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Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove, no Plenário 
da Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a  4ª 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 
Mário Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés 
Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos 
Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), 
Telmo Vieira (PTB), e, Valdecir Vargas de Almeida (PDT). A pedido do Presidente da Casa a 
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, 
desejando boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da 
Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das dezenove 
horas, no qual convidou a comunidade para participar. Nesse momento o Presidente deu 
início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do 
Pai Nosso e em seguida solicitou que a servidora Marilene Wagner procedesse na leitura 
dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. 
OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 054/2013, em atenção ao Requerimento de 
Pedido de Informação nº 001/2013, do Vereador Régis de Souza. PUBLICIDADE DE 
PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 005/2013 (Executivo Nº 002) Revoga as Leis 
Municipais n° 4.139/2008 e 4.144/2008, bem como suas alterações, e 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 006, de 21 
de janeiro de 2013, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch – Autoriza o 
Executivo Municipal a outorgar à Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de sons e 
imagens para retransmissão, do Canal Novo Tempo, na cidade de Taquara/RS. PORTARIA: 
Nº 021, datada de 09 de janeiro de 2013 – Vereador Nelson José Martins, Presidente desta 
Casa, determina a instauração de Sindicância, objetivando apurar os fatos e circunstâncias 
relativos ao incêndio ocorrido na sala da Presidência do prédio do Poder Legislativo, no dia 
24 de outubro de 2012, considerando que não existem registros de processo 
administrativo na Câmara de Vereadores sobre tais fatos, bem como não foram efetuados 
os reparos das avarias decorrentes daquele sinistro. Dessa forma ficam indicados pelo 
Diretor Administrativo, os membros: Marilene Wagner, Rita de Cássia Pinto Lanfermann e 
Tiago Mossmann, para integrar a Comissão de Sindicância, cujos trabalhos deverão iniciar 
no prazo de cinco dias a partir da publicação deste Ato. REQUERIMENTOS: Nº 006/2013 – 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Vem através deste solicitar a Empresa OI, 
informações  a cerca se há planejamento e data para instalação de rede fixa e móvel nos 
06 (seis) Distritos de Taquara: Padilha, Rio da Ilha, Entrepelado, Fazenda Fialho, Pega Fogo 
e Santa Cruz da Concórdia. Solicito ainda que a Empresa possa se disponibilizar para vir a 
esta Casa, para apresentar suas considerações a estas comunidades locais. Nº 007/2013 – 
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito a Mesa Diretora que seja encaminhado Ofício a todas 
as Farmácias de nossa cidade, que sejam conveniadas com a “Farmácia Popular”, para que 
divulguem a lista de medicamentos do Programa “Aqui tem Farmácia Popular”, em local 
visível e de fácil acesso a todas as pessoas do nosso Município. Tal pedido se faz 
necessário devido ao grande número de pessoas que não tem conhecimento dos 
medicamentos que fazem parte da lista da Farmácia Popular, indicados para a 
contracepção antidiabético e anti-hipertensivo, fazendo-se necessária esta divulgação. 



REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 005/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO 
DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador se existe um Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos, referente ao lixão de nossa cidade, caso tenha ou esteja 
em formatação, peço cópia e andamento do mesmo. Caso o Poder Público não tenha, isso 
pode implicar em restrições que provocará a perda de credenciamento para obter verbas 
federais, pois segundo estudo da Subcomissão sobre os planos municipais de resíduos 
sólidos da Assembleia, apenas 78 municípios haviam concluído seus projetos técnicos até 
o final do mês de agosto de 2012. INDICAÇÕES: Nº 039/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO 
DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente possa 
realizar uma vistoria a respeito dos paralelepípedos que se encontram amontoados na Rua 
Wilma Krumennauer, Nº 2195, ao lado esquerdo do sentido Centro/Bairro. Nº 040/2013 – 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito ao Executivo Municipal que seja analisada a 
possibilidade de ação que estimule as informações turísticas de nossa cidade e região, 
sugerindo a instalação da Direção de Turismo no entroncamento das Rodovias ERS 115 e 
ERS 239. Antigo Restaurante Serra Mar. Nº 041/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE 
SOUZA: Parabenizo o Diretor e Diretoria de Obras, bem como seus Servidores, pela 
atenção tida no Bairro Santa Maria, entre as Ruas: Francisco de Freitas e Cassandra 
Fritscher, entre a Madeireira do Bereta e o Bar do Toco, com relação à limpeza do valo e a 
colocação de canos. Sugiro ainda a possibilidade de uma conversa com os moradores que 
poderão indicar locais onde estão obstruídos bueiros que auxiliam na vazão dos dejetos e 
água da chuva. Indico por fim que o melhor horário para encontrá-los seria após as 
17h30min. Nº 042/2013 – VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de instalar 
um abrigo de taxi, junto Posto 24h, na Rua 17 de Junho. Tal pedido se faz necessário para 
trazer mais facilidade aos pacientes que chegam e saem do Posto, bem como aos próprios 
taxistas que ficam a mercê do tempo, na chuva e/ou no sol, o que causa grandes 
transtornos a todos.  Nº 043/2013 – VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a 
possibilidade de transformar novamente em mão dupla o trecho da Rua 17 de Junho, 
entre a Rua Pinheiro Machado e a Rua Marechal Floriano, junto ao Posto 24 horas, 
mantendo o estacionamento da forma em que se encontra. Tal pedido se faz necessário 
para que as pessoas tenham mais facilidade no acesso ao Posto. Nº 044/2013 – 
VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente estude a possibilidade de reativar a compra direta para aumentar a 
renda dos nossos agricultores. Tal projeto tem uma boa aceitação, pois além de trazer 
uma renda extra, também beneficia entidades do Município como: Lar Padilha, Lar das 
Meninas, Hospital, Escolas e Programas de Assistência Social. Nº 045/2013 – VEREADOR 
GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de 
convidar os membros da Associação Regional de Produtores de Leite e Derivados 
(ARPLED), para juntos desenvolver projetos que possam aumentar a renda dos produtores 
de leite do Município. Tais projetos poderiam envolver inseminação artificial, pastagens, 
calcário e outros insumos, melhores acesso às propriedades, fornecimento de leite às 
escolas, via merenda escolar, entre outros. Nº 046/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO 
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa 
de forma urgente, providenciar o recolhimento do lixo na localidade do Beco Teodoro de 
Oliveira, Distrito de Fazenda Fialho, são sete famílias. Tal pedido se faz necessário, pois a 
situação está causando um grande transtorno a todos, inclusive já houve várias 



reivindicações ao governo anterior, mas nada foi feito para solucionar tal problema. Nº 
047/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na abertura de uma rua 
no Loteamento Jaeger, Rua Sarandi com a Rua Palmeira das Missões, conforme determina 
o mapa do Loteamento. Nº 048/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na 
revisão da iluminação pública na Rua São Paulo no Bairro Santa Teresinha, são 05 (cinco) 
postes sem iluminação. Nº 049/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
conserto de uma lâmpada que permanece ligada dia e noite na Rua Amazonas no Bairro 
Santa Teresinha. Nº 050/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
capeamento asfáltico do trecho da ERS 239 até o Cemitério Municipal, na Rua 13 de Maio, 
Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 051/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
patrolamento e ensaibramento da Rua Nercílio Armindo Schein, na localidade de Tucanos 
e Alto Tucanos. Nº 052/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na 
substituição de lâmpada queimada no último poste localizado antes da Ponte na Rua 
Nercílio Armindo Schein em Tucanos. Nº 053/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda na limpeza e colocação de luminárias na continuação da Travessa 
Reis até a Travessa Santa Rosa, pois a passagem deste local se tornou indispensável aos 
moradores e aos alunos que estudam na Escola Rosa Elza Mértins. Nº 054/2013 – 
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria competente estude a possibilidade de efetuar a remoção da parada de ônibus 
localizada na Rua Tristão Monteiro, em frente à Empresa Citral para um local mais 
próximo da Prefeitura Municipal o que irá beneficiar muito os usuários, principalmente do 
Interior e Bairros. Nº 055/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente tome providências quanto ao local 
onde ficavam as instalações dos antigos banheiros, junto ao terminal rodoviário do Centro 
da cidade. Tal pedido se faz necessário, pois foi realizado o desmanche dos mesmos, mas 
não foi efetuada a recuperação do piso sendo que o local está se tornando um perigo pelo 
fato de haver uma grande circulação de pessoas diariamente. Nº 056/2013 – VEREADOR 
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda no conserto de lâmpadas queimadas no final da Rua Mascarenhas de 
Moraes, esquina com a Rua Chile, no Bairro Empresa. Solicito ainda que seja colocado 
neste mesmo local um conjunto completo de luminárias de mercúrio em um poste novo 
que ainda não possui iluminação. Nº 057/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, proceda no 
patrolamento e ensaibramento da estrada de Morro Pelado, Distrito de Pega Fogo. Tal 
pedido se faz necessário, pois esta estrada serve para o transporte das pedreiras da 
região. Nº 058/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente, proceda na construção de um bueiro na 
estrada de Morro Pelado, 400 metros que antecede o acesso à cidade de Sapiranga. Tal 
pedido se justifica, pois a cada chuva a água corta a estrada criando uma valeta transversal 
causando grande perigo a todos que passam por ali. Nº 059/2013 – VEREADOR EDUARDO 



CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal possa elaborar projeto de 
asfaltamento da Rua Princesa Isabel no Bairro Cruzeiro do Sul, lembrando que deve 
constar no “projeto reforço” parte do trajeto como foi feito na Rua Anita Garibaldi, bem 
como a construção de mais bocas de lobo devido aos constantes alagamentos nas Ruas 
Princesa Isabel e Joaquim Nabuco. O projeto se faz necessário para buscarmos os recursos 
junto a Metroplan ainda no ano de 2013. Nº 060/2013 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO 
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda na substituição de lâmpadas queimadas nos seguintes locais: Rua 
Albino Boes, nº 3.388, Loteamento Coqueiros; Rua Jorge Alberto Petersem, nº 3.332, 
Loteamento Coqueiros; Rua Palmeira das Missões, Bairro Empresa; Rua Francisco Alves, nº 
636, Loteamento Ideal. Nº 061/2013 - VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no 
serviço de patrolamento da localidade de Morro da Cruz. Nº 062/2013 – VEREADOR 
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
competente proceda na revitalização da Pracinha localizada no Bairro Santa Teresinha. Nº 
063/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente proceda na abertura de um bueiro na Rua Medianeira, 
em frente ao nº 628, no Bairro Medianeira. Nº 064/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO 
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na 
realização de uma rede de distribuição de água na localidade de Kilombo, Paredão. Tal 
pedido se faz necessário, pois naquela comunidade já existe um poço artesiano, onde os 
moradores buscam água de uma maneira muito precária com bastante dificuldade e com 
certeza uma rede de abastecimento traria melhores condições de vida a todos que lá 
residem. Nº 065/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de mudar o itinerário 
do trajeto da linha de ônibus Padilha/Taquara, para que o mesmo possa fazer uma parada 
na Rodoviária nova, pois muitos usuários que vem do Interior e precisam se deslocar para 
outras cidades acabam percorrendo a pé o trecho da Rua Tristão Monteiro até a 
Rodoviária. Após a leitura da matéria o Presidente falou sobre a reunião que estava 
agendada para o dia de hoje, com o Secretário de Saúde, mas que não chegou a se 
realizar, e também sobre o convite do Diretor Geral de Saúde e Secretário Municipal de 
Saúde, aos Vereadores desta Casa, para se reunirem no dia 24 de janeiro, próxima quinta-
feira, no Auditório do Hospital Bom Jesus, momento em que será apresentada a nova 
Legislatura à Diretoria do Grupo Mãe de Deus e do Hospital Bom Jesus. Sobre esse assunto 
o Presidente colocou que não se fará presente na referida reunião, pois acredita que a 
mesma não contribuirá em nada para melhorar a atual situação em que se encontra o 
Hospital, falou ainda que no ano anterior por diversas vezes esta Casa convidou a Direção 
do Hospital Bom Jesus para vir prestar esclarecimentos, mas quase sempre davam uma 
desculpa para não comparecer. Nesse sentido o Presidente abriu espaço aos Vereadores 
que quisessem se manifestar sobre o assunto e neste instante alguns Vereadores 
apoiaram a decisão tomada pelo Presidente e outros demonstraram interesse em 
participar da reunião mencionada, sendo que ainda pretendem conversar melhor para 
decidir quem vai estar presente ou não. Dando segmento aos trabalhos da noite 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 EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Boa 
noite Presidente da Câmara, Nelson José Martins, meu colegas Vereadores e Vereadoras, 



comunidade que nos acompanha no Plenário da Casa, e pela radio Taquara e pela 
internet, Senhor Presidente, com muita satisfação, eu estou muito contente com a 
conclusão da obra e asfaltamento do entorno da estação rodoviária, foi com muita luta e 
persistência que conseguimos realizar este sonho, eu me lembro do dia em que voltei de 
Porto Alegre, após ter ido na METROPLAN, entregar o pedido do asfalto, e eu na época 
peguei minha moto, passei pela Anita Garibaldi a noite, e pensei, já penso se de certo, deu 
muito certo graças a Deus, mas como nos não temos chumbos nos pés, terminamos essa 
luta e estamos indo para outra, de uma área de asfaltamento, é claro, pois termos muitas 
outras lutas, hoje a noite eu faço uma indicação aqui na Casa, solicitando ao Executivo 
Municipal, o Projeto de asfaltamento, pois vemos com muito êxito, a capacidade de 
recurso na ordem de meio milhão de reais para Taquara, como foi caso ali do 
asfaltamento da rodoviária, recursos esse mais uma vez da METROPLAN, para 
asfaltamento da Rua Princesa Isabel, do Bairro Cruzeiro, é necessário que nesse projeto, 
como falo na minha indicação, ali do Bairro Cruzeiro do Sul, colocarmos um reforço no 
solo, como foi feito ali na Rua Anita Garibaldi, que chegou a ser mais de dois metros de 
profundidade o reforço, segundos informações lá na Rua Princesa Isabel, ali era um 
banhado, então eu solicito no mesmo projeto, senhoras e senhores, que sejam colocadas 
mais bocas de lobo, naquela rua, junto ali na Rua Joaquim Nabuco, ou até canos com uma 
vazão maior, para resolvermos o problema dos alagamentos, junto as Ruas Princesa Isabel 
e Joaquim Nabuco, ambos no Bairro Cruzeiro, essa vai ser a minha próxima luta, em 
questão a Taquara, asfaltar a Rua Princesa Isabel, do Bairro Cruzeiro, hoje estive falando 
com o Prefeito Tito, sobre a questão do patrolamento das ruas próximos a Pinto Bandeira 
em Olhos D’Água, assim como outras ruas de lá, que precisam de patrolamento, pois estão 
intrafegáveis, inclusive a necessidade de colocar saibro na cabeceira da antiga ponte de 
Olhos D’Água, pois os carros que ali passam, estão batendo em baixo, o Prefeito Tito, 
prontamente já falou com os Diretores, Valdir e Sheila, solicitando ali que fosse realizadas 
essas obras, para o patrolamento e o saibro ali na antiga ponte, da rua coberta em Olhos 
D’Água, então eu agradeço ai ao Prefeito Tito, pelo atendimento de nossa solicitação. Eu 
na semana passada entrei aqui na Casa com um oficio ao Governador do Estado, 
solicitando mais efetivo a Policia Rodoviária Estadual, e uma balança rodoviária, eu quero 
dizer, que fui apoiado por todos os colegas Vereadores, o oficio e de todos nos, todo 
assinaram o oficio, inclusive eu levanto aqui uma questão aos colegas, se puderem, 
inclusive aos senhores da imprensa, olharem a necessidade do mérito, o pedido inclusive 
da balança, na parte central do asfalto, juntamente na pista central, que é a RS020, 
juntamente do lado direito, para quem desce ao sentido Mariscão, IACS, agente pode 
olhar ai, esse problema no asfalto, e observa senhoras e senhores, que justamente, 
quando o trafego é Serra a Porto Alegre, eles estavam dando ali na Sebastião Amoretti, e a 
comunidade percebe pouco, porque pouco usa a pista central, por esse fato, se os 
senhores olharem, e ate a própria empresa, vai ver que ali realmente, que esses 
caminhões com essas toras, ali esta afundando, e nos vamos ter mais esse transtorno para 
o Prefeito, não só para o Prefeito, como para toda comunidade Taquarense, aquilo ali é 
uma obra, que com certeza sairia muito caro, esse sentido aqui, eu gostaria de ate em 
publico, agradecer ao Vinicius do jornal Panorama, pois ele fez uma matéria no jornal, na 
ultima sexta feira, falando em questão da falta de efetivo da Policia Rodoviária Estadual, 
assim que é bom ver a imprensa trabalhar, de maneira seria, pois a comunidade tem que 
ver os seus Vereadores, que realmente eles estão trabalhando, e eu quero agradecer mais 
uma vez o Vinicius aqui, e também o Matheus, que tem feito inúmeras colocações dos 



trabalhos dos Vereadores, é assim que eu digo que a imprensa tem que ser, na minha 
opinião, eu entrei na Casa na noite de hoje, senhoras e senhores, com um projeto de lei, 
autorizando o Prefeito Municipal, a dar ao Torga, a dar a TV Novo Tempo, se ele assim 
concordar com o Projeto desce Vereador, para que com as famílias Taquarense possam 
contar com um canal aberto, com excelente programação, e quero frisar que o Município 
de Taquara não terá nem um custo com esse projeto de lei, único custo que ter com isso, 
é a assinatura do Prefeito e um papel, a programação da TV, ela só vai acrescentar, o 
senhor sabe que a TV aberta ela, cada vez mais abre mais pelo apelo sexual, trabalhando 
mais isso ai, e a família vem ficando em segundo plano, então encerro aqui, agradeço mais 
uma vez a Deus por estar representando a minha comunidade, a nossa comunidade, uma 
boa semana a todos e fiquem na paz de Jesus, obrigado. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS 
FILHO. Quero saudar o Senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, publico 
presente, e os ouvintes através da radio, eu to muito preocupado com a parte da telefonia 
móvel de nosso Município, agente sabe do trabalho que já foi feito de outros Vereadores, 
mas que não surtiu efeito nem um, as dificuldades estão aumentando a cada momento, e 
para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, existe 14 milhões de linha com móvel, 
no Brasil, mais de 250 milhões, 182% de celular pré-pago, em cada conta telefônica, é 
pago de imposto 45,4% é imposto, o que agente gasta com nossos celulares, e os outros 
países a media é de 17% o Brasil possui a segunda maior tarifa do mundo, em telefone 
móvel, para vocês terem uma ideia da comparação, para 200 minutos, que são três horas 
e pouquinho, no Brasil se gasta em media 270 reais, na Rússia 46 reais, na China 32 reais e 
na índia 8 reais, então nos pagamos um absurdo, e nos não temos o sinal, a antena é aqui, 
e se nos formos aqui no Entrepelado, não tem morro, não tem nada na frente, você não 
tem sinal, você liga cai a ligação, uma confusão, tem que subir em uma cadeira ou ir em 
outro lugar, mas por favor, o que esses companhias arrecadam, e presta esse péssimo 
serviço a nossa população, cabe a nos, aos Vereadores, aos Partidos, que nos 
convoquemos mais uma vem essa gente, e vamos cobrar, porque o nossa papel, é 
defender a nossa comunidade, e quero o apoio de todos vocês, também Senhor 
Presidente, quero agradecer o trabalho feito pela Administração, através da Secretaria de 
Obras, o Meio Ambiente, na limpeza que foi feita no Balneário João Martins Nunes, que la 
não tinha mais condições, de qualquer pessoa decente ir lá, porque era horrível, então 
ficou apenas uns recolhimentos que serão feitos essa semana, da limpeza que foi feita, e 
me parece que começa agora, no sábado começa o campeonato Praiano, então que a 
nossa comunidade vá ate lá, que o lugar esta se tornando cada vez mais agradável. 
Também solicito a colocação de um bueiro na estrada no Morro Pelado, pois ela atora 
totalmente a estrada, podendo causar ate um acidente a quem trafega por lá, também 
estou pedindo patrolamento e ensaibramento daquela estrada, porque agente sabe que 
ali, escoa caminhões de pedras, de toda aquela região, inclusive teve uma festa nesse final 
de semana lá, fui ate lá e realmente a estrada estava em péssimas condições, que a 
Administração tome providencias, o Próprio Prefeito esteve na festa, viu da necessidade e 
que possa atender aquela comunidade, também Senhor Presidente, estou sugerindo ao 
Prefeito, que convide a ARPLED, para que possa fazer uma parceria com a Associação 
regional de produtos de leites e derivados, que é projeto de seminação artificial, para que 
agente possa qualificar o rebanho, pastagem, calcário e outros insumos, melhorias dos 
acessos as propriedades, dessas pessoas que estão lutando lá no interior, e lá se mantém, 
inclusive vendo a possibilidade de que o leito possa ser fornecido à escola via a merenda 
escolar, também estou solicitando que o Prefeito, vê a possibilidade de termos 



normalmente c compra direta, quando ela funciono, quem é do campo sabe, que isto era 
uma renda extra, ali o Presidente do Sindicato, já balançando a cabeça, para uma renda 
extra para nossos agricultores, e alem disso, esse produto pode servir para tender as nossa 
entidades, como exemplo, o Lar Padilha, que tanto se esforça, o Lar das meninas, o 
hospital, as escolas, e até os programas da assistência social, e para finalizar Senhor 
Presidente, quero também dizer que estive em duas festa, uma no Morro Pelado, e outra 
na Padilha Velha, nesse final de semana teremos festa na Capela São Jose, missa as onze 
horas e também grande festa no Morro Alto, e nos prestigiamos as festa de nosso interior, 
mas agente sabe as dificuldades que tem essas comunidade para se manter, um abraço a 
todos, e até semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN. Boa noite Presidente, boa 
noite Vereadores, boa noite imprensa que nos acompanha, Vereador Guido, quero fazer 
couro de suas palavras, em questão a telefonia móvel, lembrar ai, que em 2009 estivemos 
junto ao Prefeito Délcio, e mais um Deputado Estadual, na central de telefonia do estado, 
e de lá saímos muitos decepcionados, não jogamos a toalha, ma saímos decepcionado, e 
deixamos um abaixo assinado, que da nossa região, no interior e em todo o Município, e 
na época dirigido pela uma senhora que eu não lembro o nome, era mandatária máxima 
do Estado, na questão de telefonia, ela disse que esses sistemas de antenas, estavam 
ultrapassados, e que não seriam mais construídas, então realmente, não é a toa que em 
2012, ano passado, a OAB, fez todo um movimento, estão devendo muito, a assim como 
os demais colegas Vereadores, sou parceiro dessa busca, todo mundo vai e volta do 
interior, quem reside lá, mais ainda sente falta desse beneficio, é preciso avançar e muito, 
semana passada eu ouvi aqui atentamente, e quero fazer couro também das palavras do 
Vereador Adalberto Soares, na questão Brigada, fomos procurar também esse final de 
semana, por pessoas do interior, região aqui de Moquém, Olhos D’Água, Cachoeira, 
pedindo encarecidamente que encaminhamos o oficio, quero fazer isso de forma verbal, 
aos trabalhos da Mesa, pedindo mais uma vez, que a nossa Brigada, enquanto não da para 
voltar aos postos do interior, Padilha, Rio da Ilha, Santa Cruz, Fialho, enfim, nos distritos, 
mas que de aquelas passadas esporádicas, alternando dias horários, porque assim fica 
muito difícil, quero lembrar que no mês de novembro estive lá, conversando com o 
Capitão Renner, juntamente com moradores de Padilha, Santa Cruz da Concórdia, 
acompanhado também, pelo Secretario Distrital, o Prego, e não logramos êxito, aquela 
velha dificuldades de veículos, efetivo não acredito, porque timos sempre muitos 
problemas com o numero de efetivos da Brigada aqui em Taquara, após aquele curso de 
2010, tem mais um grupo ai prestes a se formar, então que se de uma olhada para o 
interior em questão, segurança, que é preciso, tem localidades no interior, que é bom nem 
citar, que é só da uma olhada, que muita gente foi embora, justamente por essa questão 
única da segurança, isso é um absurdo, interior também precisa de segurança, lembro 
ainda sobre essa questão, 2001, 2002, um grande trabalho da questão de moradores, e 
qual fazíamos parte, conseguimos através do Prefeito Délcio, um carro usado, que a 
brigada pintou adaptou de acordo, até um arma calibra 12 nos compramos, alem de 
munição, coletes, enfim, Casa para a Brigada, porque se antes podia, agora não pode mais, 
interior precisa também de segurança, é mais uma questão que isso esta muito a defasar. 
Quero parabenizar a comunidade de Padilha Velha, aqui muito bem representada pelo 
Vereador Adalberto Soares, pela bonita festa, aquela comunidade católica que é a minha 
de origem, onde fui batizado, crismado, e tenho um carinho muito especial, parabéns, é 
preciso fazer um agradecimento a Brigada, que lá se fez presente, conforme a diretoria 
solicitou, então parabéns, que la estiveram, porque segurança é muito importante, muito 



obrigado, quero aqui manifestar o meu desejo, que todos tenham uma semana abençoada 
e iluminada, sucesso a todo. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Senhor 
Presidente, senhoras Vereadoras, senhores Vereadores, a plateia aqui presente, eu 
gostaria de colocar e fazer uma indicação, um pedido, me associar ao Vereador que 
procedeu, em relação aos Olhos D’Água, dizer daquela localidade, na qual me informei 
hoje, que o recolhimento dos lixos em Olhos D’Água, Cachoeira e a estrada que vai para o 
15, serão feita sempre nas segundas férias, das 7 horas, até as 13 horas, isso segundo 
informações do Secretario do Meio Ambiente, Laone, também reforçar o pedido de 
patrolamento nessa região, devido ao foto de que as estradas estarem quase 
intransitáveis, falando e tendo um contato com a Diretora de Obras, a Sheila, ela me disse 
que farão um mutirão, para recolher o saibro, e então logo após fazer esse trabalho, 
apresentei uma indicação em relação da Rua 17 de Junho, entre as Ruas Pinheiro Machado 
e Marechal Floriano, pedindo ali que se colocasse um abrigo aos taxistas, e ao mesmo 
tempo, revertendo aquela rua, ou seja, nessa quadra, voltando a ser mão dupla, e justifico 
as duas indicações, primeiro que, quando se vem de Porto Alegre, ao chegar no posto 24 
horas, tem que se fazer um retorno numa quadra inteira, e se coloca um ônibus cheio de 
pessoas, ou do outro lado da rua, do lado direito, para que elas desçam na calçada e 
atravessem a rua, ou contra mão, ou seja, na mão, mas no meio da rua, assim também se 
procede o recolhimento das pessoas, quanto aos taxistas, fica tudo contra mão, para a 
ambulância fica difícil, para quem vai ao posto fica difícil, e por isso é minhas duas 
indicações, o abrigo, para proteger do sol, chuva, não só os motoristas como os 
passageiros, acredito que vai ser estudado com carinho isso, pois os pedidos são vários de 
toda a comunidade, mantendo os estacionamentos de cargas e descargas, aonde existem 
lá no Sindicato dos Ruralistas, quanto a UPA, eu gostaria de dizer, que hoje estive no 
Gabinete do Prefeito, eu e o Vereador Nego, e o Prefeito nos coloco novamente, o 
Valdecir foi atrás dessa informação, ele nos informo que em momento algum, foi contra a 
instalação da UPA, ele apenas coloco e o Vereador entendeu, como eu entendi, de que ele 
que mais informações, o Prefeito esta se resguardando, para que não aja no futuro, mais 
um elefante branco em Taquara, fiquei contente com o Vereador Valdecir, na colocação 
que fez nesse Plenário anteriormente, foi em busca de informações junto ao Prefeito, e de 
la saiu satisfeito, o Prefeito tem sim vontade de que isto se concretize, só que ele que 
sabe, quem vai bancar, quem vai fornecer, de que maneira o Governo do Estado vai 
auxiliar, para que depois não se tone um ponto inócuo, apenas mais um ponto, e que não 
vá corresponder as expectativas de todo o nosso povo, eu acredito que em melhores 
informações a respeito disso, é o Secretario da Saúde, Doutor Pimentel, mas eu já posso 
adiantar isso, porque foi discutido no gabinete em parte da tarde, isso apenas colocando 
em informação para todos nossos Munícipes, que alguns diz que o Prefeito disse, eu não 
quero a UPA em nem um momento, alguns ele disse isso, pelo contrario, em quanto a ir 
nessa reunião Senhor Presidente, no hospital, eu tenho algumas ressaltas, essa Casa não 
pode perder autonomia, de ser um órgão fiscalizador, e de zelar por todos nossos 
contribuintes, o hospital em momento algum, não pode negar a vir a esta Casa prestar 
esclarecimentos, até porque eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, e eu falei na 
primeira oportunidade, porque sempre quando tem uma remoção do hospital local, para 
um outro local, nunca é levado para o Bom Jesus em Porto Alegre, por exemplo, porque 
eles não atendem pelo SUS, eu já levei e busquei paciente em Rio Pardo, Torres, já 
busquei paciente em Torres para Capão da Canoa, e Vince versa e assim por adiante, a 
Prefeitura faz todo essa trabalho, e quando se necessita de uma urgência, fica ai 



aguardando até ter uma vaga em um desses hospitais, mas nunca jamais levamos para 
Porto Alegre, que é o hospital central, de primeira qualidade, então essa seria uma de 
minhas perguntas, que seria ao Diretor do hospital, mas gostaria de faze aqui nesta Casa, 
porque aqui é a Casa do povo, porque la no plenário do hospital, essas pessoas que aqui 
estão hoje, não vão estar presentes conosco, então com certeza, todos que aqui estão 
gostariam de ouvir do Diretor do hospital, como funciona o hospital, mas diretamente 
para todos vocês, porque é vocês que pagam, inclusive a eles, muito obrigado Presidente. 
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Quero saudar o Senhor Presidente, demais 
colegas Vereadores, auditório, saudação especial ao Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Presidente do Partido Social Cristão, João Carlos de Brito, e aos 
ouvintes da radio Taquara, participava na semana passada, num programa de radio, onde 
um ouvinte entrou no ar, e me questionou o funcionamento da pracinha da localidade do 
Bairro Santa Terezinha, eu sou natural do Bairro Santa Terezinha, na verdade passei minha 
infância brincando nessa pracinha, mas disse para ele que eu não sabia da situação, e 
combinamos então de ir lá e ver, no dia seguinte fomos lá, e realmente a pracinha se 
encontra fechada, o mato tomando conta, o portão estava fechado com um cavalo dentro, 
então já fiz a solicitação a Administração, e quero também tirar algumas fotos e levar ao 
Prefeito, para saber da revitalização dessa pracinha, também na semana passada estive 
junto com o Vereador Telmo, na localidade do Quilombo, onde a nossa presença foi 
solicitada por um morador, e tivemos oportunidade de ouvir a comunidade lá, eles nos 
apresentaram varias demandas, da comunidade, e a principal dela, e a questão do poço 
artesiano, um poço comunitário que existe na comunidade, o poço esta furado, a caixa de 
água esta no local, mas não existe uma linha de distribuição, chego a rede lá, ela é 
precária, chego ao ponto da comunidade ir buscar água de balde, tem um poço na 
comunidade, e eles estão buscando água de balde, então agente também esta 
encaminhando a solicitação para que a Administração veja, estude uma maneira, se 
construir ali uma rede de distribuição para beneficiar aquela comunidade, também estive 
visitando o Diretor da Saúde, Levi, e quero parabenizar, parabenizar a Administração, 
porque fui muito bem atendido, tive uma atenção bastante grande do Diretor, e ele pode 
me esclarecer algumas questões, como na semana passada eu disse, os moradores estão 
nos ligando e cobrando alguns serviços que ainda não estão funcionando, e agente não 
sabe o que dizer, então fui até o Diretor, fui buscar essas informações, e fui muito bem 
atendido, e parabenizo por isso. Também quero fazer um requerimento verbal, para que 
seja feito o patrolamento da Rua Açoita Cavalo, o morador me ligava hoje à tarde, diz que 
a chuva dos últimos dias, fez um buraco lá, um valo, a ponde de o caminhão, o leite não 
conseguir passar esse final de semana, então, meus pronunciamentos eu tenho dito que 
agente entende que a Administração esta chegando, mas tem casos urgentes, e esse é um 
caso urgente, então eu peço que a Secretaria de Obras tenha uma atenção especial, quero 
me associar também, ao requerimento do Vereador Lauri, fui procurado também, na 
questão da segurança, realmente foi adquirido um carro, e esse carro não esta sendo 
usado nessa questão, então me associo ao seu requerimento, o Vereador Lauri Fillmann, 
pediu um aparte, pronunciando o seguinte: Alem do carro adquirido, como disse foi doado 
a tempo atrás, e cadê, o Vereador Moisés voltou com a sua pronuncia: Exatamente, então 
eu me associo ao Vereador, o que eu tinha pra hoje, seria isso, então muito obrigado. 
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, 
comunidade presente, devido alguns fatos, a nossa Pauta aqui de hoje, ela se trataria de 
alguns devidos pontos, alguns como o pedido de patrolamento, ensaibramento, lá no 



Bairro Santa Maria, Ideal, mas agente vê, e esteve presente na Secretaria de Obras, que 
existe um planejamento, e que eles estão lá desenvolvendo eles certamente, nos 
próximos dias vai ta a quase à contento, ou principalmente vai ter dado uma passada a 
cada bairro ou localidade, também agradeço a Administração, por estar respondendo 
requerimentos, indicações, pedidos de informações, a esta Vereador, também a CONSAN 
que nos respondeu, sobre aquele vazamento de água, que no caso não é vazamento de 
água, na esquina da escola, Santa Teresinha, que é uma vertente de água natural, e eles já 
tomaram providencias, já enviaram ofícios a esta Casa, eu tive contado com a Direção de 
Obras, e eles estão tomando providencias, para que não fique ali aquela água, então não é 
um problema da CORSAN, é um problema natural da escola, que interna e certamente 
eles tomaram providencias, mas me atenho a dois pontos, o primeiro em relação ao 
hospital, Senhor Presidente, colegas Vereadores, infelizmente ou felizmente, eu vou por 
este lado, agradeço ao hospital, Bom Jesus de Taquara, pelo atendimento a uma criança, 
que quebrou o braço na ultima sexta feira,e mora lá no Morro da Pedra, a demais 
situações, daí eu vou sugerir a esta Casa, que eu já solicitei copia lá, e tem a minha 
assinatura, com relação a um caso que certamente, agente pode levar o conhecimento e 
dar instrumentos ao Prefeito Municipal, ao Vice Prefeito Municipal, que solicite a rescisão 
de contrato do grupo que faz a gerencia do hospital Bom Jesus de Taquara, porque, 
acredito que ele foi contratado, e faz a gerencia para atender as pessoas, e quando ele 
não faz isso, quando ele se omite ou tem erro nisso, tem que ter a penalidade, e respeito 
também, que essa Casa deve, como o Senhor fez Senhor Presidente, eu lhe parabenizo, 
em ter tido um posição firme, em que o Senhor não ira lá em nome desta Casa, mas 
conversei com a Vereadora Sirlei e com a Vereadora Sandra, pessoas de grande índole, e 
trouxeram calma ao meu coração, que devo ir lá e devo escutar, mas também faço um 
pedido a esta Casa, que mande um oficio ao hospital Bom Jesus, e quais são os Vereadores 
desta Casa, e quais são os telefones deles, se eles ainda não pegaram na imprensa ou nos 
meios de comunicação, por outro lado, venho aqui sugerir ao hospital e a Administração 
Municipal, que através de uma publicação de nossa imprensa, na ultima sexta feira, o 
Assessor Jurídico desta Casa, nosso Advogado aqui da nossa Câmara de Vereadores, fez 
uma publicação a todos nos Vereadores, e a comunidade deve compreender e entender, e 
ver que ai vai a sugestão para colocar lá na porta, lá na recepção do hospital, para 
enquadrar dentro do 1, 2, 3 e 4, um medico, que infelizmente a pessoa que tem lá, era 
para ela fazer o trabalho que esta sendo muito bem feito, de fazer em formação escrita, 
mas não para avalizar se eu to no grau 1 ou 2 ou 3 ou 4, mas de necessidade e de urgência 
ao atendimento, essa Casa fez uma reforma administrativa, através do Presidente e de 
todos os Vereadores e Vereadoras desta Casa, que economiza em media, acredito que não 
menos, mas sim mais, 30 mil reais por mês, num ano 360 mil, em quatro anos, um milhão 
quatrocentos e quarenta mil reais, de economia de cargos e comissão, que antes era 
utilizados de outros fins para pagar, CCS, hoje ta a disposição da Administração para fazer 
um planejamento, e certamente Senhor Presidente, a disposição do hospital, para 
contratar médicos, para serem atendido à contento a comunidade, infelizmente agente 
tem que se dirigir assim, porque eu presenciei fatos, fatos irreais, surreais, desumanos, 
que infelizmente aconteceram na minha presença, não desrespeitei ninguém lá, deixei 
acontecer, deixei olhar os padrões conforme funciona, e infelizmente não fico à contento 
a comunidade, certamente não esta à contento do contrato, que existe entre o Município 
e a gerencia do hospital Bom Jesus de Taquara, senhores é o que eu tinha pra semana, um 
muito obrigado, e desculpa qualquer coisa. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES 



DOS SANTOS. Boa noite a todos, quero saudar a Mesa Diretora, comunidade presente, a 
imprensa, saudar toda a comunidade Taquarense, eu hoje quero de ente mão, bater 
novamente na tecla da questão dos Bombeiros, agente sabe que a dificuldade de cada dia 
fica mais difícil, agente tem visto a falta de efetivo, agente tem visto a dificuldade dessa 
instituição em manter o seu trabalho, manter o atendimento a nossa comunidade, e eu 
tenho visto o anseio da comunidade, com relação a essa nossa necessidade, essa carência 
que nos temos hoje, de um atendimento mais rápido, um atendimento mais eficaz do 
Corpo de Bombeiros, e agente sabe que apesar de todo o esforço deles, agente ta tendo 
dificuldades de atender a comunidade, diante disso Senhor Presidente, eu quero fazer um 
requerimento, ao Comando Regional dos Bombeiros, para que fique mais efetivo no nosso 
Município, hoje o Quartel esta formando profissionais Militares, na área dos Bombeiros, e 
infelizmente acaba, muitos deles indo embora do Município de Taquara, e a nossa 
demanda, novamente ficando a deriva, e peço também o apoio dos senhores Vereadores, 
para que agente encaminhe, façam uma moção de apoio, e encaminhe as bancadas de 
cada partido, na Assembleia Legislativa, pedindo este apoio político, para que nos 
possamos atender, a nossa demanda em Taquara, eu vejo que é de estrema necessidade, 
eu vejo a comunidade que pedi isso, proclama na rua, e agente precisa reagir, outro dia 
mesmo, atreves da internet, agente fez algumas solicitações, e a comunidade 
imediatamente respondeu se colocando a disposição, inclusive para construir o Quartel 
Municipal dos Bombeiros aqui na cidade, agente fez o requerimento da semana passada, 
para que agente soubesse desta áreas, que foi doada do DAER Para a Prefeitura, que vai 
para os Bombeiros, agente ta guardando o Executivo trazer essa informação, para que 
agente possa levantar essa informação, e gostaria também de convidar, na quarta feira dia 
23, as 13:30 horas, quero convidar todos os Vereadores, quero convidar aqui os 
representantes do Governo Municipal, que convide o Prefeito também, ou representante, 
que vai estar junto a nos, junto com o capitão Andre, para que ele possa falar para nos um 
pouco, da dificuldade que esta tendo os Bombeiros hoje em Taquara, assim eu convido 
todos os Vereadores, e peço que leve ao Executivo este convite, e que agente poça ouvir, 
e dar um retorno a comunidade em relação a isso, eu quero também Senhor Presidente 
falar em relação ao trabalho que agente vem fazendo, a bastante tempo já, muito antes 
de assumir como Vereador, juntamente com a comunidade aqui do Aimoré, do Ideal, do 
Bairro Empresa e Mundo Novo, onde agente busco um resultado agora, poucos dias ai, 
com relação aquela passagem, que já levo tantas pessoas nossas, e quero dizer que o 
Vereador Balbino, sempre esteve conosco lá, nesta luta, junto com a comunidade, e que 
agora surgiu algumas pessoas que vão agregar junto com nos Vereador Balbino, eles 
querem agregar com nos, em busca de soluções, junto com aquela comunidade, e assim 
eu espero que aconteça, o primeiro passo foi dado, foi colocado os tachões, conforme o 
Diretor do DAER, aqui nesta Casa, numa reunião, se responsabilizou em fazer, e realmente 
cumpriu o que tinha prometido, é muito pouco, verdade, muito pouco ainda, nos 
precisamos das sinaleiras, nos precisamos da passarela, nos precisamos também da 
passagem do Bairro Empresa e Mundo Novo, que também não foi feito nada ainda, e eu 
acho que é momento de nos agregarmos forças, e buscar os acontecimentos, o Executivo 
Municipal, Bairro Santa Teresinha, e agente tem que buscar esse apoio, para trazer um 
retorno para a comunidade ali, muito obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ 
SCHAEFFER. Boa noite Presidente da Câmara, caros colegas Vereadores, a imprensa aqui 
presente, ouvintes da radio Taquara, Senhoras e Senhores, Senhor Presidente, eu quero 
dizer que entendo muito a sua decisão, em não comparecer a esta reunião, entendo seus 



motivos, mas também deixar claro que, como estou chegando nesse meu mandato, eu 
também as minhas ânsias, as minhas vontades de querer experimentar, talvez com algum 
tempo, eu esteja com as mãos calejadas, e vamos compartilhar do mesmo pensamento, 
eu quero parabenizar o Doutor Hélio Cardozo, o assistente Jurídico desta Casa, pela sua 
coluna no jornal Panorama, de sexta feira, colocando o que foi feito aqui, a decisão desta 
Câmara, em reduzir custos, diminuir os CCS, porque normalmente nos só apontamos os 
problemas, e os defeitos, e quando acontece alguma coisa de positiva, ela é noticiada em 
tamanho pequeno na imprensa, eu penso diferente, eu penso que nos temos que exaltar 
as coisas boas, e diminuir a pequenas, porque talvez assim nos conseguimos mudar um 
pouco essa realidade, o meu, ele é audacioso, e o bem é tímido, e eu acho que nos temos 
que mudar essa verdade, eu vou falar de saúde, porque em qualquer situação em que 
estejamos, é sempre a mesma questão prioritária, saúde, saúde e saúde,  quero seja 
pessoalmente nos nossos encontros, seja através do telefone, através do jornal, da radio, 
do Face, as queixas normalmente são em relação a saúde, e isso não poderia ser diferente, 
num pais como o nosso, que apenas de algum tempo para Ca, tem alguns poucos projetos 
na área da prevenção, não é se admirar que os hospitais, que os postos de saúde, não 
estejam dando conta de tantos problemas na área da saúde, porque saúde pessoal, 
envolve absolutamente tudo, saúde é uma rua calçada, é uma calçada bem feita, porque 
se nos não tivermos uma rua bem calçada, e bem sinalizada, pode acontecer um acidente 
de transito, aonde vai estourar, na saúde, se nos não tivermos uma calçada em condições, 
para que os pedestres transitem, eles caem, quebram uma perna e um braço, aonde vai 
estourar, na saúde, se nos não tivermos na nossa cidade, parque, áreas de lazer, para que 
as pessoas não consigam realizar uma atividade física, as pessoas adoecem, se nos não 
tivermos programas que incentive a pratica da alimentação saudável, aonde vai estourar, 
na saúde, se as pessoas da cidade não tem lazer e cultura, não tem saúde, a geração que 
esta vindo ai, é uma geração criada basicamente, a base de salgadinhos, refrigerantes, 
bolachinhas recheadas, e não são só as crianças não, eu vejo que isso costuma servir de 
lanche para a maioria de adultos, quando eu pego coletores de lixo da nossa cidade, que 
na sua hora de lanche estão sentados a beira de uma calçada, com um litão de 
refrigerante e um pacote de salgadinho, eu me pergunto, e ai, vai ter um sistema de saúde 
que comporte tantos problemas de saúde assim, não tem, não tem sistema que consiga 
dar conta, então é muito melhor nos trabalharmos na prevenção, nos temos projetos que 
incentivem a pratica de uma alimentação saudável, nas escolas, nos termos em cada canto 
da cidade um parque, uma praça, que favoreça a pratica do esporte, nos cuidarmos da 
calçada da frente de nossas casas, nos termos programas de cultura e lazer, para que as 
pessoas também tenham saúde mental, é muito melhor uma Administração Publica, 
investir nisso, do que sempre atacar sempre a ponta, eu deixo aqui um questionamento 
para cada um de nos, como esta o meu estilo de vida, porque se não pessoal, daqui a 
quatro anos, com certeza, estaremos aqui  discutindo as mesmas questões de hoje, então 
fica este questionamento para cada um de nos, e que reflita um pouco e tente mudar um 
pouco seu estilo de vida, eu agradeço muito a atenção de Daca um de vocês, desejando 
uma excelente semana a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. 
Comprimento o Senhor Presidente, Seu Nelson Martins, os demais componentes da Mesa, 
senhores Vereadores, comunidade Taquarense, que nos assiste aqui, e também pelos 
meios de comunicação, primeiro eu gostaria de esclarecer, eu fui chamada a atenção essa 
semana, porque eu fiz uma defesa da EJA de educação de ensino médio, eu acho que foi 
um problema de comunicação, às vezes agente pensa que comunica, e não comunica, as 



vezes agente pensa que escuta, e não escuta, e fui chamada atenção porque defendia o 
ensino médio, e não defendi o ensino médio, eu lembro bem que falei na ocasião aqui, da 
EJA, alfabetização de adultos, alfabetização esta que eu leciono em Parobé, e mencionei 
alunos que eu dava carona dos Bairros de Taquara, então eu penso que eu acho que eu 
não errei na minha defesa, eu defendo a educação de jovens e adultos, alfabetização, nos 
temos em nosso pais, doze milhões e seiscentos mil analfabetos, acima de 15 anos, isso é 
um caso de calamidade publica, nos precisamos investir nessas modalidades de ensino, 
em Taquara não existe, existia um tempo atrás da Escola Rodolfo Von Hiering, agora não 
existe mais, eles atendem a EJA series finais, do ensino fundamental, algumas escolas 
atendem EJA, na modalidade do ensino médio, mas a alfabetização de adultos não existe, 
estive conversando com o nossa Secretario de Educação, e ele me disse, que não só vai 
dar a atenção a esta modalidade de ensino, como foi feito um pesquisa no Município de 
Parobé, que oferece também EJA nas series finais de ensino médio, e a maioria dos alunos 
que buscam essas modalidades de ensino em Parobé, são moradores residentes em 
Taquara, então que dizer que ele também vai dar uma atenção especial a essas 
modalidades, mas vai estar atendendo o pedido desta Vereadora, que é um pedido para 
que nos atendemos sim, a alfabetização de adultos, que não existe em nosso Município, e 
que existe uma clientela que busca por este ensino em nosso Município, e não existe, eu 
queria esclarecer, acho que fui clara na minha colocação de EJA alfabetização. Eu gostaria 
também de dizer, tanto Diretora de uma escola publica, eu muito utilizei a saúde, 15 anos, 
em 97 fui eleita a primeira vez a Direção da escola Breno Ritter, uma escola Estadual, e de 
lá pra Ca, mais cinco vezes, teve alguns pontos, e muitas e muitas vezes, eu recorri à 
saúde, mas alguns fatos me marcaram, certa vez uma criança, ficou com a língua 
pendurada, sobre uma partida de futebol, e nos acabamos no pronto socorro em Porto 
Alegre, enquanto realizavam a sutura da língua da criança, medico e enfermeiro, eles riam, 
e diziam assim, ela mora em um Município que não costura uma língua, agente assistiu 
isso, tem tempo, o da língua cortada já é um homem com sues 20 anos, teve outros 
momentos em que eu procurei a saúde, com crianças com febre, porque agente sempre 
atendeu criança acidentada na escola, e agente as vezes socorria, uns que não erram 
acidentados, mas que estavam com febre alta, e o medico que atendeu a criança disse que 
ele estava com infecção na garganta, e eu questionei o Doutor, como o Senhor sabe, se o 
Senhor não examinou, e ele me disse, olhar lacrimejante, e sinal de infecção na garganta, 
não tocou, não examinou, a acriança estava talvez, não tão cheirosa, como ele gostaria, 
não tão limpa, e não foi atendida, como deveria ser atendida, enquanto que descobrimos 
que depois de investigações, não com este medico, que a criança tinha queimaduras, 
porque ela havia caído do caminhão de lixo, encima de plástico queimando, e as pernas 
estavam com algumas feridas, e ela estava com infecção, por isso a febre, então senhores, 
o que eu quero com esta conversa, eu quero que agente entenda, que antes de termos 
prédios, nos precisamos de recursos humanos capacitados para nos atender, que eles 
olhem para agente, como pessoa, e que eles se humanizem, e que realmente atendam o 
cidadão e a cidadã de Taquara com vontade, investigue, pesquisem, e nos tratem com o 
devido respeito que nos merecemos, não precisa ser uma criança, pode ser um cidadão 
mais velho, e nós precisamos, e precisamos questionar, nos precisamos fazer esses 
questionamentos a quem esta a frente da nossa saúde do Município, por isso Senhor 
Presidente, faço das palavras da Vereadora Sandra, as minhas palavras, que daqui um 
tempo agente pense assim como o senhor, tenho um grande respeito pela sua pessoa, e 
sei que o senhor pode ter razão, mas também não quero me furtar a esta oportunidade 



que estão nos oferecendo, para alguns questionamentos, porque precisamos sim 
senhores, humanizar a nossa saúde, e penso que o nossa Prefeito, em fazer essa 
suspensão momentânea desta construção, é para analisar melhor, e ver em que terreno 
eles esta pisando, porque eu acho que realmente o que aconteceu, foi uma transição mal 
feita, esclarecimento que não vieram, e ele precisa saber em que terreno ele esta pisando, 
porque assim se Administra com seriedade, caso contrario não da, eu acredito que seja 
isso, agradeço aos ouvinte, e desejo uma boa semana de muita paz a todos. VEREADOR 
TELMO VIEIRA. Saudações ao Senhor Presidente, Nelson Martins, aos membros da Mesa, 
aos colegas Vereadores e Vereadoras, autoridades presentes, e um boa noite especial ao 
publico presente, e especial a minha família, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, 
que nos prestigia, e isso me motiva para me dar mais força e animo para as Sessões, 
também quero saudar a radio Taquara que nos acompanha, e os demais vínculos de 
comunicação que também nos acompanha, nesta noite eu enviei a Casa uma solicitação, 
um requerimento, para apreciação desta Casa, que solicite as farmácias credenciadas ao 
programa farmácia popular, que tragam o indicativo visível, uma placa, que diga os 
medicamentos, que ali são dados gratuitamente a população, essa informação eu sei que 
muitos não tem, porque agente procura a farmácia popular, e essa farmácia popular 
agente não sabe, que agente tem essa resposta também, em outras farmácias que são 
privativas, mais estão incluídas da rede desse programa, também a essa semana, a 
semana que antecedeu a essa, eu tive com o Vereador Moisés, na localidade do Paredão 
Baixo, na comunidade do Quilombo, e lá eu vi uma situação que reflete em outros locais, a 
situação da água, o poço que la esta, e não a distribuição, e isso também se reflete na 
localidade de Ilha Nova, Morro Alto, Padilha, senhores e senhoras Vereadores, quando eu 
me refiro a prioridades, a falta de água é de estrema prioridade, então eu peço 
humildemente ao Senhor Prefeito Tito, que se compadeça dessa situação, eu sei que são 
eles as prioridades nesse momento, mas essa para mim e para tantos, é uma grande 
prioridade, também eu agradeço pelos trabalhos iniciados no cemitério Municipal, que lá 
esta sendo feito um trabalho, que a muito não estava sendo feito, que como colocamos 
em outras Sessões, que o local estava em completo abandono, hoje chegando lá, eu vejo 
que os trabalho estão sendo iniciados, dou parabéns a atitude da nossa atual 
Administração, também no domingo, fui na festa da Padilha Velha, gente, o acesso até la 
se tornava intransitável, mas com o nossa pedido, com a nossa licitação, e com o empenho 
do Secretario Distrital, ficou virado numa verdadeira passarela, então agente sabe que os 
trabalhos estão sendo feito, eu agradeço as atitudes, agradeço as posições tomadas pelas 
partes que são responsáveis por essas atitudes, enfim, temos tantas indicações para fazer, 
mas o que eu mais quero é agradece por estar aqui com vocês, e poder ter essa chance de 
lutar pela nossa comunidade, boa noite a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE 
ALMEIDA. Gostaria de saudar o Senhor Presidente, os demais colegas Vereadores e 
Vereadoras, plateia presente, e a imprensa que nos assiste, e aos ouvintes da radio 
Taquara, fiz uma indicação solicitando ao Executivo, no conserto de lâmpadas queimadas 
na Rua Mascarenhas de Moraes com a Rua Chile, e que ali também coloca um conjunto 
novo de luminárias, num poste novo sem iluminação que se encontra ali, ser 
providenciado o mais breve possível, tive também conforme o Vereador Balbino já falou 
esta tarde, junto ao Gabinete do Senhor Prefeito, no qual fui muito bem recebido, ver 
sobre a situação da invasão, nos garantiu que até na quarta feira as Casas serão 
desocupadas, situação ali, que conforme determinação da Justiça, e também vendo sobre 
o respeito do procedimento que eu cobrava nesta Casa, sobre a UPA, de termo de 



suspensão das obras da UPA, o qual a preocupação dele, e vale, mas eu colocava para ele 
que a resolução do Ministério da Saúde, abortaria mil seiscentos e um, de sete julho, 
restabelece diretrizes para implantação competente de unidade de pro atendimentos da 
UPA 24 horas, aonde é bem clara que o Município que estiver habilitado, qualificado com 
UTI, com SAMU, recebera um valor mensal de 300 mil reais, isso eu sei conforme ele me 
disse, isso não chega, tem que ver, e concordo com ele nessa situação, mas eu cobrarei 
que providenciasse o inicio dessa obra, que é de grande importância ao nosso Município, e 
ele em momento algum disse que não iria fazer, ta estudando a possibilidade a forma que 
vai ser pago isso ai, mas também Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito do 
hospital Bom Jesus, a qual o atendimento, o atendimento não ta funcionando, ontem a 
noite mãe com crianças, chegavam ali em torno das dez horas, dez e trinta horas, ficarão 
até a uma hora da manhã, e uma confusão, medico não queria atender, que a 
enfermagem não tinha feito a parte dela, e um empurrava para o outro, uma confusão, e 
sei que la pela uma hora da manhã o medico pediatra que estava de plantão, que nessa 
vez eu vou preservar o nome dele aqui, mas ainda xingou a mãe, o porque dela estar a 
uma hora da manhã ali com a criança, e porque não venho antes, que tipo de mãe era 
isso, isso não deve ser falado para uma mãe, e eu acho que tem que ter mais respeito, e 
que isso não venha a acontecer mais, então que providencie um atendimento de 
qualidade para a comunidade, e não dessa forma como foi tratado essa mãe, também 
gostaria de fazer um requerimento verbal, a respeito que a Secretaria de Obras, 
providencia com a máxima urgência, o conserto do calçamento junto a ponte na Rua Chile, 
ali o calçamento baixo com a chuva, ta difícil a passagem ali, com o desnível da ponte com 
a rua, e providencie com a máxima urgência. Na semana passada Senhor Presidente, eu 
pedi que fosse prorrogado o concurso que está suspenso, e agora, hoje chega nesta Casa, 
que provável que deve ser com urgência esse projeto de lei do Executivo, 02, que é 
contratação de Médicos de Enfermagem, Farmacêuticos de centro social, Enfermeiros, 
Psicólogos, Técnicos em Enfermagem, eu acho que é um projeto importante, mas eu peço 
que o Jurídico desta Casa converse com o Jurídico do Executivo, ver em que pé ta a 
suspensão deste concurso, porque nos não podemos aprovar um projeto nesta Casa, 
tendo varias pessoas para serem chamadas no concurso, como técnicos em enfermagem, 
tem no concurso para serem chamados, aprovados, farmacêuticos também tem, 
enfermeiros também tem, e psicólogos também tem, então nos temos que ver em que pé 
esta, e que o Executivo juntamente com o Jurídico desta Casa, de repente até conversar 
com a Juíza, se Ella vai liberar essa suspensão ou não, porque como nos vamos autorizar 
uma lei contratando, tendo um concurso em vigor, sendo chamado as pessoas conforme 
foram feito o concurso, então isso eu peço que seja olhada com carinho, eu não sou 
contra, eu acho que é necessário, é importante para o bem atendimento para a 
comunidade, para que volte a ter um atendimento bom nos postos, na unidade móvel, 
nos interiores e nos bairros, conforme vinha tendo, que foi tirado, porque foi agrido o 24 
horas, e bom que abriram, mas que venha ter o atendimentos dos bairros do interior, uma 
boa semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO 
CARLOS SOARES. Senhor Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores, e pessoas 
presente na plateia, o meu boa noite, há muito tempo eu venho acompanhado a rotina 
dos usuários do ônibus, Padilha á Taquara, esses usuários com a intenção deles de pegar o 
ônibus que vai para Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, que tem que pegar esse 
ônibus na rodoviária nova, lá em cima, e o itinerário do ônibus da Padilha, ele não passa 
na rodoviária nova, então essas pessoas desembarcam lá em baixo, na Tristão Monteiro, e 



tem que vir a pé, muitas vezes chuva, sol, e se não quiser vier a pé, tem que ter um outro 
gasto com um taxi, então eu fiz uma indicação para o Executivo, tratar com aquela 
empresa que faz aquela linha, que é a VAP VUP, para traçar novo itinerário, ate uma 
sugestão que lá em cima, quando vem de Tucanos, ele pega a Picada Gravata e depois 
Anita Garibaldi, e façam uma parada ali na frente do terminal, e que as pessoas possam 
descer ali, e na volta também, pega a Sebastião Amoretti e faz o retorno na frente da 
Mecânica Garibaldi, e entre na Anita Garibaldi, e faça o mesmo trajeto, isso não vai alterar 
muito o custo da empresa, e vai beneficiar aqueles moradores, com certeza e muito, 
reivindicação dos próprios moradores que já me falaram isso, agente sabe que é uma 
realidade, outro questionamento, uma indicação que eu fiz, foi retorno da parada de 
ônibus, que antigamente era na frente da Prefeitura Municipal de Taquara, que foi 
removida lá na frente da Citral, é uma outra reivindicação de pessoas, principalmente do 
interior e dos bairros, que fazem suas compras no centro da cidade, os seus negócios nas 
proximidades, e quer agregar esses ônibus para o interior, e também tem que caminhar 
aquele trajeto para pegar o ônibus, isso foi mudado não sei por qual motivo, foi trocado 
eu acho que por causa do transito, mas se tranca na frente da Prefeitura, tranca lá igual, a 
largura da rua é a mesma, então não tem o porque, eu acho que a parada deveria voltar 
próximo a Prefeitura Municipal, o Vereador Guido Mário pediu um aparte, e pronunciou o 
seguinte: Tempos atrás, nos tínhamos a rodoviária com todas as linhas ali, Porto Alegre, 
hoje Porto Alegre sai da rodoviária nova, então o numero de ônibus vai reduzir 
drasticamente, então serão poucos ônibus que vão para ali, acho que de Sam importância, 
é uma reclamação que dez que mudo a comunidade reclama, sou parceiro do Senhor, 
para que agente possa fazer retornar a parada para aquele local, o Vereador Adalberto 
Soares voltou com a sua pronuncia: Eu acho que todos os vereadores deveriam ser 
unânimes nessa indicação, porque é para o bem da população, outra indicação que eu fiz, 
foi a do usuário do terminal do centro, ali existia um banheiro antigamente na rodoviária 
ali, e aquele banheiro foi desmanchado, e ali simplesmente desmancharam o banheiro e 
não concertaram a calçada, isso ali tem um declive de mais ou menos de uma altura de 15 
centímetros, que agente vê as pessoas transitando, muitos eu soube que já caíram ali, 
então eu vou pedi que o Executivo tomasse uma providencia, e concertasse isso ali, antes 
que uma pessoa se acidenta ali, e que vai tornar gasto para o Município também, o 
Vereador Guido fez uma colocação sobra a telefonia, e eu ano passado fui atrás de uma 
pessoa que eu não queria citar o nome, sobe colocar antenas no interior, no Município 
onde não pega o sinal, ele me falo que as operadoras não tem o interesse de colocar 
antenas no interior, porque ele me falo, que num curto espaço de tempo, vai ser sinal 
digital, foi o que me respondeu, então eles não vão colocar, mas agente sempre tem a 
esperança, agente não pode perder a esperança, e ir atrás e procurar as informações, o 
Guido colocou ali sobre as antenas, eu queria dar uma sugestão para nos trazer aqui, eu 
me responsabilizo nisso, trazer o Deputado Ernani Polo, de Porto Alegre, para ele nos 
trazer mais esclarecimentos, que ele é o Deputado que faz a frente parlamentar, em 
defesa dos consumidores, de energia elétrica e telefonia, então se os Vereadores 
concordarem, agente pode solicitar que o Deputado venha a Taquara um dia, e nos 
esclareça mais sobre esses fato ai, eu tinha mais coisas para colocar, mais eu vou 
agradecer a atenção de todos, um muito obrigado e uma boa semana.VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Gostaria inicialmente de saudar o Senhor Presidente, 
Nelson Martins, saudar meus colegas Vereadores, Vereadores aqui presente, publico e 
imprensa, eu gostaria inicialmente Vereador Eduardo, gostei muito da sua colocação em 



questão de fazer o asfalto ali na Rua Princesa Isabel, mas nos temos aqui um morador de 
lá presente, o Sandro, que junto comigo estivemos em Porto Alegre, junto ao DAER a 
liberação, que vocês sabem que ali tem um problema serio de enchentes, e não é de 
agora, tem um protocolo da Administração anterior, da data de dia 31 de outubro de 
2011, que ainda não foi respondida pela direção do DAER, o Vereador Eduardo 
Kohlrausch pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Rapidamente, eu sei que tem esse 
problema ai, tanto é que ano passado, eu pedi uma Audiência Publica para o Prefeito 
Municipal Délcio, e ele me mandou 5 minutos antes da Audiência Publica, ele mando um 
oficio dizendo que não ia vir, é lógico que agente sabe que o asfalto ali, ele tem que ta 
acompanhado junto de um projeto, e esse mesmo projeto, não é da minha indicação, 
questão de canos maiores, tanto é que o valor dos 500 mil reais que agente vai buscar 
Beto, é o mesmo que foi gasto no asfalto de torno da rodoviária, agente ta prevendo já 
este problema, não podemos esquecer, que o ex Prefeito foi chamado para uma Audiência 
Publica, e fez de conta que não tinha problema, e não venho, faltando 5 minutos ele falo 
que não iria vim, o Vereador Adalberto Lemos voltou com a sua pronuncia: Eu quero que 
se resolva esse problema, porque é um problema muito serio, a qual o moradores dali 
sofrem muito, estive com o Sandro ainda em Porto Alegre, mas o DAER ate agora não deu 
retorno, e eu quero fazer uma solicitação, uma indicação verbal, para que nos responda 
esse oficio da data, 31 de outubro de 2011, que tem o numero 1533 de 2011, Senhor 
Presidente, eu também gostaria aqui hoje, de me ater a um assunto, que eu acho de 
extrema, e eu acho que a comunidade vai também achar isso, que é a questão da nossa 
imprensa, como é fantástico na defesa do consumidor a imprensa, seja ela escrita, seja ela 
falada, seja ela através de meios de comunicações de FACEBOOK, e etc., porque agente 
nota o poder que tem na defesa do consumidor, não sei se vocês lembram na semana 
passada eu falei daquele assunto, da questão dos Deputados, dos Deputados Federais, 
aqueles gastos de 280milhões, com reformas de apartamento, e esse final de semana saiu 
de novo no jornal, fazendo uma entrevista com Deputados Federais, para saber qual o 
pensamento desse pessoal, e sabe como é aquele jeitinho, vamos sair daqui, vamos sair 
dali, e na verdade uma conversa seria não foi dada a comunidade, mas é importante o que 
a imprensa faz, faz um papel responsável, e principalmente a imprensa que é responsável, 
faz um papel importante, porque divulga coisas e atos que não são tão morais, para a 
comunidade saiba discernir quem é o bom e quem é o mau na questão Política, e aqui em 
Taquara não é diferente, agente vê ai a imprensa que aqui acompanha, se manifestando ai 
através de jornais, com muita responsabilidade, assuntos um pouco polêmicos, mas que 
tem um grau de responsabilidade muito grande, fica ai essa colocação deste Vereador. 
Hoje fui procurado Senhor Presidente, por um morador aqui do centro, Seu Gildo Martins, 
que me venho conta uma historia que eu fico muito triste, que ele teve seu apartamento 
invadido por dois assaltantes, aqui no centro, da qual foi feito refém, sua esposa e mais 
sua filha, em pleno centro de Taquara, e ele me colocando e eu tive um conversa com o 
Secretario Paulo Muller, Secretario de Segurança, de imediato eu liguei para ele, e ele 
disse que sim, já havia conversado com ele, e estava tomando alguma providência, essa 
praça central, ela ficou muito bonita, mas ela não condiz a iluminação, infelizmente a 
nossa comunidade ainda não sabe, ou alguns não sabem usar o embelezamento da 
cidade, e a iluminação ficou baixa e hoje, praticamente todas as iluminarias estão 
quebradas, e isso facilita aos vândalos, aos bandidos, aos drogados que se abriguem nessa 
praça, então eu falei para ele da preocupação que agente tem, Seu Gildo colocando ali 
também, esse mesmo individuo que fez, ele o reconheceu no outro dia, porque estava ali 



na frente de novo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, quando os viu, reconheceu e 
se estranharam nas outra ruas, então que estude a possibilidade de uma iluminação 
melhor, e o qual ele já disse que já esta fazendo, e também que estude a possibilidade 
talvez de ver alguém para cuidar, um guarda, porque o pessoal ta depredando tudo, 
realmente, isso agente vê que é dinheiro publico sendo desperdiçado, eu tinha vários 
assunto, mas como o meu tempo se esgotou, eu gostaria de agradecer a toda a 
comunidade que esta nos ouvindo, através de radio Taquara, tenham uma boa semana a 
todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Senhor Presidente, demais membros 
da Mesa, senhores e senhoras Vereadores, vou abordar rapidamente um assunto que eu 
não gostaria de abordar, mas devidos as circunstâncias eu sou obrigado hoje a fazer essa 
abordagem rápida, e para depois nos próximos tempo que venha para frente, não 
precisarei mais falar sobre esse assunto, não é novidade que essa semana os meios de 
comunicações, e também nas redes sociais, meu nome esteve envolvido ai por uma 
denuncia do Ministério Publico, com relação a transporte irregular de eleitores durante a 
eleição, eu não vou fazer aqui uma defesa, que vai fazer Via Judicial porque não seria o 
caso, mas eu queria salientar para todos aqueles que me conhecem, do meu entender é 
um grande equivoco do Ministério Publico, quando coloca meu nome a baila, que jamais 
imaginei pudesse ta acontecendo por algo que eu não fiz, não é da minha índole, na 
eleição nunca fiz isso, talvez por isso eu demorei 40 anos para chegar a Vereador, porque 
não é da minha índole a compra de voto, e muito menos transportar eleitor em dia de 
eleição, que eu acho que isso não se deve fazer, passei a minha vida inteira dizendo isso 
que não deveria, não sei porque o Ministério Publico resolveu colocar o meu nome, 
porque tinha dentro de um carro que pegaram lá, santinhos meu, ai de uma maneira nada 
sutil, a imprensa de maneira geral trouxe, não a nossa, até que a nossa imprensa aqui 
trouxe bem a coisa a baila, mas saiu ai algumas noticias do que eu teria perigo do meu 
mandato aqui na Câmara de Vereadores, eu quero dizer que não, não tem nem um perigo 
o meu mandato aqui, é um Processo que esta sendo intentado pelo Ministério Publico, 
mas que por enquanto eu tenho todo o tempo de defesa, hoje apenas fui citado, vou 
entrar logo com a defesa, inclusive com uma, vou tentar eliminar esse problema na raiz, 
que são procedimentos ilegais que nos vamos fazer, eu queria deixar bem claro para todos 
aqueles que ouvem, para todos aqueles que estão aqui também, que eu to com a minha 
consciência muito tranquila, porque tem um velho ditado, que quem não deve não teme, 
eu na verdade não fiz nada, e isso vai fica provado tranquilamente, e agente vai escapar 
disto ai, pena que é um Processo demorado, e por mais que se faça defesa, demora, 
porque o Ministério Publico vai recorrendo qualquer decisão, eles tem esse tipo de 
recurso, por isso que isso demora, e fica chateando agente com esse tipo de coisa, é só 
hoje que vou falar disso, porque isso saiu nos jornais, na imprensa, no panorama, saiu nas 
redes sociais, saiu no integração e em vários jornais, inclusive, parece que ate na radio 
Gaucha, meu nome ser incluído junto, e eu não gostei disso, mas junto com alguns 
Vereadores de Parobé que tem problemas, e não tem nada a vê com aquele assunto de 
Parobé, eu não fiz absolutamente nada, apenas deixei algumas propaganda minha dentro 
de um carro, que foi abordado pela Policia Rodoviária Estadual, naquela época, então eu 
quero dizer que acredito na justiça, e acredito na justiça dos homens, principalmente na 
justiça de Deus, e eu acredito muito nele, e tenho certeza, e eu to muito tranquilo, com 40 
anos de atividade publica, tentando eleição, nunca consegui e exatamente porque nunca 
comprei voto, e sou contra a compra de votos, sou contra o transporte eleitor no dia de 
eleição, não faço isso, e jamais isso deveria fazer em qualquer lugar, fica então essa 



explicação. Eu queria salientar mais uma vez, e gostaria, porque eu vou vir com mais 
tempo pedir isso ai, e aqui também, atreves de requerimentos, que se controle uma 
pouco mais o que esta acontecendo na Julho de Castilhos, bicicleta em cima da calçada e 
vindo na contra mão, pessoas que estão sendo praticamente agredidas na julho de 
Castilhos, principalmente por ciclista que vem em cima da calçada, e vem na contra mão, 
isso é uma coisa antiga, e pessoas de idade sendo atropeladas, e vários casos eu já tive ai, 
constatei de pessoas que foram agredidas, no transito da bicicleta, isso cabe a fiscalização, 
da Brigada Militar, quanto a do Município, este tipo de coisa, e também fala rapidamente, 
já que foi falado para vocês no direito do consumidor, que eu quero reforçar aquela tese 
do controle junto a preços de supermercados, e o que tão fazendo em grandes 
supermercados ai, que cada vez aumente mais os preços, tendo alterado o que ta na 
gôndola e no caixa, as pessoas estão sendo roubadas dentro de supermercados, e eu 
como defendo consumidor a muito tempo, sei que isso não deve acontecer, por isso vou 
trabalhar muito em cima disso ai, e quero conversar com o Prefeito Tito a respeito do 
PROCON, cuida um pouco mais dessa área tão necessária para a comunidade Taquarense, 
agradeço a todos, mas uma vez a oportunidade, um grande abraço, uma boa semana para 
todos, e fiquem na paz de Deus. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Quero saudar os 
colegas Vereadores, e já de antemão, dizer que já algumas providencias que esta Casa 
tomou, uns levantamentos nos já conseguimos a chegar a uma conclusão, hoje conversava 
com o Assessor Jurídico, já a pedido da Promotoria em relação ao Processo dessas 
fotografias que tem na Casa, que viram certamente uma enxurrada de pedidos, porque 
hoje nos recebemos o pedido de pagamento de uma passagem, não vamos poder pagar, 
porque não a relatório, não sabemos aonde foi, de quase 3 mil reais, acho que 3 mil reais 
da para ir nos Estados Unidos e voltar, então nos estamos concluindo alguns trabalhos, na 
medida em que nos vamos concluindo os trabalhos, uma coisa agente vai passando para 
os Vereadores e para a comunidade em geral, hoje nos falávamos em segurança e saúde, 
foi o tema mais usado nessa Casa, eu pretendo daqui uns três meses, primeiro eu vou 
conversar com a Brigada para ver se a condições para eles atenderem os atendimentos, 
vou conversar com os Vereadores, mas é uma intenção que eu tenho, de comprar mais 
duas motos, e entregar para a Brigada, dez de que elas fiquem em Taquara, e desde que 
seja estendido, o atendimento para o interior, porque eu tenho visto, eu vou muito para o 
interior, eu tenho um sitio na Cachoeira, e acho que esses dias o caras queriam me 
assaltar, eles queria que eu dissesse para ajudar alguém que estava se afogando, e 
ninguém se afogo, até porque realmente havia alguma coisa, então eu acho que o 
Vereador Fillmann falou, eu acho que um outro Vereador falou também, essa é uma 
intenção nossa, eu vou conversar com vocês, mas nos temos que ter segurança da saber 
que essas motos vão ser usadas, e serão usadas no trabalho em que ta sendo hoje, a 
maior exigência é no interior, porque até que alguém chegue ao interior, já era, e como as 
motos se deslocam com bastante rapidez, e é um elogio da parte da população, no 
atendimento das motos, eu acho que vai sobrar dinheiro ai, para repassar essas duas 
motos, dez que se aja um consenso com nos e com o pessoal da Brigada, com nos que eu 
digo, todos nos Vereadores, como eu disse para vocês, nos vamos repartir a parte boa e a 
parte ruim, também a minha intenção é de dar uma ajuda a APATA,  em torno de 2 mil 
reais, isso também nos vamos sentar para conversar, mas eu hoje tive um problema em 
relação a saúde, que as pessoas cuidem um pouco, ate onde chega o seu poder, porque 
quando termina o poder e um, começa o de outro, não é que a Câmara tenha poder, a 
Câmara tem poder, mas não precisamos manifestar isso, no entendo que até no dia 22 do 



mês que vem, vou conversar com vocês durante a semana, semana que vem vai ser isso, a 
uma intenção minha, eu podia fazer isso direto sem precisar consultar, mas quero que 
vocês também concorde, de passa entre 40 a 60 mil reais para a saúde, porque aquilo que 
nos pedimos esta acontecendo, venho um projeto para esta Casa, não aumentando muito 
o numero de médicos, mas aumentando, tinha médicos que trabalhavam 12 horas 
semanal, então seja, 50 horas mensais, vão passar 200 horas, não é que ouve muito 
contratação, ouve aumento de horário, as cargas horárias são maiores, vão ganhar mais, 
mas a carga horário será maior, e ai também, vamos sentar com o Prefeito no dia em que 
for entregue esse dinheiro, e cobrar dele para que os médicos que não tenham condições 
de atender a população, que atende mal, que sejam demitidos, e coloque então um 
medico que queira trabalhar, pessoas chegam lá, ninguém vai la de graça, tem um 
problema lá, o primeiro que chega, alguns não todos, leva um chute do medico, não tem 
nem condições de dizer o que ele tem, eu acho que isso é uma coisa que esta Casa pode 
cobrar, e deve cobrar, porque nos somos os legítimos representantes do povo, e na nossa 
casa que eles batem, nos sofremos o primeiro impacto, quando á um problema de saúde, 
segurança, que hoje agente viu durante a campanha, que a população pedia segurança e 
saúde, e educação, mas educação já ta num patamar que já caminha com suas próprias 
pernas, que é as próprias verbas da FUNDEB, já vem através do Governo, então, claro, nos 
temos que cuidar de todos os setores, mas hoje, pelo que todos falaram aqui nesta Casa, é 
a segurança e a saúde, então na semana que vem nos vamos sentar para conversar, 
porque ate no dia 22 do mês que vem, é intenção nossa de acordo com vocês, de repara 
em torno de 40 a 60 mil devida essas contratação que fizeram, se nos acharmos que a 
Prefeitura esta gastando mal o dinheiro, nos reunimos e vamos cortar a verba, era isso 
que eu tinha a dizer para o senhores. Após a Palavra em Expediente o Presidente da Casa, 
Vereador Nelson Martins deu início a Ordem do Dia com a 1ª votação de mérito dos 
Projetos 005 e 006/2013, os quais foram dados publicidades anteriormente nesta Sessão. 
Também diante da importância desses Projetos, o Presidente com a concordância dos 
demais Vereadores Convocou Sessão Extraordinária Autoconvocada para a 2ª votação a 
realizar-se amanhã, dia 22/01, às 17 horas, nesse momento o Vereador Lauri Fillmann se 
manifestou dizendo que os Projetos têm mérito e é favorável às duas votações, mas 
devido a compromissos assumidos anteriormente, não poderá estar presente na Sessão 
de amanhã. ORDEM DO DIA: 1ª votação de mérito - PROJETO DE LEI Nº 005/2013 
(Executivo Nº 002) Revoga as Leis Municipais n° 4.139/2008 e 4.144/2008, bem como suas 
alterações, e 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. Sobre o mérito do Projeto manifestam-se os seguintes Vereadores: Guido 
Mário, Eduardo Kohlrausch, Lauri Fillmann, Roberto Timóteo, Nelson Martins e Régis de 
Souza. 1ª votação de mérito - PROJETO DE LEI Nº 006, de 21 de janeiro de 2013, de 
autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch – Autoriza o Executivo Municipal a 
outorgar à Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de sons e imagens para 
retransmissão, do Canal Novo Tempo, na cidade de Taquara/RS. O Projeto foi colocado em 
discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Sobre o 
mérito do Projeto todos os Vereadores se manifestaram apoiando a iniciativa do Vereador 
Eduardo. Na sequência o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir, e a 
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes. Segue a matéria: 
Indicações: N°s: 039 a 065/2013. Requerimentos: N°s: 006 e 007/2013. Pedido de 



Informação: N° 005/2013. Requerimentos Verbais: VEREADOR LAURI FILLMANN, com 
apoio do Vereador Moisés Cândido Rangel: 1º - Ao cumprimentá-lo cordialmente venho 
através deste requerer ao Comando da Brigada Militar de Taquara/RS, que possa 
disponibilizar com mais frequência um veículo da Brigada, se possível, alternando dias e 
horários nas localidades do Interior de nossa cidade. Justificativa: Há um grande problema 
com a questão de segurança nessas localidades e enquanto não retornarem os Postos da 
Brigada, tal solicitação se faz muito necessária. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 2º - 
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, proceda com a 
máxima urgência no serviço de patrolamento da localidade de Açoita Cavalo, pois a chuva 
dos últimos dias abriu enormes valetas na estrada prejudicando a passagem dos veículos, 
onde até mesmo o caminhão do fornecimento de leite não conseguiu passar pelo local. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 3º - Solicito que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria competente, proceda com a máxima urgência no conserto do 
calçamento, junto a Ponte localizada na Rua Chile, no Bairro Empresa. VEREADOR 
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 4º - Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através 
deste requerer ao DAER, através do seu Diretor, informações a respeito do porque não foi 
atendida a solicitação do sistema de drenagem atual da ERS 020, para sistema de galeria 
BDCC (1x50 x 1x50), junto ao Bairro Cruzeiro do Sul, entre as Ruas: Guaraci até a Rua 
Princesa Isabel, conforme Ofício Gab. nº 1533, datado de 31 de outubro de 2011. Atas: Nº 
3.861 e Ata da Audiência Pública do Relatório de Monitoramento do 3° Trimestre de 2012, 
da Secretaria Municipal de Saúde. Nada mais havendo a tratar, às 21h40min, o Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 28 de janeiro 
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 um de janeiro 
de dois mil e treze..................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda. 
 

 

 
 
 
 
 

 


