ATA Nº 3.989
Aos 02 dias do mês de junho do ano de 2014, às 17h30min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 18ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob
a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo
Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri
Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS).
Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas
vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores
de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, e hoje excepcionalmente teve início
às 17h30min, devido ao uso da Tribuna Popular protocolado nesta Casa pela APAE e CREA-RS.
A presente Sessão será retransmitida pela Rádio após as 21h10min de hoje, tendo em vista a
transmissão da Novena neste mesmo horário. A partir deste instante o Presidente Arleu
Machado deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes, momento
em que convidou o Pastor Maicon Dias Coelho, da Igreja Universal do Reino de Deus de nossa
cidade para deixar uma mensagem de abertura desta Sessão. Logo após, conforme Protocolo
nº 1732/2014, o Presidente desta Casa convidou o senhor Claudionir Rocho de Matos,
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquara, para fazer uso
da Tribuna Popular pelo tempo aproximado de 30min, para apresentação da prestação de
contas desta Escola entre outros assuntos. Durante a explanação dos trabalhos a Diretora da
APAE, senhora Silvia Gelinger também manifestou-se apresentando em slides todo o trabalho
efetivado com pais e alunos, no qual pontuou as atividades mensais realizadas pela Escola, e,
por fim exibiu a estrutura do prédio da Escola Cassandra Fritscher. Em seguida, de acordo com
os artigos 79 e 80 do Regimento Interno desta Casa foi dado início a homenagem alusiva aos
80 anos do CREA-RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul,
conforme Protocolo recebido nesta Casa sob Nº 1693, de 17 de março de 2014. Nesse
momento a Diretora Legislativa convidou para fazer parte da Mesa Diretora o senhor José
Inácio Wagner, Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, o qual veio representando
o Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho e o senhor Luiz Alcides Capoani, Engenheiro
e Presidente do CREA-RS. A presente Sessão também contou com a presença do senhor João
Luiz Ferreira, Secretário Municipal de Obras; Professor Antônio Edmar de Holanda, Secretário
Municipal de Educação; senhora Dolores Huff da Embaixada Feminina de Amor ao Hospital
Bom Jesus; senhora Elena Weber, Presidente do Rotary Club de Taquara; senhor Marcos
Kaiser, Diretor da TCA Informática; profissionais da área de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia; Imprensa e demais convidados. Nesse momento o Presidente desta Casa convidou
o senhor Luiz Alcides Capoani, Engenheiro e Presidente do CREA-RS, para fazer uso da palavra
e conduzir os trabalhos da homenagem desta noite. Ao final da Homenagem o Presidente
desta Casa juntamente com o Presidente do CREA-RS e os demais Vereadores realizaram a
entrega de certificados de Honra ao Mérito aos seguintes profissionais da área de engenharia e
arquitetura do CREA, bem como os funcionários deste Conselho, lembrando que os referidos
certificados foram disponibilizados pelo próprio CREA: Gilberto dos Santos Cunha; Alberto
Diesel; José Inácio Wagner; Gladis Beatriz Menegaz; Rubaiá Josué Haubrich; Alexandre José
Ebling; Losane Andriguetti; Anelise Preussler Viero; Cláudio Roberto Aguiar; Leandro Sinclair
Ebert; Jadir Fabiano Pires de Souza; Sérgio Santos de Paula Couto; Ciro Chavez Gil; Heitor
Freitas Fontoura; Sérgio Aguiar Correa; Claudio Heinz Comasseto; Susimari Tissin; Marta Paula
Dogi Lama; Omero Balzeretti Lopes; João Henrique Schneider Fetter. Após a homenagem o
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Presidente concedeu a palavra ao Vereador Guido Mario Prass Filho, o qual em nome de todos
os Vereadores parabenizou o CREA-RS, pela passagem dos seus 80 anos. Na sequência o
Presidente convidou para fazer uso da Tribuna Popular, a senhora Marilene Wagner, como
Presidente do COMUDE de Taquara, pelo tempo de 05min, conforme Protocolo nº 1752/2014,
para divulgar a Participação Popular e Cidadã que estará ocorrendo nesta semana nos dias 02,
03 e 04 de junho. Prosseguindo com os trabalhos da noite, a pedido do Vereador Lauri
Fillmann, o Presidente colocou em deliberação do Plenário a inversão de pauta desta Sessão, a
qual foi acatada por unanimidade dos Vereadores. Após o Presidente solicitou a leitura das
matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na Publicidade
dos Projetos de Leis que chegaram a este Legislativo. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2014 de autoria da MESA DIRETORA: Revoga o Art. 3º do
decreto Legislativo nº 006, de 23 de novembro de 2012. RESOLUÇÃO Nº 009/2014 de autoria
da MESA DIRETORA: Dispõe sobre o pagamento de diárias aos servidores da Câmara
Municipal. RESOLUÇÃO Nº 010/2014 de autoria da MESA DIRETORA: Dispõe sobre pagamento
de diárias aos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 104/2014 (Executivo Nº 092) Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Amigos do museu Histórico de
Tecnologia Harald Alberto Bauer (Museu do CIMOL) CNPJ nº 13.089.856/0001-27, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 105/2014 (Executivo Nº 094) Autoriza o Poder Executivo a
doar uma bandeira do Município de Taquara/RS para o CTG “O FOGÃO GAÚCHO”, CNPJ nº
88.276.860/0001-01. PROJETO DE LEI Nº 106/2014 (Executivo Nº 095) Autoriza o Poder
Executivo a repassar o valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a Associação Comunitária
Ilha Nova, CNPJ nº 05.358.438/0001-60 e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
107/2014 (Executivo Nº 079) Dispõe sobre o vencimento do imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS Fixo, dos profissionais autônomos, para o ano de 2014, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 108/2014 (Executivo Nº 080) Prorroga o prazo de contratação
temporária prevista na Lei Municipal nº 5.359, de 20 de novembro de 2013, que Institui o
Programa de “Medicina de Família – Método Clínico Centrado na Pessoa”, a ser implementado
nos Postos de Saúde do Município, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 109/2014
(Executivo Nº 081) Prorroga o prazo de contratação temporária dos Servidores que atuam no
residencial Terapêutico, prevista na Lei nº 5.055, de 15 de junho de 2013, alterada pelas Leis
nº 5.132/2012, 5.303/2013 e 5.430/2014, e, dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº
172/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Através do presente, envio Votos de Pesar aos
familiares da sempre lembrada senhora Rosalina da Silva, que veio a falecer no dia 28/05,
próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a
perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. O
Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a
tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 173/2014 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS com apoio dos Vereadores: Solicita ao Presidente desta Casa, que seja
encaminhado ofício a todas as Câmaras de Vereadores que compõem o Vale dos Sinos e
Paranhana, solicitando apoio à decisão tomada pelo Comitê Intermunicipal Legislativo de
acompanhamento das ações do Consórcio Prósinos, conforme documento assinado pelo
Presidente do Comitê, senhor Aloísio Bamberg. Neste sentido solicitamos que seja
encaminhada esta manifestação, acompanhada do documento ao senhor Arno Leandro Kayser
– Presidente do COMITESINOS e ao senhor Adolfo Antônio Klein – Vice Presidente do
COMITESINOS. Nº 174, 175, 176 e 177/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio
dos Vereadores a serem encaminhados as seguintes autoridades: Diretor Geral do DAER Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira; Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística senhor João Victor Domingues; Secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas,
senhor Jorge Branco e Governador do estado do Rio Grande do Sul - Senhor Tarso Genro. Ao
cumprimentá-los, cordialmente, venho por meio deste, conforme tem sido feito em outros
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momentos, o apoio na realização das demandas abaixo relacionadas, visando amenizar os
problemas nas rodovias que cortam o nosso Município (ERS 020, 115 e 239). Lombadas
Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 115 - Km 02; Lombadas Eletrônicas, Pardais
e Passarelas na ERS 239 - Km 51 (próximo ao Supermercado Nacional); Lombadas Eletrônicas,
Pardais e Passarelas na ERS 020 entre os Km 46 e 47; Lombadas Eletrônicas, Pardais
e Passarelas na ERS 239 entre os Km 52 e 53 (próximo à entrada do Bairro Empresa e do Bairro
Ideal); Conserto imediato da Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020 km 44, pois a atual
situação está causando diversos assaltos, contribuindo com a Insegurança da Comunidade
Taquarense; Disponibilidade de reforço na segurança da Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS
020, enquanto a mesma estiver sendo consertada; Acesso direto da Pista Central da ERS 020
(Avenida Sebastião Amoretti) Km 49 ao terminal Rodoviário de Taquara, com sinaleira ou
rótula, contribuindo melhor com o fluxo do trânsito Taquarense, pois ao invés dos ônibus
pegarem 02 (duas) sinaleiras entrariam diretamente na ERS 020 - Obs.: Já existe pedido
protocolado no DAER desde junho de 2013. Balança de pesagem rodoviária na ERS 020, entre
o Km 53 a 58. Tais pedidos se fazem necessários devido ao grande número de acidentes
ocorridos em pequenos trechos e em breve período. Nº 178/2014 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Emerson
Clodovir de Oliveira, que veio a falecer no dia 01/06, próximo passado. O falecimento de um
ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém,
orar e pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e
fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se
mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.”
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 057/2014 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Diante das Indicações que seguem em anexo do ano de 2013, nas quais a Bancada
Progressista desta Casa informou o Executivo sobre prazos para adesão de programas junto
aos Ministérios Federais, solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador em quais
desses programas o Município de Taquara está inscrito, para que possamos acompanhar o
andamento dos processos nos seus devidos Ministérios. Nº 058/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento
da construção de novas paradas de ônibus, sendo uma na Rua Tristão Monteiro, próximo a
Prefeitura e duas na Rua Montevideo, no Bairro Empresa. As referidas paradas foram
removidas sem aparente justificativa deixando a comunidade sem proteção da chuva, do sol e
do frio enquanto aguardam o transporte. Justificativa: Esta informação se faz necessária tendo
em vista duas Indicações (em anexo), feitas por este Vereador no início deste ano, as quais
solicitavam a construção das referidas paradas nos respectivos endereços, mas até a presente
data o Executivo não encaminhou resposta e a situação continua a mesma. Nº 059/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Executivo, apresentação e cópia de todos os processos
administrativos das concessões e atualizações das placas de taxi, inclusive sob judicie do
Município de Taquara. Justifico o pedido, pois foi apresentado a este Vereador anonimamente
denúncias que devem ser averiguadas antes de qualquer procedimento ou posição.
INDICAÇÕES: Nº 344/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e
ensaibramento das ruas do Loteamento Maciel, bem como providencie uma revisão nas
luminárias dessas ruas. Nº 345/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto de uma boca de
lobo na esquina da Rua Chile, em frente ao nº 1290, conforme fotos em anexo. Justificativa:
Foi feito manutenção de calçamento pela Secretaria de Obras e ficou obstruída a entrada do
bueiro causando alagamento nas casas. Nº 346/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na limpeza de
bueiros na estrada conhecida como “Pé de Galinha”, na localidade de Pega Fogo. Nº 347/2014
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VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria competente providencie com urgência a desobstrução de dois bueiros, próximos ao
Mercado do Marquinho e ao Posto de Saúde da localidade de Pega Fogo, pois o esgoto está
correndo a céu aberto causando muito desconforto aos moradores, especialmente às pessoas
que procuram atendimento junto ao Posto de Saúde. Nº 348/2014 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
disponibilize o serviço de máquina retro escavadeira junto à saída dos bueiros e abertura das
sarjetas na estrada de Pega Fogo, para dar vazão e segmento apropriado às águas das chuvas.
Nº 349/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria competente disponibilize linha telefônica junto ao Posto de Saúde da
localidade de Pega Fogo, pois no mesmo não há mais central telefônica e isso vem dificultando
o atendimento aos pacientes. Nº 350/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente viabilize com urgência o
conserto e a manutenção dos banheiros localizados nas Praças Centrais de nossa cidade, Praça
da Bandeira e Praça Marechal Deodoro, tendo em vista que os mesmos encontram-se em
péssimas condições de uso como vasos danificados, falta de portas, encanamento quebrado,
entre outros. Nº 351/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda numa vistoria e manutenção das luminárias da
Avenida Sebastião Amoretti (ciclovia), pois algumas encontram-se queimadas, causando
insegurança para as pessoas especialmente no retorno do trabalho. Nº 352/2014 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda numa vistoria e manutenção das luminárias na Rua São Paulo, Bairro Santa Teresinha,
pois tal situação causa insegurança aos moradores desta rua. Nº 353/2014 VEREADOR
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras realize
o serviço de patrolamento e ensaibramento nas Ruas do Loteamento Nunes, no Bairro Mundo
Novo, pois as mesmas estão em precárias condições de uso. Nº 354/2014 VEREADOR
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras
verifique a situação do calçamento da Rua Padre Afonso Kist, esquina com a Rua Maceió, no
Bairro Sagrada Família, pois a CORSAN fez o conserto de encanamento e recolocou o
calçamento de forma precária, tornado o acesso perigoso a todos que por ali transitam. Nº
355/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria Distrital de Padilha juntamente com o Setor de Iluminação Pública, faça a colocação
de uma luminária, a qual foi retirada pela RGE, próximo à residência do Sr. Odácio Schimitt, nº
4005, na localidade de Passo da Ilha. Nº 356/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras faça uma operação tapa buracos na
Rua Ignacinha Thomaz Rauber, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 357/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda
no patrolamento e ensaibramento da Rua Miguel Frutuoso da Costa, conhecida como “Beco do
Braulino”, no Bairro Empresa (Olaria). O pedido se justifica tendo em vista que o local é um
final de rua e sempre que é patrolado a mesma fica esquecida. Nº 358/2014 VEREADOR
EDUARDO KOHLRAUSCH: Por meio deste venho Reiterar a Indicação nº 877, datada de 25 de
novembro de 2013 (em anexo), no que segue: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente providencie a construção de um bueiro na Rua Henrique Dias,
próximo ao nº 2050, casa 4, no Bairro Mundo Novo, pois conforme mostram as fotos em
anexo, são muitos os alagamentos nesse local devido a falta de um bueiro. O pedido se
justifica, pois até a presente data tal situação não foi resolvida. Nº 359/2014 VEREADOR
EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie o conserto de uma boca de lobo, na Rua Guilherme Lahn, em frente às Lojas
Colombo e próxima ao número 1416, no Centro da cidade, pois a situação causa perigo de
acidente com pedestres. Seguem fotos em anexo. Nº 360/2014 VEREADOR EDUARDO
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KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie desobstrução da calçada, na Rua Humberto Castelo Branco, em frente ao número
2051, onde há um meio fio impedindo a passagem dos pedestres, conforme mostram as fotos
em anexo. Nº 361/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através
da Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua 28
de Junho, Bairro Santarém, pois a mesma encontra-se em más condições de uso. Nº 362/2014
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente providencie a colocação de uma tampa de proteção junto a uma boca de lobo, na
Rua Amazonas, Bairro Santa Teresinha, pois a mesma encontra-se aberta, causando risco de
acidente aos pedestres. Nº 363/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria de Obras providencie o serviço de patrolamento e
ensaibramento da Travessa Vagner, a partir da ERS 239, pois a mesma encontra-se com grande
dificuldade de trafegabilidade e os moradores pedem providências com urgência. MOÇÃO:
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 015/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Encaminha a presente Moção
de reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade, no que segue: Estamos vivendo
uma realidade bastante conturbada no quesito segurança e, hoje, mais do que nunca, estamos
inseridos num contexto social, no qual o cidadão de bem, está vivendo entre grades e ao sair
na rua está à mercê dos marginais que a cada dia ficam em um número maior e mais violentos.
Entre tantos problemas, hoje em nossa cidade, estamos vivendo uma grande aflição, por
conta dos constantes assaltos que estão acontecendo na localidade do Passo do Mundo Novo,
na Ponte sobre o Rio dos Sinos, que apresenta problemas estruturais, está tendo o tráfego de
veículos, regulado por uma sinaleira, que expõe os transeuntes a riscos, sendo que, os
meliantes, estão agindo, com frequência e cada vez com mais violência no referido local, além
de furtos de veículos, arrombamento às residências, entre outros. Em meio a tanta violência
urbana, e no crescente descrédito no qual os policiais se veem inseridos, é preciso que ações
recentes, de prisões efetivadas em nossa cidade sejam referendadas por nossa comunidade,
pois os soldados Anderson Emiliano Ferreira Boer, Arisson Fernandes Balbuena e Rogerio da
Cunha Camejo, da 5ª CIA, estão empenhados no cumprimento do seu dever e mostrando
resultados a todos os cidadãos, agindo com profissionalismo e extremada dedicação,
mostrando que é possível o alcance de bons resultados, como estes apresentados por eles, a
partir das prisões efetivadas, nas últimas semanas. Através dessa manifestação, deixamos aos
Soldados acima mencionados, um fraternal abraço e o reconhecimento pela competente
atuação, dando ao cidadão, morador de nossa cidade, uma esperança de dias melhores e
mais tranquilos. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convite da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação, para participar do café da manhã de lançamento da
Campanha Municipal Doação Solidária, que ocorrerá no próximo dia 05/06, às 8h. Diante da
inversão de pauta, nesse momento o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando a
leitura dos Projetos para votação nesta noite, acompanhados dos Pareceres das Comissões
desta Casa, comunicando que retirou de pauta o Projeto de Resolução Nº 008/2014 de autoria
da Mesa Diretora que altera o Art. 92 do Regimento Interno, o qual será apreciado na próxima
semana. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 100/2014 (Executivo Nº 071): Autoriza o Poder
Executivo a repassar o valor de até R$ 13.000,00 (treze mil reais) para a Associação de
Moradores do Km 4, CNPJ nº 09.547.262/0001-45, e dá outras providências. A Comissão Geral
de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 102/2014 (Executivo Nº 086): Prorroga o prazo de
contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 5.264/2013, que autoriza o Poder
Executivo a contratar um Veterinário, alterada pelas Leis Municipais nº 5.286/13 e 5.332/13, e,
dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi
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APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após a votação o Presidente com a
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Moção de Aplauso Nº 015/2014.
Requerimentos: Nº 172 a 178/2014. Pedidos de Informações: Nº 057 e 059/2014. Indicações:
Nº 344 a 363/2014. Atas: Nº 3.986, 3.987, 3.988 e Ata da Audiência Pública da Prestação de
Contas dos Poderes Legislativo e Executivo do 1º Quadrimestre de 2014. Requerimento
Verbal: VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicita que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente estude a viabilidade de reformar o prédio onde funcionava o antigo
Posto de Saúde da localidade de Pega Fogo e destinar o mesmo a uma Capela Mortuária para
atender aquela comunidade. Dando segmento aos trabalhos desta Sessão o Presidente deu
início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador,
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero inicialmente saudar o nosso
Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras e as pessoas presentes aqui no nosso Plenário.
Vou dizer que hoje tivemos uma bela apresentação da APAE do trabalho prestado e também
uma homenagem aos 80 anos do CREA. Senhor Presidente, quero dizer que a Administração
depois de algum tempo começou a fazer o serviço do Bairro Empresa nas ruas Brasília, Lima e
Buenos Aires. Começou na sexta-feira e aí choveu, não colocaram saibro e ficou um
problemaço e a gente pede que dê continuidade a este serviço e também seja feita a limpeza,
recolhimento das podas, das capinas e também que este serviço seja estendido ao Bairro
Olaria, onde também se encontra com todas estas dificuldades. Senhor Presidente, teremos
agora na segunda-feira que vem aqui a apresentação do projeto da ponte do Rio dos Sinos, na
RS 020. Estamos ansiosos. Queremos ver este projeto e além disto, nós queremos a execução
deste projeto o mais rápido possível, pois o trabalho da polícia conseguiram apreender semana
passada um cidadão que estava lá pronto. Nem dá para chamar de cidadão. Estava lá pronto
para assaltar, este cidadão do semiaberto. Também quero dizer que este final de semana
estivemos envolvidos com pessoas e dizer que a saúde em nosso Município está muito mal.
Está muito mal. Pasmem os Senhores que um jovem de 39 anos procurou o atendimento e
disseram a ele que estava com apêndice inflamado. O médico trocou o plantão, o que entrou
mandou ele embora. Ele esteve na Unimed também e isto uns 15 dias neste dilema e na sextafeira ele veio me procurar, mas nada mais pode ser feito. Não dá para admitir que no século
XXI, pessoas estejam morrendo em Taquara por um apêndice inflamado. Nós estamos
chegando ao cúmulo de perder os nossos amigos e cidadãos taquarenses por um apêndice
inflamado. Isto me deixa muito triste, me sinto impotente, mas acho que nós Vereadores desta
Casa temos a obrigação de fazer algo pois não dá mais. Não podemos permitir que nós
percamos as pessoas queridas nossas por uma coisa que no passado um médico detectava
num simples exame. Hoje com toda a tecnologia que tem as pessoas estão morrendo. É muito
triste para a nossa cidade. Senhor Presidente, também estou encaminhando que a saúde de
Taquara desde 2013 até agora tem represado na Secretaria. O Beto já foi Secretário, 1.583
encaminhamentos para especialidades que é responsabilidade do Estado. Tem situações que
não tem, que é zero de cota para Taquara em algumas especialidades. Temos que fazer... Está
balançando a cabeça um Vereador. Zero, zero. Se a pessoa tiver uma destas enfermidades não
adianta procurar a Secretaria da Saúde porque o Estado oferece zero para Taquara. Isto não
pode mais ficar assim. Também Senhor Presidente, quero dizer que o Plano de Bacia do Rio
dos Sinos está se encerrando neste mês. Muita luta nossa e conseguimos tirar as grandes
barragens do Plano de Bacias. Deixei a cada Vereador a nossa idéia que defendemos há
bastante tempo. Para encerrar, Senhor Presidente, estou encaminhando votos de pesar pelo
falecimento de Émerson Clodovir de Oliveira, jovem aqui da Santa Cruz, que perdeu a vida por
um simples apêndice inflamado. Meu boa noite a todos e até a semana que vem. VEREADOR
LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, boa noite Vereadores e toda a comunidade que nos
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acompanha. Nossa Presidente do Comude, a Marilene, fez no início da Sessão um alerta
importante. Mas eu gostaria de reforçar este pedido, que todos nós taquarenses, durante a
semana, a partir de amanhã, se atenha na questão de votar pela Consulta Popular. Temos 3
dias de votação pela internet e aí no dia 04, se não me falha a memória, na urna mesmo. Esta
mobilização é muito importante. Eu tenho aqui apontado 3 ou 4 situações entre dezenas de
conquistas que foram através desta ferramenta. Eu diria, lembrando que a nova Delegacia de
Polícia de Taquara é fruto de um intenso trabalho num determinado ano, a cinco, seis anos
atrás, sete, oito anos, eu não marquei o ano, isto é secundário no momento. Várias viaturas
que estão a serviço da Brigada. Lembro também que a 3, 4 anos atrás foi muito importante
naquele momento por ocasião da abertura do Hospital Bom Jesus, um valor de R$ 501.000,00
para equipamentos do Hospital Bom Jesus então e tantas outras vezes para o hospital. Aí no
nosso interior, ferramentas para a patrulha agrícola, como a última retro que entrou em 2012,
fruto da consulta. A UBS - Unidade Básica de Saúde da Vila Teresa também e assim tantas
outras situações. Tantas outras em várias áreas. Então por isto, por si só, que a gente tire
aquele minutinho, poucos minutinhos para participar efetivamente, é um momento decisivo.
Gente é esta semana, em dias de recursos tão escassos para os Municípios. Nós temos cuidado
do nosso Município de Taquara. Não podemos perder esta oportunidade. Deixo aqui este
alerta. Senhor Presidente, eu vou agradecer encerrando a minha participação deixando o
convite aos Senhores, Senhoras e a toda a comunidade. Domingo temos com certeza um belo
momento de confraternização por ocasião da Festa da Comunidade Católica de Padilha. Todos
são bem vindos lá, aqueles que puderem participar. A comunidade, a direção e os
organizadores agradecem. Que tenhamos todos uma semana iluminada. Obrigado. VEREADOR
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras
Vereadoras, Senhores Vereadores, ouvintes da Rádio Taquara, todos os meios de comunicação
e um cumprimento especial a minha esposa, minha nora, meus netos e meu filho. Senhor
Presidente, estivemos reunidos com alguns moradores do Bairro Medianeira e algum tempo já
a Associação de Moradores está esquecida. E estamos nos organizando para reerguer aquela
associação e para que, então organizados, possamos começar a melhorar o nosso bairro.
Inclusive segundo o Vereador Telmo já me colocou, era uma situação que já tinha vindo a mim,
uma posição dos moradores, levaram também ao conhecimento do Vereador Telmo. Já tinham
me pedido esta posição de junto a Prefeitura buscar uma tinta para que possamos pintar a
Escola João Martins Nunes. Então já coloquei este assunto aqui no Plenário, talvez assim estes
marginais pichadores nos respeitem mais, sabendo que somos nós os moradores que vamos
fazer este trabalho. Senhor Presidente, comunicar também que na Rua Arno Faiock já está
autorizado e será feito uma canalização de esgoto, pedido daqueles moradores antigos e
tranquilizá-los que nos próximos dias será feito esta canalização. Os canos já foram comprados
e serão destinados para lá, tão logo sejam colocados os canos na Rua Madre Júlia, pois lá já se
iniciou o trabalho. Os canos foram comprados e já estão depositados naquela rua. Já fiz um
pedido nesta Casa e volto a fazer para que a Secretaria de Obras e segundo o Secretário só
interrompeu os trabalhos devido às chuvas, pois iniciou lá um patrolamento que será feito da
Rua Francisco Alves até a Rua São Francisco de Paula, no Bairro Medianeira. Senhor
Presidente, gostaria que fosse encaminhado pela Casa um convite para o Diretor do Presídio, o
Senhor Evandro, pois ele pretende vir a esta Casa e fazer um agradecimento pelo
reconhecimento desta Casa de um projeto deste Vereador, que hoje é lei, com os votos de
todos os Senhores. Ele gostaria de vir pessoalmente com a sua equipe agradecer por este
gesto. Tenho notado e todos os Senhores também, com certeza, e muitas pessoas comentam,
e já fiz esta colocação com o Secretário de Trânsito, de estudar a possibilidade de trazer as
faixas de segurança, talvez de 8 a 10 metros, recuá-las, porque a maior parte das nossas
esquinas em Taquara existem prédios e não existem sinaleiras. E onde não existe sinaleira o
condutor do veículo tem que ir até a esquina, impossibilitando assim que o pedestre passe
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com segurança. É lógico que teremos que colocar ali "guard rails" como se chama, para que o
pedestre se organize e ele recue e passe na faixa de segurança. Pois eu tive a infelicidade de
hoje presenciar 3 pessoas passando na faixa, na passarela do Rubinho, mas passando por
baixo, no meio do trânsito. Também fiquei sabendo, tomei conhecimento pelo Secretário, que
já foi discutido este assunto das faixas de segurança serem recuadas em alguns locais. Já foi
discutido com o Conselho Municipal de Trânsito e tem o apoio do Senhor Prefeito para que
isto possa ser feito. Deixo aqui o requerimento verbal para que o Senhor Prefeito agilize isto
para que dê assim mais segurança e maior tranquilidade para todos os motoristas e pedestres.
Era isto Senhor Presidente. Vou me manter nos meus 5 minutos. Neste momento, o
Presidente Arleu Machado de Oliveira retomou o uso da palavra e disse: Vereador Balbino, os
requerimentos não tem mais como fazer agora porque já terminou o prazo, então só podemos
fazer para a próxima. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar o Presidente, colegas
Vereadores e as pessoas que se encontram presentes no Plenário. Olha pessoal, alguém falou
em estradas. Eu quero dizer o seguinte. A gente pediu para eles arrumar na 239 as entradas
ali. O cara bate os carros embaixo, para um pouquinho. É um caminhão ou dois de saibro, com
saibro meio liguento para botar ali, senão é ruim. Alguém já disse que há um acerto da
Prefeitura com as oficinas mecânicas e isto aí fica meio complicado. Amanhã eu quero
conversar com o Prefeito sobre este assunto que eu já pedi umas 10 vezes isto e daí tem que
ser atendido senão é complicado. Sobre o hospital, vocês sabem que o hospital recebe as
pessoas autorizadas pela Secretaria de Saúde para eles fazerem os raios-x. Deve estar
quebrado o aparelho a mais de 30 dias. Que isto, alguém tem que ir lá e cobrar deles. Alguém
tem que ir lá e cobrar. Daí sabe o que acontece, eles mandam lá para Igrejinha e a pessoa que
não tem carro. Ainda bem que mandam, a Secretaria tem conseguido, mas se eu não tenho
carro para fazer isto. Ora, se tem um convênio com o hospital que eles têm que fazer o raio-x,
olha aqui, cabe alguém que mande aí lá e diga: olha aqui, vão lá, vocês arrumam este aparelho
até amanhã, porque senão não tem. Qual é o convênio que há mais de 30 dias o aparelho está
estragado e ninguém arruma? Isto é contar história, isto é de cabo de esquadra. É contar
história para quem é tonto. Olha, isto aí todos os dias tem uma pessoa reclamando isto, todos
os dias. Bom, espero que tomem providências em relação a isto. Eu estive hoje, fui ali por
causa de uma senhora que é nossa funcionária aposentada no Pega Fogo e desci ali o Morro da
Pedra. Olha, vou dizer para vocês uma coisa. Vamos torcer que este inverno não seja chuvoso.
Não tem saibro nas estradas. O que a gente faz no verão? Coloca bastante material para no
inverno puxar este material. Não tem saibro. Eu subindo do Morro Negro para o lado do
Fialho, a estrada lá é um pedreiro, mas tinha saibro uma vez, agora não tem mais. E aí vou
dizer uma coisa. Bate num lado e bate no outro. Assim, eu acho que ao menos tapar os
buracos tem que se fazer, senão começa a ficar ruim. E vamos torcer assim que chova pouco
neste inverno. No Loteamento Tito, até o Prefeito parece que agora ele mesmo vai dar uma
olhada, porque tem um valo lá que foi prometido, é o valo que escoa a água. Deve se fazer na
casa de uns 8 a 9 meses que foi prometido para limpar. Não limparam. O que pode ter sido,
está ali o serviço perdido, vai saibro fora, serviço perdido. Acho que está na hora de alguém
tomar algumas providências em relação a isto, porque senão as coisas vão começar a se
complicar. Quando eles foram fazer a estrada da Cachoeira eu disse: não mexam porque ali
tem uma base que foi colocada em 86 e naquele tempo eu já estava trabalhando naquela
época e foi colocada uma base de cascalho do João da Musa. Foi colocada uma base que durou
sempre. Eu disse: não mexam na base, só larguem o saibro por cima, não mexam. Foram lá e
meteram a patrola, mexeram na base. Vão lá agora e tem barro que vou te contar uma coisa.
Que não dá para fazer, a Prefeitura tem pouco saibro, não mexam naquilo que está mais ou
menos, dá uma guaribada e deixa. Mexeram na base, uma base que está ali há quase 20 anos,
passando caminhão em cima, estava um concreto. Mexeram, acabou, está lá, tu arrebenta o
carro todo, cheio de buraco, cheio de vala. Bom, é o caos. Daí nós temos aí, sabe que a
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Prefeitura não pode fazer tudo, mas estas coisas tem que fazer. A mesma coisa é o
calçamento. Olha as pedras irregulares, vai a qualquer lugar onde tem calçamento de pedra
irregular e está ruim. Aí pagaram uma empresa e acho que eles tiraram as pedras em cima lá, o
que eles arrumaram já abriu tudo e tem muito mais buraco que tinha quando entraram. Isto é
complicado. Eu até vou amanhã ver se eu converso com o Prefeito. Nós tinha tratado para
hoje, mas eu me enrolei hoje no serviço e não deu para ir, porque quem trabalha para a
Prefeitura tem que haver uma fiscalização em cima, senão eles vão lá e fazem qualquer
serviço. Na Mundo Novo, ali onde eles tinham colocado as pedras, vão lá olhar. Onde fizeram o
serviço e cobraram. Como tem que corrigir esta gente, fazer com que eles façam o serviço,
voltem lá e façam o serviço. Então não façam mais serviço deste tipo. Era isto. VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores e a comunidade que nos
escuta. Concedo um tempo para o Vereador Balbino. Neste momento foi dado um aparte para
o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que disse: Obrigado Vereador pelo aparte. Senhor
Presidente, eu só queria fazer uma colocação quando o Vereador Guido Mario colocou a
respeito da morte. Foi no hospital não é Vereador? O Senhor falou saúde e ficou muito
generalizada a coisa. Foi no hospital. E dizer, se tornar público, que no domingo tivemos um
almoço dos motoristas da Prefeitura com as suas esposas da Secretaria de Saúde. Estavam
todos com as suas esposas num almoço de amizade, troca de ideias, fortalecimento no
trabalho, discutimos possibilidades, melhorias no trabalho. Foi muito bom e agradeço a eles
por terem estado lá conosco. Neste momento o Vereador Régis Bento de Souza retomou o
uso da palavra. Encaminho então as atividades que tratamos na última semana. Estivemos
presentes na comunidade do Figueirão no último sábado prestigiando lá as festividades e
encontramos lá vários amigos e várias lideranças. E deixamos aqui a nossa consideração e
nosso apreço por aquela comunidade e a bela festa que lá aconteceu. Também solicitamos na
noite de hoje o pedido de conserto e manutenção das luminárias das luzes da ciclovia, entre a
Rodoviária nova e a Mecânica Garibaldi. A comunidade que ali utiliza aquele serviço no final da
tarde, início da noite, está reclamando no retorno do seu trabalho para casa. E também na Rua
São Paulo, no Bairro Santa Terezinha, precisa ali uma atenção especial do pessoal da
iluminação pública que vem tratando com carinho este serviço da nossa comunidade. Também
deixar aqui um pedido e reforçar este pedido que tantas vezes já realizamos, precisamos, a
comunidade precisa no Bairro Santa Maria patrolamento, ensaibramento, a canalização de
esgoto, a roçada das ruas, o recolhimento de resíduos de árvores, galhos que estão largados a
beira das estradas lá, das ruas, o calçamento, o asfalto, o desentupimento lá de bueiros. Vai
começar as chuvas do Bairro Santa Maria, no nosso Município, no Loteamento Tito, Olaria,
Empresa e vai começar aquele caos de novo e a comunidade vai começar a cobrar e tomara
que a Administração tome providências e atue fortemente lá, especialmente no Bairro Santa
Maria. Também pedi com relação ao lado da Escola Tia Bete, no Bairro Santa Maria, tem uma
pracinha. Esta pracinha está sendo depredada, está sendo estragada por vândalos, pessoas
que estão levando as madeiras para casa para fazer fogo e tal, está uma confusão. É
reivindicação da comunidade que retire aquela pracinha dali e coloque dentro da Escola Tia
Bete, para que possa ser conservada e utilizada de uma melhor maneira pela comunidade
escolar e pela comunidade do Bairro Santa Maria. Também pedi para o Bairro Santa Maria,
Loteamento Eldorado e todos os outros bairros do nosso Município, especialmente estes, o
patrulhamento da Brigada Militar, que presencie ali em horários alternados, que está bastante
complicado a questão de tráfico de drogas, pessoal cometendo furtos e até roubo de veículos
está acontecendo ali. Então a gente precisa que tenha uma atenção especial da Brigada Militar
nestes bairros. Estamos aguardando ainda as respostas do Poder Executivo com relação aos
pedidos de informação que encaminhamos nas últimas Sessões anteriores a esta, pois senão
depois a gente vem aqui e faz fortes cobranças, faz fortes posicionamentos por informações
aleatórias que temos. Se não vir as informações, continuaremos fazendo fortes cobranças.
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Inclusive um relatório estaremos apresentando na próxima semana com relação a prestação
de contas do 1º quadrimestre, que é exorbitante, aonde qual certamente vai arrepiar cabelos,
vai deixar certamente a Administração de cabelo em pé com relação aos posicionamentos que
iremos tomar aqui com os números que recebemos. Então pedimos que mandem a
informação, esclareça as dúvidas para não ter contratempo. Deixar aqui, finalizando, um
convite para todos os companheiros e companheiras do PMDB do Município de Taquara, os
filiados, integrantes de diretórios, ex-Presidentes, toda a comunidade do PMDB do Município,
que compareça na próxima reunião, dia 10 de junho, na próxima terça-feira, às 19:30 horas, na
Associação dos Motoristas, na ERS 115, entroncamento com 239. Que todos os filiados
estejam presentes para discutir a amplitude, os encaminhamentos e as cobranças que
devemos fazer com relação a nossa Administração, até porque o nosso Prefeito, a nossa
Administração é de todo o Município, independente que seja esta ou aquela pessoa ou órgão a
responsabilidade. Nós temos Prefeito, nós temos Secretários, nós temos administração e o
PMDB faz parte disto e deve cobrar e tomar ações positivas e pontuais que venham a trazer
benefícios a nossa comunidade. Obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ANILDO
RIBEIRO ARAÚJO: Meu boa noite Senhor Presidente, aos demais colegas Vereadores e
Vereadoras, também os servidores que estão a trabalho esta noite, imprensa que acompanha
os trabalhos na Câmara e a comunidade que nos escuta em suas casas e também quem se faz
presente hoje aqui nesta noite. Meu boa noite a cada um. Quero deixar aqui também os meus
votos de apreço que eu tenho pela APAE que hoje se fez presente nesta Casa. Também
parabenizar ao CREA-RS pelos 80 anos de trabalho. Senhor Presidente, quero agradecer a
limpeza que foi feita em parte no Arroio Sonda, o qual eu e a Vereadora Sirlei, mais alguns
Vereadores aqui desta Casa sempre tem cobrado e a comunidade tem cobrado bastante. Na
parte aonde foi feito ficou muito bom, seria ótimo. Hoje ainda falava a Vereadora Sirlei que
continuasse aquela limpeza até a Biblioteca Amigos do Livro, mas vamos ver se isto se faz
possível. Também como disse o Vereador Guido, temos cobrado muito aí o patrolamento no
Bairro Empresa. Iniciou, vamos acompanhar que o trabalho ali saia a contento dos moradores.
Também, Senhor Presidente, eu obtive a informação que nos próximos dias, talvez em uma
semana, as câmeras de monitoramento estarão funcionando em 100%. Tomara que isto
aconteça, pois é uma necessidade para melhorar a segurança em nossa cidade. Também quero
manifestar aqui a minha preocupação com a falta de algumas especialidades na nossa área de
saúde. Como quando a gente é multado a gente sente e assim quando a gente precisa de
saúde também. Quando é para a gente parece que é mais complicado. Hoje eu precisei de um
neurologista e o máximo que eu consegui é para daqui a dois meses e às vezes não dá para
esperar. Mas eu já quero aqui deixar uma boa notícia para a nossa comunidade. Segundo o
Levi, de julho em diante, a idéia é que o neuro atenda diariamente na cidade de Taquara.
Então vai ser muito bom para nós, tomara que isto aconteça. Também temos aí a Semana do
Meio Ambiente que está ocorrendo e eu quero refazer aqui o convite para o nosso Secretário,
dia 07 de junho, a partir das 9h 30 min. Toda a comunidade está convidada a comparecer ali na
Praça Marechal Deodoro. Vai ter um evento ali e algumas apresentações. Também quero,
Senhor Presidente, dizer que hoje estive conversando com o Prefeito, o qual manifestou o
nosso colega, o Vereador Régis. É com respeito à limpeza na nossa cidade. Tenho feito
indicações e hoje eu conversei pessoalmente com o Prefeito. Ele vai tratar este assunto de
limpeza, retirando os entulhos, dando um mutirão. Eu fiz aqui nos últimos dias passados a
indicação para que se fosse feito um mutirão. E vai tratar seriamente deste assunto, pois a
nossa cidade se encontra muito suja e esta sujeira impede o ir e vir da nossa comunidade. O
nosso povo precisa, especialmente as crianças, que se deslocam para as escolas. Também este
é um problema muito sério, a sujeira depositada ao lado da rua. Também temos o problema
do conserto nos calçamentos, a qual ele está bastante preocupado e disse que nos próximos
dias ele vai atender esta demanda em nossa comunidade. Eu quero me deter nos meus 5
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minutos, restando agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradeço a todos e rogo uma
ótima semana de trabalho e que Deus continue iluminando os nossos passos, as nossas
mentes e que nós possamos ter serenidade para conduzir o nosso mandato e representar bem
aqui o nosso povo. Eu peço que Deus abençoe e ilumine o coração de cada um de vocês.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente e na sua
pessoa saudar as demais pessoas aqui presentes. Como é bom escutar quem sabe, como é
bom ver um trabalho que é feito com amor e com carinho. Nós tivemos dois momentos bem
especiais hoje aqui na Câmara. Os 80 anos do CREA Rio Grande do Sul. E eu quero confessar
que pouco eu sabia até então a respeito do CREA. Ouvimos falar muitas vezes, mas não se sabe
o que é feito. E na verdade é um trabalho fundamental o exercido pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Responsável pela fiscalização do exercício
das profissões da área tecnológica, como engenharias em geral, arquitetura, agronomia,
geologia, geografia, meteorologia, cursos superiores tecnólogos e cursos técnicos. Sem estas
profissões, de que forma nós estaríamos vivendo atualmente. Ela começou nos primórdios,
quando o homem da caverna pensou que uma pedra sobre a outra o protegeria e também
faria uma habitação. E veio evoluindo até os nossos dias. Assim como viu também que
determinada planta criava raiz, que se tornava um alimento. E assim estas profissões vieram
evoluindo e tornando o nosso dia a dia mais razoável de ser vivido aqui no nosso planeta.
Então vai aqui todo o meu reconhecimento pelo trabalho que esta entidade faz junto a todas
estas profissões. Da mesma forma a APAE que aqui esteve, mostrando todo o trabalho
realizado com estas crianças, com estes adolescentes, portadores de necessidades especiais.
Um trabalho feito com muito amor, feito com muito carinho, que deve ser reconhecido por
todos nós taquarenses e é reconhecido fora da nossa cidade também. E que todos nós, atentos
a esta APAE aqui da nossa cidade, participemos mais das atividades que eles fazem e também
colaborando de todas as formas possíveis para que este trabalho tenha continuidade. Hoje, dia
02 de junho, o meu pai completa 77 anos. Ele esteve internado no Hospital de Sapiranga
durante 12 dias em função de um atropelamento na Rua Tristão Monteiro, num horário pouco
presumível para acontecer um acidente, 20 para as 7 da manhã, de uma quinta-feira. Há 12
dias atrás ele foi atropelado por uma moto. Não quero culpar aqui ninguém porque nós
humanos somos falhos. O meu pai às 20 para as 7 da manhã, ele achou que poderia atravessar
fora da faixa de segurança. E a moto que vinha vindo não o reconheceu porque provavelmente
estava um pouco escuro naquele horário. A gente tem que tirar lições de tudo isto não é. Uma
pessoa que hoje está completando 77 anos, ainda trabalhando e eu acho que ele ainda
pretende, se ele conseguir, ele vai levar meio ano até se recuperar, até conseguir colocar o pé
novamente no chão. E eu espero que ele consiga, mas ficam lições que, além de nós termos
ruas mais conservadas, sem buracos, mais sinalizadas, que cada um de nós tenha a sua
responsabilidade de agir direito nas situações. Eu não posso pensar que em tal horário nada
vai me acontecer porque sim, as coisas acontecem em qualquer horário, em qualquer local,
com qualquer pessoa. Todos somos humanos e estamos todos aqui para aprender através dos
erros, corrigir as nossas atitudes e que cada um de nós saiba a sua real responsabilidade
dentro do contexto geral, porque uma vez que acontece alguma coisa comigo eu movimento
forças que estão perto de mim. Então todo o transtorno que está acontecendo com o meu pai,
tem todo um envolvimento junto a familiares, junto a amigos, que fazem de tudo para ele se
sentir melhor. Vai ser um tempo longo de recuperação e vamos ficar mais atentos para
diminuir este índice tão alarmante de acidentes no trânsito. Por hoje era só. Eu espero que
todos nós possamos ter uma excelente semana, muito iluminada, muito abençoada e com
muitas alegrias. Obrigado pela atenção. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Cumprimento o Presidente desta Casa Doutor Arleu e em seu nome eu
cumprimento os Vereadores, o público aqui presente e as pessoas que nos assistem através
dos meios de comunicação. Estamos falando em participação popular e cidadã há algum
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tempo na cidade de Taquara, no Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, amanhã e quarta são os
dias que nós da cidade deveremos votar para a escolha das prioridades para o nosso
Município. Eu gostaria de pedir a atenção do cidadão e da cidadã para o seguinte. A única
forma de vir recursos do Governo do Estado para a cidade de Taquara é através da Consulta
Popular. Então é muito importante que votemos as prioridades para o nosso Município. Hoje e
amanhã podemos acessar com o título de eleitor na mão, o seguinte endereço
www.participa.rs.gov.br e fazermos a escolha das demandas. Como é uma votação regional é
importante que a gente esteja muito atento as áreas que nós podemos votar em que o recurso
vem para Taquara. Se não votarmos ou se votarmos mal, o recurso pode ir para uma outra
localidade da região. Então é importante que a gente perceba que tem um recurso de R$
400.266,14 que virão para equipamentos para o Hospital Bom Jesus. Então nós temos que
marcar na área 1, onde Taquara está sendo contemplada. Nós temos um valor de R$
330.000,00 que virão para as escolas do nosso Município, escolas estaduais, inclusa aí a Escola
Breno Ritter e o CIEP do Bairro Empresa. Nós temos que marcar a área 2, para que este recurso
venha para as escolas do nosso Município. E temos um recurso de R$ 420.000,00 para a
segurança pública. Quero aqui repetir o que o nosso Vereador falou anteriormente, com
relação ao que já veio para o nosso Município. A Delegacia de Polícia instalada no prédio novo,
o Piazito reformado, o Posto do Rio da Ilha, a ampliação do nosso hospital, equipamentos,
viaturas, 3 já chegaram e 3 chegarão. Então que a população não caia no descrédito que não
voto porque não vem. Se não votar não virá. Irá para um outro Município, mas se votar o
recurso chega até o nosso Município. Portanto importante a participação do cidadão e da
cidadã taquarense para que este recurso chegue até nós. Quero também aqui dizer que foi
muito importante a participação hoje da APAE aqui neste espaço. E a gente fica feliz em ver
que ela é uma instituição que cuida da criança, do ser especial. Quando eu leio que o limite do
ser humano só pode ser determinado por ele mesmo, a nós cabe oferecer oportunidades. Eu
entendo que a APAE, enquanto instituição de educação do ser especial faz o seu trabalho, com
uma grandiosidade espetacular. Quero aqui parabenizar a instituição APAE e dizer o quanto
respeito o trabalho por eles desenvolvido. Quero também dizer que o CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul está de parabéns. Pode
não ter conseguido mostrar a contento o slide ou o filme que preparou, mas a gente pode
entender que ali estava respaldado o que o Presidente da instituição falou. Ele falou sobre
educação, conhecimento técnico e trabalho. E naquele filme mostrado, apesar de não ter
aparecido o som, estava respaldada a fala do engenheiro Alcides Capoani, Presidente do CREA,
que mostrou ali um trabalho técnico que veio para engrandecer o Estado do Rio Grande do Sul.
Agradeço e desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite
Presidente Vereador Arleu, aos demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores e
Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e aos
demais veículos de comunicação que nos acompanham. Bem, esta noite nós tivemos dois
momentos especiais aqui na Câmara. Um deles foi a apresentação de contas feitas pelo
Presidente da APAE aqui de Taquara, o qual quero externar os meus votos de congratulações
ao Presidente da APAE aqui de Taquara, Senhor Claudionor, pelos 40 anos de
comprometimento com o social que a APAE vem realizando. Hoje a sua meta é a inclusão de
jovens especiais. Presidente, onde tantos enxergam deficiência em nossas crianças, jovens e
adultos especiais, eu vejo superação, porque deficientes somos todos nós que não exercitamos
com eficiência o ato da solidariedade, de entender que quando Deus coloca em nosso
caminho, crianças especiais, nos dá um motivo especial de viver em prol de nossos
semelhantes. Então a APAE vem desenvolvendo um trabalho de grande importância no nosso
Município e todas as APAEs de nossos Estados. Estou buscando junto ao Governo do Estado e
sua Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, do Gabinete do Secretário Lara, um
recurso para a APAE de R$ 27.500,00, o qual está sendo assinado esta semana ou a semana
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próxima, o convênio para esta captação deste recurso. Então é de extrema importância. A
gente sabe a necessidade que a APAE vem fazendo e eu quero aqui externar um pedido a toda
a comunidade, que sejamos solidários. Presidente, eu fui tocado porque eu não era alguém
que ajudava com 1% do meu salário a APAE. Amanhã eu quero estar pela manhã na APAE
ainda e me associar e com isto eu quero conclamar a toda a comunidade para que junto ajude
com 1%, que pode ser pouco para alguns, mas é muito para a entidade que recebe. Também
quero elencar os votos de congratulações ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura. Eu quero dizer que eu não mensurava o tamanho da importância dos profissionais
engenheiros. Tudo é relacionado com a engenharia. A nossa evolução, o nosso
desenvolvimento é relacionado com a engenharia. São os verdadeiros doutores da evolução.
Parabéns a todos eles pelos 80 anos destes profissionais. Também, Senhor Presidente, fiz
algumas indicações e dentre delas eu estou solicitando ao Executivo Municipal através da
Secretaria competente, que providencie a colocação de uma tampa de proteção junto a uma
boca de lobo na Rua Amazonas, no Bairro Santa Terezinha, pois a mesma encontra-se aberta,
causando o risco de acidente iminente a pedestres e as crianças que ali passam. Também
estou solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que providencie o
serviço de patrolamento e ensaibramento na Rua 28 de Junho, no Bairro Santarém, pois a
mesma encontra-se em más condições. Também hoje conversando com o Secretário de Obras
Mário Pires, Secretário Distrital da Padilha, fiquei sabendo dos trabalhos que serão realizados
na Ilha Nova, no Alto Três Irmãos e na Batingueira, na estrada da Duque de Caxias. Também fiz
uma solicitação na semana passada para que o caminhão da iluminação passasse e fizesse uma
vistoria nas luminárias da estrada geral da Padilha e hoje fiquei sabendo que na quarta-feira
farão estes trabalhos. Quero também pedir a comunidade para que na quarta-feira, dia 04,
estejam atentos a votação da Consulta Popular, pois é nestas manifestações e é contribuindo
com o seu voto que teremos alguma ajuda, algum recurso do Governo do Estado. Por hoje era
isto, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. O Presidente Arleu Machado de Oliveira
retomou o uso da palavra e disse: Parabéns Vereador. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras, a
toda a plateia que nos assiste e aos ouvintes da Rádio Taquara. Semana passada, na quintafeira, participei da Agenda 2020, o Rio Grande que a Sociedade Quer, Desafios do Rio Grande,
junto a FIERGS, em Porto Alegre. Junto com o Rogério Ritter e também com o Marcos Kayser
aqui de Taquara, o qual estão de parabéns ali por fazer este excelente trabalho que vem
fazendo em todo o Rio Grande. Também hoje pela noite uma belíssima prestação de contas da
APAE. Muito bonita, estão de parabéns pelo trabalho que vem fazendo a APAE. A gente sabe
do grande trabalho e o quanto é importante. A gente conhece pessoas que foram recuperadas
ali que já estão dentro da fábrica conforme eles falavam e isto é muito importante, este
trabalho que a APAE vem desenvolvendo e com certeza, também estaremos ajudando
conforme estiver ao meu alcance, também para que venha mais recursos para a APAE.
Também a importância dos 80 anos do CREA, que participamos da Sessão aqui. Estão de
parabéns pelo belíssimo trabalho que vem fazendo e merecedor desta homenagem. Mas
também hoje ao meio-dia participamos de um almoço com a direção do Presídio, o Evandro,
toda a direção ali, juntamente com o Vereador Beto, o Vereador Moisés, estão de parabéns
pelo trabalho que vem fazendo ali junto para tentar recuperar os presos ali, o Evandro e a sua
equipe. Mas via colegas falar aqui que nos próximos dias vão começar o conserto dos
calçamentos. Tomara que seja verdade, porque esta história já é velha. É um absurdo a
situação que está algumas ruas. Não é só no bairro que eu moro, é em vários bairros e
providenciem com urgência a arrumação deste calçamento. E a gente sabe também o quanto
está ruim as estradas do interior do nosso Município. Eu acho que a roçadeira eles venderam
ou emprestaram para alguém porque não existe mais, não vê, é uma vergonha as estradas ali.
Conforme já falava, Travessa Wagner, além de não ter roçada, patrolamento é zero, não tem
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ensaibramento. Ali inclusive mora o Comandante da Brigada Militar, mora alguns empresários,
que inclusive estive na casa deste empresário ontem e aonde está intrafegável. Tem valetas
que carro pequeno não passa, é um absurdo. E também no interior do nosso Município, as
estradas Nelson Renck e estrada dos Americanos. Pessoal, chegou o cúmulo de estarem
patrolando com a retroescavadeira. Cadê as patrolas do Município? É um absurdo isto aí. Está
lá para quem quiser ver, vão ver na estrada dos Americanos, se quiser ir lá hoje vão ver o
dente da retroescavadeira, aonde andam arrumando as estradas com a retro. Tudo bem botar
um saibro, esparramar com a retro, mas não patrolar as estradas com a retro. Isto é um
absurdo. E as roçadas não estão acontecendo, nas estradas está tomando conta o mato, têm
muitas estradas que parece um trilho de peral. Vamos falar a verdade, é um absurdo a
situação que está algumas estradas do interior. Tem que tomar providência com urgência. E
mais um ano começou de novo o inverno e aquilo que eu cobrava nesta Casa desde o começo,
não só desta Administração, da outra Administração passada também cobrei, um calendário
de podas em nosso Município. E até hoje ninguém teve coragem de fazer isto. Porque é um
absurdo. Todo mundo poda a hora que quer, bota na rua, as nossas ruas estão ficando cheias
de galho, cheias de poda e ninguém tem um calendário. As pessoas perguntam para a gente
quando que vão recolher, fica ali, seca, vai para dentro das redes de esgoto, entope as bocas
de lobo tudo e nada é feito. É um absurdo não ter um calendário de podas e que providencie
com urgência sim aquela máquina que no ano passado foi usada, que usavam ali. Esta empresa
que faz o recolhimento do lixo também, de moer os galhos, fazer adubo e é muito importante.
Até hoje sugeria para o Evandro que solicitasse já, que mandassem algumas cargas daquele
trabalho que for das podas, que for moído, para fazer adubo, porque eles tem uma bonita
horta ali no Presídio e seria importante que viesse para ali. Então é muito lamentável a
situação que está a nossa cidade das podas e da sujeira nas ruas. E isto é por falta de
calendário de podas, que o Executivo teria que fazer e não faz e tem medo de fazer. E tem que
acontecer isto urgente, que cada bairro tenha um prazo para ser podado. E também dizer a
todos que na quarta-feira participe da Consulta Popular que é muito importante. E uma grande
semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. Um grande abraço. VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente, colegas da Mesa, colegas Vereadores,
pessoas aqui presentes, a imprensa e ouvintes da Rádio Taquara. Estive na semana passada
visitando a localidade de Entrepelado e na oportunidade lá acompanhei a colheita do milho do
produtor, o Senhor Tetê, a Marizete e o seu filho. E quero parabenizar aquela família lá do
Entrepelado pela excelente produção de milho que fizeram este ano. Mais de 1.200 sacas de
milho foram colhidos por esta família. Então que sirva de exemplo e quero parabenizar eles
por esta produção. Também quero parabenizar toda a direção da APAE que esteve aqui hoje
explanando o seu trabalho junto a nossa comunidade, que faz um trabalho junto com as
pessoas especiais. E também quero fazer um apelo a toda a comunidade que possa também
contribuir com esta entidade que faz este grande trabalho. Eu sei que muitas pessoas da nossa
cidade contribuem, por exemplo, Criança Esperança e outras campanhas que tem. E muitas
vezes este dinheiro não volta para o nosso Município, geralmente não volta. Então que nós
possamos nos conscientizar e ajudar a nossa cidade, ajudar estas entidades que fazem um
grande trabalho. Também quero divulgar que quarta-feira temos a Consulta Popular. Vamos
mobilizar toda a comunidade que possa votar e que quanto mais votos nós conseguir, mais
retorno nós vamos ter. E também tenho algumas indicações aqui que eu fiz que seriam o
patrolamento e o ensaibramento do Loteamento Nunes, no Bairro Mundo Novo. Estive
passando por lá e vi que está em precárias condições aquelas ruas. E também que seja feito
um tapa buraco na rua e na Rua Inacinha Tomás Rauber, no Bairro Cruzeiro do Sul. Ali a
necessidade é só fazer um tapa buraco, não é necessário um patrolamento. A partir do
momento em que tu patrola uma rua e não coloca saibro na totalidade, vira um barro se não
tem muito saibro. Então ali basta fazer um tapa buraco e eu acho que o Município deveria
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adotar este sistema nas ruas da nossa cidade. Não há necessidade de sempre que tem buraco
na rua fazer todo um patrolamento. Se fizer um tapa buraco ali é o necessário. E também que
a Secretaria de Obras verifique a situação do calçamento da Rua Padre Afonso Kist com Rua
Maceió, no Bairro Sagrada Família. Pois ali a Corsan andou fazendo uma troca de canos e
fizeram a recolocação das pedras, mas fizeram um péssimo trabalho. Aquelas pedras que eles
colocaram ali já estão saindo todas e ficou pior do que se não tivesse. Então eu peço a
Secretaria de Obras que possa verificar aquele trabalho e que penalize o responsável da
empresa que fez isto e que vá ali e conserte antes que alguém passe ali e tenha danos no seu
automóvel. E também faço a indicação para que seja colocada uma luminária na localidade do
Passo da Ilha, perto da residência do Senhor Odácio Schimidt, número 4.005, pois a RGE trocou
o poste da frente desta residência e não recolocou a lâmpada. Então como falou o Vereador
Telmo parece que o pessoal da iluminação vai quarta-feira para aquela região e já seja feito
este conserto. Para hoje era isto aí. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o Senhor
Presidente, demais componentes da Mesa, Vereadores e Vereadoras, comunidade aqui
presente e comunidade do Bairro Empresa que se faz presente hoje na Casa. É sempre bom a
gente ter a comunidade participando. Neste momento foi dado um aparte para o Vereador
Valdecir Vargas de Almeida, que disse: Obrigado Vereador, só para dizer o cúmulo que nos
chegamos neste Município. Liguei na quinta-feira para pedir uma audiência com o Prefeito,
com o Chefe de Gabinete, Senhor Sandro, que disse para mim: vou tentar um encaixe e te ligo
em seguida. Estou esperando até agora. É um absurdo. Se um Vereador precisa de um encaixe
para falar com o Prefeito, imagina o pessoal ou outra população. Neste momento o Vereador
Adalberto dos Santos Lemos retomou o uso da palavra e disse: Mas foi dito no início do
mandato que as portas estariam abertas. Mas eu sempre disse, aquela vez eu disse e acho que
foi mal educado, mas eu acho que era dos fundos para ele poder sair quando nós chegasse.
Infelizmente é assim. Mas Presidente, eu gostaria de parabenizar o Prefeito por uma atitude
que ele tem tomado aí que eu vi pelos meios de comunicação, que é visitando setores da
Administração. Saúde eu vi ele se pronunciando ali pelos meios de comunicação, que estava
visitando saúde, hospital, posto. Isto é muito bacana, que o Prefeito tenha noção do que
acontece no Município porque é desta forma que ele vai estar mais presente. Mas é
lamentável que às vezes isto, que nem o Vereador Valdecir citou aí, que isto aconteça, não é,
que nós Vereadores não sejamos atendidos. A gente fala aqui e às vezes a gente é mal
interpretado. Mas eu acho que cada um fazendo a sua parte no Município tem jeito e as coisas
podem andar. E eu digo isto porque nós Vereadores fizemos a nossa parte, porque nós aqui
votamos todos os projetos do Governo, a sobra que nós temos aqui da Câmara vai para o
Prefeito, para que ele possa aproveitar em outros setores. E muitas vezes aqui, não digo que
faltem coisas para nós, mas nós poupamos aqui para devolver ao Município, para que ele
possa atender a comunidade. É uma pena que ele não está fazendo a sua parte quando tem
que nos atender. Porque veja bem vocês, todas e qualquer solicitação que nós fizemos passa
prazo, passa ano e o Prefeito não nos responde. Isto é um desrespeito com esta Casa. Já falei,
a Mesa tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma posição sim porque é demais.
Quando a gente reclama ou manda estes pedidos de informações à Promotoria, mas aquele
Vereador quer esculhambar com a Administração, porque ela está mandando ou pedindo que
a Promotoria se pronuncie nisto. Mas o que nós vamos fazer? É o recurso que nós temos.
Quando nós não somos ouvidos qual é a outra opção que nós temos. Então a gente tem que
realmente sim fazer isto. Veja bem a ânsia como vocês viram da Associação de Moradores lá
do Bairro Empresa, quando lá se manifestou a respeito da questão das enchentes. Nada, o
Prefeito não se manifestou embora eu tenha feito alguns pedidos através da Câmara de
Vereadores, votado por nós 15 Vereadores aqui, pedidos de informações. Será que vão deixar
aquela comunidade ficar embaixo d'água de novo para depois tomar uma atitude? Porque
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tinha fotos no jornal o ano passado, no meio do ano passado dizendo que de imediato a
loteadora lá ia tomar uma providência e ia fazer no mínimo o Olaria. E até hoje, embora a
gente tendo repetitivamente pedindo informações, nunca veio a esta Casa. É lamentável que
todos nós não estejamos fazendo a sua parte, mas nós Vereadores podemos bater no peito e
dizer que nós estamos. O Executivo não está. Com certeza não está porque são pedidos de
informações. Vi também a resposta, nós pedimos, eu e o Vereador Moisés a meses atrás, a
questão das obras da creche da Mundo Novo, creche da Santa Rosa. Pedimos que nos
informasse como estão estas obras. Não foi nos passado nada Presidente. Não foi nos passado
nada e daí eles vão responder nos jornais, como eu vi o Secretário dizendo nos jornais, dando
explicação o porquê que não continua a obra. Primeiro disseram que foi o ex-Prefeito Délcio
que não fez as prestações de contas devidas. Agora a história é outra. A história nos jornais diz
que há muito tempo as duas empreiteiras não quiseram mais tocar a obra. Poxa, qual é a
verdade nesta história, nós precisamos saber e para nós saber tem que vir este pedido de
informações. É por isto que às vezes a gente critica, porque não vem a nós o pedido de
informações e a comunidade nos cobra. Eu tenho certeza que os 15 Vereadores são cobrados
destas atitudes e não tem resposta. Porque se o Executivo não tem resposta é porque nós
também não podemos dar uma resposta a contento. Eu queria convidar a comunidade para
que participe da Consulta Popular, Senhor Presidente, porque é muito importante e como
disse os Vereadores que me antecederam, não quero passar muito o meu tempo, que as obras
vêm sim, é só a gente participar. Um abraço a todos e até a próxima semana. VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu Oliveira,
demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos assiste na Casa na noite de
hoje, comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara. Na última semana,
dia 27, participamos aqui na Casa da prestação de contas da Prefeitura e eu queria dizer que
eu fiquei satisfeito com alguns dados, Senhor Presidente, que foram apresentados para nós
aqui, uma vez que tanto o RPPS por exemplo e as prestações do hospital estão em dia. Isto nos
deixa muito orgulhoso. Eu lembro que participei de outras reuniões no Governo passado,
Senhor Presidente, onde é que eu participei uma vez de uma reunião com o Diretor Financeiro
da RGE daqui. E ele nos dizia na época para mim, o Vereador Fabiano, o Vereador Fifi e o
Vereador Paulo Mello, que de 262 Municípios que a RGE atendia na época, Taquara tinha 48%
da dívida era de Taquara, tinha quase a metade de Taquara. E também me lembro da época
em que se falava muito da Rua Coberta, que os transportadores escolares me procuraram
porque estavam há 3 meses sem receber. A gente fica muito orgulhoso mesmo, quitaram
aquela vez, não é Senhor Presidente, 2012, mas ficaram devendo 3 meses. E a gente fica muito
orgulhoso, porque a gente vê que o norte hoje da Administração é outro, é a economia para
investir com responsabilidade. Fiz na noite de hoje três indicações, duas em relação a bocas de
lobo e uma indicação solicitando a desobstrução de uma calçada na Rua Humberto Castelo
Branco, que está interrompido pelo meio fio. Pasmem os Senhores e as Senhoras que a pessoa
lá botou um meio fio em cima. Dá a entender que não é para o pessoal passar. Só vendo a foto
ali para vocês tomarem as conclusões de vocês. A Secretaria de Desenvolvimento de Taquara
está de parabéns pois alcançou 250 operações de microcrédito. Isto injetou em muitas
microempresas taquarenses mais de R$ 1.200.000,00. Parabéns pelo excelente trabalho,
Secretário Lamperti, do Prefeito Titinho e do Vice Pimentel, pois aos poucos e com muita
responsabilidade como dizia a pouco e com pés no chão, Senhoras e Senhores, estão aos
poucos atendendo a todos os anseios da comunidade taquarense. Amanhã estarei em
audiência com o Secretário da Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, Senhor João
Vitor Domingues, que é o comandante vamos dizer assim, que manda no DAER, o Secretário da
SEINFRA, para cobrar cronograma de ações. Nós conseguimos devido aqueles protocolos
semanais que a gente faz lá em Porto Alegre, para ver se a gente consegue ter um retorno de
cronograma de ações referentes aos pardais, passarelas, lombadas eletrônicas e conserto da
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ponte sobre o Rio dos Sinos na ERS 020. A gente sabe que o projeto já está andando mas a
gente quer ouvir amanhã de novo e acesso na Avenida Sebastião Amoretti, direto para a
Estação Rodoviária ou com rótula ou com sinaleira. A parceria, Senhor Presidente e demais
colegas Vereadores e Vereadoras, a parceria entre a Polícia Rodoviária Estadual e a Brigada
Militar tem dado muitos frutos. Como eu falava para o Senhor a pouco, tenho visto ela, devido
quase todo dia estou indo a Porto Alegre lá e a gente vê que a Brigada e a Polícia Rodoviária
estão fazendo ali uma parceria com ações ali na ponte. Tanto é que saiu no noticiário, na
última quinta feira prenderam um cidadão lá, às 6h15mim da manhã, portando uma arma ali
parado. O que daqui a pouco ele estava querendo ali? Então está de parabéns realmente a
Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Estadual. Hoje aqui na Casa nós tivemos a apresentação
dos trabalhos da APAE e do CREA pelos 80 anos. Mas a APAE é uma benção que aqueles
professores e aquelas professoras fazem em relação a aquelas crianças, aqueles anjos. E aqui
eu quero parabenizar, Senhoras e Senhores, o Vereador Telmo que tem ido quase que
semanalmente na STDS, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social em Porto Alegre,
lutando, Senhor Presidente, por recursos financeiros para a APAE. E a gente tem que louvar
realmente o trabalho do Vereador que está buscando este recurso para aquela comunidade. E
quero dar os parabéns a excelente homenagem que fizeram aí para o CREA, o Vereador Guido
Mario está de parabéns pela sua sessão e aqui é bom a gente ver que estas organizações
realmente fazem muito pela comunidade. Eu encerro o meu pronunciamento, Senhor
Presidente, agradecendo ao Senhor Deus por estar representando aqui a minha comunidade
mais uma vez e fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA:
Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, estamos a questão de alguns dias de uma Copa
do Mundo no Brasil. Nós estamos aqui em Taquara vendo pessoas morrendo diariamente por
falta de atendimento de médicos especialistas. Infelizmente, pessoas estão morrendo com
derrame cerebral, ataque cardíaco, mais recentemente agora uma cirurgia que precisava ser
feita e foi feita e não deu certo num jovem, que faleceu com trinta e poucos anos, também
não se sabe bem ainda como foi que ocorreu. A nossa saúde realmente no Brasil é precária por
falta de médicos especialistas. Estamos na véspera de uma Copa do Mundo, onde o Governo
investiu bilhões de reais para esta Copa pudesse ser realizada e não tem dinheiro para a saúde
no Brasil. Nós trabalhamos 5 meses do ano, nós cidadãos, para pagamento de impostos. Cinco
meses são gastos para que sejam pagos impostos para o Governo Federal. Onde está indo todo
este dinheiro que o Governo Federal está arrecadando? Nós precisaríamos a muitos anos já
termos feito uma reforma tributária neste país, que foi prometido por todos os últimos
Presidentes da República prometeram fazer uma reforma tributária, onde a melhor
distribuição de renda deveria haver para os Estados e Municípios, coisa que não está
acontecendo. Mas nós estamos próximos a uma Copa do Mundo, com bilhões de reais sendo
gastos e as pessoas estão morrendo de doenças por falta de especialistas. Não temos médicos
para o coração, não temos médicos para derrame, as consultas médicas pelo SUS são
marcadas daqui a 2, 3 meses, quando isto é possível e as pessoas morrem na fila esperando
pelo SUS e nós temos uma Copa do Mundo daqui a pouco mais de uma semana, onde o
Governo gasta bilhões de reais. Será que é isto que o nosso Brasil estava prevendo há alguns
anos atrás quando se previa esta Copa do Mundo no Brasil. Quanto já foi investido se este
quanto fosse então passado para a saúde, será que nós não podemos ter hoje uma melhor
saúde neste país, uma melhor saúde onde o SUS não consegue passar. Nós temos tratamento
para doenças comuns. Eu já falei aqui em outra oportunidade e vou usar uma expressão chula.
Nós temos médicos para dor de barriga, nós temos médicos para dor de cabeça, temos
médicos para dor no corpo, que vai dar analgésico, mas não temos médicos se alguém tem um
ataque cardíaco, especialista, a não ser que se pague e a população não tem dinheiro para
pagar. Até quando este país vai lidar com problemas de saúde? E aqui não se culpa Prefeitos e
não se culpe Governadores disto, não se culpe. Na verdade a culpa é do Governo Federal pela
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má distribuição de renda, onde nós trabalhamos 5 meses do ano em arrecadação de impostos.
Imposto de Renda é uma vergonha o que o Imposto de Renda está fazendo com o cidadão
brasileiro, onde a defasagem da tabela do Imposto de Renda vai a quase 70%. É um confisco
que o Governo faz no bolso das pessoas. E parece que está tudo muito bom, muito
maravilhoso. É o que se vê aí, parece que tudo está lindo, se faz a pesquisa, a nossa Presidente
está lá em cima com 40, 50% de bom e ótimo. Isto eu não consigo entender, porque nós não
temos atualmente segurança neste país e muito menos saúde. Segurança nem falar, presídios
sucateados e aqui tem o pessoal do presídio que está aqui hoje, presídios sucateados. E nós
não podemos trazer o cidadão de volta a sociedade, regenerado, se nós não tivermos presídios
que funcionem realmente neste país. Temos graças a Deus em Taquara um presídio que
funciona muito bem, com todos os problemas que tem aqui realmente o presídio funciona,
porque aqui nós temos uma indústria inclusive funcionando dentro do presídio, que vai trazer
o cidadão de volta regenerado à sociedade e já temos vários casos desta maneira. Mas
infelizmente no Brasil os presídios são sucateados e não vemos saída. Infelizmente. Muito
obrigado a todos. Pensem bem nisto que eu falei hoje, todos. Muito obrigado. Tenham todos
uma boa semana e fiquem com Deus. Nada mais havendo a tratar, às 21h08min, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando
a próxima para o dia 09/06, às 18h, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana
Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que
segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de Bittencourt, o qual transcreveu
a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores
desta Casa. Sala de Sessões, 02 de junho de 2014.............Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.
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