa, 
ontem a noite eu recebi uma informação, de que as 5 horas da manhã, já teria diversas pessoas 
no Bairro Empresa, aguardando daquela velha historia la, aguardando abrir o posto, para daí ser 
distribuída as fichas, para daí poder ter a consulta, entrei em contato com o Secretario de 
saúde, e ele me disse que hoje as 5 horas da manhã será resolvido, e de fato o Diretor Levi, 
esteve la as 7 horas da manhã, e acabou resolvendo o problema, então a dificuldade la, que os 
médicos querem, com uma mãe e dois filhos, atender um e deixar o outro, já foi resolvido e 
quero agradecer o empenho do Diretor e do Secretario, pela solução desse problema, e quero 
aqui dizer que agente tem que começar a planejar, nos soubemos, essa questão das enchentes 
de nosso Município, que cada chuva traz essa problema, a Vereadora Sandra tem falado isso 
seguido, e eu quero aqui fazer couro com as palavras dela, para que agente busque de alguma 



forma de amenizar as enchentes em Taquara, muito obrigado a todos, que Deus nos conduza a 
um futuro com respeito e dignidade, e até la se ele assim nos permitir, obrigado a todos. 
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. Já dia 1 de 
fevereiro, se iniciaram as aulas na rede infantil em Taquara, hoje foram iniciadas as aulas da 
educação fundamental, Taquara é uma cidade conhecida pela sua qualificada rede de ensino, 
tanto nas escolas particulares, quanto nas de rede publicas, existem 36 escolas Municipais, que 
atendem mais de 5 mil alunos, mas o que é boa escola para todos, escola que haja matricula 
para todos com idade própria, dos 4 aos 17 anos na escola, onde a frequência a escola, ou seja, 
não a desistência e não a repetência, é onde se aprende, cabe ao Município manter a rede de 
educação infantil, 0 a 5 anos, e o ensino fundamental, quais são os desafios para essa escola, 
mais matriculas na educação infantil, e mais qualidade no ensino fundamental, pra crianças de 
até 3 anos, existem as creches e o PIM, e eu quero fala sobre o PIM, Primeira Infância Melhor, é 
um programa muito importante, a ciência esta reorientando as ciências publicas, pois prova que 
todas as habilidades humanas, se formam na primeira infância, até os 3 anos, portanto, políticas 
para primeira infância, é prioridades das prioridades, pois pode mudar o ruma da historia, do 
oitavo, ao décimo oitavo mês de vida, é considerado um período bastante critico, pois as 
funções do celebro, o que o celebro sofre, nesse período dificilmente se recuperara mais tarde, 
abusos ao longo da primeira infância, favorecem a depressão, a ansiedade, pensamentos 
suicidas, estresse e agressão, as raízes da violência se encontram nesse período, o PIM atende 
mais de 47 mil famílias, com crianças de 3 até 6 anos, e gestantes que se encontra em situações 
de vulnerabilidade social no Rio Grande do Sul, orienta família através de sua cultura, e 
experiência, para que promovam desenvolvimento integral de suas crianças, precisamos cuidar 
mais de nossas crianças, pois cuidar depois pode ser tarde, mão e pai pobres, mas que cuidam e 
formam crianças mais confiantes, com menos danos celebrais, que pais ricos que não dão 
atenção, pobreza nos dias de hoje, não que dize falta de recurso, e sim falta de conhecimento, 
eu fico bastante feliz em saber que o Secretario de Educação, Antonio Edemar Teixeira de 
Holanda, pretende que as escolas tenham uma bagagem muito grande em projetos e abordem 
um vasto conteúdo, incluindo informática, musica, e esportes, uma Administração publica e 
respeitável, e aquela que faz agora, e aquela que também investe em um futuro melhor, através 
da educação, eu acredito firmemente que sem educação, não a salvação, e fica como sugestão, 
para os Administradores comecem a pensar em alguns programas semelhante ao PIM, mas que 
seja aplicado na terceira idade, e comecem a pensar também, em creches para a terceira idade, 
porque é a tendência nos tempos atuais, obrigada pela atenção de todos, e tenham uma boa 
semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas 
presentes. Eu tenho uma grande preocupação com o lixo, o lixo no mundo é uma preocupação 
seria, é o lixo que causa enchentes, o lixo que causa problemas para nos, hoje eu me surpreendi 
Senhor Presidente, quero que tu faça uma parceria comigo, para que agente tenha lixos 
diferenciados nessa Casa, eu comi uma maça, e fui procurar um lixo, e só tinha um sexto, não 
tinha um local para lixo orgânico, então como eu vou falar do lixo, que nos começamos dando 
exemplo aqui, nos precisamos cuidar do lixo, nos precisamos fazer uma separação, eu tenho 
aqui uma sugestão ao Senhor Prefeito Tito, de nossa cidade, com relação a empresa que foi 
contratada do Município vizinho, Município de Parobé, para que agente tenha m destino 
correto ao lixo eletrônico, quem em casa não tem uma gaveta com telefones celulares velhos, 
com baterias, com CPU, com computadores que não serve para nada, e nos não soubemos o 
que fazer com esses equipamentos, então estou sugerindo e dando o endereço, para que o 
Secretario da agricultura e do meio ambiente, entrem em contato para saber como funciona, e 
faça a tramitação legal, para que agente possa dar, e também tendo onde depositar o lixo que 
nos temos, o lixo eletrônico, e é uma grande quantidade nas escolas, nas faculdades, e também 
temos na nossa casa esse lixo, e não sabemos onde colocar, importante que nos tenhamos um 



destinos para ele, importante que agente  separe o lixo em casa, e onde trabalhamos, então 
aqui nos tenhamos que ter mais lixeira, para haver essas separações, é importante isso, eu 
quero também parar e parabenizar o nosso Secretario de educação, o Professor Edemar, que 
começou o ano letivo com os professores da rede Municipal, promovendo um show para alegrar 
os professores, importante agente cuidar da parte do espírito, que agente alegre os professores, 
eles não sentaram para assistir palestras, eles não sentaram para fazer, nada alem do que se 
divertir, e eles se divertiram assistindo um show, que segundo eles, me disseram que foi lindo, e 
que todos saíram de la muitos satisfeitos, voltando para suas escolas com bastante vontade de 
trabalhar, temos que cuidar com carinho de nosso professor, se agente quer ter uma educação 
de qualidade, então eu parabenizo o Professor Edemar, pela iniciativa dele e de sua equipe, em 
cuidar do professor com carinho no inicio do ano, isso é bom, faz parte, e é um começo com 
sabedoria, temos que cuidar quem cuida do outro, fazendo isso, esse cuida dor vai estar feliz, e 
vai dar um estado melhor de educação para nosso Município, que é o que agente quer, eu 
gostaria de finalizar, falando algumas palavras aos meus amigos, Tesio e Lunalva Schein, e Adão 
e Ana Kehl, desejo e renovo esse pedido, e minha preces diárias, que Deus aquece vossos 
corações, e ajuda a transpor esse momento de imensa dor, pois mesmo percebendo o quanto 
ao nosso olhar, os pais sepultarem um filho, contraria a ordem natural dos fatos, Deus 
certamente tem um propósito para isso, assim sendo, Vinicius Schein, e Patrícia Kehl, dois 
queridos que aqui foram muito amado, neste momento olho por todos, e esperam que vocês se 
fortaleçam, nesse amor que sempre os uniu, para amenizar a dor da perca, substituído pela 
saudade, que será um elo de ligação eterno entre vocês, que Deus os abençoe, e os fortaleça, e 
uma boa semana para todos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Começo parabenizando ao Hospital Mãe de Deus, que esteve conosco esta noite, no reportando 
sobre os atendimentos do hospital, das maneiras, eu digo isso pelas palavras que o Doutor 
Daniel nos colocou, a maneira que querem tratar nos Munícipes, a maneira com respeito, 
dignidade, e atenção, o hospital perante a pessoa do Diretor Técnico, Daniel kollet, dizendo isso, 
nos alegra, sabemos o que nos precisamos, de um mundo melhor e de respeito, também essa 
semana estive com o Secretario Distrital do Rio da Ilha, Alessandro, tomando conhecimento de 
alguns trabalhos realizados por eles, naquela localidade, trabalhos esses que eram muito anseio 
daquela comunidade, como melhoria nas estradas do Morro Velho, que dá acesso do Rio da 
Ilha, ao Morro Alto, estrada essa que estava em completo abandono, hoje esta um pista, esta 
muito bom, também quero parabenizar ele por outro serviço que foram feito, também a 
aterragem na ponte do Açoita Cavalo, eu digo isso e também parabenizo, todos os outros 
Secretários que estão incumbidos de realizar os trabalhos, aqueles que realmente querem 
trabalhar pela nossa comunidade, pela nossa população, estão na atual Administração, eu 
parabenizo os Secretários com as palavras da Vereadora Sirlei, o Secretario de educação, 
Professor Edemar, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, eu quero dizer também 
que fiz duas indicações, uma dela com o inicio do ano letivo, nos pais estamos preocupados com 
a segurança de nossos filhos, segurança essa que eu me refiro enquanto ao transporte, 
transporte que muitas vezes deixam nossos filhos na RS239, eles tendo que caminhar 5 
quilômetros para chegar ate em casa, isso acontece em Olhos D’Água, então eu fiz uma 
indicação ao Senhor Prefeito, para que amplie esse percurso do ônibus, também já pensando na 
necessidade do pessoal de Padilha, mas indicando ali na região da estrada do imigrantes, 
aqueles pessoal, os alunos são largados na ponte que da acesso naquela estrada, mas eles tem 
que caminhar mais três quilômetros, então eu sei que o Prefeito tomara conta disso, e com 
certeza atendera para que isso seja feito, também fiz uma indicação para limpeza de terrenos, 
que se atua na Miguel Bauer, com a RS239, quem vem da RS239, para pegar a RS115, entrando 
pela Miguel Bauer, se depara com o matagal, tem uma figueira, que poderia ser bem cuidado 
aquele lugar, porque é uma porta de entrada para Taquara, então estou fazendo uma indicação 



de que seja limpo aquele terreno, e eu quero agradecer essa reunião que estivemos hoje, com 
os Diretores, para completar, eu quero fazer uma solicitação a Comissão a qual eu faço parte, 
que é de terras e habitação, eu quero protocolar logo na quinta feira, que será a reunião, uma 
reunião em Padilha, porque o pessoal la, esta apavorado, pelas fagulhas que virou uma fumaça 
e as pessoas estão agoniadas com o que se criou la, aquele pensamento, e aquela mal 
informação a respeito da barragem, então eu queria convidar aos membros da Comissão, que 
nos, nos reunisse na quinta feira, então já pleiteando essa reunião na Padilha, para 
esclarecermos a população dessa agonia no qual eles vem sofrendo, era isso e meu muito 
obrigado. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Salda a todas as pessoas presentes. 
Semana passada participei de uma reunião junto com o Pastor Fidêncio, com o Prefeito Tito, 
que nos recebeu, e também já cobrava ele a respeito do posto de saúde do Bairro Empresa abrir 
mais cedo, conforme abria no Governo passado, as 6 horas da manhã, é uma grande 
importância que abram mais cedo, ali tinha um funcionário, seu Jairo Ribeiro, que fazia um 
grande trabalho, que a possibilidade de que se não for ele, que seja outro, mas que abra o posto 
para atender aquela comunidade, que necessitam urgente, também participei juntamente com 
o Vereador Régis, capacitação dos professores, serventes e vigilantes, e gostaria de parabenizar 
em oficial, o Professor Edemar, e também ao Prefeito Tito, pela forma que ele conduziu aquela 
capacitação dos professores, a forma de convidar serventes e vigilantes, isso é muito 
importante, estão de parabéns pela forma que ele conduziu, e também o show foi muito bonito, 
perdeu quem não estava la, e dizer ao Senhor Presidente dessa Casa, quando o Senhor não 
puder ir em algum evento, que o Presidente desguiem alguém para representá-lo, porque ficou 
meio ruim, porque foi chamado o Presidente da Câmara, ou seu representante, e nem eu ou o 
Régis estávamos indicado a representá-lo, mas também gostaria aqui de parabenizar o Vereador 
Régis, Vereador do PMDB, líder da Bancado do Governo do PTB, parabéns Vereador, conseguiu 
conquistar seu espaço, isso é importante e tem que parabenizar, e também enviando votos de 
congratulações as irmãs do circo de oração, do Bairro Santa Rosa, pelo quarto encontro do circo 
de oração, Fonte Viva, que ocorreu nesse final de semana, estão de parabéns ali, pela pessoa da 
Neusa, Jorge, todos estão de parabéns pelo belíssimos trabalho, que o encerramento foi ontem 
a noite no templo central, no qual eu participei, e também enviando votos de congratulações a 
igreja Assembleia de Deus, pelo seus 77 anos, nessa cidade, trabalho que comemora nesta 
domingo, primeiro domingo de março, bem como pelos 20 anos no ministério do Pastor 
Fidêncio, a frente da igreja, e 12 anos no aniversário do templo central, no Bairro Santa 
Teresinha, e 14 anos no ministério do Pastor Enilon Vasconcelos, estão todos de parabéns, toda 
a igreja, toda a comunidade, os pastores ali que fazem parte, e desejar a todos uma boa 
semana, que Deus ilumine o coração de cada um, obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 
SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Quarta feira passada eu fui chamado pela uma 
moradora do Bairro Cruzeiro do Sul, me chamou lá, depois daquela chuva que deu na cidade, eu 
não tinha tido a oportunidade de verificar o caos que fica aquele Bairro em dias de chuva, então 
fui lá, liguei para a Vereadora Sirlei, onde ela me acompanhou, logo chegou o Vereador Beto 
Timóteo lá, e agente verificou, e eu cheguei a conclusão, que ali naquele Bairro, tem que se 
tomar uma ação imediata, porque as pessoas não aguentam mais, porque a cada chuva que 
passa, perdem seus moveis, perdem seus bens, tudo dentro de água, então a Administração 
Municipal tem que fazer urgente um projeto ali, um novo projeto, para de uma vez por todas 
solucionar aquele problema ali, que já virou uma novela, então não tem que fazer muita 
ladainha, tem que fazer a abra, tem que realizar a obra, é isso que o povo quer, quinta feira 
participei de uma reunião, na localidade de Rodeio Bonito, fiquei sabendo meio em cima da 
hora, mas eu não podia me ausentar de participar da reunião com o Prefeito Municipal de Três 
Coroas, e todo seu Secretariado, que foram lá dar um basta naquela pendência, daquela 
comunidade, eles já foram lá, todos os Secretariados, explicar como ia funcionar aquela 



localidade, com o novo Município, um Distrito lá, uma comunidade que sempre participou do 
Município de Taquara, sempre pertenceu a Taquara, e a Administração passada, não sei que 
cargas de água, boto na cabeça que Rodeio Bonito não participava mais de Taquara, então foi 
feita muitas reuniões, muitas solicitações, e não adiantou, e só para esclarecer a todos os 
ouvintes, que Rodeiro Bonito não pertence mais a Taquara, é uma pena, Taquara perdeu mais 
um pedaço, mas eu fico triste por um lado, e feliz por outro, porque aquela comunidade, com 
certeza será bem atendida por Três Coroas, fiz algumas indicações aqui, mas eu queria antes 
disso, convidar a todos, o Presidente da Associação do KM4 me pediu, neste final de semana, 
dia 2 e 3 de março, vai ser a programação de festividades do cinquentenário da Sociedade de 
três de março do KM4, então sábado vai haver o baile de casais, as 20 horas, domingo dia 3, a 
festa com almoço ao meio dia, e as 14horas reunião dançantes com bandas, são todos 
convidados para participar neste final de semana, próximo ao KM4, cinquentenário daquela 
associação, eu tinha umas indicações aqui, mas já foi lido na palavra de expediente ali, eu queria 
agradecer a todos, e desejar a todos uma boa semana, e muito obrigado. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu queria me aportar de 
uma questão que o Régis falou aqui, que eu ia falar antes, das casas do PAC, porque realmente, 
inclusive pais de alguns vândalos me procuraram e me pediram para eu tomar providencias, 
porque a questão ta sendo bem complicada, porque alem de incomodar as pessoas que moram 
na volta, estão dando um prejuízo enorme, destruindo com as portas, destruindo com as 
janelas, e essa ação da retirada das pessoas de lá, já deveria ter acontecido a mais tempo, 
porque se não, vai acontecer de ficar só as paredes em pé, se ficaram da maneira que ta sendo 
feito naquele Bairro, então eu acho muito bom o senhor ter dado essa noticia para nos, porque 
logo, e que seja logo mesmo que retire aquela comunidade que invadiu lá, eu queria também 
me aportar Senhor Presidente, a questão de algumas obras que agente vê que é importante, 
para o Governo dar continuidade, que é questão, de talvez a questão dessas casas ai, a 
continuação daquelas obras do PAC que é importante, nos temos ai as creches, aja vista que as 
vagas na educação infantil estão, tem muita fila ainda, e agente precisa dar continuidade, tem a 
creche, acho que da Mundo Novo, que não sei se continua ou não a obra, mas pedir ao Governo 
Municipal, que agilize, que tem muito pais que procuram agente e agente não sabe nem o que 
dizer, quanto a questão de vagas na educação infantil, porque é muito serio que as vezes o pai 
tem um filho na escola, tem o trabalho e não consegue por o filho na escola, pedi para uma 
pessoa cuidar, e paga de 200 a 250 reais no mínimo, se uma pessoa ganha 650 reais, já sobra só 
350 reais, que não da nem para pagar água e luz,então é muito serio a questão, peço ai que o 
Governo agilize essas obras, principalmente na questão da escola de educação infantil, achei 
muito importante hoje, esse reunião que agente teve com o hospital, acho que já deveria ter 
acontecido a mais tempo, e eu tenho certeza que a Administração do hospital saiu com outra 
ideia a respeito dos Vereadores, porque na verdade, tenho certeza que todos nos, todos 
mesmo, querem é contribuir para que o hospital se qualifique cada vez mais, para atender a 
nossa comunidade, tenho certeza que eles ficaram satisfeitos com o que viram aqui, dos 15 
Vereadores, e também a questão de ter vindo a Casa ai, o Senhor Prefeito Municipal, e espero 
que ele consiga achar mais tempo, para atender nos mais tempo, para ouvir as anciãs dos 15 
Vereadores, porque isso não vai ser importante só para a Câmara, com certeza vai ser 
importante para a Administração dele, quando ele ouvir nossa anciãs, a distancia gera conversa, 
e a conversa não é bom para nem um dos lados, e tenho certeza que o dialogo, a discutição dos 
problemas, dos projetos, é muito mais razoável ser frente a frente, também queria me portar a 
esse acidente que deu aqui em Igrejinha, com essa van, que estava indo para a praia, não sei pra 
que tomo esse caminho, talvez para fazer a rota do sol, porque ali um casal de amigos meu, 
Andre e a Geni, perderam seu filho, lamentavelmente uma criança de 11 anos, e ai vem a 
imprudência do transito, que gero tudo isso, dizem que foi um carro que tentou ultrapassar um 



caminhão, e o rapaz da van para não bater, acabou saindo da estrada, batendo em uma arvore, 
causado a morte do filho desse meu amigo, fico aqui meu voto de pesar a ele e sua esposa, 
agente sabe a dor da perca de um filho, é difícil, principalmente ele que era filho único, eu não 
queria ta na pele dessa pessoa, fica ai meus votos de pesares, agradeço, um bom inicio de 
semana a todos, e obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Salda a todas as 
pessoas presentes. Um assunto que eu quero abordar hoje é um assunto que não foi abordado 
aqui na Câmara de Vereadores ainda, eu entendo que até será abordado, é um assunto muito 
serio na cidade, e que vários empresários me pediram para fazer essa abordagem, e eu quero 
começar hoje essa abordagem, que com certeza vai levar mais tempo, e eu quero começar 
pedindo, fazendo um pedido de informação verbal, para vir a esta Casa, e segui já falo o que, 
que é, a respeito do estacionamento rotativo da cidade, nos estamos com um problema muito 
serio na cidade hoje, com o problema do estacionamento rotativo, quando venho e 
alavancaram esse pedido de trazer esse estacionamento para Taquara, eu fui contra na maneira 
como ele venho, porque entendo que esse estacionamento poderia estar sendo hoje feito pelo 
Município, e não terceirizado, e ta ocasionando uma serie de problemas na nossa cidade, e eu 
quero levantar isso aqui, e quero ver se eu consigo ver com que isso melhore, eu to pedindo 
através de um pedido de informação, que venha o contrato da empresa do estacionamento 
rotativo a esta Casa, porque quero examinar, os empresários de nossa cidade aqui próxima a 
Câmara de Vereadores, e também de outras ruas perto, estão reclamando de mais, porque 
como tem estacionamento no centro da cidade cobrado, aqui não se cobra, tem empresa 
fechando as portas, inclusive por isso, que não tem mais condições de sobreviver, porque estão 
colocando seus automóveis, estacionando o dia inteiro, as 8 da manhã até a noite na frente do 
comercio aqui, onde não se cobra, e ta vendo uma grande injustiça no comercio de Taquara, eu 
diria o seguinte, ou acaba com o estacionamento rotativo, ou amplia o estacionamento para 
todos pagaram, de maneira geral, é uma injustiça, para quem tem comercio por exemplo, 
próximo a Câmara, os carros o dia inteiro estacionados aqui na frente, as pessoas não vem mais 
comprar aqui nas lojas, porque não tem como estacionar, aqui próximo as igrejas, naquela rua 
lateral, os empresários me procuraram também, porque estão sujeitos a fecha o comercio, 
porque causa disso também, porque ninguém mais chega nas lojas, porque causa desse 
fenômenos, eu gostaria que viesse a Casa esse contrato, porque quero examinar, e que ao 
terminar esse contrato, não se refaça mais da maneira como ele esta, ou se faz pra todo mundo, 
ou não se faz para ninguém, porque da maneira que ta, ta havendo uma grande injustiça para os 
empresários, para as lojas, que não estão naquele local, onde tem o estacionamento rotativo, 
eu quero começar isso aqui hoje, e quero me aprofundar nisso, porque essa injustiça tem que 
ser insana da na nossa cidade, e que esse contrato não seja mais renovado, se não for estendido 
para toda a periferia do centro, ou que se faça de maneira referente, ou acaba definitivamente 
com esse sistema de estacionamento pago, por isso eu quero pedir que venha a Casa, que eu 
quero examinar, e vou me referir em outras Sessões a respeito, rapidamente, eu quero dizer 
também em varias reclamações aqui na praça da bandeira, varias pessoas estão sendo 
assaltadas a noite, e ate de dia, na praça da bandeira perto da rodoviária, elementos roubando 
bolsas de mulheres, e carteiras aqui, ta meio abandonado a fiscalização de segurança, que é 
uma coisa muito seria, e a noite continua o pessoal se drogando aqui na praça da bandeira, 
muito cuidado, vamos ter esse cuidado, porque as praças foram feitas para as crianças 
brincarem, e não pra esse tipo de coisa, muito obrigado a todos, e fiquem com Deus. VEREADOR 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu inicio o meu 
pronunciamento Senhor Presidente, falando, informando ao Vereador Beto Timóteo e ao 
Vereador Valdecir também, que a vontade da Administração, Tito e Pimentel, que a comunidade 
seja sempre bem atendida, e amanhã já a partir das 6 horas, começa a abertura do posto do 
Bairro Empresa, a partir das 6 horas da manhã, eu quero informar também ao Vereador 



Valdecir, eu sei de sua preocupação com o seu Jairo, mas o senhor não se preocupe que dentro 
do PTB nos temos alguém para ficar lá, o Prefeito só esta fazendo as coisas com os pés no chão, 
como é a maneira dele agir, fique tranquilo, ainda na questão do posto de saúde do Bairro 
Empresa, nos próximos dias a Secretaria de saúde estará contratando um pediatra a mais, e um 
clinico a mais, justamente para que a comunidade seja bem atendida naquele local, quero 
também parabenizar o Prefeito Tito e o Pimentel, pela abertura dos postos de saúde no interior, 
estão todos funcionando a mil pelo Brasil, como dizem, segundos informações que agente 
recebeu do Diretor Levi, também parabenizo o Prefeito Tito e o Pimentel, pela unidade móvel 
de saúde, que já esta funcionando, inclusive atendendo nas sextas férias no presídio, e a 
unidade móvel odontológica estará funcionando em março, não estou puxando saco, não se 
preocupe Vereador Valdecir, eu não trabalho assim, como o senhor trabalhava assim na outra 
Administração, não se preocupe, também eu envio hoje, votos de congratulações ao Diretor 
Administrativo e financeiro do DAER, Elir Domingos Girardi, que foi nomeado na semana 
passada, e com certeza ira ajudar muito a comunidade de Taquara, pois ele foi um dos grandes 
responsáveis do dinheiro do asfalto, ali na questão da METROPLAN, quando foi 
Superintendente, com certeza estará mais uma vez ajudando a comunidade Taquarense, quero 
dizer também que a questão do projeto do Bairro Cruzeiro, esta sendo feito, o Prefeito Tito, 
também tem uma grande preocupação com aquela situação, e com certeza nos próximos dias 
estará tomando uma providencia, junto a METROPLAN, que o recurso ajudara aquela situação, 
eu estive esse final de semana participando do torneio do lápis, novo projeto no qual estamos 
fazendo participação, esta participando la no Bairro Empresa, atender o projeto de 330 crianças, 
das idades de 7,8,9,10 anos, meninos e meninas, aonde foi dado um quite escolar para cada um, 
porque são muitas vezes por vários Governos construídos as escolas, mas as crianças não tem o 
material escolar, que bom que se agente conseguisse atender os dois lados, eu ainda lembro de 
uma situação, que na quinta a noite, chego duas crianças la em casa, dois gêmeos, moram na 
Rua Lima, no Bairro Empresa, e la eles me perguntavam, tio, como que agente joga, de chuteira 
ou de tênis, ou pé no chão, vai a critério de vocês, e o pequeno disse assim, que eles não tinham 
nem tênis, nem chuteira, isso é para vocês ver, que agente tem que se preocupa com essa 
questão, do material escolar, porque as crianças, foi com muita satisfação, tivemos o evento 
com o patrocínio da COOTAL, que duo 100 litros de leite, onde foi feito leite com Nescau para a 
criançada toda, a FACCAT, patrocinou o evento, a CITRAL, o seu Edemar, não como Secretario, 
mas como cidadão, e com muita satisfação o torneio do lápis venho para ficar, e a ideia dos 
organizadores, é que ele fique por torne de 20 anos, eu encerro Presidente, pedindo a 
possibilidade da Sessão Solene, la do IACS, os 85 anos, que ela seja analisada, até foi uma ideia 
do Vereador Arleu, que ela seja realizada no IACS, no dia 21 de março, as 8 horas, eu encerro 
aqui agradecendo a Deus, pela oportunidade de representa aqui minha comunidade mais uma 
vez, e que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a 
todas as pessoas presentes. Hoje vi minha colega falando sobre o PIM, e nos temos uma 
preocupação muito grande, com a parte da criança e o adolescente, criança é prioridade 
absoluta diz a lei, mas na pratica agente sabe que não é bem assim, o lar das meninas, estive 
visitando junto com o Vereador Telmo, esta na eminência de fechar as portas, e até falando com 
o Presidente a pouco tempo, que a Comissão de educação, seja formalizada o mais rápido 
possível, para que agente possa auxiliar nessa condição, o Lar Padilha, não tem mais vaga para o 
Município, e quando não existe uma família extensiva para as crianças, e necessário 
acolhimento em instituições, e o Município tem que se preocupar com isso, existe a lei 
8.069/90, do estatuto da criança e do adolescente, que preconiza solução de problemas, 
extremamente onde crianças estão em situação de risco, e vulnerável social, estão vulnerável 
socialmente, são evidenciados, o Estado tem como obrigação suprir as dificuldades, e 
proporcionar ao infantes a segurança necessária, seja com atendimento ou com 



acompanhamento da família, seja por meio de acolhimento institucional, diante disso, e 
consciente dessa terrível realidade, busca diante da sociedade e do poder publico, uma maior 
aceitação dos recursos que viabilizem o simples cumprimento da lei, fatiando a prioridade e 
ações, na área da criança e adolescente, dentre elas a tenção das instituições, que realizam o 
acolhimento dessas crianças e adolescente, as instituições que realizam este trabalho, é de uma 
magnitude comovente, tira a crianças de uma questão de sofrimento, e desprovido de qualquer 
perspectiva, e transforma seu comportamento, preparando para viver dentre nos na sociedade, 
fazendo em valores de respeito e civilidade, que já mais teriam que se permanecesse no 
ambiente que estava, entidade que tem no seu âmago um sendo filantrópico humanitário, se 
despindo de qualquer interesse financeiro, mas que de forma paradoxal, necessitam de recursos 
capitais para sobreviver, estas ilhas de segurança também precisam estar adequada a lei, para 
entender a demanda tão complexa, alem de instituição adequada, alimento balanceado, ideias, 
pedagogos, e todo esse atendimento que é necessário, cozinha, educadores, sabemos que as 
instituições recebem doações de alimentos, mas para pagar profissionais, os recursos vem 
unicamente de convenio feitos com as Prefeituras, quando esses repasses atrasam, são 
instintos, as instituições não conseguem manter, causando a todos nos, mas principalmente as 
crianças e os adolescentes, que são atendidos, mas uma vez agente fica sentido, de o Lar das 
Meninas estar encaminhando para fechamento, resta aos colegas Vereadores, que tomamos 
uma providencia para que isso não aconteça, pois ali nos já temos formação de meninas que 
passaram por ali, que hoje são professoras em todas as horas, e se elas não tivessem aquele 
ensinamento e aquele cuidado, aonde elas estariam, preciso do apoio dos senhores Vereadores, 
para que não deixamos fechar o lar das meninas, que a 30 anos trabalha no Município, Taquara 
não pode deixar que isso aconteça, muito obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a 
toadas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero pedir permissão a Mesa, e a compreensão 
com os demais Vereadores, uma saudação muito especial ao nosso amigo, Paulinho das botas, 
tenho ouvido muitas vezes eles representando e levando, e levando Taquara no meio de 
comunicação talvez, o meio mais forte do Estado, que é o grupo RBS, minha saudação ao 
Paulinho que faz um trabalho brilhante com a empresa dele, e constantemente levando Taquara 
para todos os rincões do mundo, que a RBS atravessa fronteiras, seja bem vindo, eu gostaria de 
pedir a compreensão do Vereador Guido Mario, e a Mesa, para fazer parte dos votos de pesar, 
do radialista Darci Adão, se a compreensão da sua Parte Vereador, eu ficaria feliz, entendo que 
Taquara, a radio Taquara como um todo o nosso Município, a região perde um grande 
profissional da área, ele que como todo mundo, com certeza sabe, fazia um programa muito 
importante, nas tardes na radio Taquara, falando especialmente para as pessoas de origem 
Alemã, com certeza vai fazer muita falta ai, e aos familiares os nossos votos de pesares, quero 
também Presidente, manifestar minha satisfação e parabenizá-lo pela atitude, com também 
demais colegas Vereadores, de proporcionar essa oportunidade com a Direção do hospital, Seja 
o Diretor Ademar Soares, Direto Técnico, o Doutor Daniel Kollet, e demais profissionais da área 
medica, e que vieram aqui, trazendo informações importantes, mas acima de tudo, procurando, 
eu entendo, fazer com que esta Casa, juntamente com o Poder Executivo, mas o hospital 
possam andar no mesmo sentido, buscando o melhor para a população, muito importante, 
muito bom, e aqui eu queria apenas registrar um dado interessante, que é bom as pessoas 
saberem, isso demonstra também a importância que ninguém boto em duvida, alias é bom 
frisar, o hospital onde, apenas no ano de 2012 foram realizadas duas mil e duzentos e cinquenta 
e quatro cirurgias no hospital, é muita cirurgia, sendo que destas, 72% mais ou menos pelo SUS, 
das mil e poucas cirurgias pelo SUS, sem falar do milésimo nascimento de um neném, de nossas 
crianças na região, então da importância do hospital, e foi com certeza muito proveitoso a vinda 
deles aqui, e o interesse de comunidade é o mesmo, das lideranças Políticas, que nos tenhamos 
cada vez um hospital mais forte, é possível, nos dizíamos sim, a ainda setores a melhorar, todo 



mundo tem seu atendimento, inclusive a direção, e é nesse sentido que devemos caminhar, 
para que cada vez mais haja crescimento, e para finalizar Presidente, dar aqui as boas vindas ao 
pessoal de educação, que hoje, na semana passada, especialmente hoje completa o retorno 
dessa área tão importante, no trabalho que é a educação, fundamental para que nos possamos 
ter uma sociedade cada vez mais digna, sociedade depende, alem da instituição, família, muito 
da educação para que possamos avançar, muito obrigado a todos, e uma ótima semana para 
todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. 
Senhor Presidente, hoje foi muito importuno a presença do Diretor Ademar, do hospital Bom 
Jesus, e dos demais médicos, do Doutor Tiago, Doutor Tadeu, Doutor Alexandre, e Doutor Daniel 
Kollet, vieram a esta Casa, para fim enviar esclarecimentos, a todos os questionamentos feitos 
por estes Vereadores, sendo assim salutar e saudável, isso vem em beneficio de toda a 
comunidade Taquarense, relevante este fato, pois nos últimos dias, a mídia devido a vários 
comentários, algumas situações surgidas, se tornou necessário este encontro, agradeço pela 
presença deles, porque se colocaram a disposição, não só a Comissão de saúde, pela qual sou 
Presidente, mas como de todos os Vereadores, e também agradecer a presença do Prefeito Tito, 
demonstrando assim um trabalho conjunto, pelo bem do povo Taquarense, junto a esse 
Legislativo, não é a primeira vez que ele vem a esta Casa, e se colocar a disposição de todos os 
Vereadores em seu Gabinete, Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal, ao 
Executivo, para que na medida do possível, colocasse redutores de velocidades, aqueles que 
agente conhece ai popularmente como quebra molas, em frente a escolas João Martins Nunes, 
no Bairro Medianeira, porque novamente começa as aulas, e as crianças saem, e não olham 
para o lado, e cabe ao Executivo, zelar pelas crianças, também a possibilidade de uma indicação 
verbal, na possibilidade de uma calçamento, na Rua que da acesso a escola Nereu Wilhelms, e 
Senhor Presidente, novamente se cita, e a preocupação vem a esta Casa, em relação  ao não 
cumprimento de leis, pelo ex Prefeito, em total desrespeito aos funcionários públicos 
Municipais, quando vem a esta Casa, o regime próprio de previdência social, questiona quase 2 
milhões a serem parcelados, em 60 messes, não resta outra alternativa para o Prefeito atual, 
que com apenas 50 dias de Governo, já tem que resolver esses problemas, em 60 messes esse, e 
mais 240 messes, são mais de 4 milhões, num total perfazendo de quase 7 milhões, esse é um 
valor que o ex Prefeito esta devendo ao RPPS, ao fundo dos funcionários, então cabe agora ao 
Executivo atual, e com apoio desta Casa, providencia esse parcelamento, não havendo outra 
alternativa, é lamentável que não haja como punir o ex Prefeito, porque ele é campeão em 
comprar, mas é mais campeão ainda, em não pagar, muito obrigado. VEREADOR MOISÉS 
CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero parabenizar os dirigentes do 
hospital Bom Jesus, pela coragem que tiveram de vir a esta Casa, enfrenta aquilo que parecia 
um bicho papão, mas na verdade é apenas uma ansiedade dessa Casa, que nosso hospital 
melhore cada vez mais, também quero agradecer a Secretaria de obras, e a Secretaria distrital 
da vila Santa Tereza, pelo mutirão feito em Açoita Cavalo, e que certamente continuara, assim 
combinamos com o Secretario Sandro, e continuara ai no próximo final de semana, e quem sabe 
termina o patrolamento e ensaibramento daquela comunidade, agradeço também o termino do 
aterro da ponte, que foi construído no final do ano, estávamos até semana passada aguardando, 
no final da semana terminaram o aterro, e agora a comunidade ta podendo desfrutar da ponte 
nova, porque antes tava atravessando por dentro do arroio, e em dias de chuva não tinha como 
passar, também estou encaminhando solicitação ao Executivo, que estude a possibilidade de 
contratar um zelador, para estrada de Açoita Cavalo, Açoita Cavalo, é uma localidade que se 
encontra na divisa do Município com Rolante, distante da Secretaria distrital, muitas vezes por 
ter um movimento não tão grande, como outras localidades, acaba ficando, então a importância 
de ter um zelador lá, eu também reitero alguns pronunciamentos que eu fiz aqui, eu levantaria 
essa bandeira de defesa, da contratação de zeladores para estradas do interior, é muito 



importante fazer esse estudo, algumas localidades é importante ter, talvez outras não, retorno a 
dizer o que eu falei, se alguém disse que nos não temos dinheiro, a não contratação de zelador 
para as estradas, é uma economia burra, retorno a dizer o que eu falei, e também estive 
visitando a escola Rosa Elsa, me deparei com um grande problema, que o arroio Santa Rosa, que 
passa por dentro do pátio da escola, que esta céu aberto, estou solicitando ao Executivo, que 
proceda a canalização em caráter de urgência, por se tratar em um caso de risco, as crianças 
naquela escola, porque criança é criança, e agente não pode prever acidentes la, o que eu tinha 
por hoje era isso Presidente, agradeço muito obrigado, e uma boa semana a todos. VEREADOR 
NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de solicitar ao pessoal 
da obras, que limpasse 2 ou 3 terrenos que são do Município, na esquina na Rua Adalberto 
Pereira dos Santos, e que também pegasse um caminhão se saibro, e fizesse um tapa buraco, 
depois da chuva se abriu diversas valetas nas estradas, e isso ta trazendo problemas para os 
motoristas que ali trafegam, em relação com a reunião com o hospital, nos vamos fazer o 
possível, para haver um bom acordo, entre a Câmara, sendo a Câmara o elo de ligação da 
população com, tanto com a Secretaria de saúde, quanto com o hospital, e nos certamente 
vamos encaminhar a Comissão, todos aqueles casos que vierem nos procurar, agente vai ate 
deixar um funcionário avisado, que assim que alguém vier a esta Casa, para trazer alguma 
denuncia, então que seja comunicado aos Vereadores da Comissão, para que façam esse 
trabalho, a pouco o Vereador Balbino falava em relação ao parcelamento do RPPS,  que nos 
vamos ter que fazer, infelizmente, não é problema partidário, os Vereadores que eram do 
Governo passado não tem culpa disso, porque nos sabemos que já na Administração passada, o 
Prefeito Délcio, ele deixou uma divida que foi parcelada, ainda falta um resto a pagar, umas 
parcelas a pagar, e esta divida, faz com que a Prefeitura tenha menos dinheiro, para gastar em 
alguns setores, porque o Prefeito que entro agora, vai ter 6 milhões e pouco de dividas, e mais a 
correção, e vão ser mais cinco Prefeitos para pagar, porque um parcelamento vai ser em 240 
vezes, é necessário fazer isso, porque isso é dinheiro para o pagamento da aposentadoria dos 
servidores do Município, eu sempre tive na minha recepção, eu sempre fui contra uma serie de 
coisas, acho que dinheiro que é de fundo de aposentadoria, isso não se mexe, no final do mês se 
recolhe, o que acaba trazendo isso ai, acontece que, quando se faz o calculo para tirar o passivo, 
porque hoje o passivo que o Prefeito Tito vai pagar por mês, é de 185 mil reais, alem do que do 
que ele tem que pagar, todos os messes e mais os parcelamentos, vejam que isso é um dinheiro 
grande, e cada vez que se parcela, esse dinheiro não esta la no fundo, e ai quando se faz o 
calculo, acaba esse dinheiro, faltando para o calculo do passivo, o que é o passivo, é aquilo que 
precisa ter para frente, para poder pagar as aposentadorias, como esse dinheiro não esta na 
conta, acaba tendo esse valor, que pagou o Prefeito Délcio no ano passado, em 140 mil, ou 175 
mil, e agora o Prefeito Tito já vai pagar 185 mil, todos os messes durante esse ano, e no ano que 
vem ,vai passar de 200 mil, e no próximo vai passar de 250 mil, e assim vai, são coisas que tem 
que ter um cuidado, e nos temos que votar nesse parcelamento, porque esse parcelamento 
depende para que a Prefeitura não entre no CADIM, esse CADIM é tipo um SPC das Prefeituras, 
então pessoal, nos vamos botar em votação hoje de mérito, e depois nos vamos ter a prestação 
de contas, e se vocês acharem importante, nos fizemos uma reunião logo após a prestação de 
contas, para votar a segunda votação desse projeto, que votamos no mérito e vai para as 
Comissões amanhã, era isso, muito obrigado. Após a Palavra em Expediente o Presidente da 
Casa deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos 
Projetos em pauta, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação 
– Mérito: PROJETO DE LEI Nº 023/2013 (Executivo Nº 022) Dispõe sobre o parcelamento de 
débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao Regime Próprio 
de Previdência Social – RPPS. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi 
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Luiz Carlos Balbino, Guido 



Mario, Eduardo Kolhrausch, Arleu Machado, Nelson Martins, Roberto Timóteo, Lauri Fillmann e 
Adalberto Soares. 2ª votação: PROJETO DE LEI Nº 021/2013 (Executivo Nº 019) – Autoriza o 
Poder Executivo contratar até 18 professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e 
dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o 
mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Manifestaram-se os Vereadores: 
Guido Mario, Sirlei Teresinha e Lauri Fillmann. Em seguida o Presidente, com a concordância dos 
demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir, e a mesma foi APROVADA 
por unanimidade: Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 034 a 040/2013. Pedidos de 
Informações: Nºs 024 a 026/2013. Indicações: Nºs 172 a 196/2013. Requerimentos Verbais: 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 1º - Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a 
este Vereador, com a máxima urgência, uma cópia completa do contrato firmado entre o 
Município e a Empresa Rek Parking, responsável pelo estacionamento rotativo da área central 
da cidade. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 2º - Solicito que o Executivo 
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na instalação de um redutor de 
velocidade (quebra mola), em frente à Escola João Martins Nunes, no Bairro Medianeira, para 
que os alunos possam ter um pouco mais de segurança nos horários de saída e entrada da 
Escola. 3º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude 
a possibilidade de realizar uma obra de calçamento na Rua que dá acesso à Escola Nereu 
Wilhelms, no Bairro Medianeira. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 4º - Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de operação 
tapa buracos no Loteamento Tito e Eldorado, pois as ruas de lá se encontram em más condições 
de trafegabilidade. Atas: Nºs 3.869 a 3.871. Comunicado: A Câmara Municipal de Vereadores e 
a Prefeitura de Taquara estarão realizando Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais 
do 3º Quadrimestre de 2012, dos Poderes Legislativo e Executivo que ocorrerá no dia 27 de 
fevereiro, próxima quarta-feira, às 16 horas, no Plenário desta Casa. Diante da urgência e 
importância da matéria constante no Projeto de Lei nº 023/2013, o qual foi dado publicidade e 
votado no seu mérito anteriormente, o Presidente Convocou os senhores Vereadores para uma 
Sessão Extraordinária Autoconvocada para 2ª votação do referido Projeto a realizar-se também 
na próxima quarta-feira, dia 27/02, logo após a apresentação da Audiência Pública. Nada mais 
havendo a tratar, às 21h32min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 
agendando outra para o dia 04 de março do corrente ano, às 19 horas, no Plenário desta Casa. 
E, para constar, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e 
pelo servidor Diego Miranda, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e 
aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, vinte 
e cinco de fevereiro de dois mil e treze...........................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


